DECARBONIZATION
PATHWAYS

Approach to reduce carbon emissions to achieve the net zero goal
แนวทางลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมาย Net Zero
Shifting toward the global challenge, a Net Zero
carbon emissions is our new challenge to achieve
within 2050 as to balance the growth of the business
and sustainable outcome. The Decarbonization
method is brought into the following 3 approaches.

มุง่ สูค่ วามท้าทายระดับโลก ด้วยเป้าหมายการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593
เพือ่ สร้างความสมดุลระหว่างกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจ
และผลลั พ ธ์ ที่ ยั่ ง ยื น ด้ ว ยแนวทาง Decarbonization
ที่ขับเคลื่อนด้วย 3 เสาหลัก คือ

EFFICIENCY-DRIVEN

PORTFOLIO-DRIVEN

COMPENSATION-DRIVEN

To increase operational efficiency
and reduce waste emissions

To transform business portfolio
over the long-term into a low-carbon
business, while maintaining corporate
growth

To apply Nature-base and Technology-base
Solutions to effectively drive decarbonization
achieves to reach Net Zero

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำ�เนินงาน
ลดการปล่อยของเสีย

เพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจในระยะยาว
สู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ� โดยยังคงรักษา
การเติบโตขององค์กร

ประยุกต์วิธีดูดซับคาร์บอนจากธรรมชาติ
และค้นหาเทคโนโลยีดูดซับคาร์บอนมาสนับสนุน
การดำ�เนินงานให้ได้ตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Among the many aspirations of PTT Global Chemical
Public Company Limited lies our dedication to the
adoption of the wise words of His Late Majesty King
Bhumibol Adulyadej. We have adopted the principles of
the Philosophy of Sufficiency Economy in our operations.
His Late Majesty’s philosophy is guidance for the people
of Thailand regardless of their social standing. It steers
us towards the middle path, the path of sufficiency,
which is comprised of moderation, reasonableness and
self-immunity based on conditions of knowledge and virtue.

หนึ่ ง ในสิ่ ง ที่ บ ริ ษั ท พี ที ที โกลบอล เคมิ ค อล จำ � กั ด (มหาชน)
พึงกระทำ�อยูเสมอ คือการนอมนำ�แนวพระราชดำ�รัสของพระบาท
สมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมาปรั บ ใช กั บ
การดำ�เนินธุรกิจของเรา โดยนอมนำ�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งชวยชี้นำ�แนวทางการดำ�รงอยูและปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ
ใหอยูในทางสายกลางและมีความพอเพียง อันประกอบไปดวย
ความพอประมาณ มี เ หตุ ผ ล มี ภู มิ คุ  ม กั น บนเงื่ อ นไขความรู 
และคุณธรรม

MODERATION
พอประมาณ

REASONABLENESS
มีเหตุผล

SELF-IMMUNITY
มีภูมิคุมกัน

CONSTANT
SELF-IMPROVEMENT
AND PERSEVERANCE
ปรับปรุงตัวตลอดเวลา
มีความเพียรพยายาม
ไม่ย่อท้อ

CONTINUOUS OPTIMIZATION
OF NATURAL RESOURCES
USAGES HAS MADE GC
WHO WE ARE TODAY
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างรู้คุณค่า และพัฒนา
เป็น GC ในปัจจุบัน

RISKS MANAGEMENT,
QUALITY IMPROVEMENT
AND INCREASE RESILIENT
TO CONTINUOUSLY
MAINTAINING PROFITABILITY
การบริหารความเสี่ยง
ปรับปรุงคุณภาพ
และเพิ่มความยืดหยุ่น
เพื่อคงกำ�ไรอย่างต่อเนื่อง

KNOWLEDGE
ความรู้
WE HAVE BECOME
A ROBUST ORGANIZATION
สุขภาพองค์กรแข็งแรง
จากการเพิ่มพูน
ประสบการณ์อยู่เสมอ

ETHICS
คุณธรรม
GC SPIRIT/
4 CORE BEHAVIORS
CULTURE
การสร้างวัฒนธรรม
องค์กร

TOGETHER TO

Net Zero

GC firmly believe that the true responsibility of us as a member of the earth are
to protect, preserve and maintain the natural resources to forward the better
world to the next generation.
As a global leader in chemical business, we strive to build up a quality of life, and the balanced
growth of business in tandem with sustainable outcomes. GC also has the strong intention to be
part of the climate change resolving with the new challenge to Net Zero emission by 2050,
and maintain the global leader in sustainability with the coordination of every stakeholders to balance
all economic, social, and environmental aspects.

Let us all join this mission to provide the sustainable future for our planet…
Together To Net Zero
GC เชื่อว่าความรับผิดชอบที่แท้จริงของเราในฐานะประชากรของโลกใบนี้
คือการปกป้อง ดูแล รักษาทรัพยากร เพื่อส่งต่อโลกใบนี้ที่ดีกว่าเดิมให้แก่คนรุ่นต่อไป
ในฐานะผู้น�ำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต โดยค�ำนึงถึงการรักษาสมดุลระหว่าง
กลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจ ควบคู่ ไปกับการสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืน ซึ่ง GC มีเจตจ�ำนงอันแน่วแน่ที่จะร่วมแก้ปัญหา
การเปลี่ ย นแปลงสภาพอากาศอย่ า งจริง จั ง โดยก้ า วสู ่ ค วามท้ า ทายใหม่ ที่ จ ะลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรือ นกระจก
ให้เป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2593 พร้อมรักษาความเป็นผู้น�ำด้านความยั่งยืนระดับสากลด้วยการร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วน เพื่อครอบคลุมการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

มาขับเคลื่อนพันธกิจอันยิ่งใหญ่นี้ร่วมกัน เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับโลกของเรา…
Together To Net Zero
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Creating Chemistry
Innovation for a Healthy and
SUSTAINABLE FUTURE
Sustainability Policy

At GC, we understand sustainability as conducting
our business with consideration of all three pillars economy, society and the environment - in all that we
do. We believe that a balance can be achieved if we
remain focus and open to new innovation and
concepts.
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PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) เชื่อว่า
การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น จ� ำ เป็ น จะต้ อ งพิ จ ารณาใน
3 ประเด็นหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ในทุกๆ กิจการที่บริษัทฯ ด�ำเนินการ โดยบริษัทฯ เชื่อว่า
ความสมดุลใน 3 ประเด็นหลักนีส้ ามารถท�ำได้ หากเรามุง่ มัน่
ในการพัฒนานวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ อยู่เสมอ

SUSTAINABILITY
POLICY

ABOUT THIS
REPORT

OUR BUSINESS

OUR STRATEGY
IN ACTION

FINANCIAL
HIGHLIGHTS

APPENDIX

WEALTHY
ECONOMY

WELL-BEING
SOCIETY

BETTER
ENVIRONMENT

We aim to grow our company through
the adoption of sustainable principles
in our daily business practices. We
seek to achieve this through the
incorporation of innovation both
strategically and operationally to
achieve sustainable business growth.

As a global company, we are
committed to continue embracing the
principles of UN Global Compact
LEAD level, which we will
continuously seek to integrate into
every area of our operations creating
value and contributing to our
stakeholders and the world around us.

We value our place in the environment
and seek to assure of corporate
responsibility by driving change for
the betterment of our environment
through our operations and that of
our supply chain. We believe the drive
for innovation will help us
deliver better products to our
customers and reduce our impact on
the environment throughout the
supply chain.

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กร
ให้เติบโต โดยยึดหลักเกณฑ์ด้านความยัง่ ยืน
มาใช้ ในการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ
ผ่านการน�ำนวัตกรรมไปใช้ทงั้ ในเชิงกลยุทธ์
และการด�ำเนิ น งานเพื่ อ ให้ ธุ ร กิ จ เติ บ โต
อย่างยั่งยืน

ในฐานะที่ เ ป็ น บริ ษั ท ระดั บ โลก บริ ษั ท ฯ
มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ในการปฏิ บั ติ ต ามเกณฑ์
ขัน้ สูงสุดของขอ้ ตกลงโลกแหง่ สหประชาชาติ
(UN Global Compact LEAD level)
อย่างต่อเนือ่ งในทุกด้านของการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วน
ได้เสียของบริษัทฯ และโลกของเรา

บริ ษั ท ฯ เข้าใจและให ้ คุ ณ ค่าในการเป็ น
ส่ ว นหนึ่ ง ของสิ่ ง แวดล้ อ ม และแสดงออก
ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบ โดยการขั บ เคลื่ อ น
ให้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
ให้ ดี ขึ้ น ผ่านกระบวนการด�ำเนิ น งาน
ตลอดโซ ่ อุ ป ทานเพราะบริ ษั ท ฯ เชื่ อ ว่า
การขั บ เคลื่ อ นด้านนวั ต กรรมจะช่ ว ยให ้
บริษัทฯ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับลูกค้า
พร้อมทัง้ ช่วยลดผลกระทบด้านสิง่ แวดลอ้ ม
ตลอดโซ่อุปทาน

In line with GC’s vision to be “A Leading Global Chemical Company for Better Living” and GC’s mission of
sustainable growth, this sustainability policy forms the first part of our sustainability framework, which we will
seek to deliver a better tomorrow to our stakeholders, through our management and employees.
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการเป็น “ผู้น�ำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต” และพันธกิจ
ในการเติบโตอย่างยั่งยืน นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนนี้เป็นต้นแบบของกรอบความยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อใช้ใน
การส่งมอบอนาคตที่ดีขึ้นให้กับผู้มีส่วนได้เสียผ่านฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัทฯ
INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2021
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำ�ปี 2564
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SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS MAPPING
To be a part that contribute to create a future that we all want to forward to the next
generations, GC strives to promote the achievement of United Nations Sustainable
Development Goals through our performances. GC has been evaluated the linkage
between our strategy and the SDGs on annual basis, the evaluation result for 2021
is as follows:
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสรรค์สร้างอนาคตที่เราต้องการส่งมอบให้แก่รุ่นต่อไป บริษัทฯ ยึดมั่น
ในการด�ำเนินงานเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
โดยได้ประเมินความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ขององค์กรเข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ
เป็นประจ�ำทุกปี โดยผลของการประเมินปี 2564 มีดังนี้

MAJOR FOCUS
เป้าหมายหลัก
GC has been conducting the business with
considerations of risks caused by climate
change. Thus, GC has committed to strive
to achieve Net Zero target within 2050.
GC focus on managing resources to
achieve efficiency and sustainability based
on Circular Economy by reusing waste to
reduce pollution. GC also implement
technology in our operations in tandem with
promoting stakeholder engagement.
The examples of highlight projects e.g.
Low-carbon and Eco-product solutions,
Maptaphut Integration (MTPi), application of
Internal Carbon Price, and Huai Mahat
Forest Restoration Project.

GC has been well aware of the limitation of
natural resources, hence, we incorporate Circular
Economy model into our business strategy and
sustainability targets. Our circular economy
projects support public, private and partnerships
to engage in resource efficiency and sustainable
consumption in actions. For example, Zero Waste
to Landfill, Green Turnaround Project,
End-to-End Waste Management, and Community
Waste Model.

GC attempts to drive sustainable industrialization
through boosting our competitiveness in
technological advancement and innovation
research and development. Our engagement in
research & development, innovative products and
processes contribute to functional
environmentally-friendly solutions that enhance
quality of life for all. For instance, high quality
plastic (Revolve N-1010), Rotomolding product,
upcycling products, Bioplastic product, waste oil
reutilization etc.

MINOR FOCUS
เป้าหมายรอง
GC aware that water is essential to life,
so ensuring that quality water will be
available and sufficient to both corporate
and consumer is one of the main
missions of GC. GC has been achieved
this through sustainable water
management that covers water
stewardship as to maximize efficiency of
water use throughout supply chain and
water resilience as to collaborate with
joint venture to preserve water resource.

GC has been actively participating in
international sustainability associations
among leading organizations to leverage
knowledge and potential practices that fit
GC’s business operations. GC recognizes
that moving toward Net Zero and growth
with sustainability, cannot be achieved
without cooperation with external entity.
There are many projects that collaborate
with both national government sector and
local communities e.g. being a member of
Federation of Thai Industries, Community
Waste Model project, Social Enterprise of
the Development of Winter Agriculture, etc.

OTHER SDGS
เป้าหมาย SDGs อื่น ๆ
GC has been contributing to eradicate
poverty in all forms through conducting
Social Enterprise (SE) and Creating
Shared Value (CSV) projects, and
providing fair compensations and
economic resources to enterprise’s
workers.
GC has been collaborating with the world
leading organizations to identify alternative
solutions to transform global food and
agricultural production towards
sustainability to support to end hunger.
GC has also conveyed projects that
dedicated to educate domestic
partnerships and small-scale food
producers to align with better utilization
of natural resources.

GC has been ensuring healthy lives and
promoting well-being and safety for
society. While facing unprecedented
pandemic, GC ensures equitable
accessibility in health services through
donation programs and joint efforts to
deliver medical innovations, including
deliverables such as CoviClear Portals,
Protective suite, and hand sanitizer, etc.
Our Work From Home policy, B-CAREs
Safety Culture and Off the Job safety
programs also support all stakeholders’
health and safety. GC also provided
support all staff to be fully vaccinated for
Covid-19 prevention.

By ensuring equitable quality education
for all, GC has been offering several
scholarships in the areas of quality
science and STEM to vocational school
and tertiary students all over the country.
GC has been working closely with the
government and public sectors to
promote education priorities and enforce
zero-tolerance learning opportunities in
local communities.
GC highly values gender equality,
not only within GC’s business
operation, but also throughout the
supply chain. This is to ensure zero
human rights impacts throughout
the supply chain.
GC has been striving to invest in renewable
energy technology and integrate green
initiatives into its business operations by
aiming to reduce the consumption of fossil
fuels. For instance, GC invested millions in
the installation of solar rooftop. Moreover,
GC enhances energy efficiency and reduce
energy consumption in production process
and offices.

GC has been promoting inclusive
and sustainable economic growth for
the society through job creation
projects, career development
projects, and knowledge
enhancement projects.

GC has respected to human rights of
all person and strictly adhered with
GC’s intensive human resource
process, to ensure inclusive
opportunity and equal remuneration
or benefits for our employees and
contractors along the supply chain.

Besides having CSR projects that
contribute to sustainable tourisms
and enhance cultural heritage in
the area where we operate,
GC also ensure that our business
plan does not interupt the world
heritage sites.

GC has been pursuing
achievement on the protection
of marine resources by strictly
complying with regulatory
requirements and obligations
related to water withdrawal and
discharge. GC has also launched
projects that conserve marine
ecosystem, namely Upcycling the
Oceans, Thailand, Our Khung
BangKachao, GC water
conservation programs.

Even though, GC does not has
operation in world heritage area,
but GC has been working to
reduce degradation and promote
biodiversity in the area where we
operate through reforestation
project.

GC has policies and
guidelines in place to
ensure inclusive society.

GC SUSTAINABILITY
IN FOCUS
Zero

Industrial Waste to
Landfill
GHG Intensity
(Scope 1 & 2)

0.37

tons CO2e per ton
production

GHG Emissions
(Scope 1 & 2)

8.19

million tons CO2e

Energy
Reduction

1.07

EFFICIENCY
DRIVEN

million GJ per year

Freshwater
Withdrawal Reduction

2.97

million m3 per year

1

Project

registered in
Green Forest of
T-VER

1

Project

awarded in
Forest & Green
Areas of LESS

COMPENSATION
DRIVEN

127

Product Grades
received
Water Footprint
Certification

132

Product Grades
received
CFP Certification

84

Revenue from
Upcycling Products

Product Grades
received
CFR Certification

18

million baht
Customer
Satisfaction

93%

PORTFOLIO
DRIVEN

Zero

EBITDA

Case of Detrimental
Cybersecurity
Threat

61,141
million baht
R&D
Investment

ENABLER
AND
FINANCE

Community
Satisfaction

91.25%
New Product
Launch
TRIR

0.41

cases/1 million
man-hours
Sale Revenue

465,128
million baht

1,068
million baht

34

products

3

GC Rated Number One
for
consecutive

years

in the World for Sustainability
in DJSI’s Chemicals Sector

GC has been resilient in every challenge
to create growth opportunities in all aspects

PTT Global Chemical Public Company Limited, or GC

has been rated number one in the world for sustainability for the third consecutive year.

บร�ษัท พ�ทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หร�อ GC
ไดรบั การจัดอันดับเปนสมาชิกในกลุม ดัชนีความยัง่ ยืนดาวโจนส (DJSI) ป 2564 อันดับ 1 ของโลกตอเนือ่ งเปนปท่ี 3

As a global market leader driven by our “Chemistry for Better Living” mission,
GC is committed to creating sustainable solutions for all and to operate our business in line
with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs).
เราไมหยุดพัฒนา และตอยอดนวัตกรรมเคมีภัณฑที่อยูรอบตัวทุก ๆ คน รวมทั้งดูแลผูมีสวนไดเสียและพันธมิตร
ตอกย้ำการเปนองคกรชั้นนำระดับโลกอยางแทจร�ง สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) ของโลก และประเทศไทย

Chemistry for Better Living

MESSAGE FROM THE CHAIRMAN
AND THE CEO & PRESIDENT

สารจากประธานกรรมการ
และสารประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

Mr. Piyasvasti Amranand
นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
Chairman
ประธานกรรมการ
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Mr. Kongkrapan Intarajang
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง
Chief Executive Officer & President
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
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TOGETHER TO

Net Zero
2021 was a challenging year for business operators across the globe despite signs of economic
recovery in certain regions. The new COVID variants have caused widespread impact to our society
and the business sector. The recent rise in awareness of climate change issues has also hastened
the need to reshape policies and measures that are both limitations and opportunities that affect
business operations in the long run.
ปี 2564 ยั ง คงเป็ น ปี ที่ ท ้าทายส�ำหรั บ ผู ้ ป ระกอบการทั่ ว โลกแม้ ว ่าจะมี สั ญ ญาณการฟื ้ น ตั ว ทางเศรษฐกิ จ
ในบางภู มิ ภ าคก็ ต าม การแพร ่ ร ะบาดของไวรั ส สายพั น ธุ ์ ใ หม่ ที่ ส ่ ง ผลกระทบเป็ น วงกว้าง และกระจายไปสู ่
ภาคธุรกิจ รวมถึงการตื่นตัวกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งนับเป็นการเร่งผลักดันให้มี
การก�ำหนดนโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ที่อาจเป็นทั้งข้อจ�ำกัด และโอกาสต่อการด�ำเนินธุรกิจในระยะยาว

PTT Global Chemical Public Company Limited (GC)
accentuates the continuous monitoring and assessment
of the situation in the short-term and long-term, while
formulating strategic business plans consistent with
the Global Megatrends. GC focuses upon enhancing
competitiveness and readying for business expansion
across the international stage. We strive to achieve
sustainable growth based on the balance of
environmental, social, and governance (ESG)
dimensions, as well as the United Nations Sustainable
Development Goals (UN SDGs). Such efforts are
reflected through GC’s three key strategies, which
are (1) Step Change - uplift and enhance competitiveness
and create value added products, (2) Step Out explore opportunities for new business growth to meet
the future market demand and overseas business
expansions, and (3) Step Up – utilize sustainability as
a foundation of business in order to become a global
model in sustainability.

บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) ให้ความส�ำคัญ
ในการติดตาม และประเมินสถานการณ์ทงั้ ระยะสัน้ และระยะยาว
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งก�ำหนดแผนกลยุทธ์และการด�ำเนิน
ธุรกิจทีส่ อดรับกับแนวโน้มต่างๆ ของสถานการณ์ความเป็นไป
ของโลก (Global Megatrends) โดยมุง่ เน้นการเพิม่ ขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน พร้อมต่อยอดธุรกิจสูร่ ะดับสากลเพือ่ การเติบโต
อย่างยั่งยืน ภายใต้สมดุล 3 มิติ คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และ
การด�ำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Environmental
– Social – Governance: ESG) รวมถึงกรอบเป้าหมาย
การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ของสหประชาชาติ (UN SDGs)
ซึง่ สะท้อนผ่าน 3 ยุทธศาสตร์สำ� คัญ ได้แก่ (1) Step Change
ยกระดับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผลิตภัณฑ์ (2) Step Out แสวงหาโอกาสการเติบโต
ในธุรกิจใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดในอนาคต
รวมถึงขยายธุรกิจในต่างประเทศ และ (3) Step Up การน�ำหลัก
ความยัง่ ยืนมาเป็นพืน้ ฐานในการด�ำเนินธุรกิจ รักษาความเป็น
องค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนในระดับสากล

INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2021
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำ�ปี 2564
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GC has taken a pivotal step in our role as a global
sustainability leader by asserting our stand in partaking
to the Paris Agreement under the United Nations
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
and announcing the ‘Together To Net Zero’ framework
to achieve the target of Scope 1 and 2 greenhouse
gas emissions reduction by 20 percent within 2030
and aiming to achieve net zero emissions by 2050.
The framework has a clear three-pronged action plan,
comprising of:

นับเป็นอีกก้าวส�ำคัญในฐานะผูน้ ำ� ด้านความยัง่ ยืนระดับสากล
บริ ษั ท ฯ ได้ แ สดงจุ ด ยื น ที่ ชั ด เจนในการมี ส ่ ว นร่ ว มใน
ความตกลงปารีสตามกรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติ ว่าด้วยเรือ่ ง
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ โดยตัง้ เป้าหมาย Together
To Net Zero ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse
Gas: GHG) ขอบเขต 1 และ 2 ร้อยละ 20 ภายในปี 2573
และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายใน
ปี 2593 โดยมีแผนการด�ำเนินงานที่ชัดเจน มีโครงสร้าง
การบริหารจัดการ และงบประมาณรองรับผ่านการด�ำเนินงาน
3 แนวทางหลัก ได้แก่

Efficiency-Driven: Streamlining production processes
and improving efficiency, shifting to renewable energy,
and employing advanced low greenhouse gas
emissions technology.

Efficiency-Driven : เพิม่ ประสิทธิภาพ ปรับปรุงกระบวนการผลิต
ปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียน และน�ำเทคโนโลยีใหม่
ที่มีการปล่อย GHG น้อยที่สุดมาปรับใช้

Portfolio-Driven: Adjusting business structure to focus
on specialty environmentally friendly chemical
products and low-carbon businesses while achieving
positive outcomes and incorporating the principles of
Circular Economy to increase carbon reduction and
appropriate plastic management options for customers.
Compensation-Driven: Implementing highly efficient
carbon storage technology and offsetting residual
carbon with nature-based solutions.
Besides reducing potential impacts on future business
operations, GC’s Net Zero Target also creates
opportunities for business growth and improves the
quality of profits in a sustainable manner. In 2021, GC
succeeded in expanding investment in allnex Holding
GmbH, the top global leader in Industrial Coating
Resins and Additives (specialty resins used in the
production of industrial coating). This accomplishment
is in line with our key strategy to increase the
proportion of specialty chemicals business, combine
eco-friendly innovations with advanced technology,
and promote sustainable business strength.
GC has also expanded the scope of our operations
and joined forces with stakeholders throughout the
value chain to halve Scope 3 greenhouse gas
emissions by 2050. In our transition towards the
low-carbon business, GC must rely on our partnership
with various sectors to gain access to technology and
assess business feasibility; for instance, increasing
the proportion of renewable energy consumption and
16
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Portfolio-Driven : ปรับโครงสร้างธุรกิจ มุง่ เน้นธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์
ชนิดพิเศษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และธุรกิจคาร์บอนต�่ำ
ในขณะทีย่ งั สร้างผลตอบแทนทีด่ ใี ห้กบั บริษทั ฯ พร้อมน�ำหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้อย่างบูรณาการเพื่อสร้างทางเลือก
ให้กับลูกค้าสามารถลดคาร์บอน และบริหารจัดการพลาสติก
ใช้แล้วอย่างถูกวิธี
Compensation-Driven : การใช้เทคโนโลยีกกั เก็บคาร์บอน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง และชดเชยคาร์บอนทีเ่ หลือด้วยการดูดซับ
คาร์บอนจากธรรมชาติ
การมุง่ สูเ่ ป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
Together To Net Zero นอกจากจะช่วยลดผลกระทบที่อาจ
เกิดกับการด�ำเนินธุรกิจในอนาคต ยังเป็นการสร้างโอกาส
การเติบโตทางธุรกิจ พัฒนาคุณภาพผลก�ำไรได้อย่างยั่งยืน
โดยในปี 2564 บริษัทฯ ประสบความส�ำเร็จในการขยาย
การลงทุนในบริษัท allnex Holding GmbH ซึ่งเป็นผู้น�ำ
อันดับหนึง่ ของโลกในธุรกิจ Industrial Coating Resins และ
Additives (ธุรกิจผลิตภัณฑ์เรซินชนิดพิเศษเพือ่ ใช้ในการผลิต
สารเคลือบอุตสาหกรรมและสารเติมแต่ง) สอดคล้องกับ
กลยุทธ์หลักในการเพิ่มสัดส่วนธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ
ผสานนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้ากับเทคโนโลยี
ทีท่ นั สมัย และส่งเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้กบั บริษทั ฯ
อย่างยั่งยืน
นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ขยายขอบเขตการด�ำเนินงาน และผสาน
ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียตลอดโซ่คุณค่าในการมุ่งสู่
เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 3 ลงร้อยละ 50
ภายในปี 2593 ซึง่ การเปลีย่ นผ่านสูธ่ รุ กิจคาร์บอนต�ำ่ บริษทั ฯ
ต้องอาศัยความร่วมมือกับพันธมิตรหลายภาคส่วนเพือ่ เข้าถึง
เทคโนโลยี และประเมินความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ เช่น การเพิม่
สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) และ
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investing in Carbon Capture Utilization and Storage
(CCUS), etc. Such large investment requires
corresponding capital outlays, therefore, GC must
ensure that the company will still be able to preserve
our competitiveness as we embark on the mission to
achieve our greenhouse gas reduction target while
also meeting stakeholders’ expectations.
To address challenges and support future business
growth, GC has implemented the FiT Project to
streamline our organization for more agility. The FiT
project focuses on efficiency improvement, and
eliminating redundant work processes while also
implementing digital technology and upskilling/
reskilling the employees as part of our human capital
development.
Thanks to our robust foundation and efficient
performance, GC has received the No. 1 global
ranking in the Chemicals Sector of the Dow Jones
Sustainability Indices (DJSI) for the third consecutive
year. The company has also earned the highest
ranking in Thailand for Climate Change Management
and scoring “A” (Leadership Level - the highest rank),
in Water Security based on the assessment framework
of the Carbon Disclosure Project (CDP), a globally
trusted assessment institute.
Our accomplishments, as mentioned above, are the
result of integrating sustainability into our business
operations. GC could not have attained these
accomplishments without the collaboration and
support from our employees, executives, partners,
and stakeholders who have contributed to jointly
create and initiate innovations to develop our country
and the world into a better place with everlasting
sustainability. On behalf of GC’s Board of Directors,
executives, and employees, we would like to extend
our sincerest gratitude to all our stakeholders for their
continuous support for GC and our subsidiaries. GC
shall continue to drive our business as well as develop
products and services harnessing advanced technology
in accordance with our commitment to create
“Chemistry for Better Living” based on ESG to assure
good returns to shareholders, create value for
stakeholders, and most importantly, sustainably yield
benefits for the country and the world.
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การลงทุนในเทคโนโลยีเพือ่ ดักจับคาร์บอน (Carbon Capture
Utilization and Storage: CCUS) เนื่องจากเป็นการลงทุน
ขนาดใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนสูง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ยังคง
รักษาความสามารถการแข่งขันควบคู่กับการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้ตามเป้าหมาย สอดรับกับความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อรับมือกับความท้าทาย และรองรับการเติบโตของธุรกิจ
ในอนาคต บริษัทฯ ปรับองค์กรให้มีความคล่องตัวโดยมี
การด�ำเนินงานผ่านโครงการ FiT ซึ่งมุ่งเน้นปรับกระบวนการ
ท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพ เพิม่ ประสิทธิผล ลดระยะเวลาในการ
ท�ำงาน พร้อมน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ รวมถึงพัฒนา
บุคลากร เพิ่มพูน และปรับทักษะพนักงาน (Upskill/Reskill)
จากรากฐานที่มั่นคง และผลการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้น�ำอันดับ 1
ของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์จากดัชนี
ความยัง่ ยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices:
DJSI) และยังได้รับผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) สูงสุด
ในประเทศไทย และได้รับผลการประเมินด้านการบริหาร
จัดการน�ำ้ (Water Security) ในระดับ A (Leadership Level)
ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ภายใต้กรอบการประเมินของสถาบัน
ประเมินความยัง่ ยืนทีน่ า่ เชือ่ ถือระดับโลก Carbon Disclosure
Project (CDP)
ความส�ำเร็จด้วยการบูรณาการความยัง่ ยืนในการประกอบธุรกิจ
ทัง้ หมดทีก่ ล่าวข้างต้น บริษทั ฯ ไม่สามารถด�ำเนินการได้เพียงล�ำพัง
หากแต่เกิดจากความร่วมมือกันทั้งจากพนักงาน ผู้บริหาร
ภาคีพันธมิตร และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ให้ความร่วมมือ
ร่วมสร้าง ร่วมริเริ่มสิ่งใหม่เพื่อพัฒนาประเทศ พัฒนาโลก
ของเราให้นา่ อยู่ และยัง่ ยืนตลอดไป ในนามของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกภาคส่วนที่สนับสนุนบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม และหาก
ในอนาคตมีความท้าทายหรือการเปลี่ยนแปลงใหม่เกิดขึ้น
บริษัทฯ จะยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการด้วยนวัตกรรมทันสมัย สอดคล้องกับความมุ่งมั่น
ของ GC ในการเป็น “เคมี...ทีเ่ ข้าถึงทุกความสุข” บนพืน้ ฐาน
ESG เพื่ อ สร้ า งผลตอบแทนที่ ดี ต ่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น สร้ า งคุ ณ ค่ า
ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และทีส่ ำ� คัญสร้างประโยชน์ให้กบั ประเทศ
และโลกใบนี้อย่างยั่งยืนต่อไป
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AWARDS AND RECOGNITIONS
Our outstanding performance in the economic, social and environmental dimensions in 2021
has been recognized by leading organizations in both national and international levels.

INTERNATIONAL LEVEL

Dow Jones Sustainability
Indices (DJSI)

Carbon Disclosure Project (CDP) UN Global Compact LEAD
GC has been rated at Leadership
Level in Water Security (A Level) and
environmental management in
Climate Change (A- Level) by the CDP
that is the highest rating in chemicals
sector in Thailand.

GC is 1 of 38 organizations across
the world that has been recognized
as Global Compact as Lead level
since 2016 driven by commitment
on continuous improvement that
expanding throughout supply chain
to supporting to achieve SDGs.

MSCI ESG Rating

The Asset Awards

International Sustainability &
Carbon Certificate

GC has been ranked as the first in
the 2021 Dow Jones Sustainability
Indices (DJSI) in the chemicals
sector for three consecutive years
and also ranked among the top 10
companies in the DJSI World and
Emerging Markets Index for the
ninth consecutive year.

GC has been listed in Top 10th of rating
the Commodity Chemicals sector by
MSCI. The assessment represents how
GC gains investor confidence by
running its operations in accordance
with the Environmental, Social and
Governance (ESG) principles.

Ecovadis Supplier
Sustainability Ratings

GC has been evaluated in ESG in
gold medal by EcoVadis, that the
score is 70 with percentile at 97,
has been ranked Top 3% in the
Commodity Chemicals sector.
18
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GC received Platinum Award for ESG
from the Asset Awards 2021, which
organized by The Asset magazine, a
regional leading financial magazine in
Asia.

GC subsidiaries (2 plants) i.e., olefins
cracker plant and polyethylene plant,
have been certified in sustainability
and carbon reduction (ISCC PLUS)
by International Sustainability &
Carbon Certificate. This proves that
GC have commitment and plan to
transform the corporate to support
bio-economy and circular economy.
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NATIONAL LEVEL

SET Sustainability
Awards of Honor

GC has received SET Sustainability
Award of Honor for four consecutive
years. This reflected on the corporate
operation that remarkably aligned with
sustainable development, as well as
comprehensive and transparent
disclosure on the operation.

Thailand Sustainability
Investment (THSI)

GC has been honored on the list of
Thailand Sustainability Investment for
the seventh consecutive year
(2015-2021). This represents GC’s
efforts in creating a benefit on both
internal and external stakeholders,
in the aspect of Environmental, Social
and Governance that is in line with
the THSI assessment and
international standards.

Thailand Corporate Excellence

GC received a Distinguished award in
Innovation Excellence category from
the Thailand Management Association
(TMA). This award reflects GC’s
commitment to operating its business
with a focus on research and
development, including innovation to
push the organization to sustainably
grow with enforcement on the
competitive capabilities.

Low Carbon and Sustainable
Business Index (LCSi)

GC has been recognized as a leading
company in the Low Carbon and
Sustainable Business Index (LCSi)
with an Outstanding score for three
consecutive years. This demonstrates
GC’s commitment to lower greenhouse
gas emissions with an aim to reduce
environmental impact.

CSR-DIW Continuous Award
The Prime Minister’s Industry
Award

GC’s subsidiaries (18 plants)
received the CSR-DIW Continuous
Award for the 14th consecutive year.

GC’s subsidiaries received The Prime
Minister’s Industry Award from Ministry
of Industry for four awards i.e., Quality
Management, Circular Economy,
Productivity, and Social Responsibility.
This award pushes Thai industries
to be performance excellence and
being great role model for other
corporates.

NACC Integrity Awards
Thai Chamber of Commerce
(TCC) Outstanding Ethics Award
GC received the Business Ethics for
Sustainable Development from Thai
Chamber of Commerce (TCC). This
demonstrates that GC conducts
business under the good corporate
governance and integrity, fairness for
stakeholders, and awareness of
resource efficiency. The award truly
represents a sustainable achievement
for the organization.

Sustainability Disclosure
Award

GC received Sustainability Award
from Thaipat Institute that reflects on
being a great representative that
excellent disclosure on information of
sustainability.

GC was awarded a consolation prize
for the 10th NACC Integrity Awards by
Office of the National Anti-Corruption
Commission (NACC) being recognized
for its business operations with
transparency, anti-corruption, and
corporate social responsibility under
good corporate governance principles
as well as for its emphasis on human
rights and compliance with the
international ethics standard.
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รางวัลแห่งความสำ�เร็จ
สิ่งยืนยันผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ที่เป็นเลิศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของปี 2564
สามารถแสดงให้เห็นจากการยอมรับขององค์กรชั้นน�ำทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

ระดับสากล

Dow Jones Sustainability
Indices (DJSI)

Carbon Disclosure Project (CDP) UN Global Compact LEAD
บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้น�ำ
ด้านการบริหารจัดการน�้ำ (A Level)
และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(A- Level) ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุด
ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ ในประเทศไทย

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็น 1
ใน 38 องค์กรทั่วโลกให้อยู่ในระดับ LEAD
(สูงสุด) ตั้งแต่ปี 2559 จากความมุ่งมั่น
ในการด�ำเนินยุทธศาสตร์การพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง พร้อมมุ่งขยายผลไปยัง
โซ่อุปทาน เพื่อสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมาย SDGs

MSCI ESG Rating

The Asset Awards

International Sustainability &
Carbon Certificate

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นสมาชิก
ในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI)
ปี 2564 เป็นอันดับที่ 1 ของโลก
ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
และติดอันดับ Top 10 ประเภท DJSI
World และ Emerging Markets
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็น Top 10
ของโลกในกลุ่ม Commodity Chemical
ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับนักลงทุนว่าบริษัทฯ มีการด�ำเนินการ
ที่ดีตามหลักสิ่งแวดล้อม สังคม
และการก�ำกับดูแลที่ดี

Ecovadis Supplier
Sustainability Ratings

บริษัทฯ ได้รับการประเมินด้าน ESG
โดย EcoVadis ในระดับเหรียญทอง
ด้วยคะแนน 70 คะแนน Percentile ที่ 97
และติดอันดับ Top 3% ของบริษัท
ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์
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บริษัทฯ ได้รับรางวัล Platinum Award
for ESG ในงาน The Asset Awards 2021
โดยรางวัลนี้จัดขึ้นโดยนิตยสาร
The Asset ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นน�ำ
ด้านการเงินในระดับภูมิภาคเอเชีย

GC Group ได้รับการรับรองระดับโลก
ด้านความยั่งยืนและการลดคาร์บอน
“ISCC PLUS” จากองค์กร International
Sustainability & Carbon Certification
ถึง 2 สาขา ได้แก่ โรง Olefins Cracker
และโรง Polyethylene ซึ่งใบรับรองนี้
แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความมุ่งมั่น
ของบริษัทฯ ที่จะสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ
ชีวภาพ และเศรษฐกิจหมุนเวียน
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ระดับชาติ

SET Sustainability
Awards of Honor

บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Sustainability
Award of Honor ติดต่อกันเป็นปีที่ 4
ซึ่งสะท้อนถึงการด�ำเนินธุรกิจ
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ที่โดดเด่น ตลอดจนเปิดเผยข้อมูล
ผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน
ได้อย่างครบถ้วนและโปร่งใส

Thailand Corporate Excellence

บริษัทฯ ได้รับรางวัล Distinguished
Awards สาขาความเป็นเลิศ
ด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
(Innovation Excellence) จัดโดย
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
(TMA) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
ของบริษัทฯ ด้านการวิจัยและพัฒนา
รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรม
เพื่อมุ่งผลักดันองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน
พร้อมเสริมสร้างความสามารถในการ
แข่งขันให้กับองค์กร

Thailand Sustainability
Investment (THSI)

บริษัทฯ ได้รับการพิจารณา
ให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
(ปี 2558-2564) ซึ่งสะท้อน
การด�ำเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก
ในวงกว้าง ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และบรรษัทภิบาล อีกทั้งมีการด�ำเนินงาน
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

โครงการประเมิน และ
จัดระดับธุรกิจคาร์บอนต�่ำ
และยั่งยืน (LCSi)

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับสูงสุด
ส�ำหรับรางวัล LCSi ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ
สนับสนุนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

CSR-DIW Continuous Award

กลุ่มบริษัทฯ จ�ำนวน 18 โรงงาน
ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริม
กลุ่มบริษัทฯ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบ
ดีเด่น โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
ต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน
จ�ำนวน 4 รางวัล ได้แก่ ประเภทการบริหารงาน ประจ�ำปี 2564 ประเภท CSR-DIW
คุณภาพ ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน
Continuous Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14
ประเภทการเพิ่มผลผลิต ประเภท
ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นรางวัล
เชิดชูเกียรติ และผลักดันอุตสาหกรรมไทย
ให้ก้าวขึ้นสู่ความเป็นเลิศ และเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น

รางวัลองค์กรโปร่งใส
รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น
หอการค้าไทย

บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ
จรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย
แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญ
กับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม
ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจ
รวมถึงการมีจิตส�ำนึกการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า ซึ่งนับเป็นความส�ำเร็จ
อย่างยั่งยืนขององค์กรอย่างแท้จริง

รางวัลเกียรติคุณ
Sustainability Disclosure
Award

บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติคุณ
Sustainability Disclosure Award
จากสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อแสดงถึงองค์กร
ที่มีการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน
ได้อย่างดีเยี่ยม และเป็นตัวอย่างให้แก่
องค์กรอื่น ๆ

บริษัทฯ ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส
ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards)
จากส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
แสดงให้เห็นถึงการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมตาม
หลักธรรมาภิบาล รวมทั้งให้ความส�ำคัญ
กับสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามแนวทาง
จริยธรรมที่เป็นสากล
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RESPONDING
TO THE IMPACT OF COVID-19
การรับมือกับผลกระทบของวิกฤตโควิด 19
The ongoing COVID-19 pandemic, which has lasted
since the beginning of 2020 until now, has brought
significant impact on Thailand and around the globe,
affecting the overview of the economic and industrial
sectors, the society, and the environment as well as
GC’s business operations. Therefore, GC has taken
continuous action in response to such crisis from its
inception until the present day.

การแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2563
จนถึ ง ปั จ จุ บั น ส่ ง ผลให้ ทั่ ว โลกรวมถึ ง ประเทศไทยได้ รั บ
ผลกระทบจากวิกฤตการณ์นี้ ทัง้ ต่อภาพรวมของภาคเศรษฐกิจ
และภาคอุตสาหรรม ภาคสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึง
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงด�ำเนินงาน
เพื่อตอบสนองต่อภาวะวิกฤตดังกล่าวตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบัน

In this regard, GC has determined management
guidelines as well as COVID-19 prevention and control
measures for both individuals and workplace in
accordance with the management frameworks of the
Ministry of Public Health and the World Health
Organization (WHO), and the disease control guidelines
of the Center for Covid-19 Situation Administration
(CCSA). GC focuses on employees’ safety from
COVID-19, adjusting our operational strategy to align
with the new normal society, providing aid to
communities and societies affected by COVID-19, and
utilizing our products, innovations and partnerships
to create shared benefits and stand beside the Thai
society in the fight against COVID-19.

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางบริหารจัดการ พร้อมทั้งมาตรการ
ป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโควิด 19 ทั้งด้านตัวบุคคลและ
พื้นที่ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกรอบการบริหารจัดการของ
กระทรวงสาธารณสุ ข และองค์ ก ารอนามั ย โลก (WHO)
และแนวทางการควบคุมโรคของศูนย์บริห ารสถานการณ์
โควิ ด 19 หรื อ ศบค. โดยมุ ่ ง เน้ น การดู แ ลพนั ก งาน
ให้มคี วามเป็นอยูท่ ปี่ ลอดภัยห่างไกลโควิด 19 การปรับกลยุทธ์
การด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับสังคมในยุคปกติใหม่ การช่วยเหลือ
ชุมชนและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ตลอดถึง
การผสานความร่ ว มมื อ ในการน� ำ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นวั ต กรรม
และพันธมิตรเพื่อร่วมสร้างประโยชน์และเคียงข้างสังคมไทย
รับมือโควิด 19

Additional information on Responding to the impact of
COVID-19 is available at:
สำ�หรับข้อมูลการรับมือกับผลกระทบของวิกฤตโควิด 19
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์

Key Measures in Response to COVID-19
มาตรการหลักในการรับมือสถานการณ์ โควิด 19
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Employee Safety
ความปลอดภัยพนักงาน

Business Continuity
ความต่อเนื่องทางธุกิจ

Contributions to
Communities and Society
การช่วยเหลือชุมชน
และสังคม

Communications to Build
Visibility with Stakeholders
การสื่อสาร
สร้างความตระหนักรู้ให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

GC treats our employees like
our family. Hence, we have
prepared continuous measures
in all aspects to ensure their
safety and personal hygiene
while building confidence.

GC places strict importance
on conducting business and
delivering quality products on
time as well as becoming
a digital-driven organization.

GC provides aid to the society
and protection for medical
personnel to create shared
benefits and stand with the Thai
society through the COVID-19
crisis.

บริษัทฯ จัดท�ำมาตรการ
อย่างต่อเนื่องในทุกด้าน เพื่อดูแล
พนักงานทุกคน เปรียบเสมือน
ดูแลคนในครอบครัว โดยให้พนักงาน
มีความปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี
พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญอย่าง
เข้มงวดต่อการด�ำเนินธุรกิจ และ
การส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ
ตรงตามก�ำหนดเวลา และยกระดับ
สู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน
ด้วยดิจิทัล

บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือสังคม
และปกป้องบุคลากรทางการแพทย์
เพื่อร่วมสร้างประโยชน์ และเคียงข้าง
สังคมไทยรับมือโควิด 19

Accurate, clear and
continuous communications
lead to improved knowledge
and understanding while further
strengthening the relationships
between GC, employees,
customers, investors and
stakeholders.
การสื่อสารที่ถูกต้อง ชัดเจน
และต่อเนื่อง เป็นการสร้างความรู้
ความเข้าใจ และเชื่อมโยงความ
สัมพันธ์ระหว่าง บริษัทฯ พนักงาน
ลูกค้า นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายให้ ใกล้กันยิ่งขึ้น
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Employee Safety
ความปลอดภัยพนักงาน
GC places priority on the health and safety of our
employees during the COVID-19 pandemic. A working
group under the supervision of the Coronavirus
(COVID-19) Prevention and Control Committee has
been appointed to supervise, support and monitor the
performance of relevant parties. It is also in charge
of establishing plans, communicating and providing
knowledge to concerned parties through various
channels to prepare for the pandemic and build better
understanding of good practices. Furthermore, we
have enforced the Work From Home policy as well as
other preventive, control and aid measures and
policies for employees during the pandemic crisis.

บริษัทฯ ค�ำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
ในช่วงภาวะวิกฤตโควิด 19 เป็นอย่างยิ่ง โดยได้แต่งตั้ง
คณะท�ำงานภายใต้การก�ำกับของ “คณะกรรมการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชือ้ โคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)” เพือ่ ดูแล
สนั บ สนุ น และติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งานของหน่ ว ยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง วางแผนและสื่ อ สารให้ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งรั บ ทราบ
รวมถึงการให้ความรูผ้ า่ นช่องทางต่างๆ เพือ่ เตรียมความพร้อม
ในการรับมือการระบาด และความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั ทิ ดี่ ี
อีกทัง้ ยังมีนโยบายให้พนักงานในส�ำนักงาน Work From Home
รวมทั้ ง ก� ำ หนดนโยบายและมาตรการอื่ น ๆ ที่ ค รอบคลุ ม
การป้องกัน ควบคุม รวมถึงมาตรการช่วยเหลือพนักงาน
ด้านต่างๆ ในภาวะวิกฤตโรคระบาด

Work From Home
(WFH) Policy
นโยบาย
Work From Home
(WFH)

GC has implemented the WFH policy
to reduce risks of COVID-19 for
employees. During the crisis, 90-100
percent of GC’s office employees
have been working from home.
The WFH policy focuses on digital or
online communications, assignments,
and meetings. In doing so, GC
supports employees with necessary
resources to enable them to work
from home in a convenient and
efficient manner.

บริษั ท ฯ มี น โยบายให้ พ นั ก งานสามารถ
WFH เพื่อ ลดความเสี่ ย งในการติ ด เชื้ อ
โควิด 19 โดยมี พ นั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ส่วนส�ำนักงาน WFH ร้อยละ 90-100 ในช่วง
เกิดวิกฤตการณ์ โดยการปฏิบัติงานแบบ
WFH จะเน้นการสื่อสาร ส่งมอบงาน และ
ประชุมผ่านระบบดิจิทัลหรือออนไลน์ ทั้งนี้
บริษทั ฯ มีการสนับสนุนทรัพยากรทีจ่ �ำเป็น
ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้พนักงาน
สามารถท�ำงานจากที่บ้านได้อย่างสะดวก
และมีประสิทธิภาพ

GC-Happiness
โครงการ
ยกระดับความสุขพนักงาน
GC-Happiness

GC has hosted GC-Happiness 2021
for employees. Under the project,
psychiatrists provide knowledge,
perform mental health assessments,
screen employees’ mental health
risks from the COVID-19 situation
using indepth mental health evaluation,
and provide advice on how to behave.
Additionally, we have also established
an online consultation channel with
specialists.

บริษั ท ฯ จั ด กิ จ กรรม GC-Happiness
ให้คณ
ุ หมอดูแลใจในยุคโควิดประจ�ำปี 2564
แก่ พ นั ก งาน โดยมี จิต แพทย์ ให้ ค วามรู ้
ประเมินสุขภาพจิต และคัดกรองความเสี่ยง
ต่ อ ปั ญ หาสุ ข ภาพจิต จากสถานการณ์
โควิด 19 ผ่านการประเมินสุขภาพจิตเชิงลึก
พร้ อ มทั้ ง ให้ ค�ำแนะน�ำในการปฏิ บั ติ ตั ว
และช่ อ งทางการขอรั บ การปรึก ษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญทางออนไลน์

Additional information is available in the Integrated Sustainability Report 2021
under Enabling Strategy on page 175-250.
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบทกลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กร
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ 2564 หน้า 175-250

INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2021
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำ�ปี 2564
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Application
"FIGHT COVID-19"
แอปพลิเคชัน
"FIGHT COVID-19"

Procurement of
COVID-19 Vaccines
จัดหาวัคซีน
ป้องกันโควิด 19
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GC has developed an application to
monitor the health and performance
of employees, which also serves as
a channel to register for vaccinations.
This application has contributed to
the effective management and control
of COVID-19 infection of more than
5,000 employees. Furthermore, GC
has established other online service
channels to care for our employees
during the COVID-19 crisis;
for example, online medical
consultation, etc.

บริษั ท ฯ จั ด ท�ำแอปพลิ เ คชั น ส�ำหรั บ
การติ ด ตามสุ ข ภาพและการท�ำงาน
ของพนักงานทุกคน รวมถึงการลงทะเบียน
รั บ วั ค ซี น ตามความสมั ค รใจ ส่ ง ผลให้
บริษทั ฯ บริหารจัดการ และควบคุมการติดเชือ้
โควิด 19 ของพนักงานได้กว่า 5,000 คน
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยั ง จั ด ท�ำช่ อ งทางการให้ บ ริก ารอื่ น ๆ
เพื่อ ดู แ ลพนั ก งานในช่ ว งวิก ฤตโควิด 19
ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น การให้ค�ำปรึกษา
ปัญหาสุขภาพ และอาการไม่พึงประสงค์
ต่าง ๆ กับแพทย์ เป็นต้น

GC has provided vaccines for
employees and their families, as well as
their parents, while also creating
knowledge and understanding for our
employees.

บริษั ท ฯ จั ด หาวั ค ซี น ส�ำหรั บ พนั ก งาน
ครอบคลุมไปถึงครอบครัวและบุพการี และ
สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวัคซีนให้แก่
พนักงานภายในองค์กร
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Business Continuity
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
GC has implemented the Business Continuity Planning
(BCP) and launched an Emergency Management
Center (EMC) to rapidly address any cases of
COVID-19 infection in order to support operations
amid the COVID-19 situation. The company has
communicated our COVID-19 response plan and
practices through various channels and assisted
customers with their business and response to
COVID-19. We have also planned a management
timeframe and sought additional critical suppliers to
enable the delivery of high-quality products and
services to our customers on time.

บริ ษั ท ฯ จั ด เตรี ย มการด� ำ เนิ น การตามแผนการบริ ห าร
ความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity Planning: BCP)
และเปิดศูนย์ Emergency Management Center (EMC)
ในกรณีฉกุ เฉินทีพ่ บพนักงานติดเชือ้ โควิด 19 เพือ่ ให้สามารถ
รองรับการด�ำเนินงานได้ทา่ มกลางสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิ ด 19 ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ สื่ อ สารแผนการรั บ มื อ และ
แนวปฏิบตั ผิ า่ นช่องทางต่างๆ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือลูกค้า
ทั้งในเรื่องธุรกิจและการรับมือโควิด 19 กับคู่ค้า ควบคู่ไปกับ
การพิจารณาวางแผนระยะเวลาในการบริหารจัดการ และการ
หาคูค่ า้ เพิม่ เติมส�ำหรับคูค่ า้ ทีส่ ำ� คัญ (Critical Supplier) เพือ่ ให้
สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าได้
ตรงตามก�ำหนดเวลา

COVID-19 Prevention and Control Measures for Logistics
มาตรการป้องกันและควบคุมโควิด 19 สำ�หรับการขนส่ง
In order to ensure the safety of our customers, GC has conducted
COVID-19 rapid tests on all drivers in the process of product
packing and shipment. Strict disease prevention and control
measures have also been implemented, such as wearing cloth,
surgical, or N95 masks at all times, establishing stringent
regulations for customers entering factory premises, restricting
work areas to reduce congestion and allow distancing, etc.
ในกระบวนการเข้าบรรจุสินค้าและการจัดส่งสินค้า เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจ
ในความปลอดภั ย บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ท� ำ มาตรการการตรวจโควิ ด 19
เชิงรุก (Rapid Test) ส�ำหรับพนักงานขับรถทุกคน รวมถึงมีมาตรการ
ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เช่น
สวมใส่หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย หรือหน้ากาก N95 ตลอดเวลา
การก� ำ หนดระเบี ย บการเข้ า พื้ น ที่ โ รงงานของลู ก ค้ า อย่ า งเคร่ ง ครั ด
การจ�ำกัดพื้นที่ในการปฏิบัติงานลดความแออัดและระยะห่าง เป็นต้น
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Contribution to Communities and Society
การช่วยเหลือชุมชนและสังคม
GC cares for local communities and the society during
the COVID-19 pandemic crisis. We continue to create
a better quality of life for the Thai people in tandem
with caring for the environment. Collaborating with
government agencies, the private sector and
communities, GC has utilized our expertise in
chemicals and plastic, technology and innovation to
help the society in times of crisis, spanning across
all 77 provinces nationwide and covering community,
provincial and national levels.

บริ ษั ท ฯ ห่ ว งใยต่ อ ชุ ม ชนและสั ง คมในสถานการณ์ วิ ก ฤต
การระบาดของโควิด 19 และด�ำเนินการสนับสนุนคุณภาพชีวติ
ที่ดีของคนไทยอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม
โดยบริษทั ฯ ร่วมกับเครือข่ายทัง้ ภาครัฐ เอกชน และชุมชน โดยใช้
ความเชี่ยวชาญด้านเคมีภัณฑ์และพลาสติก เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมของบริษัทฯ ต่อยอดการช่วยเหลือสังคมในภาวะ
วิกฤตได้อย่างทันท่วงทีและทั่วถึงทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ
ครอบคลุมทั้งระดับชุมชน ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

Sorting Bottles to Help Doctors
(PET to PPE Project)
โครงการแยกขวดช่วยหมอ
GC has built on the YOUTURN platform, a fully
integrated used plastic management system, to help
medical personnel stay safe from COVID-19 by
transforming used PET bottles from the YOUTURN
platform into fibers to produce reusable Level 2 PPE
gowns that can be washed and reused up to 20 times.
Not only do these gowns play a part in tackling
environmental problems, but they also provide
protection from the COVID-19 pandemic for medical
personnel. Approximately 6,274,706 PET bottles were
recycled for the production 6,345 PPE gowns.
บริษัทฯ ต่อยอดระบบบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วแบบ
ครบวงจร YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม เพื่อช่วยให้บุคลากร
ทางการแพทย์ปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด 19 โดยน�ำ
ขวดพลาสติก PET ใช้แล้วจาก YOUเทิรน์ มาเปลีย่ นเป็นเส้นใย
และถั ก ทอเป็ น ชุ ด PPE Level 2 แบบซั ก สะอาดใช้ ซ�้ ำ
ั หา
ได้ 20 ครัง้ (Reusable PPE) ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ในการแก้ปญ
สิ่ ง แวดล้ อ ม และร่ ว มช่ ว ยเหลื อ บุ ค ลากรทางการแพทย์
ให้ปลอดภัยจากวิกฤตการระบาดของโควิด 19 ได้อย่ าง
ทันท่วงที โดยสามารถน�ำขวดพลาสติก PET กลับมารีไซเคิล
ได้ 6,274,706 ใบ ผลิตและส่งมอบชุด PPE ได้ 6,345 ชุด
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The Millions Support … Ensuring A Safe Space for All Project
โครงการล้านความห่วงใย เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน
GC is committed to help and support frontline personnel who must deal
with the spread of COVID-19 and are at high risk of infection, including
medical personnel, public hospitals, government agencies, frontline
volunteers and NGOs. GC has partnered with Thai Hospital Products
Co., Ltd. to produce PE gowns under the Greater Care by GC brand.
Made of high-quality polyethylene (PE) plastic resins (GC Product), these
disposable gowns are lightweight, comfortable to wear, breathable, robust
and flexible. They can also prevent contamination from secretions, and
reduce exposure and risks of infection. In 2021, GC provided a total of
4 million PE gowns to 6,181 hospitals and government agencies across
the country (77 provinces).
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการช่วยเหลือและสนับสนุนบุคลากรแนวหน้าที่ต้องรับมือกับ
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และมีความเสี่ยงจากการติดเชื้อสูง อาทิ บุคลากร
ทางการแพทย์ โรงพยาบาลรัฐ หน่วยงานราชการ อาสาสมัครด่านหน้า รวมถึง
องค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร โดยบริษทั ฯ ร่วมกับบริษทั ไทยฮอสพิทอล โปรดักส์ จ�ำกัด
ส่งมอบชุดกาวน์กันน�้ำ (PE Gown) ภายใต้แบรนด์ Greater Care by GC ซึ่งเป็น
เสือ้ กาวน์พลาสติกแบบใช้ครัง้ เดียวทิง้ (Disposable Gown) ผลิตจากเม็ดพลาสติก
ชนิดโพลิเอทิลีน (PE) คุณภาพสูง มีน�้ำหนักเบา สวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี
มีความเหนียวและยืดหยุ่นสูง รวมทั้งมีคุณสมบัติในการป้องกันการปนเปื้อน
สารคัดหลั่ง ช่วยลดการสัมผัสและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 โดย
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ส่งมอบชุดกาวน์กันน�้ำจ�ำนวนทั้งสิ้น 4 ล้านชุด ให้แก่
โรงพยาบาลและหน่วยงานภาครัฐจ�ำนวน 6,181 แห่ง ทั่วประเทศไทย (77 จังหวัด)

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ
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The Greater Care Charity by GC & Customers Project
โครงการ Greater Care Charity by GC & Customers
GC and GCM has collaborated with 84 partners, who
are plastic entrepreneurs, to deliver fully integrated,
high-quality products and equipment from plastic
innovation, worth 7 million baht, to four high-risk field
hospitals and waiting center, which include one in
Samut Prakarn, two in Samut Sakhon, and one in
Rayong.

3,600

48

Sets
ชุด

Greater Care by GC
reusable Level 2 PPE
coveralls for use in
low-risk areas, made from
PET fibers that can be
cleaned and reused 20
times
ชุด Reusable PPE Gown
แบรนด Greater Care by GC
เปนชุด PPE ระดับ 2
ใช ในพ�้นที่ความเสี่ยงไมสูงมาก
ผลิตจากเสนใย PET
สามารถนําไปทําความสะอาดและ
กลับมาใชซํ้าไดรวม 20 ครั้ง

10,500

1,000

Beds
เตียง

HDPE field beds (with complete bedding sets) made
from HDPE plastic resin under GC’s InnoPlus brand,
designed and manufactured by Aeroklas Co., Ltd.,
a partner of GC
เตียงสนามจาก HDPE (พรอมอ�ปกรณเคร�่องนอนครบชุด)
ผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE ภายใตแบรนด InnoPlus
ของบร�ษัทฯ ออกแบบและผลิตโดยบร�ษัท แอรโรคลาส จํากัด
ซึ่งเปนคูคาของบร�ษัทฯ

Sets
ชุด

Greater Care by GC PE gowns
made from PE plastic under
GC’s InnoPlus brand, produced
by Thai Hospital Products Co., Ltd.
ชุด PE Gown แบรนด Greater Care
by GC ผลิตจากเม็ดพลาสติก PE
ภายใตแบรนด InnoPlus ของบร�ษัทฯ
ผลิตโดยบร�ษัท Thai Hospital
Products

1,000 Cabinets
ตู
Fans
1,000
ตัว
Electric fans

บริษัทฯ และบริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จ�ำกัด ร่วมกับ
พั น ธมิ ต รคู ่ ค ้ า ผู ้ ป ระกอบการพลาสติ ก 84 ราย ส่ ง มอบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละอุ ป กรณ์ ต ่ า ง ๆ จากนวั ต กรรมพลาสติ ก
ที่ มี คุ ณ ภาพแบบครบวงจรให้ แ ก่ โ รงพยาบาลสนามและ
ศูนย์พักคอยในพื้นที่ที่มีการระบาดสูง 4 แห่ง ได้แก่ จังหวัด
สมุทรปราการ 1 แห่ง จังหวัดสมุทรสาคร 2 แห่ง และจังหวัด
ระยอง 1 แห่ง มีมูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท

Plastic bedside cabinets
ตูลิ�นชักพลาสติกขางเตียง

20,000

60

Bags
ใบ

Greater Care by GC
infectious waste bags
ถุงขยะติดเชื้อ
แบรนด Greater Care
by GC

Bins
ใบ

Greater Care by GC infectious waste bins
ถังขยะติดเชื้อแบรนด Greater Care by GC

1,000 Chairs
ตัว

Plastic chairs with backrests
เกาอี้พลาสติกแบบมีพนักพ�ง

Lockers
ตู

High-quality plastic locker units made
from LLDPE plastic compound under
the Revolve® brand of Matrix
Polymers, formed by a rotomolding
process
ตูล็อกเกอรเก็บของพลาสติก
คุณภาพสูง ผลิตจากเม็ดพลาสติก LLDPE
คอมพาวด ภายใตแบรนด Revolve®
ของบร�ษัท Matrix Polymers
ข�้นรูปโดยกระบวนการหมุนเหว�่ยง
(Rotomolding)

190

Boxes
กลอง

Rice Me Snack Bar from GC and Rayong
community
Rice Me Snack Bar จากความรวมมือของบร�ษัทฯ
และชุมชนระยอง

Computers, printers, pressure gauges, oxygen meters,
thermometers, and other necessary equipment
คอมพ�วเตอร ปร��นเตอร เคร�่องวัดความดัน เคร�่องวัดปร�มาณออกซิเจน
ปรอทวัดไข และอ�ปกรณเคร�่องใชที่จําเปนอื่น ๆ

พัดลม

Besides the abovementioned project, GC and our
partners have jointly carried out various other projects
to help the society. For example, the Rayong
Influencer 2021 project where well-known individuals
from the public and private sectors are invited to
promote local products of Rayong province in order
to boost local economy impacted by COVID-19,
increase sales and distribute income to local
communities. We have also supported more than 300
farmers suffering from fruit price drop by purchasing
a large quantity of fruits from Rayong, specifically
pineapples and rambutans, and providing these fruits
to medical and frontline personnel as a form of moral
support for their hard work in caring for patients.
28

PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

นอกเหนือจากโครงการข้างต้น บริษัทฯ และพันธมิตรยังร่วม
ด�ำเนินการโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคมอีกมากมาย เช่น
การเชิญชวนผู้มีชื่อเสียงจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ช่วยโปรโมตสินค้า ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดระยอง เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจฐานรากจากผลกระทบโควิด 19 ให้เพิ่มยอดขาย
กระจายรายได้สู่ชุมชน ภายใต้กิจกรรม Rayong Influencer
2021 รวมถึงยังช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 300 ราย ที่ประสบ
ปัญหาผลไม้ราคาตกต�่ำ ด้วยการอุดหนุนผลไม้จากระยอง
จ�ำนวนมาก ได้แก่ สับปะรด และเงาะ และน�ำไปส่งมอบให้แก่
บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า เพื่อส่งมอบ
ก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป
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Communication to Build Visibility with Stakeholders
การสื่อสารสร้างการตระหนักรู้ ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
GC recognizes the importance of communication to
create awareness among stakeholders. Therefore,
various communication channels have been established
to disseminate news, knowledge, activities, and other
forms of support, such as good self-protection
practices and proper management of infectious waste
to prevent contamination and infection to others.

บริษทั ฯ เล็งเห็นความส�ำคัญของการสือ่ สารสร้างการตระหนักรู้
ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย จึงจัดช่องทางสื่อสารที่หลากหลายเพื่อ
เผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ กิจกรรม และการสนับสนุนต่างๆ
อาทิ แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการป้ อ งกั น ตนเอง รวมถึ ง
การจัดการขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
และแพร่เชื้อต่อผู้อื่น

The How to Yeak…How to Manage Infectious Waste Project
โครงการฮาวทูแยก....แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ
GC acknowledges the importance of Thai people’s
health and has, thereby, teamed up with the Office
of the Prime Minister, Ministry of Interior and GDH to
develop public relations material as part of the “How
to Yeak…How to Manage Infectious Waste” project
to create knowledge and understanding about proper
infectious waste separation and management. We
have also provided red garbage bags for infectious
waste which are made from GC’s InnoPlus premium
quality plastic. Durable, strong, tough and moisture
resistant, these garbage bags reduce the risk of
pathogen spread and provide safety in waste
collection. They have also been certified with the
Carbon Footprint Label from the Thailand Greenhouse
Gas Management Organization (Public Organization),
or TGO. In addition, GC has provided 120-liter handsfree red trash bins to prevent exposure and the spread
of pathogens, and to help with the management of
infectious waste in risk areas. Additionally, GC has
provided red garbage bags and trash bins to hospitals,
field hospitals and waiting centers in areas with
COVID-19 risks, such as Samut Sakhon, Samut
Prakan, Rayong, Chonburi and Bangkok.

บริษทั ฯ เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของสุขอนามัยคนไทย จึงร่วมกับ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และ GDH พันธมิตร
ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ “ฮาวทูแยก..แยก
อย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ” สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
คัดแยก และจัดการขยะมูลฝอยติดเชือ้ อย่างถูกวิธี พร้อมส่งมอบ
ถุงขยะสีแดงส�ำหรับใส่ขยะมูลฝอยติดเชือ้ ทีผ่ ลิตจากพลาสติก
คุณภาพสูง InnoPlus ซึง่ เป็นนวัตกรรมจากบริษทั ฯ ทีท่ นทาน
แข็งแรง เหนียว ป้องกันความชื้น ลดการแพร่กระจายเชื้อ
ปลอดภั ย ต่ อ การจั ด เก็ บ ขยะ และได้ รั บ การรั บ รองฉลาก
คาร์บอนฟุตพริน้ ท์จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) หรือ อบก. นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งมอบ
ถังขยะสีแดงแบบใช้เท้าเหยียบ เพือ่ ลดการสัมผัส และป้องกัน
การแพร่กระจายของเชื้อ ความจุ 120 ลิตร ส�ำหรับน�ำไปใช้
จั ด การกั บ ขยะมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ในพื้ น ที่ เ สี่ ย ง โดยบริ ษั ท ฯ
ส่ ง มอบถุ ง ขยะและถั ง ขยะสี แ ดงให้ แ ก่ โ รงพยาบาล
โรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาด
ของเชื้ อ ไวรั ส โควิ ด 19 เช่ น จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร จั ง หวั ด
สมุทรปราการ จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และกรุงเทพฯ
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(102-45, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54)

REPORTING GUIDELINES
แนวทางการจัดท�ำรายงาน

PTT Global Chemical Public Company Limited (GC) has prepared an Integrated
Sustainability Report of 2021 in order to deliver messages regarding the
corporate strategies, management processes, and sustainability performance
of the issues that are significant to GC’s business operations and its
stakeholders from all sectors each year. Additionally, it is intended to report
our progress and performance that support the Sustainable Development
Goals (SDGs). GC has published the report in the form of Integrated
Sustainability Report (ISR) in accordance with the International Integrated
Reporting (<IR>) Framework of the Value Reporting Foundation (2021), and
this report has been prepared in accordance with the GRI standards: Core
option. This also includes additional indicators for scope of the Oil and Gas
Sector Disclosure. The disclosure of important issues, namely GRI 102-40 and
GRI 102-42 to 102-49 is presented on page 50-62.
The scope of this report covers the operation performance of the companies
under GC Group in Thailand that GC holds greater than or equal to 50 percent
of the total shares, covering period between January 1st, 2021 and December
31st, 2021. Additionally, operation performance of HMC Polymers Company
Limited is included in this report. More details on information and references
regarding the shareholding structure can be accessed from the company’s
Annual Report and GC’s website: www.pttgcgroup.com.
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) จัดท�ำรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ
ประจ�ำปี 2564 เพื่อสื่อสารกลยุทธ์ ระบบการบริหารจัดการ กระบวนการด�ำเนินงาน และ
ผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนในประเด็นที่ส�ำคัญต่อการประกอบธุรกิจและผู้มีส่วน
ได้เสียทุกภาคส่วนในปีนี้ พร้อมทัง้ รายงานความก้าวหน้า และผลการด�ำเนินงานทีส่ นับสนุน
ต่อเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของโลก หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)
ทั้งนี้ รายงานฉบับนี้จัดท�ำขึ้นโดยอ้างอิงรูปแบบการรายงานความยั่งยืนสากลในรูปแบบ
บูรณาการ (Integrated Sustainability Report) ตามแนวทาง Integrated Reporting
Framework (IR) ของ Value Reporting Foundation (2021) และแนวทางการรายงาน
ของ Global Reporting Initiative (GRI) Standards ในระดับตัวชี้วัดหลัก (“Core”
Option) รวมถึงตัวชีว้ ดั เพิม่ เติมส�ำหรับบริษทั ในกลุม่ อุตสาหกรรมน�ำ้ มันและก๊าซ (Oil and
Gas Sector Disclosure) ซึ่งได้รับการตรวจสอบพร้อมยืนยันความครบถ้วน สมบูรณ์
และถูกต้อง (Materiality Disclosures Service) โดย GRI ส�ำหรับการเปิดเผยประเด็น
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ GRI 102-40, GRI 102-42 ถึง GRI 102-49 อย่างที่ได้น�ำเสนอไว้ที่หน้า
50-62
บริษัทฯ รายงานข้อมูลครอบคลุมขอบเขตการด�ำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564
ถึง 31 ธันวาคม 2564 ของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
และที่บริษัทฯ ถือครองหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 และยังได้รวมถึงการด�ำเนินงาน
ของบริษทั เอ็ช เอ็ม ซี โปลีเมอส์ จ�ำกัด (HMC) อีกด้วย ทัง้ นี้ สามารถอ้างอิงข้อมูลสัดส่วน
การถือหุน้ ของบริษทั ฯ ได้จากรายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ และเว็บไซต์ www.pttgcgroup.com

(GRI 102-45, GRI 102-48, GRI 102-49, GRI 102-54)

GC GROUP IN THE REPORTING SCOPE
กลุ่มบริษัทฯ ที่อยู่ ในขอบเขตของรายงาน
Company
PTT Global Chemical Public Company Limited
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
PTT Phenol Company Limited
บริษัท พีทีที ฟีนอล จ�ำกัด
Solution Creation Company Limited
บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จ�ำกัด
GC Oxirane Company Limited
บริษัท จีซี ออกซีเรน จ�ำกัด
GC Maintenance and Engineering Company Limited
บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จ�ำกัด
NPC Safety and Environmental Service Company Limited
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอลเซอร์วิส จ�ำกัด
GC Styrenics Company Limited
บริษัท จีซี สไตรีนิคส์ จ�ำกัด
GC Treasury Center Company Limited
บริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จ�ำกัด
GC Estate Company Limited
บริษัท จีซี เอสเตท จ�ำกัด
GC Marketing Solutions Company Limited
บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จ�ำกัด
GC Logistics Solutions Company Limited
บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด
GC Polyols Company Limited
บริษัท จีซี โพลีออลส์ จ�ำกัด
Global Green Chemicals Public Company Limited
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
GC Glycol Company Limited
บริษัท จีซี ไกลคอล จ�ำกัด
Thai Tank Terminal Limited
บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จ�ำกัด
PTT MCC Biochem Company Limited
บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ�ำกัด
PTT Asahi Chemical Company Limited
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ�ำกัด
HMC Polymers Company Limited
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ�ำกัด
GC-M PTA Company Limited
บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จ�ำกัด
Thai PET Resin Company Limited
บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จ�ำกัด
Remarks:
(1) The report covers partial data from the companies.
(2) Data from HMC Polymers Company Limited (HMC) is included in the scope of
this report as GC is the largest shareholder in HMC (41.44%).
(3) There is restatements resulted from merger and acquisitions of the companies
according to the table above since 2016 (GRI 102-48).
(4) There is no significant change (GRI 102-49).
(5) This report has been prepared in accordance with the GRI Standards:
Core option (GRI 102-54).
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PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

Year 2020

Year 2021

หมายเหตุ :
(1) รายงานฉบับนี้ครอบคลุมข้อมูลบางส่วนของบริษัทฯ
(2) รายงานฉบับนีค้ รอบคลุมข้อมูลของบริษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ�ำกัด ซึง่ บริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ
41.44 เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด
(3) รายงานฉบับนีม้ กี ารปรับข้อมูลย้อนหลังตัง้ แต่ปี 2559 เนือ่ งจากมีการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญ
ในเรื่องโครงสร้างและขนาดองค์กรจากการเข้าซื้อและครอบครองกิจการ (GRI 102-48)
(4) บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญจากการรายงานปีก่อน เช่น การพิจารณาหัวข้อ
ของประเด็นที่ส�ำคัญ (GRI 102-49)
(5) รายงานฉบับนีจ้ ดั ท�ำขึน้ โดยอ้างอิงแนวทางการรายงานของ GRI Standards: Core Option

ABOUT THIS
REPORT

OUR BUSINESS

OUR STRATEGY
IN ACTION

The Integrated Sustainability Report (ISR) 2021
focuses on reporting key contents that are considered
as significance to GC’s stakeholders, implication to
our main business strategies. The strategies have
been linked to Low-Carbon Transition under the Step Up,
which constitute of four main chapters in this report
as follows:

FINANCIAL
HIGHLIGHTS

APPENDIX

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจ�ำปี 2564 ฉบับนี้
ครอบคลุมการรายงานเนือ้ หาทีส่ อดคล้องกับประเด็นความยัง่ ยืน
ทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วนให้ความส�ำคัญ ซึง่ การด�ำเนินงาน
ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ กลยุ ท ธ์ ก ารด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ หลั ก ของบริ ษั ท ฯ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการด� ำ เนิ น งานด้ า น
Low-Carbon Transition ภายใต้กลยุทธ์การสร้างความยัง่ ยืน
ทางธุรกิจ (Step Up) โดยแบ่งออกเป็น 4 บทหลัก ดังนี้

1

2

3

4

Efficiency-Driven

Portfolio-Driven

Compensation-Driven

Transformation

Efficiency-Driven,
which detailed in chapter
Efficiency Driven Responsible Production

Portfolio-Driven,
which detailed in Portfolio
Driven - Offer the Best &
Stop the Waste

Compensation-Driven,
which detailed in chapter
Compensation-Driven

Transformation,
which detailed in chapter
Enabling Strategy

ยุทธศาสตร์ ในการด�ำเนินงาน
ด้าน Efficiency-Driven :
ได้รายงานไว้ ใน
บทกระบวนการผลิต
ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ ในการด�ำเนินงาน
ด้าน Portfolio-Driven :
ได้รายงานไว้ ในบทการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด
และการสร้างความร่วมมือ
ในการบริหารจัดการพลาสติก
ใช้แล้วอย่างครบวงจร

ยุทธศาสตร์ ในการด�ำเนินงาน
ด้าน Compensation-Driven :
ได้รายงานไว้ ใน
บทการชดเชยคาร์บอน

กลยุทธ์การปรับรูปแบบ
การด�ำเนินการขององค์กร
Transformation :
ได้รายงานไว้ ใน
บทกลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กร

As the company is a member of the United Nations
Global Compact LEAD Level, GC has disclosed a
Communication on Progress (COP) according to with
the ten Principles and the 21 criteria of the UN Global
Compact and the implementation of the projects to
achieve the Sustainable Development Goals (SDGs).
This COP is presented on page 259.

ในฐานะทีบ่ ริษทั ฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกทีป่ ฏิบตั ติ ามข้อตกลงโลก
แห่งสหประชาชาติในระดับสูงสุด (United Nations Global
Compact, LEAD Level) บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำการรายงานความ
ก้าวหน้าตามข้อตกลง 10 ประการ และเกณฑ์ขั้นสูงสุด 21
ประการของ UN Global Compact โดยน� ำ เสนอไว้ ที่
หน้ า 259 รวมถึ ง การด� ำ เนิ น โครงการต่ า ง ๆ เพื่ อ มุ ่ ง สู ่
การบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของโลกอี ก ด้ ว ย
(Sustainable Development Goals: SDGs)

This report can be downloaded here:
สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้

CONTACT INFORMATION (GRI 102-53)
For more information:

ช่องทางการติดต่อ (GRI 102-53)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

Sustainability Strategy & Management Department,
PTT Global Chemical Public Company Limited,
Head Office, 555/1 Energy Complex, Building A,
14th-18th Floor, Vibhavadi Rangsit Road,
Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand.
email: Corporatesustainability@pttgcgroup.com

หน่วยงานกลยุทธ์และบริหารความยั่งยืนองค์กร
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำนักงานใหญ่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
อาคารเอ ชั้น 14-18 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อีเมล : Corporatesustainability@pttgcgroup.com
INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2021
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำ�ปี 2564
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OUR

Business
ธุรกิจของเรา

OUR BUSINESS

การดำ�เนินธุรกิจของเรา

VISION
วิสัยทัศน์

To be a Leading Global Chemical Company for Better Living
เป็นผู้น�ำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต

MISSION
พันธกิจ

36

1

Shareholder
ผู้ถือหุ้น

We deliver the best performance through trustworthiness to create fair
and sustainable value for shareholders.
ส่งมอบผลตอบแทนที่เป็นธรรม และยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยการบริหาร
ผลประกอบการที่เป็นเลิศอย่างน่าเชื่อถือ

2

Community,
Society and
the Environment
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

We integrate social and environmental responsibility into our business
practices to achieve sustainable development.
ผสานความรับผิดชอบต่อสังคม และความใส่ใจสิ่งแวดล้อมในการดำ�เนินธุรกิจ
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

3

Business Partner
หุ้นส่วนทางธุรกิจ

We provide superior solutions from innovative products and services
to be the best choice for our business partners.
เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแก่คู่ค้าด้วยสินค้า และบริการเชิงนวัตกรรม

4

Employee
พนักงาน

PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

We build an organization that is prepared for change and learning
by providing a happy working environment that promotes the development
of employee’s capabilities and abilities, enabling them to meet new challenges
with dedication to the organization and professional excellence.
สร้างองค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ด้วยบรรยากาศการทำ�งาน
ที่เป็นสุข ควบคู่กับการเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมรับ
กับความท้าทายใหม่ ๆ รวมทั้งทุ่มเทและผูกพันต่อองค์กร
เพื่อความเป็นเลิศอย่างมืออาชีพ

ABOUT THIS
REPORT

OUR BUSINESS

OUR STRATEGY
IN ACTION

PTT Global Chemical Public Company Limited, or GC,
has progressed towards becoming a global leader in
chemicals that aims to deliver value for the better
living of the society and stakeholders, driving business
on the principles of social and environmental
responsibility and adhering to Circular Economy and
Decarbonization. We have created a balance between
Environmental, Social and Governance (ESG) in our
business operations and raise sustainability goals
towards Net Zero emissions. GC targets to become
a corporate leader in the following three aspects:

Growth
ด้านการเติบโต

FINANCIAL
HIGHLIGHTS

APPENDIX

บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) หรือ GC ก้าวสู่
การเป็นผูน้ ำ� ในธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ระดับสากล ทีม่ งุ่ ส่งมอบคุณค่า
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย
ขับเคลือ่ นธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
โดยยึ ด หลั ก เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น (Circular Economy)
และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (Decarbonization)
โดยการสร้างสมดุล ESG : Environmental, Social และ
Governance มาใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ การยกระดับเป้าหมาย
ด้านความยั่งยืนเพื่อก้าวสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) โดยมีเป้าหมายที่จะก้าวเป็นผู้น�ำ
องค์กรใน 3 ด้าน ดังนี้

GC is committed to being a world-class
petrochemical and chemical
manufacturer with an integrated value
chain, fostering growth, and
generating profit in a sustainable and
uninterrupted manner, with emphasis
on growing investment in performance
and specialty chemicals, low-carbon
businesses, and international investments.

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นผู้ผลิตปิโตรเคมี
และเคมีภณ
ั ฑ์ระดับสากลทีม่ สี ายการผลิตที่
เชื่ อ มต่ อ อย่ า งครบวงจร (Integrated
Value Chain) สามารถสร้างการเติบโตและ
ผลก�ำไรได้ อ ย่ า งมั่ น คงและต่ อ เนื่ อ ง
โดยเน้นการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทมี่ มี ลู ค่าสูง
(Performance Chemical/Specialty)
ธุรกิจคาร์บอนตำ�่ (Low-Carbon Business)
และเพิ่มการลงทุนในต่างประเทศ

GC is committed to achieving a return บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนจาก
on investment on par with leading การด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ผู ้ น�ำของ
กลุม่ อุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
industry players in Asia-Pacific.

Return on Investment
ด้านผลตอบแทน
จากการลงทุน

Sustainability
ด้านความยั่งยืน

GC is committed to operating its
business under the framework of
sustainability (Economic, Society and
Environment) by consistently working
towards international acceptance as
a global leader in sustainability.

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจตามกรอบ
การด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนใน 3 มิติ
ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้
ด�ำเนินการอย่างจริงจัง และได้รบั การยอมรับ
ในระดับสากลมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นผูน้ �ำด้านความยัง่ ยืนในระดับสากล

INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2021
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำ�ปี 2564
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OPERATIONAL STRATEGY
กลยุทธ์การดำ�เนินงาน

GC has closely monitored and analyzed situations and
trends. We have quickly adjusted our operational plans
to correspond with such situations in order to tackle
all dimensions of uncertainties as well as the current
crisis. We have also raised our competitiveness,
sought growth opportunities, and created sustainability
for our business at the international level. Therefore,
GC’s business directions and strategies focus on the
creation and preservation of competitiveness,
sustainable growth, and preparations in areas that
support future growth plans. GC has implemented
these directions and strategies as a framework of
operation and monitored its performance continuously
to ensure the achievement of short-term and long-term
corporate goals. Thus, GC focuses on driving four
key strategies:

บริษัทฯ ได้ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มต่างๆ
อย่างใกล้ชิด รวมถึงปรับแผนการด�ำเนินงานอย่างรวดเร็ว
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ เพื่ อ รั บ มื อ กั บ ปั จ จั ย
ความไม่แน่นอนในมิติต่างๆ รวมถึงวิกฤตการณ์ในปัจจุบัน
พร้ อ มยกระดั บ การแข่ ง ขั น แสวงหาโอกาสในการเติ บ โต
และสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจในระดับสากล ทั้งนี้ ทิศทาง
และแผนกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ มุง่ เน้นในการสร้าง
และรักษาความสามารถทางการแข่งขัน การเติบโตทางธุรกิจ
อย่างยั่งยืน และการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ที่จะ
สนับสนุนแผนการเติบโตในอนาคต โดยบริษทั ฯ ได้นำ� ทิศทาง
และแผนกลยุทธ์นมี้ าเป็นกรอบการปฏิบตั งิ านและติดตามผล
อย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กรทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว โดยมุง่ เน้นการขับเคลือ่ นกลยุทธ์ใน 4 กลุม่ หลัก
ดังนี้

STEP CHANGE
กลยุทธ์การยกระดับ
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

GC has hastened to enhance our competitiveness
in tandem with streamlining our performance to
sustainably operate under challenges and
volatilities from external factors, increasing
resilience and creating competitive advantage to
lay a strong foundation for future growth. Key
strategies include:
• Creating operational excellence and aiming
towards the achievement of World Class
Operational Excellence both in terms of
production safety and stability as well as
enhancing efficiency of performances.
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PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
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บริษัทฯ เร่งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางธุ ร กิ จ ควบคู ่ กั บ การยกระดั บ การด� ำ เนิ น งาน
ให้ ส ามารถด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ ค วามท้ า ทาย และ
ความผั น ผวนของสถานการณ์ จ ากปั จ จั ย ภายนอก
ได้อย่ างยั่งยืน โดยเพิ่มความยืดหยุ่น (Resilience)
และสร้า งความได้ เปรี ยบเหนื อคู ่ แข่ ง (Competitive
Advantage) เพื่อเป็นฐานให้กับการเติบโตในอนาคต
โดยมีกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ ได้แก่
• การสร้างความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ (Operational
Excellence) โดยมุ ่ ง สู ่ ก ารเป็ น World Class
Operational Excellence ทัง้ ด้านความปลอดภัยและ
เสถียรภาพการผลิต รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงานในด้านต่าง ๆ
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• Integration & diversification through investment
projects in upstream petrochemical business
by streamlining production units and
infrastructure to create feedstock flexibility.
• Expanding home base to Southeast Asia and
strategic markets to create long-term distribution
stability and increase market shares while
expanding opportunity to create business
partners.
• Implementing a market-focused business
approach, stressing on the development and
the various forms of utilization of high value
products (HVP).
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• การบูรณาการเชื่อมโยงธุรกิจและต่อยอดผลิตภัณฑ์
ให้เกิดมูลค่าสูงสุด (Integration & Diversification)
ผ่ า นโครงการลงทุ น ในกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ปิ โ ตรเคมี ขั้ น ต้ น
โดยปรับปรุงหน่วยผลิตและโครงสร้างพื้นฐานให้มี
ความยืดหยุ่นสามารถใช้วัตถุดิบได้หลากหลาย
• การขยายฐานที่มั่นไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
ประเทศเป้าหมายยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความมั่นคง
ในด้ า นการจ� ำ หน่ า ยในระยะยาว เพิ่ ม ส่ ว นแบ่ ง
ทางการตลาด ควบคู่ไปกับการขยายโอกาสในการ
สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
• การด�ำเนินกลยุทธ์ธรุ กิจทีเ่ น้นตลาด (Market-focused
Business) โดยมุง่ เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มมี ลู ค่าสูง
(High Value Product: HVP) และการใช้ ง าน
ผลิตภัณฑ์ (Application) ในหลากหลายรูปแบบ

STEP OUT

กลยุทธ์การแสวงหาโอกาส
เพื่อสร้างการเติบโต
ในธุรกิจใหม่หรือ
ในต่างประเทศ

GC seeks opportunity to invest in high value
business (HVB), setting our focus on product
groups with high growth rate and profitability
which can respond to consumer demands in
accordance with the megatrends. Key strategic
action include:
• Seeking high value business through mergers
and acquisitions (M&A)
• Building a second home base
• Exploring new business options through
Corporate Venture Capital (CVC)

บริษัทฯ แสวงหาโอกาสการลงทุนในกลุ่ม High Value
Business (HVB) โดยมุ่งเน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรา
การเติ บ โต สามารถท� ำ ก� ำ ไรได้ สู ง และตอบสนอง
ความต้ อ งการของผู ้ บ ริ โ ภคภายใต้ Megatrends
โดยแผนงานหลัก ได้แก่
• การแสวงหาโอกาสควบรวมและซื้อกิจการธุรกิจที่มี
มูลค่าสูง
• การสร้างฐานธุรกิจแห่งที่สอง
• การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่โดยใช้ Corporate
Venture Capital (CVC)
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STEP UP

กลยุทธ์
การสร้างความยั่งยืน
ทางธุรกิจ

GC has enhanced and connected sustainability
performance to business operations in response
to industrial trends. We also focus on creating a
balance of the three dimensions of sustainability,
namely economy, society and environment, with
the aim to become a role model organization in
sustainability at the global level. Furthermore, we
target to reduce greenhouse gas emissions
(scopes 1 and 2) to net zero by 2050. Key actions
include:
• Managing climate change with Circular
Economy principle
• Decarbonization via compensation whereby
residual carbon will be offset using Carbon
Capture: Utilization and Storage (CCUS) and
nature-based solutions
• Acquiring sustainability leadership with focus
on applying sustainability-led practices to be
our key dimensions
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บริษทั ฯ ยกระดับการด�ำเนินการด้านความยัง่ ยืนให้เชือ่ มโยง
กั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ ตอบสนองต่ อ แนวโน้ ม ของ
อุ ต สาหกรรม รวมถึ ง สร้ า งสมดุ ล ด้ า นความยั่ ง ยื น
ใน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรต้นแบบการด�ำเนินงาน
ด้านความยั่งยืนในระดับสากล และลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกขอบเขต 1 และ 2 สุทธิเป็นศูนย์ ในปี 2593
ผ่านการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ได้แก่
• การรั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
• การชดเชยคาร์บอน โดยปริมาณการปล่อยคาร์บอน
ส่วนที่เหลือจะถูกชดเชยด้วยการใช้เทคโนโลยีกักเก็บ
คาร์บอนที่มีประสิทธิภาพสูงและมีต้นทุนที่แข่งขันได้
(Carbon Capture: Utilization and Storage - CCUS)
และการชดเชยผ่านการดูดซับคาร์บอนจากธรรมชาติ
(Nature-Based Solutions)
• การเป็ น ต้ น แบบด้ า นความยั่ ง ยื น (Leadership)
โดยมุ่งเน้นการน�ำหลักปฏิบัติด้านความยั่งยืนที่เป็น
มาตรฐานสากล (Sustainability-led Practices)
มาใช้ด�ำเนินงานในมิติส�ำคัญ
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TRANSFORMATION
กลยุทธ์
การปรับรูปแบบ
การดำ�เนินการ
ขององค์กร

GC has been transformed for efficiency to
accommodate changes from business volatility
and align with future growth directions. This is to
ensure the successful implementation of the
aforementioned “3 Steps Strategy”. GC has laid
out organization transformation guidelines with
appropriate processes and way of work, high
flexibility, and resilience in order to reduce costs,
enhance operational efficiency and system
effectiveness, expand agility and reduce risks.
This is carried out in tandem with knowledge,
capability and skill development for our people,
which is consistent with GC’s direction to upskill
& reskill our workforce and build a strong
corporate culture to equip employees with an
open attitude for change. GC also reinforces our
enablers and lay a strong groundwork for effective
Governance, Risk Management & Internal Control
and Compliance (GRC) to ensure stakeholders of
GC’s transparency and accountability in business
operations.

บริษทั ฯ ปรับปรุงรูปแบบการด�ำเนินการให้มปี ระสิทธิภาพ
พร้ อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลงในธุ ร กิ จ ที่ มี ค วามผั น ผวน
และมีความสอดคล้องกับทิศทางการเติบโตในอนาคต
เพื่อให้การด�ำเนินงานตามกลยุทธ์ทั้ง 3 Steps ข้างต้น
มี ค วามสั ม ฤทธิ์ ผ ล โดยบริ ษั ท ฯ ได้ ว างแนวทาง
ในการปรับองค์กร (Organization Transformation)
ให้ มี ก ระบวนการและรู ป แบบการท� ำ งานที่ เ หมาะสม
มีความคล่องตัวสูง และมีความยืดหยุน่ เพือ่ ลดค่าใช้จา่ ย
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท� ำ งาน เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ล
ของระบบงาน เพิม่ ความคล่องตัวในการท�ำงาน (Agility)
และลดความเสี่ ย ง ควบคู ่ ไ ปกั บ การพั ฒ นาพนั ก งาน
ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะสอดคล้องกับ
ทิ ศ ทางองค์ ก ร (Upskill & Reskill) ตลอดจน
สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รให้ เ ข้ ม แข็ ง เพื่ อ ให้ พ นั ก งาน
มีทศั นคติทพี่ ร้อมรับการเปลีย่ นแปลง ควบคูก่ บั การสร้าง
ความเข้มแข็งของหน่วยสนับสนุนและวางพืน้ ฐานในการ
ก�ำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสีย่ งและการควบคุม
ภายใน และก� ำ กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Governance, Risk Management &
Internal Control and Compliance หรื อ GRC)
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ จากผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ว่ า การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ มี ค วามโปร่ ง ใสและ
ตรวจสอบได้
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In 2021, GC has adjusted our business strategy under
the Step Up Strategy, which focuses on creating and
preserving competitiveness, and expanding business
to a global level for sustainable growth, based on the
creation of balancing in three dimensions, namely
economy, society and environment, covering all
operations across the supply chain. This is carried
out in adherence to the principles of Circular Economy
and Decarbonization. GC has also announced our
goal to achieve Net Zero greenhouse gas emissions
(scopes 1 and 2) by 2050. Our Low-Carbon Transition
Framework consists of:

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ปรับแผนกลยุทธ์ธุรกิจภายใต้
กลยุทธ์การสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ (Step Up) ที่มุ่งเน้น
การสร้างและรักษาความสามารถทางการแข่งขัน พร้อมต่อยอด
ธุรกิจสูร่ ะดับสากลเพือ่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืนภายใต้การสร้าง
สมดุลใน 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ครอบคลุ ม ทุ ก การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ตลอดโซ่ อุ ป ทาน โดย
ยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ
ลดการปล่ อ ยคาร์ บ อนไดออกไซด์ (Decarbonization)
พร้อมทัง้ ประกาศเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต
1 และ 2 สุ ท ธิ เ ป็ น ศู น ย์ (Net Zero) ให้ ไ ด้ ใ นปี 2593
โดยมี ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการด� ำ เนิ น งานด้ า น Low-Carbon
Transition ดังต่อไปนี้

EFFICIENCY-DRIVEN
• Efficiency-Driven features process efficiency
enhancement, utilization of alternative or
low-carbon energy, and development an
application of new technology with low-carbon
emission in the production process to efficiently
reduce greenhouse gas emissions.

• Efficiency-Driven ได้แก่ การปรับปรุงประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิ ต การปรั บ เปลี่ ย นไปใช้ พ ลั ง งาน
หมุ น เวี ย นหรื อ พลั ง งานคาร์ บ อนต�่ ำ ตลอดจน
การพัฒนาและน�ำเทคโนโลยีใหม่ที่ปล่อยคาร์บอนต�่ำ
มาปรับใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้สามารถลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้

PORTFOLIO-DRIVEN
• Portfolio-Driven highlights the adjustment of
our portfolio towards low-carbon businesses,
namely high value business (HVB) which
include high efficiency specialty chemicals,
clean energy, high value plastics (HVP),
bioplastics, and recycled plastics, which will
contribute to the preservation of GC’s
competitiveness and growth without presenting
any significant impact on our net greenhouse
gas emissions. It will also support customers
in benefiting from GC’s low-carbon products.
Furthermore, GC has created comprehensive
product circularity to reintroduce used plastics
into recycling and upcycling processes.

• Portfolio-Driven การปรับ Portfolio สู่ธุรกิจที่มี
การปล่อยคาร์บอนต�่ำ ได้แก่ ธุรกิจกลุ่ม High Value
Business (HVB) ซึ่งเป็นกลุ่มเคมีภัณฑ์พิเศษที่มี
ประสิทธิภาพสูง ธุรกิจพลังงานสะอาด ผลิตภัณฑ์กลุม่
High Value Plastic (HVP) พลาสติกชีวภาพ และ
พลาสติกรีไซเคิล ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถรักษา
ขี ด ความสามารถด้ า นการแข่ ง ขั น และเติ บ โต
ได้อย่างต่อเนือ่ งโดยไม่สง่ ผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ต่อปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิของบริษทั ฯ
ตลอดจนสนั บ สนุ น ให้ ลู ก ค้ า ได้ รั บ ประโยชน์ จ าก
ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�ำ่ ของบริษทั ฯ นอกจากนี้ บริษทั ฯ
ได้สร้างระบบหมุนเวียนของผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร
(Circularity) เพื่ อ น� ำ พลาสติ ก ใช้ แ ล้ ว กลั บ เข้ า สู ่
กระบวนการรีไซเคิลและอัพไซเคิล

COMPENSATION-DRIVEN
• Compensation-Driven is the offsetting of carbon
by implementing high efficiency carbon capture
storage technology, for example, forestation,
and purchase of carbon credits, etc.
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• Compensation-Driven การชดเชยคาร์ บ อน
การใช้เทคโนโลยีกักเก็บคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพสูง
ตลอดจนการชดเชยคาร์บอน เช่น การปลูกป่า และ
การซื้อเครดิตคาร์บอน เป็นต้น
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OUR BUSINESS
ธุรกิจของเรา

PTT Global Chemical Public Company Limited, or GC,
is a leader in integrated petrochemical and refining
business with combined petrochemical and chemical
production capacity of more than 13.95 million tons
per year, plus a crude oil and condensate refining
capacity of 280,000 barrels per day. GC has 40
production facilities based in Thailand, which enable
GC to become the largest petrochemical and refining
company in ASEAN. Besides production facilities in
Thailand, GC also has 20 production facilities located
across the globe. GC’s business structure can be
divided into five Business Units and one Service
Business Unit. This business structure supports GC’s
business direction and delivers diversified products
to stakeholders.
Additional information on GC’s business structure is available
in One Report 2021 on page 28-31 or on the website:
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ
ได้ที่รายงานประจำ�ปี 2564 หน้า 28-31 และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) หรือ GC
บริษัทฯ เป็นผู้น�ำด้านการด�ำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
ครบวงจรทีม่ กี ำ� ลังการผลิตผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
รวมกันกว่า 13.95 ล้านตันต่อปี โดยมีกำ� ลังการกลัน่ น�ำ้ มันดิบ
และคอนเดนเสทรวม 280,000 บาร์ เ รลต่ อ วั น บริ ษั ท ฯ
มีฐานการผลิตในประเทศไทยจ�ำนวนทั้งสิ้น 40 ฐานการผลิต
ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ปิ โ ตรเคมี แ ละการกลั่ น ที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด
ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น นอกจากฐานการผลิ ต ที่ ตั้ ง อยู ่ ใ น
ประเทศไทยแล้ว บริษทั ฯ มีอกี 20 ฐานการผลิตในต่างประเทศ
บริษัทฯ ได้แบ่งโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทฯ ออกเป็น
5 หน่ ว ยธุ ร กิ จ หลั ก และธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารและอื่ น ๆ
เพือ่ สนับสนุนทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และส่งมอบ
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

BUSINESS
VALUE CHAIN
FEEDSTOCK

UPSTREAM

INTERMEDIATES

EO

ETHYLENE
BUTENE-1

NATURAL GAS

PROPYLENE

EB/SM
PO

MIXED C4

VINYL CHLORIDE
MONOMER

POLYOLS

BUTADIENE
PHENOL

CUMENE

BENZENE

ACETONE

CYCLOHEXANE
HDMA

CONDENSATE

TOLUENE

HDI
TDI

PARAXYLENE

PTA

ORTHOXYLENE

PA

CRUDE OIL
TALLOW

CRUDE OIL

OLEOCHEMICALS

FATTY ALCOHOL
METHYL ESTER
(B100)

SPECIALTY OLEOCHEMICALS

AGRICULTURAL
PRODUCTS

FEEDSTOCK &
BASIC CHEMICALS

COMMODITY/SPECIALTY
INTERMEDIATES
Group Performance
Center-Refinery & Shared Facilities

Group Performance
Center-Olefins

EO-Based Performance
Business Unit

Group Performance Center
Aromatics

Polymers Business Unit

Green Chemicals Business Unit

ABOUT THIS
REPORT

OUR BUSINESS

OUR STRATEGY
IN ACTION

FINANCIAL
HIGHLIGHTS

DOWNSTREAM

FUELS

LUBRICANTS

PETROCHEMICALS

INDUSTRIAL SECTORS

BIOFUELS

HDPE

MEG

APPENDIX

PACKAGING

LDPE
PVC
LLDPE
ETHANOLAMINE

ELECTRONIC

ETHOXYLATE
PS

BPA

ABS

ACRYLONITRILE

PP

AUTOMOTIVE

SBR

MMA

PC

CAPROLACTAM

EPOXY RESINS

SYSTEM HOUSE

PMMA

ADIPIC ACID

NYLON 6

AGRICULTURE

NYLON 6, 6
PU
POLYESTER FIBER

TEXTILE

PET
PLASTICIZER

PETROLEUM PRODUCTS
- LPG
- REFORMATE
- LIGHT NAPHTHA
- JET A1
- DIESEL
- FUEL OIL

GLYCERIN

CONSTRUCTION

PERSONAL CARE

FATTY ACID
BIOPLASTIC
AGRO GREEN SOLUTION
OZONE ACID

PHARMACEUTICAL

PLASTIC ADDITIVE
ECO-FRIENDLY POLYOLS
BIO-LUBRICANTS
LIQUID RESINS & ADDITIVES
Phenol Business Unit
Performance Materials and
Chemicals Business Unit

Potential Product
Opportunities

RADCURE
CROSSLINKERS
POWDER COATING RESINS

INDUSTRAIL COATING RESINS
AND ADDITIVES

BUSINESS EXPANSION TO INTERNATIONAL
ขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ
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20
COUNTRIES
GLOBALLY
ประเทศ

OPERATION SITES
GLOBALLY
ฐานการผลิตทั่วโลก

AMERICA

100% 90.82% 50%
32

2

1

50%

49%

2
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GC Marketing Solutions Company Limited
(Shanghai Representative Office)
Shanghai, China
GC Marketing Solutions Company Limited
(Guangzhou Representative Office)
Guangzhou, China

6

GC Marketing Solutions Myanmar Company Limited
Yangon, Myanmar

SALES OFFICES
ส�ำนักงานขาย

GC Marketing Solutions Vietnam Company Limited
Ho Chi Minh City, Vietnam
PT GCM Marketing Solutions Indonesia
Jakarta, Indonesia
GCM Polymer Trading DMCC
Dubai, UAE

EUROPE

ASIA

CHINA
CHINA

UAE

MYANMAR
VIETNAM
INDONESIA

STAKEHOLDER ENGAGEMENT (GRI 102-40, GRI 102-41, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44)
GC highly values the importance of all stakeholder groups, because GC has been well aware that their
feedbacks are significant for GC to enhance business operations and performance. Thus, GC continuously
reviews stakeholder engagement activities and communication channels on annual basis. This is to ensure
that stakeholders have opportunities to involve in the engagement and provide appropriate suggestions.

Stakeholders
• Shareholder

Issues of Interests

Shareholder

• Enhancement of business competitiveness
and business direction
• Organizational risks management in
short-term and long-term
• Corporate Governance and transparent
information disclosure

Actions and Responses

• Review and improve business operation in
order to readily respond to a variety of
situations more efficiency
• Analysis, monitoring, and preparing the
measures for managing short-term risks,
emerging risks, and risks that might happen
in the next three to five years from now
• Providing transparent information in
accordance with national and international
standards
• Providing channels for shareholders to
submit their opinions and complaints
directly

Stakeholders

• Business Partner
• Customer
• Investor

Business
Partner

Issues of Interests

• Operating with integrity, transparency and
fairness
• Receiving high-quality products and
services at a fair price
• Improving business competitiveness and
business direction in the future

Actions and Responses

• Establish the Supplier Code of Conduct
• Conduct business with responsibility and
comply with the principles and policy of
corporate governance, business code of
conduct and corporate compliance policy
• Deliver goods and services that meets
customers’ expectation and establish
feedback channel to receive customers'
feedback
• Organize capacity development programs
for suppliers and customers e.g.
collaboration with suppliers and clients to
develop new products and services, and
provision of knowledge and training
session on safety topic to the suppliers, etc.
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Benefits to Stakeholders

• Being confident in the organization and
investment
• Accessing to accurate information
• Maintaining shareholders’ rights in
accordance with rules and laws

Engagement Channels and
Frequency

• Annual General Meeting once a year
• Annual Report/Integrated Sustainability
Report
• Company visit by shareholder once a year
• Shareholder satisfaction survey once a
year
• Whistleblower channel
• Contact through the company secretary
• Contact through company website

Benefits to Stakeholders

• Collaborating with producer, raw material
and servicer suppliers to encourage a
compliance with Supplier’s Code of
Business Conduct
• Facilitate knowledge that helps suppliers to
develop technology and environmentally
innovative products
• Customers receive quality products as
needed
• Collaborating with trust and confidence

Engagement Channels and
Frequency

• Annual supplier meeting and annual
customer meeting once a year
• Monthly meeting with suppliers
• Supplier registration
• Customer Solution Center (CSC)
• Customer satisfaction survey once a year
• Various media channels, such as
newsletters, magazines, and social media
• Joint CSR activities 2 times in 2021
• Quarterly analyst meeting
• Whistleblower channel
• Contact through company website
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(GRI 102-40, GRI 102-41, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44)

Stakeholders
•
•
•
•

Community, Society, and the Environment
Public Sector
NGO
Media

Issues of Interests

Community,
Society and the
Environment

• Impact on community, society and the
environment, which is a result of company’s
operations
• Collaboration between GC, public sector,
and non-profit organization (NGO)
• Disclosure of company’s information and
performance with accuracy and timely
manner
• Transparent and auditable management
procedures

Actions and Responses

• Minimizing the impact from business impact
that might have on the environment and
society
• No violation on environmental laws
• Creating income and jobs for local people
• Building a good relationship with other
organizations

Engagement Channels and
Frequency
•
•
•
•
•
•
•

Community visit 1,476 times in 2021
186 CSR activities in 2021
Community satisfaction survey once a year
Join the government network
Communication activities with media through
all media channels
Company visit by media
Supporting and participating in media’s
activities
Whistleblower channel
Contact through company website

• Operating business with due care and fully
comply with law & regulation including
Climate Change problem solving and impact
alleviation as follow both the globe and
Thailand goal.
• Communicating and disclosing the
completed, accurate, and updated
information. In addition, listening to opinions
and complaints from community, society,
NGO, and media
• Appointing the responsible department to
perform appropriate liaison with public sector
• Strictly complying with the relevant laws
• Following the news from media and take
them into consider during direction planning

•
•

Stakeholders

Benefits to Stakeholders

Issues of Interests

• Employees received trainings in topics
related to their position, and training hour
was 31.76 hours per person
• Decreasing in company’s incident and
illness
• Talent attraction and retention

Actions and Responses

Engagement Channels and
Frequency

• Employee

Employee

Benefits to Stakeholders

• Providing compensations, benefit and fair
workplace conditions
• Managing occupational health and safety
• Providing channels for employees to
submit their opinions and complaints
directly to executives
• Develop employee capability, using clear
performance indicators that are consistent
with global standards
• Encouraging occupational health and
safety
• Providing adequate compensations
and benefits to employees

• Various communication channels and
company’s internal online system
• CEO townhall, quarterly
• Employee satisfaction and engagement
survey once a year
• Whistleblower channel
• Contact through company website

INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2021
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำ�ปี 2564
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (GRI 102-40, GRI 102-41, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44)
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนส�ำคัญในการพัฒนาการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงให้
ความส�ำคัญ และได้ทบทวนรูปแบบการจัดกิจกรรมและช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้เข้ามามีส่วนร่วมและเสนอข้อคิดเห็นได้อย่าง
โปร่งใสและเหมาะสม
ผู้มีส่วนได้เสีย
• ผู้ถือหุ้น

ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ

ผู้ถือหุ้น

• การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
และทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ
• การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรทั้งระยะสั้น
และระยะยาว
• การก�ำกับดูแลและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

การด�ำเนินงานเพื่อตอบสนอง

• ทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนินธุรกิจให้
มีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
• วิเคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และ
จัดเตรียมมาตรการจัดการความเสี่ยงองค์กรทั้งใน
ระยะสั้น และความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในช่วง
เวลา 3-5 ปีข้างหน้า
• เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสสอดคล้อง
ตามมาตรฐานสากล
• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอข้อคิดเห็น
และข้อร้องเรียนต่อบริษัทฯ ได้โดยตรง

ผู้มีส่วนได้เสีย
• คู่ค้า
• ลูกค้า
• นักลงทุน

หุ้นส่วน
ทางธุรกิจ

ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ

• การด�ำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ มีความโปร่งใส
และเป็นธรรม
• การได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงในราคา
ที่ยุติธรรม
• ส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางธุรกิจ

การด�ำเนินงานเพื่อตอบสนอง

• ก�ำหนดจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของผู้ผลิต
จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และการบริการ
(Supplier Code of Conduct)
• ด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตามหลักการและ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ
• ส่งมอบสินค้าและบริการตามความคาดหวังของลูกค้า
และจัดให้มีช่องทางในการรับฟังเสียงของลูกค้า
• ด�ำเนินโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ของคู่ค้า ลูกค้า เช่น สร้างความร่วมมือกับคู่ค้า
ลูกค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ร่วมกัน
และการจัดอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะ
ด้านความปลอดภัยให้กับคู่คา้ เป็นต้น

50

PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ

• ความเชื่อมั่นต่อองค์กรและการลงทุน
• การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง
• การรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่พึงได้รับ
ตามกฎระเบียบ

ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่

• การประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปีปีละ 1 ครั้ง
• รายงานประจ�ำปี/รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แบบบูรณาการ
• กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ
ปี ละ 1 ครั้ ง
• การส�ำรวจความพึงพอใจผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง
• ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower)
ของบริษัทฯ
• ติดต่อผ่านเลขานุการบริษัทฯ
• ติดต่อผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ

ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ

• ด�ำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้า สอดคล้องกับ
จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของผู้ผลิต
จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และการบริการ
• คู่ค้าได้รับความรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตรงตาม
ความต้องการ
• ความเชื่อมั่นและความมั่นคงในการด�ำเนินธุรกิจ
ร่วมกัน

ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การประชุมคู่ค้าและลูกค้าประจ�ำปี ปีละ 1 ครั้ง
ประชุมร่วมกับคู่คา้ รายเดือน
การขึ้นทะเบียนคู่ค้า
ศูนย์บริการลูกค้า/CSC
การส�ำรวจความพึงพอใจลูกค้าปีละ 1 ครั้ง
สื่อต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น จดหมายข่าว
นิตยสาร และสื่อสังคมออนไลน์
จัดกิจกรรม CSR ร่วมกัน 2 ครั้ง ในปี 2564
การประชุมนักวิเคราะห์ปีละ 4 ครั้ง (ทุกไตรมาส)
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower)
ของบริษัทฯ
ติดต่อผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ
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(GRI 102-40, GRI 102-41, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44)

ผู้มีส่วนได้เสีย

ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม

•
•
•
•

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ภาครัฐ
องค์กรที่ไม่แสวงหาก�ำไร
สื่อมวลชน

ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ

• การค�ำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ
• ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร
• การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์
• การด�ำเนินงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

การด�ำเนินงานเพื่อตอบสนอง

• ด�ำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด อีกทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการแก้ปัญหาและบรรเทาผลกระทบอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศตามเป้าประสงค์
ทั้งระดับสากลและระดับประเทศ
• สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินงานของ
บริษัทฯ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อ
เหตุการณ์ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อร้องเรียนจากชุมชน สังคม องค์กรที่ไม่แสวงหา
ก�ำไร และสื่อมวลชน
• จัดตั้งและมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบในการ
ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานราชการ
อย่างเหมาะสม
• ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
• ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชน เพื่อใช้เป็น
ส่วนหนึ่งในการก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงาน

ผู้มีส่วนได้เสีย

• ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
ที่อาจจะเกิดจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
• ไม่มีการละเมิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
• สร้างรายได้และอาชีพให้กับคนในพื้นที่
• มีความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่ดี

ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่

• การเยี่ยมเยียนชุมชนจ�ำนวน 1,476 ครั้ง
ในปี 2564
• โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
186 โครงการในปี 2564
• การส�ำรวจความพึงพอใจของชุมชน 1 ครั้งต่อปี
• การเข้าร่วมเครือข่ายกับภาครัฐ
• ด�ำเนินกิจกรรมการสื่อสารกับสื่อมวลชนผ่าน
เครื่องมือสื่อสารในทุกรูปแบบ
• คณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ
• สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสื่อมวลชน
• ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower)
ของบริษัทฯ
• ติดต่อผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ

ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ

ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ

• การจัดให้มีสวัสดิการและค่าตอบแทนต่าง ๆ
รวมถึงสภาพการท�ำงานที่เป็นธรรม
• การดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

• พนักงานได้รับการอบรมที่เหมาะสม
กับต�ำแหน่งงานเฉลี่ย 31.76 ชั่วโมง/คน
• สถิติการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยในองค์กร
ลดลง
• สร้างการดึงดูด และรักษาความสามารถ
ของพนักงาน

การด�ำเนินงานเพื่อตอบสนอง

ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่

• พนักงาน

พนักงาน

ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ

• จัดท�ำช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น
และข้อร้องเรียนต่อผู้บริหารได้โดยตรง
• พัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยมีตัวชี้วัด
ที่ชัดเจน และสอดคล้องกับการประเมิน
จากดัชนีชี้วัดระดับสากล
• ดูแลเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
• ก�ำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่
พนักงานอย่างเป็นธรรม

• การสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ และระบบออนไลน์
ภายในบริษัทฯ
• CEO พบพนักงานทุกไตรมาส
• แบบส�ำรวจความพึงพอใจและความผูกพัน
ต่อองค์กรประจ�ำปี
• ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower)
ของบริษัทฯ
• ติดต่อผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ
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REPORT CONTENT
DEFINING PROCESS

(GRI 102-42, GRI 102-46, GRI 102-56)

กระบวนการกำ�หนดเนื้อหาการรายงาน
GC has reviewed both internal and external
sustainability issues related to our business operations
throughout 2021 by taking into consideration the
company’s key risks, the expectation of all stakeholder
groups, sustainability trends, and the directions of the
petrochemical industry. GC has employed the
principles of the Global Reporting Initiative (GRI), Dow
Jones Sustainability Indices (DJSI), Task Force on
Climate-related Financial Disclosures (TCFD), and the
United Nation Sustainable Development Goals (SDGs)
in the consideration process, which comprises four
main stages as follows:

บริษัทฯ ทบทวนประเด็นด้านความยั่งยืนทั้งหมดในปี 2564
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ทั้ ง ภายในและภายนอก
ซึง่ พิจารณาครอบคลุมทุกประเด็นความเสีย่ งของบริษทั ฯ และ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนแนวโน้ม
และทิ ศ ทางความยั่ ง ยื น ในกลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี
โดยอาศัยหลักการตามแนวทางของ Global Reporting
Initiative (GRI) Standards, การประเมินดัชนีความยั่งยืน
ดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI),
Task Force on Climate-related Financial Disclosures
(TCFD) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
(Sustainable Development Goals: SDGs) โดยประกอบด้วย
4 ขัน้ ตอนหลัก ดังนี้

3
3
2
1
Identification of
Material Issues and
Definition of the
Reporting Scope

การระบุประเด็นที่ส�ำคัญและ
ก�ำหนดขอบเขตของการรายงาน
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Verification of
Material Issues
การทวนสอบ
ประเด็นที่ส�ำคัญ

Continuously
Develop the
Report
การพัฒนา
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Identification of Material Issues and Definition of the Reporting Scope
การระบุประเด็นที่ส�ำคัญและก�ำหนดขอบเขตของการรายงาน
Identify material issues that affect the sustainability of
the company, covering economic, social and
environmental dimensions and consider risks and
opportunities of the company’s business from both
internal and external factors throughout the supply
chain. The information for consideration and decision
are as follows:

ระบุประเด็นทีส่ ำ� คัญทีม่ ผี ลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
ของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง ครอบคลุ ม ในมิ ติ ด ้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาส
ต่อธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ตลอดโซ่อปุ ทาน โดยมีขอ้ มูลประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
ดังนี้

Internal Factors
ปัจจัยภายใน

External Factors
ปัจจัยภายนอก

• Strategic direction of the company
• Important risks and opportunities of the company,
including finance, investments, operations, etc.
• GC’s Sustainability Framework
• Evaluation results for sustainability organizations
• Data collection from multiple channels, both primary
data, such as interviews, surveys, etc., and secondary
data, such as letters, whistleblowers, etc., carried out
by the company’s departments whose responsibilities
are related to the key issues.
• Challenges in operating systems and competency of
personnel
• ทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ
• ความเสี่ยงและโอกาสที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ทั้งทางด้านการเงิน
การลงทุน การด�ำเนินงาน เป็นต้น
• กรอบการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ
• ผลการประเมินองค์กรด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• การรวบรวมข้อมูลจากหลายช่องทางทัง้ ทางปฐมภูมิ (Primary
Data) เช่น การสัมภาษณ์ การท�ำแบบสอบถาม เป็นต้น และ
ทางทุติยภูมิ (Secondary Data) เช่น จดหมาย ช่องทาง
การรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) เป็นต้น จากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นที่ส�ำคัญ
• ความท้ า ทายในการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ และศั ก ยภาพ
ของบุคลากร

• Survey of stakeholder’s expectations throughout the
value chain
• Materiality issues that stakeholders are interested in
• UN Sustainable Development Goals (SDGs) Investors
Ranking
• Global megatrend and business trend of the
petrochemical and chemical industry
• การส�ำรวจความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ตลอดโซ่คุณค่า
• ประเด็นส�ำคัญที่ผู้มีส่วนได้เสียสนใจ
• การจัดอันดับเป้าหมายด้านความยัง่ ยืนขององค์กรสหประชาชาติ
โดยนักลงทุน
• แนวโน้มของธุรกิจของโลกและในอุตสาหกรรมเดียวกัน
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2
Prioritization of Materiality Issues
การจัดล�ำดับประเด็นที่ส�ำคัญ
Prioritize materiality issues in accordance with the
evaluation of risk and opportunity from the business
operation and stakeholders’ interests. To establish
the material issues matrix from stakeholders’ and GC’s
perspective, the representative of the department that
related to each stakeholder collaborates with the
company’s specialists to evaluate and prioritize the
material issues in High, Medium, and Low. The
prioritization of material issues is considered based
on two aspects as follow:

จั ด ล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ ของแต่ ล ะประเด็ น ตามเกณฑ์
การประเมิ น ความเสี่ ย งและโอกาสในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ขององค์ ก ร และระดั บ ความสนใจของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
โดยแบ่งออกเป็นระดับสูง ปานกลาง และต�่ำ โดยมีผู้แทน
จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
ในแต่ ล ะกลุ ่ ม และผู ้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นของบริ ษั ท ฯ
ร่ ว มการประเมิ น เพื่ อ จั ด ท� ำ ตารางระดั บ ความส� ำ คั ญ
ของประเด็ น จากมุ ม มองของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย และจากของ
บริษัทฯ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่

1. Importance to Stakeholders

2. Significance to GC

Significant issues that stakeholders are interested in.
The information was obtained from stakeholder engagement
through the company’s departments, company’s feedback
channels and also include direct and indirect discussions
with stakeholder groups.

Significant economic, social and environmental impacts
which affect business operations

ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการ
มีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียผ่านหน่วยงานของบริษทั ฯ หรือช่องทาง
การแสดงความคิดเห็นของบริษัทฯ รวมถึงการสอบถามประเด็น
จากผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
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ผลกระทบที่มีนัยส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
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3
Verification of Materiality Issues
การทวนสอบประเด็นที่ส�ำคัญ
• Consolidate and conclude materiality issues evaluation and
Identify the linkage between material issues and GRI topics,
in addition, specify the reporting scope of each issue. Then,
gathering and summary the evaluation results of material
issues and present the results to the Sustainable
Development Committee.
• The Sustainable Development Committee reviews the
evaluation results of key issues to be in compliance with
context, goals and strategies of the company and approves
the disclosure of sensitive and specific information that may
affect the business of the company. The content of this
report covers and highlights the material issues and is
categorized as high and moderate levels. It also includes
some material issues in low levels, namely Sustainable
Environmental Management System, Supply Chain
Management and Contribute to Society.
• The Sustainable Development Committee summarizes the
sustainable performance and present to Management
Committee and Corporate Governance Committee for
consideration.
• Departments prepare the information for establishing the
report content. The Sustainable Development Committee
and external agencies review its completeness, transparency
and accuracy.
• An independent external agency audits the evaluation
process of material issues, stakeholder engagement and
data collection, to ensure that the obtained information is
accurate, clear and completed. The certification results are
presented and can be accessed on page 272-273.

• รวบรวมและสรุ ป ผลการประเมิ น ประเด็ น ที่ ส� ำ คั ญ และระบุ
ความสอดคล้องระหว่างประเด็นที่ส�ำคัญกับหมวดการรายงานของ
GRI Standards รวมถึ ง ระบุ ข อบเขตส� ำ หรั บ การรายงานของ
แต่ละประเด็น และน�ำเสนอให้กบั คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
• คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนทบทวนความสอดคล้องของ
ผลการประเมินประเด็นทีส่ ำ� คัญกับบริบท เป้าหมาย และกลยุทธ์ของ
บริษทั ฯ พร้อมทัง้ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลใน
มิติต่าง ๆ ที่อาจมีความอ่อนไหวและข้อมูลเฉพาะที่อาจมีผลต่อ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเนื้อหารายงานฉบับนี้ครอบคลุม
ประเด็นที่ส�ำคัญทั้งในระดับสูงและปานกลางทุกประเด็น รวมถึง
ประเด็นทีส่ ำ� คัญในระดับต�ำ่ ทีบ่ ริษทั ฯ มีการด�ำเนินงานมาอย่างต่อเนือ่ ง
ได้ แ ก่ ระบบบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Environmental Management System) การบริหารโซ่อุปทาน
(Supply Chain Management) และความรับผิดชอบต่อสังคม
(Contribution to Society)
• คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนสรุปผลการด�ำเนินงานด้าน
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และน�ำเสนอต่อคณะบริหาร และคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
• หน่ ว ยงานเจ้ า ของข้ อ มู ล จั ด ท� ำ เนื้ อ หาของรายงาน และให้
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและหน่วยงานภายนอกทบทวน
เนื้อหาของรายงาน เพื่อความโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วนของ
การเปิดเผยข้อมูล
• ตรวจสอบกระบวนการประเมินประเด็นที่ส�ำคัญ การมีส่วนร่วมกับ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ตลอดจนการรวบรวมและประเมินผลข้อมูล โดยหน่วยงาน
อิสระจากภายนอกเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้อง ชัดเจน และ
ครบถ้วน โดยผลการรับรองแสดงไว้ที่หน้า 272-273

4
Continuously Develop the Report
การพัฒนาการรายงานอย่างต่อเนื่อง
Disclosed data in the Integrated Sustainability Report is
reviewed continuously. Additionally, feedbacks and
recommendations from stakeholders and readers who provided
feedbacks on the survey on the Integrated Sustainability Report
are gathered. Comments and recommendations are considered
for improvement of forthcoming reports in the future and to
ensure that information content is appropriate and in
compliance with the issues relevant for disclosure.

ทบทวนการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ในรายงานการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
แบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนรวบรวมความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้อ่านที่ได้รับจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบ
บูรณาการ เพื่อน�ำมาพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะส�ำหรับการ
ปรับปรุงและพัฒนารายงานฯ ในฉบับถัดไป เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาที่
เปิดเผยมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการสื่อสาร
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High:
Report management
approach, target,
performance and case

High

MATERIALITY
MATRIX

(GRI 102-47)

14
9 8

Low:
Either report or disclose
on website

Medium

4 6 16 13
1
5 2
7

15 17

3
18

12

Low

Importance to Stakeholders

10

Medium:
Report management
approach, target,
performance and case

11

Low

Medium

High

Significance to GC

Economic
1. Information and Cyber
Security
2. Innovation Management
3. Governance & Compliance
4. Supply Chain Management
5. Risk & Crisis Management
6. Customer Relationship
Management
7. Transparency
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Environment
8. Energy Management & Climate
9. Product Stewardship
10. Sustainable Water
11. Circular Economy
12. Eco-Efficiency
13. Sustainable Environmental
		 Management System

Social
14.
15.
16.
17.
18.

Occupational Health and Safety
Talent Attraction & Retention
Contribution to Society
Human Capital Development
Human Rights

ABOUT THIS
REPORT

OUR BUSINESS

OUR STRATEGY
IN ACTION

FINANCIAL
HIGHLIGHTS

APPENDIX

MATERIAL
SUSTAINABILITY ISSUES
(GRI 102-46)

Chapter/
Section

Material
Topic to GC

Corresponding Material GRI Topics

Importance to
Capital,
Effective Actions &
Controls,
Within the Outside the
and Value
Organization Organization
Creation
Key Stakeholders and
Impact Boundary

RISK AND CRISIS MANAGEMENT
Risk and Crisis
Risk and
Management
Crisis
Management

Role in Risk Management (GRI 102-19,
GRI 102-29, GRI 102-30, GRI 102-31)
Risks and Opportunities due to
Climate Change (GRI 201-2)

Employee

Shareholders

Business
Partner

Financial Capital

Human Capital

Social and
Relationship Capital

CORPORATE GOVERNANCE/BUSINESS CODE OF CONDUCT & CORPORATE COMPLIANCE
Corporate
Governance
and Business
Code of
Conduct &
Corporate
Compliance

Corporate
Governance and
Compliance, and
Code of Business
Conduct/
Transparency

Governance Structure and Composition
(GRI 102-18, GRI 102-20, GRI 102-22,
GRI 102-24, GRI 102-25, GRI 405-1)
Highest Governance Body’s Competencies
and Performance Evaluation (GRI 102-27,
GRI 102-28)
Remuneration and Incentive (GRI 102-35)
Ethics and Integrity (GRI 102-16, GRI 102-17)
Economic Performance (GRI 103, GRI 201-1
Anti-corruption (GRI 205-2, GRI 205-3)
Formal Grievance Mechanisms (GRI 103-2)
Compliance (GRI 307-1)

Employee

Shareholders

Business
Partner

Financial Capital

Human Capital

Social and
Relationship Capital

EFFICIENCY DRIVEN - RESPONSIBLE PRODUCTION
Sustainable
Environmental
Management
System

Materials (GRI 103, GRI 301-1, GRI 301-2)
Environmental Compliance (GRI 307-1)
Community,
Society and the
Environment

Financial Capital

Manufactured Capital

Social and
Relationship Capital

Natural Capital
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MATERIAL
SUSTAINABILITY ISSUES
(GRI 102-46)

Chapter/
Section

Corresponding Material GRI Topics

Material
Topic to GC

Importance to
Capital,
Effective Actions &
Controls,
Within the Outside the
and Value
Organization Organization
Creation
Key Stakeholders and
Impact Boundary

EFFICIENCY DRIVEN - RESPONSIBLE PRODUCTION
Energy
Energy
Management Management and
and Climate Climate Strategy
Change
Management

Economic Performance (GRI 201-2)
Energy (GRI 103, GRI 302-1, GRI 302-3,
GRI 302-4)
Emissions (GRI 103, GRI 305-1, GRI 305-2,
GRI 305-3, GRI 305-4, GRI 305-5)

Community,
Society and the
Environment

Financial Capital

Manufactured Capital

Social and
Relationship Capital

Natural Capital

Sustainable
Water

Sustainable
Water

Material (GRI 103, GRI 301-1)
Water (GRI 103, GRI 303-1, GRI 303-3,
GRI 303-4, GRI 303-5)

Community,
Society and the
Environment

Financial Capital

Manufactured Capital

Social and
Relationship Capital

Natural Capital

Operational
Waste
Management Eco-efficiency

Waste (GRI 103, GRI 306-2, GRI 306-3,
GRI 306-4, GRI 306-5)

Business
Partner

Community,
Society and the
Environment

Financial Capital

Manufactured Capital

Social and
Relationship Capital

Natural Capital
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MATERIAL
SUSTAINABILITY ISSUES
(GRI 102-46)

Chapter/
Section

Material
Topic to GC

Corresponding Material GRI Topics

Importance to
Capital,
Effective Actions &
Controls,
Within the Outside the
and Value
Organization Organization
Creation
Key Stakeholders and
Impact Boundary

EFFICIENCY DRIVEN - RESPONSIBLE PRODUCTION
Air Quality
Control

Operational
Eco-efficiency

Emissions (GRI 103, GRI 305-7)
Community,
Society and the
Environment

Financial Capital

Manufactured Capital

Social and
Relationship Capital

Natural Capital

PORTFOLIO DRIVEN - OFFER THE BEST & STOP THE WASTE
Responsible Customer
Relationship
Caring to
Management
Offer the
Best

Responsible Product
Stewardship
Caring to
Offer the
Best

Customer Health and Safety (GRI 416)
Marketing and Labelling (GRI 417-2,
GRI 417-3)
Customer Privacy (GRI 418-1)
Socioeconomic Compliance (GRI 419-1)
Product and Services (GRI 103, GRI 102-43,
GRI 102-44)

Economic Performance (GRI 103, GRI 201-1)
Indirect Economic Impact (GRI 103, GRI 203-1,
GRI 203-2)
Product and Services (GRI 103)
Material (GRI 301-1)
Customer Health and Safety (GRI 103,
GRI 416-1)

Business
Partner

Community,
Society and the
Environment

Business
Partner

Financial Capital

Intellectual Capital

Social and
Relationship Capital

Intellectual Capital

Social and
Community, Relationship Capital
Society and the
Environment
Natural Capital
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MATERIAL
SUSTAINABILITY ISSUES
(GRI 102-46)

Chapter/
Section

Corresponding Material GRI Topics

Material
Topic to GC

Importance to
Capital,
Effective Actions &
Controls,
Within the Outside the
and Value
Organization Organization
Creation
Key Stakeholders and
Impact Boundary

PORTFOLIO DRIVEN - OFFER THE BEST & STOP THE WASTE
Connect the
Loop to
Minimize
Waste

Circular Economy Materials (GRI 103, GRI 301-1, GRI 301-2)
Energy (GRI 103, GRI 302-1, GRI 302-3,
GRI 302-4)
Emissions (GRI 103, GRI 305-1, GRI 305-2,
GRI 305-3, GRI 305-4, GRI 305-5)
Waste (GRI 103, GRI 306-2)
Water (GRI 103, GRI 303-1, GRI 303-3,
GRI 303-4, GRI 303-5)
Local Communities (GRI 103, GRI 413-1)
Product and Services (GRI 103)
Product Responsibility (G4-OG14)

Shareholders

Financial Capital

Business
Partner

Manufactured Capital

Community,
Society and the
Environment

Intellectual Capital

Social and
Relationship Capital

Natural Capital

CARBON COMPENSATION
Compensation Energy

Management and
Climate Strategy

Emissions (GRI 305-5)
Community,
Society and the
Environment

Financial Capital

Manufactured Capital

Social and
Relationship Capital

Natural Capital
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MATERIAL
SUSTAINABILITY ISSUES
(GRI 102-46)

Chapter/
Section

Material
Topic to GC

Corresponding Material GRI Topics

Importance to
Capital,
Effective Actions &
Controls,
Within the Outside the
and Value
Organization Organization
Creation
Key Stakeholders and
Impact Boundary

ENABLING STRATEGY
Occupational Health and Safety (GRI 403-8,
Occupational Occupational
Health and Health and Safety GRI 403-9, GRI 403-10)
Safety
Asset Integrity and Process Safety (G4-OG13)

Employee

Business
Partner

Manufactured Capital

Intellectual Capital

Social and
Relationship Capital
Human Capital

Supply Chain Supply Chain
Management Management

Supply Chain Human Rights
Management

Supplier Environmental Assessment
(GRI 103, GRI 308-1, GRI 308-2)
Supplier Assessment for Labor Practices
(GRI 103, GRI 414-1, GRI 414-2)
Supplier Human Rights Assessment
(GRI 103, GRI 407-1, GRI 408-1, GRI 409-1,
GRI 411-1, GRI 412-1, GRI 414-1)
Supplier Assessment for Impacts on Society
(GRI 103, GRI 414-1)
Procurement Practices (GRI 103, GRI 204-1)
Human Rights (GRI 103, GRI 411-1, GRI 412-1,
GRI 412-3, GRI 412-2, GRI 406-1, GRI 407-1,
GRI 408-1, GRI 409-1)

Business
Partner

Financial Capital

Intellectual Capital
Community,
Society and the
Environment

Employee

Business
Partner

Social and
Relationship Capital

Human Capital

Social and
Community,
Society and the Relationship Capital
Environment
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MATERIAL
SUSTAINABILITY ISSUES
(GRI 102-46)

Chapter/
Section

Corresponding Material GRI Topics

Material
Topic to GC

Importance to
Capital,
Effective Actions &
Controls,
Within the Outside the
and Value
Organization Organization
Creation
Key Stakeholders and
Impact Boundary

ENABLING STRATEGY
Innovation
Management

Employee
Value

Innovation
Management

Human Capital
Development and
Talent Attraction &
Retention

Economic Performance (GRI 103, GRI 201-1)
Indirect Economic Impact (GRI 103,
GRI 203-1, GRI 203-2)
Emission (GRI 305-5)
Product and Services (GRI 103)

Employee (GRI 102-7, GRI 102-8, GRI 102-41,
GRI 407-1)
Training and Education (GRI 103, GRI 404-1,
GRI 404-2, GRI 404-3)
Employment (GRI 103, GRI 401-1, GRI 401-2,
GRI 401-3)
Diversity and Equal Opportunity (GRI 405-1,
GRI 405-2)
Economic Performance (GRI 201-1)

Information
Security/
Cybersecurity
Governance

Shareholders

Intellectual Capital

Business
Partner

Social and
Relationship Capital

Community,
Society and the
Environment

Natural Capital

Employee

Intellectual Capital

Human Capital

Employee

Business
Partner

Manufactured Capital

Intellectual Capital
Human Capital
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BUSINESS VALUE CREATION
รูปแบบการสร้างคุณค่าร่วมกันทางธุรกิจ

GC emphasizes on our position as a leading sustainable business. We have integrated the three dimensions
of sustainability, namely economy, society and environment, with the company’s long-term strategy. At the
same time, GC focuses on promoting stakeholder engagement by addressing the opinions of all stakeholders
in the process of decision-making and enhancing the company’s operations. This is to create long-term value
for all stakeholder groups as well as reduce business impact on the environment

Cash Flow Generated
by Operation

Total R&D
Expenditures

million baht

million baht

1,068

754,115
million baht

Social
Investment

Total Energy
Consumption

million baht

million GJ

322.76

Financial Capital
as the pool of funds
available to an
organization, e.g.
operating cost, and
cash flow generated.

Manufactured Capital

Intellectual Capital

mainly comprises of
physical infrastructure,
e.g. property, plant and
equipment.

is intangibles that
provide competitive
advantage, e.g. R&D
expenditures and brand
investment.

Social and
Relationship Capital

Human Capital
refers to people’s skills
and experiences,
as well as their capacities
and motivations to
innovate, e.g. training
spend, salaries and
wages.

is the stock of
resources created by
the relationships
between the organization
and all its stakeholders,
e.g. customer and
supplier relationships.

Natural Capital
is an input to the
production of goods or
the provision of service
e.g. raw material use,
and energy consumption.

Step
Change

Step
Out

Step
Up

Decarbonization
• Efficiency-driven
• Portfolio-driven
• Compensation-driven

Innovation
Organization
Digitalization
Transformation
Transformation
Transformation
Financial
Governance
Management
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Business Partner

Sustainability
Net Zero Together in 2050

Upstream
Production

Midstream
Production

BUSINESS STRATEGY
Enhance
Competitiveness

Feedstocks

151.3

Employee

68,650

Total
Assets

BUSINESS
ACTIVITIES
Shareholder

2

INPUT

Society

1

Fuels and
Lubricants

Downstream
Production

Petrochemicals
for Industry
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บริษทั ฯ มุง่ สูก่ ารเป็นผูน้ ำ� ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยแนวทางความยัง่ ยืน โดยได้ผสานมิตดิ า้ นความยัง่ ยืนทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมเข้ากับกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ พร้อมทั้งมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมผ่านการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม โดยน�ำมาพิจารณาและปรับปรุงทุก ๆ กิจกรรมการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ตลอดจนลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3

OUTPUT
Total
Production

22.1
million tons

Total Non-hazardous
Waste Directed to
Disposal

26,300
tons

Total Water
Discharge

21,948
megaliter

4
Key
Outcomes
Actions to
Enhance
Outcomes

Total Energy
Saving

1,070,391
GJ per year

Manufactured Capital

Intellectual Capital

• Cash flow generated by
operation 68,650 million baht
• EBITDA 61,141 million baht
• Sales revenue 465,128 million baht
• Return on shareholder’s Equity 		
15.01 percent

• EMA: Waste and emission
control costs 1,107 million baht
• EMA: Prevention and other
environmental management costs
115 million baht
• License to operate to grow

• 34 New products
• 4 Patents
• 32 New product prototypes

• Delivered a strong balance sheet
to provide resilience
• Capital expenditure to be funded
from cash generated
• Returning excess capital to
shareholders

• Continued to invest in environmental
and energy projects
• Implemented environmental
management accounting

• Build on values-driven culture
• Encouraged innovation and challenged
the norm
• Developed expertise and specialist skills
• Identified innovative income opportunities
• Launched external challenge innovation
programs

Human Capital
Key
Outcomes

8.19

million tons CO2
equivalent

IMPACT
Financial Capital

Actions to
Enhance
Outcomes

GHG Scope 1 & 2
Emission

Social and
Relationship Capital

Natural Capital

• Social satisfaction 91.25 percent
• Turnover rate 3.83 percent
• LTIFR 0.05 and TRIR 0.41 case/1 million • Customer satisfaction 93 percent
man-hours
• Supplier satisfaction 93 percent
• Total employee training investment
134.53 million baht
• Total training hours 31.76 hours/
person/year

• Energy Saving 1,070,391 GJ per year
• GHG Intensity Scope 1&2 0.37 tons
CO2 e per ton production
• Water Recycles and Reused 16,094
megalitres
• Zero Waste to Landfill
• 100 percent of Products Certified CFP

• Leveraged long-term incentive plan
• Continued invest in training and
development
• Encouraged safety culture
• Invested in well-being programs

• Reduced waste-to-landfill
• Optimized energy and water use
• Pursued further environmentally friendly
products through LCA and Eco-design

• Continually engaging and addressing
stakeholders interests
• Maintaining positive relations with
stakeholders, i.e. suppliers,
customers, and society
• Creating value for communities, e.g.
educations, water accessibility,
job creation
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RISK MANAGEMENT AND
INTERNAL CONTROL
SYSTEM
การบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ระบบการควบคุมภายใน

GC’s risk management is carried out in tandem with strategic management
to meet strategic objectives and principal goals based on the company’s risk
appetite. Our risk management framework has been aligned with the global
standards and incorporates the comprehensive assessment, management and
monitoring of current and emerging risks that may pose threats to GC’s
business operations. Such framework will enable GC to create business
opportunities and increase competitiveness, which will ultimately lead to the
creation of sustainable shared value for both GC and our stakeholders.

Commitment
ความมุ่งมั่น

บริษัทฯ มุ่งมั่นบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการจัดการกลยุทธ์ เพื่อให้การด�ำเนินงาน
ของบริ ษั ท ฯ เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ และเป้ า หมายหลั ก ขององค์ ก ร
ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยบริษัทฯ มีกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ที่ ส อดคล้ อ งตามหลั ก มาตรฐานสากล ครอบคลุ ม การประเมิ น การบริ ห ารจั ด การ
และการติ ด ตามความเสี่ ย งอย่ า งรอบด้ า น รวมถึ ง ความเสี่ ย งเกิ ด ใหม่ ใ นอนาคต
(Emerging Risks) ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ
สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน ซึ่งจะน�ำไปสู่การสร้าง
คุณค่าร่วมให้กับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

Key Stakeholders
ผู้มีส่วนได้เสียหลัก
Shareholder
ผู้ถือหุ้น

Business Partner
หุ้นส่วนทางธุรกิจ

Community, Society and
the Environment
ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม
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Creating Shared Business Value
การสร้างคุณค่าร่วมกันทางธุรกิจ
Employee
พนักงาน

Financial Capital
การเงิน

Human Capital
บุคลากร

Social and
Relationship Capital
สังคม

ABOUT THIS
REPORT

OUR BUSINESS

OUR STRATEGY
IN ACTION

These days, the business landscape has become much more
precarious and volatile. To cope with the complexity of today's
business environment, risk management must be integrated into
every work process. It can thus be said that risk management has
become everyone’s priority to ensure the company’s stable and
sustainable growth as well as the achievement of our business goals
according to established strategies.
การดำ�เนินธุรกิจในปัจจุบันมีปัจจัยทั้งภายใน และภายนอกที่ค่อนข้างซับซ้อน
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มผันผวนสูงขึ้น ดังนั้น เรื่องของ
การบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่ต้องบูรณาการไปในทุก ๆ กระบวนการ
การทำ�งานในบริษัทฯ ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่อง
ที่ทุกคนในองค์กรให้ความสำ�คัญ เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างมั่นคง และ
ยั่งยืน บรรลุเป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจ และเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่ได้วางไว้

FINANCIAL
HIGHLIGHTS

APPENDIX

คุณกนกนันท์ บูรณพันธุ์ศรี
Miss Kanoknun Buranapunsri
Vice President,
Corporate Risk Management and
Internal Control System

The rapidly changing development directions of
economy, society, and environment combined with
crises, such as the COVID-19 pandemic and severe
climate change, as well as the global effort from all
sectors to drive decarbonization have obliged GC to
confront with risk factors that are more complex.
However, the implementation of a strong risk
management system has enabled GC to efficiently
handle such challenges. Our risk management
approach is in line with the international standards of
the Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission, or COSO ERM 2017, and the
International Organization for Standardization, or ISO
31000:2018, as well as the Thai Corporate Governance
Code for Listed Companies - 2017.

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของทิศทางการพัฒนาทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ
อาทิ การแพร่ระบาดของโควิด 19 การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่รุนแรง ตลอดจนการร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ
ในการขั บ เคลื่ อ นการลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
(Decarbonization) ในระดับสากล ส่งผลให้ปจั จัยความเสีย่ ง
ขององค์กรมีความซับซ้อนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ด้วยระบบ
การบริหารจัดการความเสีย่ งทีเ่ ข้มแข็งท�ำให้บริษัทฯ สามารถ
จัดการกับความท้าทายที่เกิดขึ้น โดยบริษัทฯ มีการบริหาร
จั ด การความเสี่ ย งที่ ส อดคล้ อ งตามหลั ก มาตรฐานสากล
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission) หรือ COSO ERM 2017 และ
มาตรฐานสากลระดั บ นานาชาติ ISO (International
Organization for Standardization) หรือ ISO 31000:2018
ควบคูก่ บั หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน
ปี 2560 (Thai Corporate Governance Code for Listed
Companies - 2017)

Furthermore, GC has integrated risk management,
into the areas of Governance, Risk Management and
Internal Control System, and Compliance, or GRC, to
comprehensively prevent, reduce and alleviate impact
from risks throughout the organization. This has
contributed to the achievement of GC’s strategic
objectives, principal goals, growth targets and future
sustainability.

นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้บรู ณาการการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ที่ครอบคลุมทั้งด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance)
การบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน (Risk Management
and Internal Control System) และการก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Compliance) หรือ
GRC เพื่อการป้องกัน ลดโอกาส และบรรเทาผลกระทบ
จากปัจจัยความเสีย่ งอย่างครบถ้วนทัว่ ทัง้ องค์กร ท�ำให้องค์กร
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และเป้าหมายหลัก
ในด้านต่างๆ รวมถึงเป้าหมายการเติบโตควบคูไ่ ปกับความยัง่ ยืน
ในอนาคต

Additional information on Risk Management is available at:
สำ�หรับแนวทางการจัดการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์
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Risk Management Process
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
GC has incorporated risk management into the
process of strategy and business goal formulation,
taking into account the company’s risk appetite along
the process. Our risk management process comprises
of three main steps, which are 1) risk identification &
assessment, 2) risk treatment/mitigation, and
3) risk monitoring & review. GC has appointed a
person-in-charge to assess risks, define risk
management plans and mitigation measures based
on the company’s risk appetite, as well as regularly
monitor and report risk management performance at
all levels, i.e., corporate, business unit, department
and subsidiary.

ERM Policy, Objectives & Framework
Corporate Risk Management Procedure

Risk Appetite

Strategic Planning
Process
Corporate Objectives,
KPIs (yearly)

Top-Down
Corporate Risk
Identification &
Assignment

Deployment

Business Unit

Bottom-up
Corporate Risk
Identification &
Assignment

Internal/External
Factors Analysis
(quarterly)

Risk Assessment &
Mitigation Plan

Continuous
Improvement

Corporate
Monitoring
Process
(Monthly)

Risk Monitoring
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บริษทั ฯ บูรณาการการบริหารความเสีย่ งเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของ
กระบวนการก�ำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจภายใต้
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ (Risk Appetite)
ทัง้ นี้ กระบวนการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ ประกอบด้วย
3 ขัน้ ตอนหลัก ได้แก่ 1) การระบุและประเมินความเสีย่ ง (Risk
Identification & Assessment) 2) การบริหารจัดการความเสีย่ ง
(Risk Treatment/Mitigation) และ 3) การติดตามและสอบทาน
ความเสี่ยง (Monitoring & Review) โดยบริษัทฯ ก�ำหนด
ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการประเมิ น ความเสี่ ย ง ก� ำ หนดแผนและ
มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ตลอดจนติ ด ตาม และรายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ย ง
อย่ า งต่ อเนื่ องในทุ ก ระดั บ ตั้ งแต่ ร ะดั บ องค์ ก ร กลุ ่ มธุรกิจ
สายงาน หน่วยงาน และบริษัทย่อย

PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

Risk
Management
Process
Alignment

Risk Response

Additional information on
Risk Management Process is available at:
สำ�หรับกระบวนการบริหารความเสี่ยง
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์
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Risk Management Structure
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
GC’s risk management structure can be classified
into three levels, which are corporate, business unit
and operational.
CORPORATE
LEVEL
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กร
Risk Management
Committee (RMC)
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

Enterprise Risk
Management Committee
(ERMC)
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์กร

Appointed by the Board of
Directors, in charge of regulating
risk management practices by
defining risk management
policy, risk appetite and risk
management framework, as well
as monitor progress, provide
advices and recommendations
on risk management.

Consists of senior executives
from various departments,
responsible for regular
monitoring of corporate level
risk management in
accordance with the policies
and frameworks approved by
the RMC.

ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการ
บริษั ท ฯ ท�ำหน้ า ที่ ก�ำกั บ แนวทาง
ก า ร บ ริห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ผ ่ า น
การก�ำหนดนโยบายการบริห าร
ความเสี่ ย ง ระดั บ ความเสี่ ย ง
ที่ยอมรับได้ และกรอบการบริหาร
ความเสี่ ย ง ตลอดจนติ ด ตาม
ความก้าวหน้า ให้ข้อคิดเห็น และ
ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การบริห าร
ความเสี่ยง

ประกอบด้วยผูบ้ ริหารระดับสูงจาก
สายงานต่าง ๆ ท�ำหน้าที่ติดตาม
การด�ำเนิ น งานด้ า นการบริห าร
ความเสี่ ย งระดั บ องค์ ก รอย่ า ง
สม�่ำเสมอตามนโยบาย และกรอบ
การบริหารความเสี่ยงที่ ได้รับจาก
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น
3 ระดับ คือ ระดับองค์กร ระดับกลุ่มธุรกิจสายงาน และระดับ
ปฏิบัติการ
BUSINESS UNIT
LEVEL
โครงสร้าง
การบริหารความเสี่ยง
ระดับสายงาน

OPERATIONAL
LEVEL
โครงสร้าง
การบริหารความเสี่ยง
ระดับปฏิบัติการ

Business Group/
Support Unit
กลุ่มธุรกิจ/
สายงานสนับสนุน

Operation Unit/
Subsidiaries/ Department
หน่วยปฏิบัติการ/
บริษัทในกลุ่ม/
หน่วยงาน

Consists of executives
from each business
group/support unit

Consists of executives
from each operation unit/
subsidiary/department.

ได้แก่
ผู้บริหารในแต่ละกลุ่มธุรกิจ/
สายงานสนับสนุน

ได้แก่
ผู้บริหารในหน่วยปฏิบัติการ/
บริษัทในกลุ่ม/หน่วยงาน

Responsible for executing and steering corporate level risk
management process, policy and framework towards the
same direction, and monitoring the implementation of risk
management according to roles and responsibilities.
มี ห น้ า ที่ ใ นการน�ำกระบวนการ นโยบาย และกรอบการบริห าร
ความเสีย่ งระดับองค์กร ไปประยุกต์ ใช้เพื่อก่อให้เกิดความสอดคล้อง
เป็ น แนวทางเดี ย วกั น และยั ง ท�ำหน้ า ที่ ติ ด ตามการด�ำเนิ น งาน
ด้านการบริหารความเสี่ยงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

Additional information on Risk Management Structure is available at:
สำ�หรับโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์
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Risk Culture
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
GC strives to promote a risk culture throughout the
organization by developing and implementing a risk
culture practice across the board. Such practice
consists of six components, namely 1) Risk Governance,
2) Leadership, 3) Risk Structure, 4) Risk Techniques,
5) Risk Communication, and 6) Risk Management
Knowledge.

บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดการความเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์กร โดยจัดท�ำแนวทางวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
และใช้ทวั่ ทัง้ องค์กร ซึง่ แนวทางดังกล่าวมีองค์ประกอบ 6 ด้าน
ได้แก่ 1) การก�ำกับดูแลความเสีย่ ง 2) ภาวะผูน้ ำ� 3) โครงสร้าง
การบริ ห ารความเสี่ ย ง 4) เทคนิ ค การบริ ห ารความเสี่ ย ง
5) การสื่อสารด้านความเสี่ยง และ 6) การเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยง

Risk Management Knowledge
การเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง

GC has conducted training courses to foster knowledge
and understanding about risk management and internal control
for each target group. We also convey updates
on business situations, future transformation trends,
and emerging risks by internal and external experts to relevant
parties at all levels on a regular basis.
บริษัทฯ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งจัดให้มีการอัปเดตสถานการณ์
ทางธุรกิจ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และประเด็นความเสี่ยงใหม่
โดยผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
ให้กับผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับอย่างสม�่ำเสมอ

Risk Communication
การสื่อสารด้านความเสี่ยง
Regularly monitor and report
risk management performance to
executives and the Board of Directors
as well as create awareness about both
internal and external risk management using
a variety of communication channels.
ก�ำหนดให้มีการติดตาม และรายงาน
ผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหาร
และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ
รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้
ด้านการบริหารความเสี่ยงทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง
ผ่านหลากหลายช่องทางการสื่อสาร

Risk Techniques
เทคนิคการบริหารความเสี่ยง

GC has employed appropriate risk management tools in
accordance with international standards to analyze, assess, and
define risk management framework, such as using the Risk Map to
assess and prioritize risks, Key Risk Indicator (KRI), etc.
ประยุกต์ ใช้ครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
และเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการวิเคราะห์ ประเมิน
และก�ำหนดกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ
อาทิ การประเมิน และจัดล�ำดับความส�ำคัญของความเสี่ยง
โดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
(Key Risk Indicator: KRI) เป็นต้น
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Risk Governance
การก�ำกับดูแลความเสี่ยง

GC governs risk management by establishing policy,
risk appetite and risk management framework. We also
extend risk management tangibly to our subsidiaries
through the GC Way of Conduct.
บริษัทฯ ก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงผ่านการก�ำหนด
นโยบาย ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และกรอบการบริหาร
ความเสี่ยง รวมถึงขยายผลต่อยอดการบริหารความเสี่ยง
อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการก�ำหนดแนวทางการก�ำกับดูแล
บริษัทในกลุ่ม (GC Way of Conduct)

Leadership
ภาวะผู้น�ำ
The Board of Directors and senior
executives give priority to, support and
encourage the implementation of risk
management, and monitoring the
process.
กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง
ให้ความส�ำคัญ สนับสนุน และผลักดัน
การด�ำเนินงานด้านการบริหาร
และติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด

Risk Structure
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

GC’s risk management structure covers all levels.
GC also assigns roles and guidelines at each level.
มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมในทุกระดับ
และมีการก�ำหนดบทบาทหน้าที่ และแนวปฏิบัติในทุกระดับ
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GC has organized activities and projects as well as
established diverse communication channels to
convey about risk management, internal control
system, and business continuity, such as Intranet,
Newsletter, E-Learning. Digital system has been
implemented as a channel to report emergency
incidents and to serve as a data collection platform
i.e., the Incident Management System (IMS), to
strengthen the organization’s risk culture.

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม และโครงการต่างๆ ตลอดจน
จัดช่องทางการสือ่ สารการบริหารจัดการความเสีย่ ง และระบบ
ควบคุมภายใน รวมถึงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ทีห่ ลากหลาย อาทิ การสือ่ สารผ่านระบบอินทราเน็ต จดหมายข่าว
E-Learning รวมทั้ ง มี ก ารน� ำ ระบบดิ จิ ทั ล มาประยุ ก ต์ ใ ช้
เป็นช่องทางการรายงานข้อมูลเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์รวม
ข้อมูล เช่น ระบบจัดการข้อมูลกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน (Incident
Management System: IMS) เป็ นต้ น เพื่ อเสริ มสร้าง
วัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กรให้เข้มแข็ง

Additionally, in 2021, GC has enhanced the E-Learning
platform to cover Governance, Risk Management and
Internal Control, and Compliance, or GRC. These
include training courses such as the Fundamental of
Enterprise Risk Management and Integrated GRC,
which enhance knowledge and capability in identifying
risks, assessing risk impact and determine risk
management measures.

นอกจากนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการเรียนรู้
รู ป แบบออนไลน์ (E-Learning) ครอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า น
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Governance) การบริหารความเสีย่ ง
และการควบคุมภายใน (Risk Management and Internal
Control) และการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ (Compliance) หรื อ GRC
เช่น หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร
ขัน้ พืน้ ฐาน (Fundamental of Enterprise Risk Management)
หลั ก สู ต รบู ร ณาการ GRC (Integrated GRC) เป็ น ต้ น
เพื่ อ พั ฒ นาความรู ้ ค วามสามารถในการระบุ ป ั จ จั ย เสี่ ย ง
ประเมินผลกระทบของความเสีย่ ง และก�ำหนดมาตรการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

GRC Training
โครงการฝึกอบรมด้าน GRC
GC has been organizing the GRC Capability Workshop for executives
since 2019 to foster awareness, GRC culture, knowledge and
understanding about GRC implementation in relevant areas of work. GC
has then continued to arrange additional trainings for executives and
employees across the organization. In 2021, GC has developed our
online learning platform, or Up Learning Platform, on the Integrated GRC
training to enable all employees in learning about Integrated GRC
anywhere and at any time. We target that 100 percent of employees
should attend and pass the post-test.
บริษัทฯ จัดการอบรมหลักสูตร GRC Capability Workshop ให้กับผู้บริหาร
ตั้งแต่ปี 2562 เพื่อสร้างจิตส�ำนึก สร้างวัฒนธรรมด้าน GRC และสร้างความรู้
ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้แนวคิดด้าน GRC ในงานที่เกี่ยวข้อง และในปีถัดมา
บริษัทฯ ได้จัดอบรมเพิ่มเติมให้กับผู้บริหาร และพนักงานทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ของบริษัทฯ
หรือ Up Learning Platform ในการจัดอบรม Integrated GRC เพื่อให้พนักงาน
ทุ ก คนสามารถเรี ย นรู ้ ด ้ า น Integrated GRC ได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลาที่ ต ้ อ งการ
โดยมีเป้าหมายให้พนักงานทุกคนเข้ารับการอบรม และท�ำแบบทดสอบของหลักสูตร
ผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนดร้อยละ 100
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GRC Learning Path

GRC
WITH ALL
EMPLOYEE
ROLE

A WAY
FORWARD
TO GOOD
CORPORATE
GOVERNANCE

ENTERPRISE
RISK
MANAGEMENT

INTERNAL
CONTROL

5.1
COMPLIANCE FOR
MANAGEMENT

5.2
COMPLIANCE
FOR EMPLOYEE

1 September 2021 – 31 March 2022

External Factors Sharing
โครงการ External Factors Sharing
GC holds yearly trainings for risk coordinators from all departments in
order to create mutual understanding about situations, trends and external
factors which can be used to detect both GC’s strategic and business
level risks. This also allows all departments to identify, analyze and assess
their respective risks with accuracy and in line with corporate contexts,
situations and external factors. In monitoring and analyzing business
environment, GC applys PESTEL Analysis Framework, comprising of
Politic, Economic, Social, Technology, Environment and Law & Regulation
factors, as a tool in identifying and analyzing risk factors to ensure that
the company has taken into account and managed all risk factors that
may impact our business operations and goals in an appropriate manner.
บริษทั ฯ จัดอบรมผูป้ ระสานงานความเสีย่ งในทุกหน่วยงานอย่างต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำทุกปี
เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสถานการณ์ แนวโน้ม และปัจจัยแวดล้อม
ที่ เ ป็ น ความเสี่ ย งทางธุ ร กิ จ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการค้ น หาความเสี่ ย ง
ระดับกลยุทธ์ของบริษทั ฯ ระดับกลุม่ ธุรกิจและสายงาน ตลอดจนเตรียมความพร้อม
ให้ทุกหน่วยงานสามารถระบุความเสี่ยง พร้อมทั้งวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
ของตนเองได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับบริบทองค์กร รวมถึงสถานการณ์
และปัจจัยแวดล้อมภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตาม และวิเคราะห์สถานการณ์
แวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยใช้เครื่องมือ PESTEL Analysis (Politic,
Economic, Social, Technology, Environment and Law & Regulation)
ในการค้นหา และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้พิจารณา และ
บริหารจัดการครอบคลุมทุกประเด็นความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ
และเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม
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Top Risk
ปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญ
In order to keep up with changing external factors
and social trends and build stakeholder confidence
amid rapidly, GC has analyzed both internal and
external risks, including trends relating to the
economy, society, politics, technology, industrial
conditions, and environment. We have also
implemented appropriate and efficient risk management
measures to reduce any potential impacts and help
our organization to achieve established goals and
directions. Corporate risks can be categorized into
three groups:

ภายใต้ปัจจัยแวดล้อม และกระแสสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว เพื่อให้บริษัทฯ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และสร้างความมั่นใจให้ผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ ได้วเิ คราะห์ประเด็นความเสีย่ งทัง้ ภายใน และภายนอก
รวมถึงแนวโน้มทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี
สภาวะอุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้ด�ำเนิน
มาตรการจัดการความเสีย่ งอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้บริษัทฯ สามารถ
บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ และทิศทางตามทีก่ ำ� หนดไว้ โดย
สามารถแบ่งปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

BUSINESS AS USUAL
RISK FACTORS

ปัจจัยความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินธุรกิจ
ในปัจจุบัน

Additional information is available
in the One Report 2021
page 79-81
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ ในรายงานประจ�ำปี 2564
หน้า 79-81

STRATEGIC RISK
FACTORS

ปัจจัยความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์

Additional information is available
in the One Report 2021
page 82-85
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ ในรายงานประจ�ำปี 2564
หน้า 82-85

EMERGING RISKS
ปัจจัยความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นใหม่

Additional information is available
in the One Report 2021
page 86-87
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ ในรายงานประจ�ำปี 2564
หน้า 86-87
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Business as Usual Risk Factors
In 2021, GC has analyzed key business as usual risk factors which may impact our business throughout the supply
chain:

Business as Usual Risk Factors

Operational
and Safety Risk

Additional
Information

Occupational health and safety as well as GC’s production reliability are
ISR 2021
vital issues in our business operation, especially amid the COVID-19 page 176-189
pandemic. Therefore, strengthening and creating stability in GC’s operation
sites will enable uninterrupted production and reduce unplanned downtime One Report 2021
page 79
to the minimum or none.

Business Impacts
Risks of operational accidents may affect GC’s business operation and stakeholders across the supply chain, e.g.,
process disruption, income opportunity loss, increased operation costs, impact on the environment and communities,
safety of lives and assets, and stakeholder confidence, etc.

Mitigation Measures
•	C ollaborate with experts from PTT Group to
continuously evaluate the Operational Excellence
Management System (OEMS) to ensure its efficiency
and effectiveness as well as enhance technical
standards and machinery maintenance to streamline
production credibility and maintain performance
rating within the 1st quartile.
•	Between 2017 and 2022, GC has been working with
an external consultant to develop an international
standard Process Safety Management (PSM) system,
giving priority to grooming executives at all levels
into role models of safety and further extend such
effort into enhancing employee capacity and
awareness at the operational level.
•	Implement technology and digital technology to
increase the efficiency of machinery reliability and
integrity management, e.g., an online equipment and
machines performance and working conditions
monitoring, Non-Destructive Testing (NDT) for
equipment and machinery, shifting to equipment or
parts designed and created from advanced technology
which can increase efficiency and credibility.
•	E valuate and monitor the result of suppliers’
operational management including the utility system
to identify risks and explore management approaches
to jointly reduce such risks. GC has increased our
effort in tracking such performance through monthly
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meetings to ensure that suppliers carry out efficient
equipment maintenance and are able to operate
safely and uninterruptedly, which will ultimately result
in higher operational reliability and lower risks of
emergency shutdown.
•	Implement the Business Continuity Management
System (BCMS) and the Incident Management
System (IMS) in managing emergencies and crises,
which may cause business interuption, to mitigate
the impact of such incidents and/or shorten the
recovery period. In this regard, GC rehearses the
Business Continuity Plan (BCP) on a regular basis.
•	Conduct personal safety culture promotion projects
to raise awareness on safety and occupational health
for employees and contractors; for example, Near
Miss Terminator, Management Safety Walk, Supervisor
Skill Workshop, and Hand Injuries Awareness
Program, as well as implementing hand and finger
injury protective equipment, etc.
•	Utilize knowledge obtained from collaboration with
consultant to groom experts and develop employees
as well as encouraging interdepartmental knowledge
management to share newly developed standards or
knowledge with all business units and subsidiaries.
•	GC Group has acquired necessary insurances to
lessen impacts resulting from unforeseen incidents.
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ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
ในปี 2564 บริษัทฯ วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ
ตลอดโซ่อุปทานได้ ดังนี้

ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

ปัจจัยความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ
และความปลอดภัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย และเสถี ย รภาพทางด้ า นการผลิ ต ของบริ ษั ท ฯ
ISR 2564
เป็นประเด็นส�ำคัญประเด็นหนึ่งในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะท่ามกลาง
หน้า 176-189
ภาวะวิกฤตการระบาดของโควิด 19 ดังนัน้ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้พนื้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
ของบริษัทฯ มีความมั่นคงจะท�ำให้บริษัทฯ สามารถด�ำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง One Report 2564
หน้า 79
และลดการเกิดเหตุการณ์ที่ต้องหยุดการผลิตโดยไม่คาดคิดหรือไม่เป็นไปตามแผน
(Unplanned Shutdown) ให้น้อยที่สุด หรือไม่เกิดขึ้นเลย

ผลกระทบต่อธุรกิจ
ความเสี่ ย งในการเกิดอุบัติเ หตุจ ากการปฏิบัติง าน และกระบวนการผลิต อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุร กิจของบริษัทฯ
และผู้มีส่วนได้เสียตลอดโซ่อุปทาน เช่น การหยุดกระบวนการผลิต การสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้ การเพิ่มขึ้นของ
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงความเชื่อมั่น
ของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น

มาตรการรองรับปัจจัยเสี่ยง
• ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในกลุ่ม ปตท. ตรวจประเมินระบบบริหาร
จัดการด้านปฏิบัติการ (GCMS) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจ
ว่าระบบยังด�ำรงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง
ท�ำการยกระดับมาตรฐานด้านเทคนิค และการซ่อมบ�ำรุง
รักษาเครื่องจักร เพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการผลิตร่วมกับ
ที่ปรึกษา เพื่อให้การด�ำเนินงานอยู่ในระดับชั้นน�ำ
• ร่วมกับที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร
จั ด การด้ า นความปลอดภั ย ในกระบวนการผลิ ต (PSM)
ยกระดับให้อยู่ในระดับสากลตั้งแต่ปี 2560-2565 โดยให้
ความส�ำคัญกับการพัฒนาผูบ้ ริหารทุกระดับให้เป็นแบบอย่าง
ที่ดี สร้างแรงบันดาลใจด้านความปลอดภัย และต่อยอดไปสู่
การเพิ่มศักยภาพ และความตระหนักของพนักงานในระดับ
ปฏิบัติการ
• ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี แ ละดิ จิ ทั ล เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การบริ ห ารจั ด การเสถี ย รภาพ และสมรรถนะเครื่ อ งจั ก ร
(Reliability & Integrity) เช่น การติดตามประสิทธิภาพ และ
สภาพการท�ำงานของอุปกรณ์ และเครื่องจักรแบบออนไลน์
การตรวจสอบแบบพิเศษเพื่อหาข้อบกพร่องอุปกรณ์ และ
เครือ่ งจักรแบบไม่ทำ� ลาย (Non-Destructive Testing: NDT)
รวมทั้งมีการเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่ถูกออกแบบ
และจัดสร้างขึน้ ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ทที่ ำ� ให้มปี ระสิทธิภาพ
และความน่าเชื่อถือมากขึ้น
• ตรวจประเมินผลการบริหารจัดการด้านปฏิบัติการของคู่ค้า
ระบบสาธารณูปการ เพือ่ ประเมินความเสีย่ ง และหาแนวทาง
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้นร่วมกัน ซึ่งบริษัทฯ
มีการติดตามการด�ำเนินงานดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นผ่านการ
ประชุมประจ�ำเดือน เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้ามีการดูแล รักษา
ซ่ อ มบ� ำ รุ ง อุ ป กรณ์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสามารถ

•

•

•

•

เดิ น เครื่ อ งได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ปลอดภั ย ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้
การเดินเครือ่ งของบริษทั ฯ มีเสถียรภาพทีด่ มี ากขึน้ ลดความเสีย่ ง
ทีจ่ ะเกิดการหยุดการผลิตฉุกเฉิน (Emergency Shutdown)
ให้น้อยลง และบรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้
มี ร ะบบการบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ (Business
Continuity Management System: BCMS) และเครือ่ งมือ
(Incident Management System: IMS) มาใช้บริหารจัดการ
ภาวะฉุกเฉิน และภาวะวิกฤตที่อาจส่งผลให้ธุรกิจหยุดชะงัก
ได้ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว และ/หรือ
ลดระยะเวลาในการฟื้นฟูให้น้อยลง โดยบริษัทฯ มีการซ้อม
แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan:
BCP) อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำ
จัดท�ำโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยส่วนบุคคล
ส�ำหรับพนักงาน และผูร้ บั เหมา เพือ่ เพิม่ ความตระหนักรูเ้ รือ่ ง
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท�ำงาน อาทิ โครงการ
Near Miss Terminator โครงการ Management Safety
Walk โครงการ Supervisor Skill Workshop และ โครงการ
Hand Injuries Awareness Program เป็นต้น รวมถึง
มีการน�ำอุปกรณ์ลดความเสี่ยง และอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น
กั บ มื อ และนิ้ ว มาใช้ ใ นพื้ น ที่ อ ย่ า งจริ ง จั ง เพื่ อ ลดอั ต รา
การเกิดอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บ
สร้ า งผู ้ เ ชี่ ย วชาญ และพั ฒ นาบุ ค ลากรภายในบริ ษั ท ฯ
จากความรู ้ ค วามสามารถที่ พั ฒ นาร่ ว มกั บ ที ม ที่ ป รึ ก ษา
และส่งเสริมการจัดการองค์ความรูร้ ะหว่างหน่วยงาน เพือ่ น�ำ
มาตรฐานที่ได้รับการพัฒนาหรือองค์ความรู้มาถ่ายทอด
ให้กับทุกหน่วยธุรกิจ รวมถึงบริษัทในกลุ่ม
กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ได้ ท� ำ ประกั น ภั ย ต่ า งๆ ที่ จ� ำ เป็ น เพื่ อ ลด
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2021
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Business as Usual Risk Factors

COVID-19
Pandemic Risk

Additional
Information

Besides causing economic slowdown in Thailand and across the globe, the
ISR 2021
COVID-19 pandemic also poses risks to GC’s business operations. Therefore,
page 22-29
stringent and continuous measures to reduce risks from the pandemic are
critical to protect our business operations amid the high infection rates in One Report 2021
page 80
Thailand and around the world due to the mutation of the virus and limited
vaccination.

Business Impacts
• As a consequence of the global economic slowdown and disruption of economic activities across many countries
due to the COVID-19 pandemic, demand for petroleum and petrochemical has decreased, thus impacting
directly on GC’s revenues.
• With regards to business continuity along the supply chain, the COVID-19 pandemic may lead to the disruption
of GC’s business and key activities, such as production, project construction, financial transactions, and trading, etc.

Mitigation Measures
• Establish the structure of a working team according
to the Business Continuity Plan (BCP) and appoint
the COVID-19 Prevention and Control Committee to
determine preventive guidelines and measures in
accordance with the rapidly changing situation by
closely monitoring the pandemic situation, reporting
the progress of measure implementation to the
management, and revising preventive measures to
correspond with the situation.
• Implement the digital system to report and monitor
employees’ health condition, travel, and vaccination
to provide prompt screening, precautions and
prevention of the spread of COVID-19.
• Establish a Lock Up measure for employees
associated with GC’s critical production processes
and increase strict hygiene practices for employees
under “Lock Up” as well as prevent infection within
the same shift and across shifts in the same plant.
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• Implement Work from Home (WFH) protocols to allow
as much as 100 percent of office employees to work
remotely as well as other preventive measures to
reduce the risk of COVID-19 transmission among
employees and the spread of COVID-19 in the office.
In this regard, GC has prepared efficient IT systems
and increased cybersecurity measures to support
WFH operations.
• Establish COVID-19 screening and preventive
measures for visitors, e.g., customers, contractors,
etc., and implement active case finding measures
for employees, contractors, and visitors.
• Develop plastic innovation for medical purposes and
support medical equipment to protect medical
personnel from COVID-19 in collaboration with
partners
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ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทัว่ โลกส่งผลกระทบให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
ISR 2564
หน้า 22-29
รวมถึงประเทศไทย และอาจส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การจัดท�ำมาตรการ
เพือ่ ลดความเสีย่ งจากการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มงวด และต่อเนือ่ ง จึงเป็นเรือ่ งที่
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ ภายใต้สถานการณ์ One Report 2564
หน้า 80
ปัจจัยความเสี่ยง การระบาดในประเทศไทย และทั่ ว โลกที่ ยั ง อยู ่ ใ นระดั บ สู ง จากการกลายพั น ธุ ์ ข อง
ด้านการบริหารจัดการ
เชื้อไวรัส และการกระจายการฉีดวัคซีนที่ยังไม่ทั่วถึง
การแพร่ระบาด
ของโควิด 19

ผลกระทบต่อธุรกิจ
• ผลสืบเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และการหยุดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ อันเนื่องมาจาก
การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ทั้งปิโตรเลียมและปิโตรเคมีลดลง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อผลประกอบการของบริษัทฯ
• ความต่อเนื่องทางธุรกิจตลอดโซ่อุปทานโดยการระบาดของโควิด 19 อาจสามารถน�ำไปสู่การหยุดชะงักทางธุรกิจ และกิจกรรม
ส�ำคัญของบริษัทฯ อาทิ การเดินเครื่องผลิต การก่อสร้างโครงการต่างๆ การท�ำธุรกรรมการเงิน และการซื้อขาย เป็นต้น

มาตรการรองรับปัจจัยเสี่ยง
• ก�ำหนดโครงสร้างทีมปฏิบัติงานตามแผนความต่อเนื่อง
ทางธุ ร กิ จ (BCP) และจั ด ตั้ ง คณะกรรมการป้ อ งกั น
และควบคุ ม โรคติ ด เชื้ อ โควิ ด 19 เพื่ อ ก� ำ หนดแนวทาง
และมาตรการป้ อ งกั น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีการติดตามสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดอย่ า งใกล้ ชิ ด รายงานความก้ า วหน้ า
การด� ำ เนิ น งานตามมาตรการต่ า ง ๆ ต่ อ คณะผู ้ บ ริ ห าร
รวมทั้ ง ทบทวนแผนการด� ำ เนิ น มาตรการป้ อ งกั น ต่ า งๆ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
• น�ำระบบดิจิทัลมาใช้ในการรายงาน และติดตามสุขภาพ
การเดิ น ทาง และการฉี ด วั ค ซี น ของพนั ก งาน เพื่ อ ให้
การคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19
สามารถด�ำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
• ก�ำหนดมาตรการ Lock Up ส�ำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงาน
เกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการผลิ ต ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งมี
นัยส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ และเพิม่ ความเข้มงวดเรือ่ งการ
ดูแลสุขอนามัยส�ำหรับพนักงานกลุ่ม Lock Up รวมถึงการ
ป้องกันการติดเชื้อในกะ และข้ามกะภายในโรงงานเดียวกัน

• มาตรการปฏิบัติงานจากที่พัก (Work From Home) โดย
ให้พนักงานทีท่ ำ� งานส�ำนักงาน ปฏิบตั งิ าน Work From Home
ให้ได้มากที่สุดถึงร้อยละ 100 และมาตรการป้องกันต่างๆ
เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 ของพนักงานและ
การแพร่กระจายของโควิด 19 ในส�ำนักงาน โดยบริษัทฯ
มี ก ารเตรี ย มระบบงานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ
สนับสนุนการท�ำงาน Work From Home พร้อมกับเพิ่ม
มาตรการป้องกันความปลอดภัยด้านไซเบอร์
• มีการคัดกรองและก�ำหนดมาตรการป้องกันต่าง ๆ เพื่อ
ป้องกันการแพร่กระจายของโควิด 19 ส�ำหรับบุคคลผู้มา
ติดต่อกับบริษัทฯ เช่น ลูกค้า ผู้รับเหมา เป็นต้น รวมทั้งมี
มาตรการค้นหาเชิงรุกทั้งส�ำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และ
บุคคลภายนอก
• พัฒนานวัตกรรมพลาสติกทางการแพทย์ สนับสนุนอุปกรณ์
ทางการแพทย์เพื่อป้องกันการติดโควิด 19 ส�ำหรับบุคลากร
ทางการแพทย์ โดยด�ำเนินการร่วมกับพันธมิตรอย่างต่อเนือ่ ง
อาทิ โครงการล้านความห่วงใย เพิม่ พืน้ ทีป่ ลอดภัยให้ทกุ คน
ส่งมอบชุด PPE จ�ำนวน 4 ล้านชุด ให้แก่โรงพยาบาล
ทั่วประเทศ
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Cyber Threat

Additional
Information

At present, cyber-attacks exist in many forms while advance technology has
ISR 2021
been exploited to carry out such attacks through various channels.
page 237-250
Meanwhile, the sophistication of threats also increased from the application
of emerging technologies along with the changing in business model and One Report 2021
way of work. Hence, this has made GC’s production system and operations
page 81
network with connection to the internet more prone to cyber threats. Failure
to manage such risk will affect GC’s business continuity, credibility, image,
and reputation.

Business Impacts
Cyber-attacks may affect GC’s business continuity in the forms of productions or operations system disruption,
leakage of vital operational data or personal data of contract parties and suppliers, which will ultimately impact on
the company’s credibility, image, and reputation as well as potential litigation for damages.

Mitigation Measures
• GC has prepared and announced company regulation
on IT security to create efficiency in IT system or
network utilization and to serve as guideline for GC
and subsidiaries.
• Implement IT security management system and asset
security practices in accordance with cyber-related
international standards.
• Monitor trends and remain cautious of emerging risks
in both the office and factory system, as well as run
tests and conduct evaluations on operational systems
to align them with safety standards and to put in
place a proactive preventive plan for attacks
beforehand.
• Conduct study and develop detection and prevention
system using Deception Technology.
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• Implement Two Factor Authentication for internet
facing applications.
• Prepare work systems and intensify IT security to
support WFH operation.
• Regularly rehearse cyber incident response plan and
IT system recovery plan to be prepared to address
incidents in a timely manner, minimizing damage to
the IT system and business operations.
• Create awareness in cybersecurity associated with
threats, such as knowledge sharing on best practices,
prevention, and IT regulations that are relevant to
employees at all levels.
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ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

ความเสี่ยง
ด้านภัยคุกคาม
ไซเบอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัจจุบนั การโจมตีทางด้านไซเบอร์มรี ปู แบบทีห่ ลากหลาย และมีการน�ำเทคโนโลยีเข้ามา
ISR 2564
หน้า 237-250
ใช้ในการโจมตีผ ่านช่องทางต่างๆ มากขึ้น ประกอบกับรูปแบบการด� ำเนินธุรกิจ
และสภาวะการแข่งขันผลักดันให้บริษัทฯ ต้องน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�ำงาน ซึง่ อาจน�ำมาสูป่ จั จัยความเสีย่ งด้านภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber One Report 2564
หน้า 81
Threat) ทั้งต่อระบบการผลิต และโครงข่ายปฏิบัติงานที่ต้องเชื่อมโยงกับโครงข่าย
อิน เทอร์เ น็ต ซึ่ง จะกระทบต่อความต่อเนื่องในการด�ำเนินธุร กิจ ความน่า เชื่อถือ
ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของบริษัทฯ

ผลกระทบต่อธุรกิจ
การโจมตีทางไซเบอร์อาจส่งผลต่อความต่อเนื่องในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยท�ำให้ระบบการผลิตหรือระบบปฏิบัติการ
หยุดชะงัก หรือเกิดการรั่วไหลของข้อมูลส�ำคัญในการด�ำเนินงานหรือข้อมูลส่วนบุคคลของคู่สัญญา คู่ค้า และยังจะส่งผลต่อเนื่อง
ต่อความน่าเชื่อถือ ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง ตลอดจนอาจเกิดคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่างๆ

มาตรการรองรับปัจจัยเสี่ยง
• บริษัทฯ ได้จัดท�ำและประกาศข้อก�ำหนดบริษัทฯ ว่าด้วย
นโยบายความมั่ น คงปลอดภั ย เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื่ อ ให้ ก ารใช้ ง านระบบสารสนเทศหรื อ เครื อ ข่ า ยเป็ น ไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวปฏิบัติส� ำหรับบริษัทฯ
และบริษัทในกลุ่ม
• จั ด ท� ำ ระบบบริ ห ารความมั่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศ
ตามมาตรฐานสากล และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ของสินทรัพย์ตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์
โดยเฉพาะ
• ติดตามความเคลื่อนไหว และระวังภัยคุกคามใหม่ ๆ ทั้งใน
ส่วนส�ำนักงาน และระบบโรงงาน รวมทั้งท�ำการทดสอบ
และตรวจประเมินระบบงานต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย เพื่อให้สามารถวางแผนป้องกันเชิงรุก
ก่อนที่จะถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี
• ศึกษาและพัฒนาระบบการตรวจจับ และป้องกันการโจมตี
ทางไซเบอร์แบบ Deception Technology

• จัดท�ำระบบยืนยันตัวตนสองขัน้ ตอน (2 Factor Authentication)
ส�ำหรับ Application ที่มีความเสี่ยงสูง (Internet Facing)
• เตรี ย มความพร้ อ มระบบงาน และเพิ่ ม มาตรการความ
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการท�ำงาน
จากที่พัก
• ซ้อมแผนรับมือภัยคุกคามจากการโจมตีไซเบอร์ และแผนการ
กู ้ คื น ระบบสารสนเทศเป็ น ประจ� ำ เพื่ อ ให้ ส ามารถรั บ มื อ
กั บ เหตุ ก ารณ์ ไ ด้ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที ลดทอนความเสี ย หาย
ของระบบสารสนเทศ และการด�ำเนินธุรกิจ
• สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่เกี่ยวกับ
ภัยคุกคามต่าง ๆ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ
การป้องกัน และกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
กับพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
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Strategic Risk Factors
Driving established strategies to success is essential to the achievement of long-term corporate goals. However,
the more complex and rapidly changing business environment may affect such endeavor. Therefore, GC closely
monitors trends, external factors, and business environment to enable the timely management of risks and adaptation
to changes.

Strategic Risk Factors

Climate Action
Towards
Net Zero Risk

Additional
Information

Many countries have announced targets to reduce greenhouse gas emissions
ISR 2021
and established more intense climate change policies, such as implementing
page
109-123,
carbon taxation, using carbon tax as a trade barrier tool through the Carbon
141-165,
167-172
Border Adjustment Mechanism (CBAM), encouraging the use of electric
vehicles and clean energy, etc. These have prompted global leading One Report 2021
petrochemical companies to respond to government policies and announce
page 84
the Net Zero Carbon Emission Target in response to sustainable development.
GC has announced our target to reduce greenhouse gas emissions (scope
1 and 2) to net zero by 2050 based on a clear action plan. We have also
developed and implemented new technology that emits low-carbon in the
production process while expanding eco-friendly businesses to seize
opportunities from the growing demands for eco-friendly products and
become a leader that plays a role in global sustainability.

Business Impacts
Complying with new environmental rules, regulations and standards may raise GC’s production costs, affecting
competitiveness and sustainability in future business operations as well as impact stakeholder trust in our business.
However, the implementation of measures to achieve the Net Zero Emission Target is also considered GC’s
opportunity to step up as the leader in sustainable business conduct.

Mitigation Measures
• Establish Sustainability Governance Structure at the
director, management, and operational levels to
govern and supervise the overview of decarbonization
efforts and the achievement of short-term, mediumterm, and long-term goals in 2050. Apart from the
Board of Directors, the Sustainable Development
Committee (SDC) has been set up at the management
level with responsibility to oversee decarbonization
performance and make investment decisions to
generate benefits for GC. The SDC also closely
monitors government measures, laws, rules, and
regulations associated with greenhouse gas emissions
control. At the operational level, specific working
groups have been appointed to drive 7 relevant areas
of operations: (1) Asset & Efficiency Improvement, (2)
Low-Carbon Power & Heat, (3) Portfolio Evolution,

80

PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

(4) Circularity Business, (5) New Technology & CVC
Implementation, (6) Offsetting, and (7) Decarbonization
Center of Excellence.
• GC has participated in the Thailand Voluntary
Emission Trading Scheme (Thailand V-ETS) to
prepare for the trading of Thailand’s greenhouse gas
emissions rights.
• Consider adopting Internal Carbon Pricing as a factor
of consideration for investment and define specific
criteria for greenhouse gas emissions reduction
projects.
• Encourage technological cooperation, especially
Carbon Capture and Storage (CCS) and renewable
energy, among companies under PTT Group.
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ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
การขั บ เคลื่ อ นกลยุ ท ธ์ ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ ห้ สั ม ฤทธิ์ ผ ลเป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ในการน� ำ ไปสู ่ ก ารบรรลุ เ ป้ า หมายระยะยาวขององค์ ก ร ทั้ ง นี้
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความซับซ้อนมากขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์
ดังกล่าวให้ประสบความส�ำเร็จ บริษัทฯ จึงได้ติดตามแนวโน้ม ปัจจัยภายนอก และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อให้บริษัทฯ สามารถ
บริหารจัดการความเสี่ยง และปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

นานาประเทศมีการประกาศเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งมี
ISR 2564
การก� ำหนดนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เข้มข้นมากขึ้น อาทิ หน้า 109-123,
การเก็บภาษีคาร์บอน รวมทั้งการน�ำเอาภาษีคาร์บอนมาเป็นเครื่องมือในการกีดกัน 141-165, 167-172
ทางการค้าผ่านมาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (Carbon Border Adjustment
ปัจจัยความเสี่ยง Mechanism: CBAM) การสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า และแหล่งพลังงานสะอาด One Report 2564
หน้า 84
ด้านความพร้อม เป็นต้น ส่งผลให้บริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีชั้นน�ำทั่วโลกต่างขานรับนโยบายภาครัฐ
ในการมุ่งสู่เป้าหมาย โดยมีการประกาศเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon
การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก Emission) เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน
สุทธิให้เป็นศูนย์
บริษทั ฯ ได้ประกาศเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 และ 2 สุทธิเป็นศูนย์
(Net Zero) ในปี 2593 โดยมี แ ผนการด�ำ เนิ น งานที่ ชั ด เจน เพื่ อ มุ ่ ง สู ่ เ ป้ า หมาย
Net Zero ตลอดจนการพัฒนา และน�ำเทคโนโลยีใหม่ที่ปล่อยคาร์บอนต�่ำมาปรับใช้
ในกระบวนการผลิต และการขยายธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วงชิงโอกาส
ทางธุรกิจจากความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น เพื่อมุ่งสู่
ความเป็นผู้น�ำ และมีบทบาทด้านความยั่งยืนระดับโลก

ผลกระทบต่อธุรกิจ
การด�ำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมใหม่อาจส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น
กระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน และความยั่งยืนในการด�ำเนินธุรกิจในอนาคต รวมทั้งความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ แต่ในขณะเดียวกันการด�ำเนินมาตรการต่างๆ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้
เป็นศูนย์ นับเป็นโอกาสของบริษัทฯ ในการก้าวขึ้นเป็นผู้น�ำด้านการด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืน

มาตรการรองรับปัจจัยเสี่ยง
• ก�ำหนดโครงสร้าง Sustainability Governance Structure
เพื่ อ ก� ำ กั บ และดู แ ลภาพรวมในการด� ำ เนิ น การด้ า น
Decarbonization เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายระยะสัน้ ระยะกลาง
และระยะยาวที่ปี 2593 ตั้งแต่ระดับกรรมการบริษัทฯ ระดับ
บริ ห าร ซึ่ ง มี ค ณะกรรมการการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
กลุ ่ ม บริ ษั ท พี ที ที โกลบอล เคมิ ค อล (Sustainable
Development Committee: SDC) ท� ำ หน้ า ที่ ผ ลั ก ดั น
ติ ด ตามการด� ำ เนิ น งาน Decarbonization ให้ ไ ด้ ต าม
เป้ า หมาย รวมถึ ง ตั ด สิ น ใจในการลงทุ น เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท ฯ
มีผลก�ำไรเติบโต ตลอดจนติดตามมาตรการภาครัฐ กฎหมาย
กฎระเบี ย บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การควบคุ ม ปริ ม าณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างใกล้ชิด และในระดับปฏิบัติการ
ผ่านคณะท�ำงานเฉพาะเพือ่ ผลักดันการด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ครอบคลุม 7 ด้าน ประกอบด้วย (1) Asset & Efficiency
Improvement (2) Low-Carbon Power & Heat
(3) Portfolio Evolution (4) Circularity Business (5) New
Technology & CVC Implementation (6) Offsetting และ
(7) Decarbonization Center of Excellence

• บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการน�ำร่อง “โครงการก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมั ค รใจของประเทศไทย (Thailand Voluntary
Emission Trading Scheme หรือ Thailand V-ETS)”
เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องการซื้อขายสิทธิการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
• พิจารณาน�ำการก�ำหนดราคาคาร์บอน (Internal Carbon
Pricing) มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการลงทุน รวมทั้ง
พิ จ ารณาก� ำ หนดเกณฑ์ เ ฉพาะส� ำ หรั บ โครงการที่ ล ดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• ผลักดันสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระหว่างบริษัทฯ
ในกลุ ่ ม ปตท. ทั้ ง ในด้ า นเทคโนโลยี ดั ก จั บ และกั ก เก็ บ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Storage:
CCS) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)

INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2021
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำ�ปี 2564
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Strategic Risk Factors
Strategic Risk Factors

Competitiveness
Risk

Additional
Information

Volatile socioeconomic conditions combined with severe impacts from external
ISR 2021
factors, such as new players, market competition, COVID-19 pandemic, page 144-146,
changing consumer behaviors and the New Normal trends, have prompted 155-163, 223-229
GC to strengthen our competitiveness and resilience as well as create a
Report 2021
competitive advantage to conduct business amid challenges and volatilities as Onepage
82-83
well as to grow sustainably.

Business Impacts
Under volatile external circumstances, GC’s inability to preserve and enhance our competitiveness will lead to the
loss of capability in generating income and competing with our competitors, affecting stakeholder trust.

Mitigation Measures
• Streamline performance efficiency and continuously
create added value through the MAX Infinity project
as well as the MTP Integration, which will create
synergy between factories under GC Group and
within PTT Group, including suppliers and customers,
to extend our capacity and competitiveness
enhancement efforts in five core areas, namely (1)
Supply Chain Optimization, (2) Polymer Marketing
and Logistic Optimization, (3) Energy and Utility
Optimization, (4) Value Added Enhancement, and (5)
Value Maintenance. In addition, GC has uplifted our
innovations performance and applied advanced
technology in the modernization and innovation of
our factories, to increase efficiency as well as lower
costs and losses.
• Execute FiT project to carry out lean and process
improvement to achieve efficiency and flexibility while
reducing risks and costs.
• Integration and diversification through investments
with focus on feedstock management, improvement
of production units and infrastructures to accommodate
feedstock flexibility and maintain cost competitiveness
enhancement in the 2nd quartile at the minimum.
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• Enhance cost competitiveness by reducing
redundancies in the business processes, minimizing
maintenance expenses, while still preserving plant
reliability, optimizing energy and utilities efficiency,
and reducing energy loss and pollution.
• Create long-term security in sales and marketing by
increasing market shares, expanding home based
markets, and strengthening sales in tandem with
building business partnerships in Southeast Asia and
strategic markets to achieve sales agility and
accommodate business opportunities.
• Adjust product portfolio to create added value from
the development of high value products (HVP) and
their applications according to market-focused
business strategy and explore opportunities to
develop business in accordance with megatrends to
render products that respond more to the demands
of end customers.
• Invest in high value business (HVB) by focusing on
product groups with high growth rate that respond
to consumer demand as well as emit low-carbon.
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ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

ปัจจัยความเสี่ยง
ด้านความสามารถ
ในการแข่งขัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในสภาวะเศรษฐกิจสังคมทีม่ คี วามผันผวน ประกอบกับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่างๆ
ISR 2564
ที่รุนแรง เช่น การเข้ามาของผู้เล่นรายใหม่ การแข่งขันทางการตลาด การแพร่ระบาด หน้า 144-146,
ของโควิด 19 พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป การเกิดแนวโน้มความปกติใหม่ 155-163, 223-229
ส่งผลให้บริษทั ฯ ต้องเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธรุ กิจมีความเข้มแข็ง
2564
และมีความยืดหยุ่น (Resilience) และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้สามารถ Oneหน้Report
า 82-83
ด�ำเนินธุรกิจภายใต้ความท้าทาย และความผันผวนของสถานการณ์จากปัจจัยภายนอก
และเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ผลกระทบต่อธุรกิจ
ภายใต้สถานการณ์ภายนอกที่มีความผันผวนสูง หากบริษัทฯ ไม่สามารถรักษา และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
จะส่งผลให้สูญเสียความสามารถในการสร้างรายได้ ไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย

มาตรการรองรับปัจจัยเสี่ยง
• ปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผ่านโครงการ MAX Infinity อย่างต่อเนือ่ ง และบริหารจัดการ
แบบองค์รวมผ่านโครงการ MTP Integration ซึง่ เป็นการสร้าง
Synergy ระหว่างโรงงานต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัทฯ และ
ภายในกลุ่ม ปตท. รวมถึง Supplier และลูกค้า เพื่อเป็น
การเพิ่ ม ศั ก ยภาพ และความสามารถในการแข่ ง ขั น ใน
5 ด้ านหลั ก ได้แก่ (1) Supply Chain Optimization
(2) Polymer Marketing and Logistic Optimization
(3) Energy and Utility Optimization (4) Value Added
Enhancement และ (5) Value Maintenance นอกจากนั้น
บริ ษั ท ฯ ยกระดั บ การด�ำเนินงานด้านนวัตกรรม รวมถึง
การน� ำ เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
มาปรั บ ปรุ งโรงงานให้ ทั น สมั ย พั ฒ นากระบวนการผลิ ต
ให้เป็นแบบ Smart Plant เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ และลดต้นทุน
• ด� ำ เนิ น โครงการ FiT เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการท� ำ งาน
(Lean & Process Improvement) ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และความคล่องตัวสูง ช่วยลดความเสี่ยง และค่าใช้จ่าย
• การบูรณาการเชื่อมโยงธุรกิจ และการต่อยอดผลิตภัณฑ์
ให้ เ กิ ด มู ล ค่ า สู ง สุ ด (Integration & Diversification)
ผ่ า นการด� ำ เนิ น การโครงการลงทุ น ต่ า งๆ โดยมุ ่ ง เน้ น
การบริหารจัดการด้านวัตถุดิบ ปรับปรุงหน่วยผลิต และ
โครงสร้ า งพื้ น ฐานให้ มี ค วามยื ด หยุ ่ น ในการใช้ วั ต ถุ ดิ บ
(Feedstock Flexibility) และรักษาความสามารถทางการ
แข่งขันให้ต้นทุน (Cost Competitiveness Enhancement)
อยู่ในระดับ 2nd Quartile เป็นอย่างน้อย

• การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนการผลิต
โดยการลดค่าใช้จา่ ยในงานด้านการซ่อมบ�ำรุง ลดกระบวนการ
ท�ำงานทีซ่ ำ�้ ซ้อน แต่ยงั คงรักษาไว้ซงึ่ เสถียรภาพในกระบวนการผลิต
(Plant Reliability) และการบริหารจัดการพลังงาน และระบบ
สาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีการใช้งานอย่าง
คุ้มค่า ลดการเกิดการสูญเสียพลังงาน และการเกิดมลภาวะ
• สร้างความมัน่ คงด้านการขายและการตลาด (Sales & Marketing)
ในระยะยาว ด้วยการเพิม่ ส่วนแบ่งทางการตลาด ขยายตลาด
ฐานที่มั่นหลัก (Home Base) และสร้างการขายให้เข้มแข็ง
ควบคู่การขยายโอกาสในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ (Strategic Market) เพื่อเป็นการสร้างความ
คล่องตัวในการขาย และรองรับโอกาสทางธุรกิจ
• ปรับ Product Portfolio สร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้น (High Value Product: HVP)
และการใช้งานผลิตภัณฑ์ในหลากหลายรูปแบบตามกลยุทธ์
ธุรกิจทีม่ งุ่ เน้นตลาด (Market-Focused Business) รวมทัง้
แสวงหาโอกาสพัฒนาธุรกิจใหม่ตามแนวโน้ม Megatrends
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดที่สามารถตอบสนองกับ
ความต้องการของลูกค้าปลายทางมากขึ้น
• การลงทุนในธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์พเิ ศษทีม่ มี ลู ค่าสูง (High Value
Business: HVB) โดยมุ ่ ง เน้ น กลุ ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี อั ต รา
การเจริญเติบโตสูง ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
และปลดปล่อยคาร์บอนต�่ำ
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Strategic Risk Factors
Strategic Risk Factors

Additional
Information

The ability to sustainably manage water in terms of quantity and cost is vital
ISR 2021
to GC’s business operations in order to prevent process disruption, preserve
page 124-129
competitiveness and secure future project investment plans. Therefore, GC
must define proactive measures, drive sustainable water management at
Report 2021
Sustainable Water the national level, acquire additional water supply, and consider the use of One page
83
Management
technology to reduce water consumption to ensure adequate water supply
for our existing productions as well as to accommodate future projects at
reasonable costs.

Business Impacts
• Water shortage in the production process can cause process disruption, affecting GC’s operational credibility.
• GC might be faced with higher production costs due to increased costs in water procurement to ensure sufficient
water supply for production and other future projects.

Mitigation Measures
• Continuously monitor and assess risks from drought
as well as issue mitigation plans and business
continuity plans in the case of drought.
• Enhance water efficiency in the production process,
utilize renewable water, support investment in waterrelated technology, streamline production process,
and seek alternative water supply, such as Sea Water
Reverse Osmosis (SWRO) and Wastewater Reverse
Osmosis (WWRO), etc.
• Conduct study on possible approaches in acquiring
backup water supply and implement new technology
for water production.
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• Encourage and promote integrated sustainable water
management practices and policies at the national
level through a collaborative network with the
government, private, and industrial sectors, such as
the Water and Environment Institute for Sustainability,
the Federation of Thai Industries, the Eastern Water
War Room, etc. We have also expedited the
establishment of a regulatory body for the management
of contracts and water price mechanism for
transparent and fair implementation in the industrial
sector in order to increase GC and Thailand’s
competitiveness.
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ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

ปัจจัยความเสี่ยง
ด้านการบริหาร
จัดการน�้ำ
อย่างยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การน�้ ำ อย่ า งยั่ ง ยื น ทั้ ง ในด้ า นปริ ม าณ และต้ น ทุ น
ISR 2564
หน้า 124-129
เป็นสิง่ ส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เพือ่ ป้องกันการหยุดชะงักของกระบวนการ
ผลิต รักษาความสามารถในการแข่งขัน และเพิม่ ความมัน่ ใจต่อแผนการลงทุนโครงการ
ในอนาคต ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องมีการก�ำหนดมาตรการ และผลักดันให้มีการบริหาร One Report 2564
หน้า 83
จัดการน�ำ้ อย่างยัง่ ยืนในระดับประเทศ การจัดหาแหล่งน�ำ้ ทางเลือก รวมถึงการพิจารณา
น�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพือ่ ลดการใช้นำ�้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าจะมีนำ�้ เพียงพอต่อการเดินเครือ่ ง
ของโรงงานปัจจุบัน รวมถึงรองรับโครงการในอนาคตในต้นทุนที่เหมาะสม

ผลกระทบต่อธุรกิจ
• การขาดแคลนน�้ำในกระบวนการผลิตอาจส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของกระบวนการผลิต ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือด้าน
ปฏิบัติการของบริษัทฯ
• บริษทั ฯ อาจมีตน้ ทุนการผลิตทีส่ งู ขึน้ จากต้นทุนการจัดหาน�ำ้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีปริมาณน�ำ้ เพียงพอรองรับการเดินเครือ่ ง
การผลิต รวมถึงโครงการต่างๆ ในอนาคต

มาตรการรองรับปัจจัยเสี่ยง
• ติดตาม และประเมินความเสี่ยงจากการเกิดสภาวะภัยแล้ง
อย่างต่อเนื่อง และก�ำหนดแผนการรับมือ และแผนการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในกรณีที่เกิดภาวะน�้ำแล้ง
• เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้นำ�้ ในกระบวนการผลิต น�ำน�ำ้ กลับมา
หมุนเวียนใช้ประโยชน์ (Renewable Water) สนับสนุนการ
ลงทุนด้านเทคโนโลยี ปรับปรุงกระบวนการผลิต ตลอดจน
การหาแหล่งน�ำ้ ส�ำรอง อาทิ โครงการผลิตน�้ำจืดจากน�ำ้ ทะเล
(Sea Water Reverse Osmosis: SWRO) และโครงการน�ำ
น�้ำทิ้งจากระบบบ�ำบัดน�้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ (Wastewater
Reverse Osmosis: WWRO) เป็นต้น
• ศึกษาแนวทางในการจัดหาแหล่งน�้ำส�ำรองอื่น ๆ รวมถึง
ศึกษาการน�ำเทคโนโลยีการผลิตน�ำ้ ใหม่ ๆ เพิ่มเติม

• ผลั ก ดั น และส่ ง เสริ ม แนวทาง และนโยบายการบริ ห าร
จัดการน�้ำอย่างบูรณาการที่ยั่งยืนในระดับประเทศผ่านการ
สร้ า งเครื อ ข่ า ยร่ ว มกั บ ภาครั ฐ ภาคเอกชน และ
ภาคอุตสาหกรรม เช่น สถาบันน�้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความ
ยัง่ ยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และศูนย์ปฏิบตั กิ าร
น�้ำภาคตะวันออก (Water War Room) เป็นต้น ตลอดจน
ผลักดันการจัดตัง้ หน่วยงานก�ำกับดูแลการบริหารสัญญาและ
กลไกราคาน�้ำเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรมอย่างโปร่งใส และ
เป็ น ธรรม เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ของบริษัทฯ และ ประเทศ
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Emerging Risks
GC is aware that emerging risks may have significant impacts on our business in the next three to five years. We
have, thus, analyzed impacts on business and operations, and established efficient risk mitigation measures to
minimize impact from these emerging risks and enable the company to achieve goals according to established
strategies and directions.

Emerging Risks

Disruptive
Changes in
Consumer
Behaviors from
Low-Carbon
Economy

Additional
Information

At present, both the private and government sectors place priority on the
ISR 2021
environment and the worsening climate change at both the national and
global levels. Many governments have adjusted their policies and legislation page 141-165
to resolve environmental issues, such as eliminating single-use plastic,
supporting the use of recycled plastic, etc., to reduce impact from the global One Report 2021
page 86
plastic waste crisis, which has produced wide-range impact on the
environment. These environmental issues have caused significant changes
in consumer behaviors; the trend toward more conscious consumption has
accelerate as consumers are becoming more eco-focused. At the same
time, the environmental issues have also heightened stakeholders’
expectation for GC to play a leading role in the sustainable management
and to disclose more details about our future sustainability action plans.

Business Impacts
Consumer demands have changed because of the trend in low-carbon economy. Consequently, GC is affected
by the decreased demand for conventional plastics and chemicals as well as the rising production costs in
complying with more stringent laws, rules, and regulations. Changes in consumer behavior also affects GC’s image
as global leader in chemical production. Nevertheless, such factor also presents a business opportunity for GC
to step up as a leader in sustainability that respond to the demand of the society, consumers and the environment,
enhancing competitiveness and creating added value for stakeholders in a sustainable manner.

Mitigation Measures
• Reduce business risks by decreasing proportion of
plastic resin production for single-use plastic, while
increasing feedstock production for durable or semidurable products.
• Establish clear sales and marketing plan to introduce
rPET and rHDPE plastic resin manufactured by GC’s
plastic recycling plant into the market as well as
create diverse options through business feasibility
studies on new technology and investments in
recycled plastics with partners.
• Promote the replacement of hard-to-recycle singleuse plastic with bioplastic. In this regard, GC has
invented the GC Compostable label to certify
products that are made of GC’s biodegradable plastic
resins to demonstrate our commitment in developing
innovation. The label has been authorized for use
solely by GC’s partners to add value to their products
and packing.
• Enhance efficiency in all processes using the “5Rs”
principle and digital technology to reduce resource
and energy consumption while implementing novel
technology, such as the solar rooftop system in plants
and product warehouses and seek new forms of
low-carbon technology to overcome current
technology limitations.
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• Adjust business portfolio towards low-carbon
businesses, such as high value business (HVB), high
value products (HVP), bioplastic, and recycled plastic,
etc.
• Create comprehensive product circularity by
reintroducing plastic waste into the recycling and
upcycling process to become the Circular Economy
Prototype for the country through cooperating and
connecting relevant parts along the value chain, such
as creating waste management model and awareness
with universities, "Our Khung BangKaChao" project,
"Sorting Bottles to Help Doctors" project, "Send
Plastic Home" project, and "YouTurn" project, etc.
• Raise awareness, inspire new ideas, and create new
approaches to optimize the cost-effectiveness of
resource consumption, focusing on the Circular in
Action concept and implementing the GC Circular
Living approach in daily life and business operations.
Additionally, we have conducted public relations
and carried out activities with customers to develop
eco-friendly products according to the circular
economy concept.
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ปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
บริษัทฯ ตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจในอีก 3-5 ปีข้างหน้า และ
ได้วเิ คราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจ และการด�ำเนินงาน ตลอดจนได้กำ� หนดมาตรการลดความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ลดผลกระทบ
จากปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ และช่วยให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ และทิศทางที่ก�ำหนดไว้

ปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัจจุบนั ทัง้ ในภาครัฐ และภาคเอกชนให้ความส�ำคัญต่อสิง่ แวดล้อม และการเปลีย่ นแปลง
ISR 2564
สภาพภูมอิ ากาศทีม่ คี วามรุนแรงเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งทัง้ ในระดับโลก และระดับประเทศ
หน้า 141-165
โดยรัฐบาลในหลายประเทศมีการปรับนโนบาย และการออกกฎหมายเพื่อแก้ปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การยกเลิกการใช้ถุงพลาสติก และพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง One Report 2564
หน้า 86
ปัจจัยความเสี่ยง (Single-Use Plastic) การสนับสนุนการใช้พลาสติกรีไซเคิล เป็นต้น เพื่อลดผลกระทบ
จากความต้องการ จากวิกฤตขยะพลาสติกทั่วโลกที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ซึ่งประเด็นด้าน
ของผู้บริโภค
สิ่งแวดล้อมต่างๆ เหล่านี้ท�ำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส�ำคัญ
เปลี่ยนไปอย่าง
โดยผู ้ บ ริ โ ภค และผู ้ ป ระกอบการต่ า งให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
ฉับพลันจากกระแส สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ตลอดจนความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ ในการ
เศรษฐกิจคาร์บอนต�ำ่ มีบทบาทในการบริหารจัดการปัญหาสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืนควบคูไ่ ปกับการด�ำเนินธุรกิจ
และต้องการให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยแผนการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนในอนาคต
มากขึ้น

ผลกระทบต่อธุรกิจ
ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากกระแสเศรษฐกิจคาร์บอนต�่ำ ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งในด้านความต้องการพลาสติก
และเคมีภัณฑ์ในรูปแบบเดิมที่ลดลง และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิตที่ต้องด�ำเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ที่เข้มงวดมากขึ้น รวมถึงผลกระทบด้านภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำของโลก แต่ในขณะเดียวกัน
ปัจจัยดังกล่าวก็เป็นโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ในการก้าวขึ้นเป็นผู้น�ำด้านความยั่งยืนที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

มาตรการรองรับปัจจัยเสี่ยง
• ลดความเสี่ยงด้านธุรกิจ โดยการปรับลดสัดส่วนการผลิต
เม็ ด พลาสติ ก ที่ ใ ช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ส� ำ หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภท
ใช้ครั้งเดียว (Single-Use Plastics) เช่น ถุงพลาสติก
และเพิ่มสัดส่วนการผลิตของเม็ดพลาสติกส� ำหรับสินค้า
คงทนหรือกึ่งคงทนทดแทน
• มีแผนการขาย และการตลาดทีช่ ดั เจนในการน�ำเม็ดพลาสติก
รีไซเคิล rPET และ rHDPE ที่ผลิตได้จากโรงงาน Plastic
Recycling ของบริษทั ฯ เข้าสูต่ ลาด พร้อมทัง้ สร้างทางเลือก
ทีห่ ลากหลายผ่านการร่วมศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจของ
เทคโนโลยี และการลงทุนโครงการพลาสติกรีไซเคิลใหม่ๆ
ร่วมกับพันธมิตร
• ส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพทดแทนผลิตภัณฑ์พลาสติก
ที่ใช้ครั้งเดียว และน�ำกลับมาใช้รีไซเคิลได้ยาก โดยบริษัทฯ
ได้คิดค้นฉลาก GC Compostable เพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ที่
ใช้ เ ม็ ด พลาสติ ก ที่ ส ลายตั ว ได้ ท างชี ว ภาพของบริ ษั ท ฯ
เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ใส่ ใ จสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ฉ ลากดั ง กล่ า วกั บ
พันธมิตรของบริษทั ฯ เท่านัน้ เพือ่ เพิม่ มูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์
• เพิ่มประสิทธิภาพในทุกกระบวนการโดยใช้หลัก “5Rs” และ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อลดการใช้ทรัพยากร และลดการใช้
พลังงาน น�ำนวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ เช่น การน�ำระบบ
Solar Rooftop มาใช้ในโรงงาน และคลังสินค้า อีกทั้งยัง
แสวงหาเทคโนโลยีคาร์บอนต�่ำรูปแบบใหม่เพื่อก้าวข้าม
ขีดจ�ำกัดของเทคโนโลยีในปัจจุบัน

• ปรับ Portfolio สู่ธุรกิจที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนต�่ำ ได้แก่
กลุม่ ธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์พเิ ศษทีม่ มี ลู ค่าสูง (High Value Business:
HVB) มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูง (High
Value Product: HVP) พลาสติกชีวภาพ และพลาสติก
รีไซเคิล เป็นต้น
• ด�ำเนินงานเพื่อสร้างระบบหมุนเวียนของผลิตภัณฑ์อย่าง
ครบวงจร ด้วยการน�ำพลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสูก่ ระบวนการ
รีไซเคิล และอัพไซเคิลเพื่อเป็นโมเดลต้นแบบด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียนให้กับประเทศ ผ่านการประสานงานความร่วมมือ
และเชื่ อ มโยงส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งตลอดโซ่ อุ ป ทาน เช่ น
ด�ำเนินการจัดท�ำโมเดลการจัดการขยะ และสร้าง Awareness
ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย โครงการอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาพื้ น ที่
คุ้งบางกะเจ้า โครงการ “แยกขวดช่วยหมอ” โครงการ
“ส่งพลาสติกกลับบ้าน” และโครงการ “YOUเทิร์น” เป็นต้น
• สร้างความตระหนักรู้ จุดประกายความคิด และสรรสร้าง
แนวทางใหม่เพือ่ การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านจากแนวคิดสู่การปฏิบัติ
จริง (Circular in Action) น�ำแนวทาง GC Circular Living
มาปรับใช้ตั้งแต่ในชีวิตประจ�ำวัน จนถึงการด�ำเนินธุรกิจ
นอกจากนั้น ยังมีการประชาสัมพันธ์ และท�ำกิจกรรมร่วมกับ
ลูกค้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สามารถน�ำมาต่อยอดตามแนวคิด Circular Economy ได้จริง
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Weather-related disasters from climate change are becoming more frequent
and severe. The World Meteorological Organization (WMO) revealed that the One Report 2021
page 87
number of disasters, such as floods and heatwaves, driven by climate change
Extreme Weather have increased fivefold causing seven times more damage over the past 50
years. The exacerbating natural disasters will affect GC’s assets and business
and Climate
Events Adaptation continuity, should the company lack adequate adaptation and preparations.

Business Impacts
Without adequate adaptation and preparation, the more frequent and severe natural disasters may disrupt GC’s
business and key activities. These climate events may also affect our assets and the safety of our employees.

Mitigation Measures
• GC conducts crisis management drills and rehearses
the Business Continuity Plan under different
hypothetical at the corporate level, business group
level, and subsidiary companies to ensure that the
concerned executives and employees are aware of
their roles and duties as well as the course of action
that must be taken when an incident occurs.
The drills also allow identification of any defects in
the implementation of our backup measures in order
to make necessary improvements before an actual
incident takes place.
• Develop the Incident Management System (IMS) to
manage data on an incident from its emergency
status up to its escalation into a crisis and to
announce the implementation of the Business
Continuity Plan (BCP). Executives can monitor the
incidents and consult relevant details, place of
occurrence and roles and responsibilities while using
such information to make appropriate decisions and
hand out instructions.
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• Arrange Risk & Disaster Management training course
to educate employees about the different forms of
natural disasters and prepare for possible natural
disasters.
• Join forces with consultant to assess the likelihood
of natural disasters and forecast the impact on GC’s
assets and business operations for precaution and
to prepare for risk situations under potential disaster
incidents in accordance with the framework of the
Task Force on Climate-related Financial Disclosures
(TCFD) in order to assess the financial impact that
relate with climate change.
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ปัจจัยความเสี่ยง
จากการปรับตัว
เพื่อรับมือวิกฤต
ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภัยธรรมชาติที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มการเกิด และ One Report 2564
หน้า 87
ทวีความรุนแรงมากขึน้ โดยองค์การอุตนุ ยิ มวิทยาโลก (WMO) เผยว่า ในช่วง 50 ปีทผี่ า่ นมา
ภัยพิบตั ทิ างสภาพอากาศ อาทิ น�ำ้ ท่วม คลืน่ ความร้อน ภัยแล้ง มีความถี่การเกิดเพิ่มขึ้น
5 เท่า และความรุนแรงทีส่ ร้างความเสียหายมากขึน้ ถึง 7 เท่า ซึง่ ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
ทีท่ วีความรุนแรงขึน้ นี้ จะส่งผลกระทบต่อทรัพย์สนิ ตลอดจนความต่อเนือ่ งในการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ไม่มีการปรับตัว และเตรียมการรับมือไว้อย่างเพียงพอ

ผลกระทบต่อธุรกิจ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความถี่ และความรุนแรงเพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจ และกิจกรรมส�ำคัญของบริษัทฯ
รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สิน และความปลอดภัยของพนักงาน หากบริษัทฯ ไม่มีการปรับตัว และเตรียมการรับมือไว้
อย่างเพียงพอ

มาตรการรองรับปัจจัยเสี่ยง
• บริ ษั ท ฯ ท� ำ การฝึ ก ซ้ อ มแผนการบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ ง
ทางธุรกิจในสถานการณ์สมมุติที่แตกต่างกันไปทั้งในระดับ
องค์กร ระดับกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ รวมถึงบริษัทในกลุ่ม
เพื่อให้มนั่ ใจว่าผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
ถึงบทบาทหน้าที่และสิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติการณ์ขึ้น
และช่วยให้สามารถบ่งชี้ถึงข้อบกพร่องต่างๆ ในการด�ำเนิน
มาตรการส�ำรอง เพือ่ จะได้ทำ� การปรับปรุงแก้ไขก่อนทีจ่ ะเกิด
อุบัติการณ์ขึ้นจริง
• พัฒนาระบบ Incident Management System (IMS)
เพื่อจัดการข้อมูลอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ภาวะฉุกเฉิน
ขยายความรุ น แรงเป็ น ภาวะวิ ก ฤต และประกาศใช้
แผนความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (BCP) โดยผูบ้ ริหารสามารถติดตาม
สถานการณ์ ดูรายละเอียดของอุบัติการณ์ สถานที่เกิดเหตุ
ตลอดจนบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้บริหารใช้
ประกอบการตัดสินใจ และสั่งการได้อย่างเหมาะสม

• จัดให้มกี ารอบรมหลักสูตร Risk & Disaster Management
เพือ่ ให้พนักงานมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการเกิดภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ และเตรียมความพร้อมรับมือ
กับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น
• ร่วมกับบริษทั ทีป่ รึกษาในการประเมินโอกาสการเกิดภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติในอนาคต และคาดการณ์ผลกระทบทั้งต่อ
ทรัพย์สินและการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูล
ส�ำหรับเฝ้าระวัง และเตรียมการรองรับสถานการณ์ความเสีย่ ง
ภายใต้สถานการณ์ภยั พิบตั ทิ อี่ าจเกิดขึน้ ได้ โดยได้ดำ� เนินการ
ตามมาตรฐานสากลภายใต้กรอบของ Task Force on
Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)
เพื่อเป็นการประเมินผลกระทบด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพภูมิอากาศ
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The rapid development of technology and digital technology has caused
ISR 2021
major changes on market landscape and business model. Such changes
page 141-145,
present both opportunities and challenges to GC’s business operations. 206-210, 244-245
For example, the exponential growth of automation machine, artificial
Impacts from
intelligence (AI) and robotics, which can uplift the efficiency of GC’s business One Report 2021
Advanced and
page 87
Deep Technology operations. At the same time, it produces challenges in the contexts of
technology and digital infrastructure development and employee capacity
development in correspondence with the progress of novel technology.
Furthermore, the implementation of AI, which has the capability of accessing,
learning, and analyzing big data rapidly may produce human rights and
ethical risks, such as impact on employment, person-in-charge of errors, etc.

Business Impacts
• The fast-changing technological progress, which has changed the overall business environment, may cause
GC to lose opportunities and competitiveness in the long run if the company does not make haste in adapting
the development of infrastructure, employees, and knowledge.
• The accelerating progress of technological development may cause GC to invest more in technology to adjust
work format or business style, including the need to prepare new skills for employees to keep up with and
accommodate changes.

Mitigation Measures
• Leverage Corporate Venture Capital (CVC) investment
as a tool to drive GC’s growth strategy, seeking
opportunities to invest in digital technology or novel
innovations.
• Streamline innovation performance, including the
implementation of cutting-edge technology, especially
using digital technology for the modernization and
innovation of factories, developing the production
process into that of a smart plant.
• Corresponding departments are assigned to
supervise digital technology transformation and
enable GC’s ability to sustainably preserve our future
competitiveness with focus on three main aspects:
(1) Business – employ digital technology to increase
		 competitiveness and respond to stakeholder
		 demands, assess impacts and determine
		 mitigation measures to address potential risks.
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(2) Technology – Develop IT/ Data Architecture and
		 enhance efficiency in managing cyberthreats.
(3) Personnel – Enhance employee knowledge and
		 understanding to correspond with new technological
		 progress, including digital technology adaptation.
• Establish clear digital transformation plan of action
into three phases:
(1) Digitization focuses on implementing technology
		 to improve efficiency and increase productivity
		 of work processes.
(2) Digital Transformation of Function (DTF) focuses
		 on using technology to adapt work processes
		 and way of work and the implementation of
		 Advanced Analytics.
(3) Digital Transformation of Business (DTB) which
		 can create opportunities for new businesses or
		 change the format of existing businesses.
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ปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
ปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัจจุบันทั้งเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
ISR 2564
ส่งผลกระทบส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรูปแบบ หน้า 141-145,
การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ซึ่ ง การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วเป็ น ทั้ ง โอกาส และความท้ า ทาย 206-210, 244-245
ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ การเติบโตแบบก้าวกระโดดของเครื่องจักร
ปัจจัยความเสี่ยง อัตโนมัติ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และเทคโนโลยี One Report 2564
หน้า 87
จากการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็ว และการใช้ หุ ่ น ยนต์ ซึ่ ง จะสามารถยกระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ
แต่ในขณะเดียวกันก็นำ� มาซึง่ ความท้าทายทัง้ ในบริบทของการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
เทคโนโลยีขั้นสูง
ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล รวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถของบุคลากรให้สอดรับ
กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ นอกจากนี้ การน�ำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
ซึ่งมีความสามารถในการเข้าถึง เรียนรู้ และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว อาจน�ำมา
ซึ่งความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนและจริยธรรม เช่น ผลกระทบต่อการจ้างงาน ผู้รับผิด
ชอบต่อความผิดพลาด เป็นต้น

ผลกระทบต่อธุรกิจ
• จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และอาจท� ำให้สภาพแวดล้อมในการด�ำเนินธุรกิจ
เปลีย่ นแปลงไป หากบริษทั ฯ ปรับตัวล่าช้าทัง้ ในบริบทของการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน พนักงาน และองค์ความรู้
อาจส่งผลท�ำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาส และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว
• ความก้าวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เร่งตัวขึ้นอาจส่งผลให้บริษัทฯ ต้องมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
ในการปรับเปลีย่ นวิธกี ารท�ำงานหรือรูปแบบการท�ำธุรกิจ รวมถึงต้องเตรียมความพร้อมด้านทักษะใหม่ๆ ของพนักงานเพือ่ รองรับ
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

มาตรการรองรับปัจจัยเสี่ยง
• ปรับการลงทุนด้วยรูปแบบ Corporate Venture Capital
(CVC) มาเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลือ่ นกลยุทธ์การเติบโต
ของบริ ษั ท ฯ โดยได้ มี ก ารแสวงหาโอกาสการลงทุ น
ในเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมใหม่
• ยกระดั บ การด� ำ เนิ น งานด้ า นนวั ต กรรม รวมถึ ง การน� ำ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุง
โรงงาน โดยพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นแบบ Smart Plant
• มีหน่วยงานเพื่อดูแลด้านการปฏิรูปธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ
รองรับการปรับเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้บริษัทฯ
สามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ในอนาคต โดยมุ่งเน้นการด�ำเนินงานใน 3 ด้านหลัก ได้แก่
(1) ด้ านธุ ร กิจ – ประยุกต์ใช้เ ทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่ม
		 ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น และตอบสนอง
		 ความต้ อ งการของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย รวมทั้ ง ประเมิ น
		 ผลกระทบ และก� ำ หนดมาตรการรองรั บ ส� ำ หรั บ
		 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

(2) ด้านเทคโนโลยี – พัฒนาสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล
		 (IT/ Data Architecture) และเพิ่มประสิทธิภาพการ
		 บริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์
(3) ด้ า นบุ ค ลากร – เสริ ม สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจ
		 ของบุคลากรให้สอดรับต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
		 รวมถึงการปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
• ก�ำหนดแผนการด�ำเนินงานด้าน Digital Transformation
ที่ชัดเจน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่
(1) Digitization มุ ่ ง เน้ น การน� ำ เทคโนโลยี ม าปรั บ ปรุ ง
		 ประสิทธิภาพ และเพิ่มผลผลิตของกระบวนการท�ำงาน
(2) Digital Transformation of Function (DTF) มุ่งเน้น
		 การปรับเปลีย่ นกระบวนการ และวิธที ำ� งานด้วยเทคโนโลยี
		 และการใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลขัน้ สูง (Advanced Analytics)
(3) Digital Transformation of Business (DTB) ซึ่งจะ
		 สามารถสร้างโอกาสในการท�ำธุรกิจใหม่ หรือเปลีย่ นแปลง
		 รูปแบบของธุรกิจเดิม

INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2021
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำ�ปี 2564

91

CORPORATE GOVERNANCE,
BUSINESS CODE OF CONDUCT
AND CORPORATE COMPLIANCE

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ
และการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

Target:

16.3, 16.5

• 100 percent of GC’s executives and employees declared conflicts
of interest via an online platform.
• ร้อยละ 100 ของผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ จัดทำ�แบบรายงานการเปิดเผย
รายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านระบบออนไลน์
• 100 percent of GC’s executives and employees read and signed the
acknowledgement and conformity form of the Corporate Governance &
Business Code of Conduct Handbook via an online platform.
• ร้อยละ 100 ของผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ เข้าเรียนรู้และลงนามรับทราบ
ใบพันธสัญญาของคู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
ผ่านระบบออนไลน์

Key
Achievement
in 2021
ความส�ำเร็จ
ที่ส�ำคัญ
ของบริษัทฯ
ในปี 2564

• GC supported to establish the Whistleblower policy and process
in 12 subsidiaries.
• บริษัทฯ มีการส่งเสริมนโยบายและกระบวนการจัดทำ�ระบบรับข้อร้องเรียน
ในกลุ่มบริษัทรวม 12 บริษัท

GC strives to conduct business with responsibility, transparency, accountability,
and fairness in adherence to our Corporate Governance Policy and principles,
Business Code of Conduct, and Corporate Compliance Policy. We have set
the goals to become an exemplary organization in corporate governance at
both the national and international levels in order to encourage continuous
development and uplift corporate governance standards of Thai listed
companies to meet global levels. Thus, GC stands ready to steer the
organization and our entire value chain towards sustainable growth.

Commitment
ความมุ่งมั่น
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บริษทั ฯ มุง่ เน้นการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม
โดยยึดมั่นตามนโยบายและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึง
นโยบายการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของบริษัทฯ
โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรต้นแบบด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในระดับประเทศ
และระดับสากล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยกระดับมาตรฐาน
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยให้เทียบเท่าสากล พร้อมขับเคลื่อน
องค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งโซ่คุณค่า

PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

ABOUT THIS
REPORT

OUR BUSINESS

OUR STRATEGY
IN ACTION

Key Stakeholders
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Shareholder
ผู้ถือหุ้น

Business Partner
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Creating Shared Business Value
การสร้างคุณค่าร่วมกันทางธุรกิจ
Employee
พนักงาน

Financial Capital
การเงิน

Human Capital
บุคลากร

GC has always reiterated and placed importance on conducting
business with responsibility, transparency, accountability and ethics
under the principles of good corporate governance. In doing so,
the Board of Directors and executives adhere to these values and act as
role models, sharing and instilling this understanding to personnel at all
levels so that they can adopt the principles as part of their daily works,
and thus this will become an integral part of our corporate culture.
We firmly believe that good and strong corporate governance will serve
as a stable cornerstone in driving GC towards sustainable growth.
บริษัทฯ เน้นย้ำ�และให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีจริยธรรมตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารยึดมั่นและ
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) พร้อมทั้งถ่ายทอด
ปลูกฝังให้บุคลากรทุกระดับนำ�ไปใช้ปฏิบัติในทุก ๆ การดำ�เนินงานจนกลายเป็น
วัฒนธรรมองค์กร ด้วยความเชื่อมั่นว่า การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและเข้มแข็ง
จะเป็นรากฐานสำ�คัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

Social and
Relationship Capital
สังคม

คุณรัตนา นาคะศิริ
Mrs. Rattana Nakasiri
Vice President,
Corporate Governance
Department

Corporate Governance
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
The Board of Directors, executives and employees at
all levels attach great importance to the adherence
to the principles of good corporate governance.
In this regard, GC has prepared and published the
Corporate Governance Policy and the Corporate
Governance & Business Code of Conduct Handbook,
which are in line with the corporate governance
principles of the Organization for Economic
Co-operation and Development (OECD), the Securities
and Exchange Commission (SEC), and the Stock
Exchange of Thailand (SET). They serve as a guideline
in conducting business with responsibility, fairness,

คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับให้
ความส�ำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยบริษัทฯ ได้จัดท�ำและประกาศใช้นโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี คูม่ อื การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณธุรกิจ
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การ
เพือ่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization
for Economic Co-operation and Development: OECD)
รวมถึงหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ส�ำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยระบบการก�ำกับดูแล
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transparency, and accountability. A good corporate
governance system will contribute to management
efficiency and corporate resilience while creating
returns and adding long-term values for shareholders.
It will also build trust among all stakeholders, which
will reinforce the stable and sustainable growth of the
organization. In 2021, GC has undertaken a corporate
governance assessment, specifically the Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies 2021
(CGR) conducted by the Thai Institute of Directors
(IOD). The assessment criteria comprise five corporate
governance categories, namely 1) Rights of
shareholders, 2) Equitable treatment of shareholders,
3) Role of stakeholders, 4) Disclosure and transparency,
and 5) Board responsibilities. As a result, GC has
received an Excellent grading, which corresponds to
a score range of 90-100 out of 100, in all categories
for the tenth consecutive year.

กิจการทีด่ จี ะช่วยให้องค์กรมีการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ปรั บ ตั ว ได้ ภ ายใต้ ป ั จ จั ย การเปลี่ ย นแปลง สามารถสร้ า ง
ผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อเสริมสร้าง
ให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ ในปี 2564
บริษัทฯ ได้เข้ารับการประเมินโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�ำปี 2564 (Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies 2020:
CGR) ของสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย
(Thai Institute of Directors: IOD) ซึง่ หลักเกณฑ์การประเมิน
ประกอบด้ ว ยหั ว ข้ อ 1) สิ ท ธิ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น 2) การปฏิ บั ติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3) การค�ำนึงถึงบทบาทของ
ผู้มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ ได้รับ
ผลคะแนนการประเมินทุกหัวข้อในระดับดีเลิศ (Excellent)
ซึ่ ง เป็ น กลุ ่ ม ที่ มี ช ่ ว งคะแนนระหว่ า ง 90-100 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

Key Principles of GC Good Corporate Governance
หลักส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (C R E A T E)
CREATION OF
LONG-TERM
VALUE

for the organization
มีวิสัยทัศน์ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว

R

RESPONSIBILITY

of the discharge of duties to a sufficient level of capability,
efficiency and dedication
มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถ
และประสิทธิภาพที่เพียงพอด้วยความทุ่มเท

E

EQUITABLE
TREATMENT

of all stakeholders
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

ACCOUNTABILITY

for one’s decisions and actions with availability of explanation to
support such decisions and actions
มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ/การกระทำ�ของตนเอง โดยสามารถ
ชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจ/การกระทำ�นั้นได้

T

TRANSPARENCY

in operation, which allows for auditing, as well as correct, complete
and timely disclosure of information to relevant parties through
appropriate and equitable channels
มีความโปร่งใสในการดำ�เนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูล
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และผ่านช่องทางที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียม

E

ETHICS

and morals in the conduct of business
มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

C

A

Additional information on Corporate Governance Policy
and practices is available at:
สำ�หรับนโยบายและแนวปฏิบัติการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์

94

PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

ABOUT THIS
REPORT

OUR BUSINESS

OUR STRATEGY
IN ACTION

FINANCIAL
HIGHLIGHTS

APPENDIX

Board Composition
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
In 2021, GC’s Board of Directors is composed of 15
members, namely 14 non-executive directors, one
executive director, and eight independent directors
in accordance with GC’s Qualifications of Independent
Directors and the Notification of the Capital Market
Supervisory Board under the Securities and Exchange
Commission (SEC). All Board members must be fully
qualified and do not possess any prohibited
characteristics as specified by relevant laws and
regulations. They must also possess diverse
knowledge, expertise, skills and experience that are
in line with the nature of GC’s business strategy.
In addition, GC has also stipulated that all Board
members should not hold mandate in more than five
listed companies in the Stock Exchange of Thailand
to ensure that they are capable of performing their
duties fully and efficiently in order to maximize benefit
for the organization and in line with our good corporate
governance principles. In 2021, GC held 16 Board
Meetings to supervise the company’s strict compliance
with laws, objectives, regulations and shareholder
resolutions. Details on GC’s compliance with the
Corporate Governance Policy and related practices,
and the attendance of Board Meetings are available
in Form 56-1 One Report 2021 on page 116 and 164.

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ
จ�ำนวน 15 คน โดยมีกรรมการที่มิใช่ผู้บริหารจ�ำนวน 14 คน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการอิสระตามนิยาม
คุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษทั ฯ และประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุนของส�ำนักงาน ก.ล.ต. จ�ำนวน 8 คน ซึง่ กรรมการ
ทุกท่านเป็นผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน และไม่มลี กั ษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีความรู้
ความเชี่ ย วชาญ ทั ก ษะ และประสบการณ์ ที่ ห ลากหลาย
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้ง
บริษทั ฯ ยังก�ำหนดให้กรรมการบริษทั ฯ ทุกท่านด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้มั่นใจ
ว่ากรรมการบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ อ งค์ ก รและเป็ น ไปตามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
โดยในปีทผี่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้จดั ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
รวมทัง้ สิน้ 16 ครัง้ เพือ่ ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ
ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท ฯ
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด โดยรายละเอียด
เกี่ ย วกั บ การติ ด ตามให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและ
แนวปฏิบตั ใิ นการก�ำกับดูแลกิจการและการเข้าร่วมการประชุม
ของคณะกรรมการ ปรากฏในแบบ 56-1 One Report
ประจ�ำปี 2564 หน้า 116 และหน้า 164

Board Composition
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
Board Size and Independence
Gender Diversity
จ�ำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ และความเป็นอิสระ
เพศ

1 person

Executive Director
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

2

persons

14 persons

Non-executive Director
กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร

Independent Director
กรรมการอิสระ

13
persons

8 persons

Tenure of the ฺBoard of Directors
ระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
0-3 years

12

persons

Male
Female

4-6 years

1

person

Average Tenure
ระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งเฉลี่ย
7-9 years

2

2.5
years

persons
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Furthermore, GC has specified that Board member
election should be conducted annually (to replace
members who retire by rotation) under the criteria and
process for nomination and appointment of Board
members that are transparent and fair. The director
nominee must fully meet the qualifications and
possess no prohibited characteristics as stipulated
by the law, relevant regulations, GC’s articles of
association, and good corporate governance
principles. Moreover, GC takes into account the Board
Diversity Policy, which includes the ratio of independent
directors and female directors (gender diversity),
diversity in race and nationality as well as diversity in
skills, knowledge, capabilities, experience and
specialization according to the GC Board Skills Matrix
and in line with the Global Industry Classification
Standard (GICs) Level 1 Classification. This ensures
that the Board of Directors comprises personnel with
diverse knowledge, capabilities, and experience that
will benefit the formulation of GC’s strategies,
directions and business plans.

นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ก� ำ หนดให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง กรรมการ
เป็นประจ�ำทุกปี (แทนกรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งตามวาระ)
ภายใต้ ห ลั ก เกณฑ์ แ ละกระบวนการสรรหาและแต่ ง ตั้ ง
กรรมการบริ ษั ท ฯ ที่ โ ปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม โดยพิ จ ารณา
จากการมีคุณ สมบัติที่ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมาย กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท ฯ
และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนองค์ประกอบ
ในเรือ่ งความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity
Policy) ได้แก่ สัดส่วนกรรมการอิสระและกรรมการที่เป็น
เพศหญิง (ความหลากหลายทางเพศ) ความหลากหลายทาง
เชื้ อ ชาติ แ ละสั ญ ชาติ รวมถึ ง ความหลากหลายทางทั ก ษะ
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้ า นตาม Board Skills Matrix ของบริ ษั ท ฯ
ซึง่ สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดกลุม่ ธุรกิจ Global Industry
Classification Standard (GICs) Level 1 Classification
เพื่อให้มั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคล
ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย
และเป็นประโยชน์ตอ่ การก�ำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง และแผนการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

Board Composition
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
Name
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Board Position

Mr. Piyasvasti Amranand
นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

Chairman and Chairman of the Independent
Director (Non-executive Director)
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ
(กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร)

Mr. Apisak Tantivorawong
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

Independent Director (Non-executive Director)
and Chairman of the Audit Committee
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

Mr. Don Wasantapruek
นายดอน วสันตพฤกษ์

Independent Director (Non-executive
Director) and Chairman of the Nomination
and Remuneration Committee
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และ
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

Professor Somkit Lertpaithoon
ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์

Independent Director (Non-executive
Director) and Chairman of the Corporate
Governance and Sustainability Committee
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และ
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Mr. Grisada Boonrach
นายกฤษฎา บุญราช

Independent Director (Non-executive
Director) and Chairman of the Risk
Management Committee
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

Mrs. Watanan Petersik
นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค

Independent Director (Non-executive
Director), Director to the Audit Committee,
and Director to the Corporate Governance
and Sustainability Committee
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร)
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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Mr. Pakorn Nilprapunt
นายปกรณ์ นิลประพันธ์

Independent Director (Non-executive Director),
Director to the Audit Committee, and Director to
the Nomination and Remuneration Committee
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร)
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

Lieutenant General
Nithi Chungcharoen
พลโท นิธิ จึงเจริญ

Independent Director (Non-executive Director),
Director to the Nomination and Remuneration
Committee, and Director to the Corporate
Governance and Sustainability Committee
กรรมการอิสระ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร)
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Mr. Chansin Treenuchagron
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

Director (Non-executive Director)
and Director to the Corporate Governance
and Sustainability Committee
กรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และ
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Mr. Noppadol Pinsupa
นายนพดล ปิ่นสุภา

Director (Non-executive Director) and Director
to the Corporate Governance
and Sustainability Committee
กรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และ
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Mrs. Pantip Sripimol
นางปานทิพย์ ศรีพิมล

Director (Non-executive Director) and Director
to the Risk Management Committee
กรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

Mr. Disathat Panyarachun
นายดิษทัต ปันยารชุน

Director (Non-executive Director) and Director
to the Risk Management Committee
กรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

Mr. Sarawut Kaewtathip
นายสราวุธ แก้วตาทิพย์

Director (Non-executive Director) and Director
to the Risk Management Committee
กรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

M.L. Peekthong Thongyai
หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่

Director (Non-executive Director) and Director
to the Risk Management Committee
กรรมการ (กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร) และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

Mr. Kongkrapan Intarajang
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง

Director (Executive Director) and Secretary to
the Board of Directors, Director to the Risk
Management Committee, and Chief Executive
Officer and President
กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
และเลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ENGINEERING

INDUSTRY

ECONOMICS

BUSINESS
MANAGEMENT

LAW

SECURITY

SUSTAINABILITY

INFORMATION TECHNOLOGY

ACCOUNTING

Additional information on the board’s knowledge, skills, and experience that correspond with the Company’s
business industry according to GC Board Skills Matrix is available at:
สำ�หรับความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมธุรกิจ
ตาม Board Skills Matrix ของบริษัทฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์
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Evaluation of Board of Directors Performance
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
GC has determined that the Board of Directors and
Sub-committees must engage in the annual performance
evaluation. The annual performance evaluation
enables the Board of Directors to review and revisit
their performance, issues and obstacles having arisen
in the past year, which soon leads to the development
and improvement of the Board of Directors’ performance.
In 2021, GC has revised Board assessment questionnaires,
namely Group-assessment, Self-assessment, and
Cross-assessment (evaluation of another Director) to
align them with national and international corporate
governance principles, the current board duties, and
the board responsibilities as specified in the Corporate
Governance & Business Code of Conduct Handbook,
and Directors shall conduct the annual performance
evaluation via Director Assessment Form, an online
system.

บริ ษั ท ฯ ก� ำ หนดให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ ง
เป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้รว่ มพิจารณา
ผลการปฏิบตั งิ าน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในรอบปีทผี่ า่ นมา
น�ำไปสูก่ ารพัฒนาและปรับปรุงการด�ำเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงแบบประเมิน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 3 แบบ ได้แก่
แบบประเมินกรรมการทัง้ คณะ แบบประเมินรายบุคคล (ตนเอง)
และแบบประเมินแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น) เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ที งั้ ในระดับประเทศ
และระดับสากล รวมทัง้ การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นปัจจุบนั และบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ระบุ
ไว้ในคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบริ ษั ท ฯ และให้ ก รรมการท� ำ การประเมิ น ในรู ป แบบ
ออนไลน์ ผ่านระบบ Director Assessment Form

The criteria for assessing the performance of the Board of Directors
are divided into six areas as follows:
เกณฑ์การวัดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 6 ด้าน ได้แก่
Board Structure
โครงสร้างองค์ประกอบและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
Board Performance
การปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ
Board Policy
นโยบายของ
คณะกรรมการ

Board Style
แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ

Board Meeting
การจัดเตรียมและ
ด�ำเนินการประชุม
Board Development
การพัฒนากรรมการ

THE CRITERIA FOR
ASSESSING THE
PERFORMANCE
เกณฑ์การวัดผล
การปฏิบัติงาน
Details on the evaluation of the Board of Directors performance are available in Form 56-1 One Report 2021
on page 160-161 under the topic of Evaluation of Board of Directors Performance.
รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
หน้า 160-161 หัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
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95.5%
Group-Assessment
(การประเมินทั้งคณะ)

94.4%
Self-Assessment

(Individual Evaluation)
การประเมินรายบุคคล
(ประเมินตนเอง)

97.1%
Cross-Assessment

การประเมินแบบไขว้
(ประเมินกรรมการท่านอื่น)
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Business Code of Conduct and Corporate Compliance
จรรยาบรรณธุรกิจและการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
GC is committed to operating its business in
compliance with Business Code of Conduct while
enhancing the responsibility towards various
stakeholders in the value chain. These are the key
element in achieving the Company’s sustainable
business and success. GC further aims to prevent
and minimize non-compliance risks related to the
business operation at national and international levels.
In this regard, GC has determined that the Board of
Directors, executives, and employees shall strictly
adhere to and comply with GC’s Anti-corruption Policy
and practice, and the Corporate Governance &
Business Code of Conduct Handbook. Additionally,
GC has continually disseminated the Business Code
of Conduct to all relevant stakeholders, such as
suppliers, customers, subsidiaries, and joint ventures
through various channels, so that they would
acknowledge our ethical business practices and apply
them to their own business in order to foster good
relationship and promote sustainable development
together. In 2021, GC has continually organized
training, communication, and evaluation projects on
corporate governance, business code of conduct and
corporate compliance for all executives and employees.
The projects, called Smart Governance, have integrated
digital platform to improve the procedures and
accelerate work system that harmonize with the new
normal to emphasize personnel’s role and responsibility
for full and thorough compliance with any other
relevant laws, rules, regulations, business code of
conduct, as well as GC's policies and regulations.

บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Business
Code of Conduct) ควบคูก่ บั ความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ตลอดโซ่ อุ ป ทาน ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ ส ่ ง เสริ ม ให้
การด�ำเนินธุรกิจประสบความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน และป้องกัน
ความเสี่ ย งจากการไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ในระดับประเทศและระดับสากล โดยก�ำหนดให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือ
และปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบริษทั ฯ คูม่ อื การก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณธุรกิจ อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังสื่อสารและเผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ
ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ ง เช่น คูค่ า้ ลูกค้า
บริษทั ในกลุม่ และพันธมิตรทางธุรกิจ ผ่านช่องทางการสือ่ สาร
ทีห่ ลากหลาย เพือ่ ให้รบั ทราบแนวทางการด�ำเนินธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม พร้อมน�ำไปปฏิบัติใช้เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพ
อันดีและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนร่วมกัน โดยในปี 2564
บริษัทฯ ได้สานต่อและต่อยอดโครงการฝึกอบรม การสื่อสาร
และการประเมิ น ผลในด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
จรรยาบรรณธุรกิจและการก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับ โดยน�ำ Digital Platform เข้ามาช่วย
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการและวิ ธี ก ารท� ำ งานให้ ร วดเร็ ว และ
ตอบสนองกับวิถีการท�ำงานใหม่ (Smart Governance)
เพื่อเน้นย�้ำการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และระเบียบ
ภายในของบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

Implementation of Business Code of Conduct and Corporate Compliance
กระบวนการดำ�เนินงานด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
Corporate Governance & Business
Code of Conduct Handbook, and
Corporate Compliance Policy
External Activities Cooperated
with the PTT Group, namely
PTT Group CG Day
Internal Activities

New Employee
Orientation

Agenda base "Hook Talk"
in the Meeting

CG & CC,
and Business
Code of
Conduct &
Anti-corruption

Corporate Governance Mail and
Corporate Compliance Mail

100%

of the directors
have signed
an acknowledgement

100%

of the employees
have signed
an acknowledgement

GC's Intranet Website
Corporate Governance

CG & CC Column in the
Corporate & GRC Newsletters

CG & CC
E-Learning Courses

100%

of the suppliers
have signed
an acknowledgement

100%

of the subsidiaries
have signed
an acknowledgement

100%

of the joint ventures
(stakes above 10%) have
signed an acknowledgement
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Highlight Projects on Business Code of Conduct and Corporate Compliance in 2021
โครงการด้านจรรยาบรรณธุรกิจและการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องที่โดดเด่นในปี 2564
Hook Acknowledgment & Learning
ฮูก Acknowledgment & Learning
GC has developed the “Hook Acknowledgment & Learning System”,
an online learning and evaluation system about corporate governance,
corporate compliance, business code of conduct, and anti-corruption,
in two languages, namely Thai and English. The system supports usage
by 15 GC subsidiaries. This allows all executives and employees to study
the contents via the system, sign the acknowledgement and conformity
form of the Corporate Governance & Business Code of Conduct
Handbook, and further adopt such policies and principles when
performing their duties in an appropriate manner. In 2021, 100 percent
of executives and employees of GC and 15 subsidiaries have acquired
knowledge and signed their acknowledgement via the online platform.
The assessment results found that executives and employees of GC
Group were able to apply knowledge obtained from the Hook
Acknowledgment & Learning System to their working behaviours at an
excellent level, or equivalent to a score of 90.3 percent.
บริษัทฯ พัฒนาระบบการเรียนรู้และท�ำแบบประเมินผลความรู้ความเข้าใจด้าน
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Compliance) จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชันในรูปแบบออนไลน์หรือระบบฮูก Acknowledgment & Learning
ให้เป็นระบบสองภาษา (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) โดยรองรับการเข้าใช้งานของบริษทั
ในกลุ่มทั้งหมด 15 บริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับสามารถเข้าไป
เรียนรูแ้ ละลงนามใบพันธสัญญาของคูม่ อื การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณ
ธุรกิจ ตลอดจนน�ำนโยบายและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจรรยาบรรณ
ธุรกิจไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม โดยในปี 2564 ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ�ำนวน 15 บริษัท ได้เรียนรู้และลงนาม
ผ่านระบบครบถ้วนร้อยละ 100 โดยผลการประเมินพบว่า ผู้บริหารและพนักงาน
ของกลุ่มบริษัทฯ สามารถน�ำความรู้ที่ได้รับจากระบบฮูก Acknowledgment &
Learning ไปปรั บ ใช้ กั บ พฤติ ก รรมการท� ำงานอยู ่ ใ นระดั บ ดี ม าก หรื อ คิ ด เป็ น
ร้อยละ 90.3
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GRC Health Check
แบบประเมิน GRC Health Check
GC has developed the GRC Health Check system to support the
assessment of awareness, understanding and effectiveness of
communications in relation to Governance, Risk Management & Internal
Control, and Compliance, or GRC, for executives and employees of GC
Group via online access to enhance efficiency in preparation, compilation
and analysis of assessment data and encourage an integrated GRC work
method. Under the GRC Health Check system, the assessment can be
categorized according to target groups while the status of a user’s
response to assessments can be tracked in its entirety. The assessment
results in 2021 found that GC conducted corporate governance
communications within the organization on a frequent basis, or equivalent
to 88 percent.
บริษัทฯ จัดท�ำระบบ GRC Health Check รองรับการประเมินการรับรู้ ความเข้าใจ
และประสิทธิภาพการสือ่ สารด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Governance) การบริหาร
ความเสีย่ ง และการควบคุมภายใน (Risk Management & Internal Control) และ
การก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามกฎหมายและ กฎ ระเบียบ (Compliance)
หรือ GRC ส�ำหรับผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ในรูปแบบออนไลน์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดท�ำแบบประเมิน การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ผลประเมิน รวมถึงส่งเสริมการท�ำงานแบบบูรณาการด้าน GRC โดยสามารถ
แยกแบบประเมินตามกลุ่มเป้าหมาย และติดตามสถานะการเข้าตอบแบบประเมิน
ของผู้ใช้งานได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ผลการประเมินในปี 2564 พบว่าบริษัทฯ
มีการสื่อสารในเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กรอย่างสม�่ำเสมอ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 88
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Control Self-Assessment (CSA)
GC has conducted the Control Self-Assessment (CSA) x
Compliance Universe Workshop for executives and employees in
each operating unit as well as subsidiaries. This Workshop aims
to educate operators about compliance risks, enabling them to
identify such risks, assess appropriate control measures, and
define guidelines for improvement, correction, and development,
which will assist GC to manage process level risks within
acceptable limits.
The Workshop provides knowledge on laws and company
regulations pertaining to the work of each operating unit to allow
the person-in-charge to understand and be capable of applying
relevant laws or regulations by using risk control measures to
reduce the abovementioned risks. Furthermore, information on
these laws and regulations are collected in the Risk & Control
Library section of the company’s database. Once information
relating to all operating units has been compiled, operators will
be able to utilize such information for reference and have a clearer
picture about the laws, rules, and regulations they must follow.
บริษัทฯ จัดท�ำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) Control Self-Assessment (CSA) x Compliance Universe
ให้กับผู้บริหาร พนักงาน ในแต่ละหน่วยปฏิบัติการ รวมถึงบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจความเสี่ยงด้านปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Compliance Risk) รวมถึงสามารถระบุความเสีย่ ง ประเมินความเหมาะสมของมาตรการควบคุมความเสีย่ ง
ดังกล่าว ตลอดจนสามารถก�ำหนดแนวทางการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา ซึง่ จะช่วยให้บริษทั ฯ สามารถบริหารจัดการความเสีย่ ง
ระดับกระบวนการ (Process Level) ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
โดยโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของแต่ละ
หน่วยปฏิบัติการ เพื่อให้พนักงานผู้รับผิดชอบเห็นภาพ เข้าใจ สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
โดยมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงที่ถูกระบุไว้ข้างต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รวบรวมข้อมูลกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ไว้ในฐานข้อมูลส่วน Risk & Control Library ทั้งนี้
เมื่อบริษัทฯ รวบรวมข้อมูลได้ครบทุกหน่วยปฏิบัติการจะช่วยท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถน�ำข้อมูลดังกล่าวไปใช้อ้างอิง รวมถึง
ท�ำความเข้าใจสิ่งที่ตนต้องปฏิบัติตามทั้งในเรื่องกฎหมายและกฎ ระเบียบได้ดียิ่งขึ้น
Besides the abovementioned actions, GC continues
to assess our corporate compliance system in line
with Way of Conduct and monitors that of our
subsidiaries. In 2021, GC has assessed and monitored
compliance of all subsidiaries where GC holds more
than 75 percent shares. Meanwhile, all new subsidiaries
are encouraged to comply with our governance
policies and to further establish an effective
whistleblower system of their own.

102

PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

นอกจากการด�ำเนินงานข้างต้น บริษัทฯ ยังมีการประเมิน
ระบบการก� ำ กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของบริ ษั ท ในกลุ ่ ม
ตามแนวทาง Way of Conduct และการตรวจติดตามระบบ
การก�ำกับดูแลปฏิบัติงานของบริษัทในกลุ่ม (Monitoring
Subsidiary's Corporate Compliance Systems)
โดยในปี 2564 บริ ษั ท ฯ ท� ำ การประเมิ น และติ ด ตาม
การปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน
ของบริษัทในกลุ่มที่มีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 75
ขึน้ ไป ได้ครบถ้วนทุกบริษทั ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะผลักดันให้บริษทั
ในกลุ่มที่เข้ามาใหม่ (New Subsidiary) ทุกบริษัทให้สามารถ
ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน และ
มีระบบการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower System)
ที่มีประสิทธิภาพต่อไป
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Anti-corruption
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
GC realizes that fraud and corruption are serious
issues and setbacks to the sustainable progress of
the organization, including the development of
economic system, society, and national security.
Therefore, the Board of Directors and executives give
priority and are committed to conducting business
with transparency, fairness, and zero tolerance on any
form of corruption. In 2021, GC has revised and
published Anti-corruption Policy as a part of the
Corporate Governance Policy, and the Corporate
Governance & Business Code of Conduct Handbook.
The Board of Directors, executives, and employees
at all levels are required to acknowledge and strictly
comply with it. Any actions against the anti-fraud
and corruption laws as well as anti-bribery law
are unacceptable and subject to disciplinary
action and legal punishment. The summary of GC’s
anti-corruption practices in 2021 is as follows:

บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ การทุจริตคอร์รปั ชันเป็นปัญหาทีส่ ำ� คัญ
และเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
รวมถึงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
ของประเทศชาติ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ
ผู้บริหารจึงให้ความส�ำคัญในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจ
ให้มกี ารปฏิบตั งิ านด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่ยอมรับ
การทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
(Zero Tolerance on any Form of Corruption) โดยใน
ปี 2564 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและประกาศใช้นโยบายต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี รวมถึงคูม่ อื การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละ
จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับรับทราบและยึดถือเป็นบรรทัดฐานใน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และถือว่าการกระท�ำใดๆ
ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน (Fraud and Corruption) รวมถึงการให้
หรือรับสินบน (Bribery) เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และจะต้องได้รับ
โทษทางวินัย และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดการ
ด�ำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ
ในปีที่ผ่านมาสรุป ดังนี้

The Prevention of Conflict of Interest
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
GC Group has determined that the Board of Directors, executives and
employees, with or without possible conflict of interest to GC Group,
shall complete conflict of interest disclosure form in writing or through
the Conflict of Interest System (COI Application) on an annual basis. This
is to monitor possible conflict of interest within the organization and
prevents any attempt to gain personal benefit for oneself and/or that of
related parties. In 2021, 100 percent of directors, executives and
employees of GC and 15 subsidiaries completed the conflict of interest
disclosure report, reflecting our intent to conduct business with
transparency, accountability and in compliance with our good corporate
governance principles.
กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ก� ำ หนดให้ ค ณะกรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก คนจั ด ท� ำ
แบบรายงานการเปิดเผยรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับกลุ่มบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อกั ษรตามแบบฟอร์ม หรือผ่านระบบ Conflict of
Interest System (COI Application) เป็นประจ�ำทุกปี ทั้งในกรณีที่มีและไม่มี
เหตุการณ์ซงึ่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กลุม่ บริษทั ฯ เพือ่ เป็นช่องทางใน
การตรวจติดตามรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร
รวมทั้งป้องกันการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2564
คณะกรรมการบริษทั ฯ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ในกลุม่ จ�ำนวน
15 บริษัท ได้เข้าจัดท�ำแบบรายงานการเปิดเผยรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ครบถ้วนร้อยละ 100 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการ
ด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั ฯ ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2021
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำ�ปี 2564

103

Collaboration with Anti-corruption Partners Network
การเข้าร่วมภาคีเครือข่ายด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน
GC Group places importance on conducting business in accordance
with public and private measures of anti-corruption. In this regard, GC
has been recertified as a member of Thai Private Sector Collective Action
Against Corruption (CAC) for the third consecutive term on June 30,
2020. The Company was certified as a CAC member for the first time in
2014 and the certificate was renewed for the second time in 2017.
Five subsidiaries have also been certified as a CAC member. In 2021,
three subsidiaries have declared its intent to join the CAC. This indicates
our intent and determination in combating all forms of corruption through
transparent management based on good corporate governance principles.
กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินการตามมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชันของภาครัฐและภาคเอกชนมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยบริษทั ฯ ได้รบั การรับรอง
ฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private
Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นับจากการรับรองสถานะสมาชิกครั้งแรกในปี 2557
และครั้งที่ 2 ในปี 2560 และมีบริษัทในกลุ่มจ�ำนวน 5 บริษัท ซึ่งได้รับการรับรอง
จาก CAC แล้ว อีกทั้งในปี 2564 บริษัทในกลุ่มจ�ำนวน 3 บริษัท ได้ยื่นค�ำประกาศ
เจตนารมณ์ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก ของ CAC ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง เจตนารมณ์
และความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
ผ่านการบริหารงานอย่างโปร่งใสตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

Subsidiaries Certified by CAC
บริษัทในกลุ่มที่ ได้รับการรับรองจาก CAC

In 2021, GC has joined the CAC Change Agent to
focus on expanding a transparent business network
to supplier companies. Meanwhile, we have used the
Supplier Conference as a platform to share GC
Group’s Business Code of Conduct, Anti-corruption
Policy and its practice to the suppliers and encourage
them to join the CAC. The evaluation results of
suppliers’ understanding on the sharing contents in
2021 were 90.2 percent.
104

PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

Subsidiaries with Declaration
of Intent to Join CAC
บริษัทในกลุ่มที่ ได้ยื่นคำ�ประกาศเจตนารมณ์
เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ CAC

นอกจากนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ CAC
Change Agent เพื่อมุ่งเน้นการขยายเครือข่ายธุรกิจโปร่งใส
ไปยั ง บริ ษั ท คู ่ ค ้ า พร้ อ มทั้ ง ได้ เ ผยแพร่ จ รรยาบรรณธุ ร กิ จ
นโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ของกลุ่มบริษัทฯ และสนับสนุนให้คู่ค้าของบริษัทฯ เข้าร่วม
เป็นสมาชิก CAC ผ่านกิจกรรม Supplier Conference
โดยผลประเมินความเข้าใจเนื้อหาที่คู่ค้าได้รับการสื่อสาร
ในปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 90.2
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Automated CAC Checklist
GC has developed the Automated CAC Checklist system by digitalizing
the CAC Checklist self-evaluation process to facilitate preparation,
tracking and submission of CAC related documents. The data in the
system will be updated to its current status and contained in a single
database. This leads to more efficient data management, requiring less
time and procedures as well as reducing errors in data preparation.
บริษัทฯ จัดท�ำระบบ Automated CAC Checklist โดยปรับรูปแบบในการตอบ
แบบประเมินตนเอง (CAC Checklist) ให้อยู่ในระบบดิจิทัลทั้งหมด เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกในการจัดท�ำเอกสาร ติดตาม และส่งเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการประเมิน
CAC โดยข้อมูลบนระบบจะถูกอัปเดตให้เป็นปัจจุบันและอยู่ในฐานข้อมูลเดียวกัน
(Single Data Base) ซึ่งช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ลดระยะเวลา ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และลดความผิดพลาดในการจัดท�ำข้อมูล

Whistleblower Implementation in Subsidiary Project
โครงการ Whistleblower Implementation in Subsidiary
GC has initiated the Whistleblower Implementation in Subsidiary Scheme
since 2020 to encourage subsidiaries of GC Group to establish their own
whistleblowing process with transparency, fairness, and justice, as well as
listen to opinions and recommendations from all stakeholder groups.
Additionally, in order to ensure that such process can protect personal
data while providing honest protection measures to the whistleblower
and witnesses concerning the grievance in every step. GC has provided
consultations and supported subsidiaries in the establishment of their
respective whistleblower system. At present, 12 subsidiaries where GC
holds more than 75 percent shares and seven subsidiaries where GC
holds more than 50 percent shares have finalized their own whistleblowing
policies and channels while six subsidiaries are still in the process of
doing so.
บริษัทฯ จัดท�ำโครงการ Whistleblower Implementation in Subsidiary ตั้งแต่
ปี 2563 เพื่อส่ งเสริมให้บ ริษัท ในกลุ่มมีก ระบวนการจัดการข้ อร้ องเรียนด้วย
ความโปร่งใส สุจริต และยุตธิ รรม ตลอดจนพร้อมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
จากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการดังกล่าว
สามารถรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ปกป้อง และมีมาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนทีส่ จุ ริต
รวมถึงพยานทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อร้องเรียนในทุกกระบวนการ โดยบริษทั ฯ ให้คำ� ปรึกษา
และสนับสนุนให้บริษัทในกลุ่มจัดท�ำระบบการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทตนเอง
โดยปัจจุบนั มีบริษทั ในกลุม่ ทีม่ สี ดั ส่วนการถือหุน้ มากกว่าร้อยละ 75 จัดท�ำนโยบาย
และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จจ�ำนวน 12 บริษัท บริษัทที่มีสัดส่วน
การถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 จ�ำนวน 7 บริษัท และอยู่ในระหว่างด�ำเนินการ
อีก 6 บริษัท
Additional information on Business Code of Conduct and Corporate Compliance is available at:
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์
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EFFICIENCY-DRIVEN
RESPONSIBLE
PRODUCTION
การผลิตที่รับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

Target:

3.9

6.1, 6.3, 6.4,
6.6

7.2, 7.3

12.1, 12.2, 12.4,
12.5

13.1, 13.2

15.1

• Reduced energy consumption by 1,070,391 GJ and lowered costs
by 337 million baht
• ลดการใช้พลังงาน 1,070,391 จิกะจูล และลดค่าใช้จ่าย 337 ล้านบาท
• Energy efficiency in GC operating sites at leading level of 59 percent
• ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ร้อยละ 59
อยู่ในระดับชั้นนำ�

Key
Achievement
in 2021
ความส�ำเร็จ
ที่ส�ำคัญ
ของบริษัทฯ
ในปี 2564

• Greenhouse gas emissions (scope 1 and 2)
are at 8.19* million tons CO2 equivalent, achieving the targeted goal
(not exceeding 8.56 million tons CO2 equivalent)
• การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 1 และ 2) เท่ากับ
8.19* ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า บรรลุเป้าหมายที่กำ�หนดไว้
(ไม่เกิน 8.56 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
• Decreased freshwater withdrawal from natural sources for production
process by 2.97 million m3, or 5 percent of total water withdrawal
• ลดปริมาณการดึงน้ำ�จืดจากแหล่งน้ำ�ธรรมชาติมาใช้ในกระบวนการผลิต
2.97 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 5 ของการใช้น้ำ�ทั้งหมด
• Continued Zero Industrial Waste to Landfill
• ไม่มีของเสียอุตสาหกรรมนำ�ไปฝังกลบอย่างต่อเนื่อง
• Reduced NOx intensity by 7 percent
Reduced SOx intensity by 14 percent
Reduced VOCs intensity by 7 percent
• ลดปริมาณการปล่อย NOx ต่อหน่วยการผลิตลงร้อยละ 7
ลดปริมาณการปล่อย SOx ต่อหน่วยการผลิตลงร้อยละ 14
ลดปริมาณการปล่อย VOC ต่อหน่วยการผลิตลงร้อยละ 7

Remarks: An estimate of greenhouse gas emissions. GC is currently in the process of verification and application for ISO 14064-1,
which will be finalized in May 2022.
หมายเหตุ : เป็นค่าประมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากอยู่ระหว่างการทวนสอบ และขอรับรอง ISO 14064-1
ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือน พฤษภาคม 2565
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GC is committed to become a global leader in sustainability. Driving our
business in a sustainable manner, we create a balancing between business
growth and environmental responsibility while supporting the United Nations
Sustainable Development Goals (SDGs). At the same time, GC targets to
reduce greenhouse gas emissions to net zero by 2050. We place importance
on managing resources to achieve efficiency and sustainability based on
Circular Economy by reusing waste and reduce pollution. We also implement
technology in our operations in tandem with promoting stakeholder
engagement.

Commitment
ความมุ่งมั่น

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นผู้น�ำด้านความยั่งยืนในระดับสากล โดยการขับเคลื่อนธุรกิจ
อย่างยั่งยืน สร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
พร้อมทัง้ สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development Goals:
SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมุ่งสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 โดยมุ่งเน้นที่การบริหารจัดการ
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและความยัง่ ยืนตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
Economy) โดยการน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ ลดการปล่อยมลพิษ ทั้งนี้ มีการบูรณาการ
เทคโนโลยีควบคู่ไปกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

Key Stakeholders
ผู้มีส่วนได้เสียหลัก

Financial Capital Manufactured Capital
Social and
การเงิน
Relationship Capital
การผลิต
สังคม

Creating Shared Business Value
การสร้างคุณค่าร่วมกันทางธุรกิจ

Community, Society and
the Environment
ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม

Business Partner
หุ้นส่วนทางธุรกิจ

Natural Capital
สิ่งแวดล้อม

GC is determined to be sustainably eco-friendly organization under
the Circular Living environmental culture which is driven by the 5Rs
principle.
GC มุ่งมั่นที่จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
Circular Living ที่ขับเคลื่อนด้วย 5Rs
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คุณเสขสิริ ปิยะเวช
Mr. Sakesiri Piyavej
Senior Vice President,
Quality, Safety, Occupational
Health and Environment
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Challenges and Strategic Responses
ความท้าทายและการด�ำเนินงานเพื่อตอบสนอง
Challenge

ความท้าทาย

Strategic Response

การด�ำเนินงานเพื่อตอบสนอง

Challenge

ความท้าทาย

Strategic Response

การด�ำเนินงานเพื่อตอบสนอง

Achieving GC’s net zero emissions goal within 2050
by reducing greenhouse gas emissions and optimizing
resource efficiency.

GC has defined and implemented climate change
policies, targets, and key performance indicators (KPI)
throughout the organization. We have also conducted
several environmental projects, including Maptaphut
Integration (MTPi) and energy conservation projects,
placing emphasis on enhancing operational efficiency,
lowering resource consumption and reducing waste
discharged into the environment through technology
and innovation as well as by integrating cooperation
with suppliers, customers and external network
partners.
Addressing potential risks relating to sustainable water
management due to climate change and changes in
policies and regulations to prevent disruption of
processes and preserve competitiveness.

GC frequently monitors and assesses water shortage
risks in terms of sufficiency, quality and changes in
laws and regulations that may affect operating costs.
Hence, GC has established sustainable water
management guidelines that highlight cooperation with
water consumer networks to encourage and promote
sustainable integrated water management at the
national level through cooperation with government
agencies, the private sector and the industrial sector,
such as Water War Room, Water and Environment
Institute for Sustainability, Federation of Thai Industries.
We have also built security in water management by
collaborating with external network partners and the
Industrial Estate Authority of Thailand to provide
secondary water sources in order to reduce risk of
water shortage and accommodate business growth.
Additionally, GC also stresses on supporting technology
investment to increase water efficiency and utilize
renewable water, etc.

การด�ำเนินงานเพือ่ ให้บริษทั ฯ บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593
โดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมุง่ เน้นการใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
บริษทั ฯ ก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย และตัวชีว้ ดั ผลการด�ำเนินงาน
(KPI) ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ครอบคลุม
ทั้งองค์กร ตลอดจนจัดท�ำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ
อาทิ โครงการ Maptaphut Integration (MTPi) โครงการ
อนุรกั ษ์พลังงาน โดยมุง่ เน้นการเพิม่ ประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
ลดการใช้ทรัพยากร และลดการปล่อยของเสียออกสูส่ งิ่ แวดล้อม
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบูรณาการความร่วมมือกับ
คู่ค้า ลูกค้า และภาคีเครือข่ายภายนอก

การรับมือกับความเสีย่ งด้านการบริหารจัดการน�้ำอย่างยัง่ ยืน
ที่อาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อป้องกัน
การหยุดชะงักของกระบวนการผลิตและรักษาความสามารถ
การแข่งขัน
บริษทั ฯ ติดตามและประเมินความเสีย่ งสภาวะการขาดแคลนน�ำ้
อย่างสม�่ำเสมอ ทั้งด้านความพอเพียงของน�้ำ คุณภาพน�้ำ
การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และกฎระเบียบที่อาจส่งผล
ต่อต้นทุนการด�ำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ก�ำหนดแนวทาง
การบริหารจัดการน�ำ้ อย่างยัง่ ยืนทีม่ งุ่ เน้นการสร้างความร่วมมือ
กับเครือข่ายผูใ้ ช้นำ�้ เพือ่ ผลักดันและส่งเสริมการบริหารจัดการน�ำ้
อย่างบูรณาการทีย่ งั่ ยืนในระดับประเทศผ่านความร่วมมือกับ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม เช่น การเข้าร่วม
คณะท�ำงานศูนย์ปฏิบตั กิ ารน�ำ้ ภาคตะวันออก (Water War Room)
สถาบันน�้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และยังสร้างความมั่นคงด้านการบริหาร
จัดการน�้ำโดยร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอก และการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการจัดหาแหล่งน�้ำส�ำรอง
เพื่ อ ลดปั ญ หาการขาดแคลนน�้ ำ และรองรั บ การขยายตั ว
ของธุรกิจ นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังมุง่ เน้นสนับสนุนการลงทุน
เทคโนโลยี เ พื่ อ เพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ น�้ ำ น� ำ น�้ ำ กลั บมา
หมุนเวียนใช้ประโยชน์ (Renewable Water) เป็นต้น

INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2021
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำ�ปี 2564

111

Stepping Up Our Ambitions
แผนการด�ำเนินงานในอนาคต
• Reduce greenhouse gas emissions (scope 1 and 2)
by 20 percent within 2030 and achieve net zero
emissions while halving scope 3 emissions by
50 percent within 2050.
• Integrate energy management and investment in
technology through Maptaphut Integration (MTPi)
Project to reduce direct and indirect greenhouse
gas emissions from purchasing energy.
• Enhance energy efficiency by reducing energy
consumption in production process and offices.
• Increase proportion of alternative energy utilization
by, for instance, installing the Solar Rooftop in GC
sites to reduce greenhouse gas emissions.
• Create water security by acquiring alternative
water supply, supporting the government’s water
management projects in the Eastern Economic
Corridor (EEC) and investing in cutting edge
technology to optimize water circulation efficiency.
• Invest in advanced technology to enhance
productivity by optimizing water efficiency, for
example, Zero Liquid Discharge (ZLD).
• Implement the Code of Practice (CoP) to reduce
industrial emissions of benzene and 1,3-Butadiene
to the minimum and below legal standards.

• ลดก๊าซเรือนกระจกลง (ขอบเขต 1 และ 2) ร้อยละ 20
ภายในปี 2573 และลดลงจนเป็ น ศู น ย์ (Net Zero)
พร้ อ มทั้ ง ลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกในขอบเขต 3
ให้ได้ร้อยละ 50 ในปี 2593
• ด�ำเนินการการบูรณาการด้านการบริหารจัดการพลังงาน
และลงทุ น เทคโนโลยี ผ ่ า น Maptaphut Integration
(MTPi) เพือ่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อมจากการซื้อพลังงาน
• การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยการลดการใช้
พลังงานทั้งในกระบวนการผลิตและส�ำนักงาน
• เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน อาทิ โครงการติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar
Rooftop) ของอาคารต่างๆ ในพื้นที่บริษัทฯ เพื่อลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• สร้ า งความมั่ น คงในการบริ ห ารจั ด การน�้ ำ โดยจั ด หา
แหล่งน�้ำส�ำรองเพิ่มเติมจากภายนอก สนับสนุนโครงการ
บริหารจัดการน�้ำของภาครัฐในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) และลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่อการหมุนเวียนน�ำ้ ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
• ลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในก�ำลังการผลิตโดยใช้นำ�้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ
เทคโนโลยีการปล่อยของเหลวเป็นศูนย์ (Zero Liquid
Discharge: ZLD)
• ประยุกต์ใช้กลไกการปฏิบตั ทิ ดี่ ี (Code of Practice: CoP)
เพื่ อ ลดการปล่ อ ยไอสารเบนซี น และ 1,3-บิ ว ทาไดอี น
(1,3-Butadiene) จากโรงงานอุตสาหกรรมให้น้อยที่สุด
และต�่ำกว่ามาตรฐานทางกฎหมายที่ก�ำหนดไว้

ABOUT THIS
REPORT

OUR BUSINESS

OUR STRATEGY
IN ACTION

Based on our commitment to become a global leader
in sustainability that drives sustainable businesses,
GC has established sustainable and eco-friendly
business strategies which correspond to the Twelfth
National Economic and Social Development Plan and
the 20-Year National Strategy while fully supporting
the Sustainable Development Goals (SDGs). GC
focuses on enhancing operational efficiency and
reducing waste by formulating the Quality, Security,
Safety, Occupational Health, Environment, and
Business Continuity (QSHEB) Policy and implementing
an integrated environmental management system
covering energy, air, water, and waste while using
resources in the most efficient manner. Furthermore,
GC strictly complies with national and international
laws, regulations, and standards. We also benchmark
our performance against global standards while
continuously monitoring and reporting our
environmental performance to reduce impact on the
environment, communities, and societies throughout
the value chain.

FINANCIAL
HIGHLIGHTS

APPENDIX

จากความมุง่ มัน่ ในการเป็นผูน้ ำ� ด้านความยัง่ ยืนในระดับสากล
ที่ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้กำ� หนดยุทธศาสตร์
การด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืนทีส่ อดรับ
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ
แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี รวมทั้ ง สนั บ สนุ น เป้ า หมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน และลดการเกิดของเสีย โดยจัดท�ำ
นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
สิง่ แวดล้อม และความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Quality, Security,
Safety, Occupational Health, Environment, and Business
Continuity: QSHEB Policy) และมีระบบบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการทั้งด้านพลังงาน อากาศ น�้ำ
และของเสีย รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
มาตรฐานทั้งในระดับประเทศ และระดับสากลอย่างเคร่งครัด
ตลอดจนท�ำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ กับมาตรฐานระดับสากล รวมถึงติดตามและ
จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม
ตลอดโซ่คุณค่า

ENERGY & CLIMATE CHANGE
MANAGEMENT
การบริหารจัดการพลังงาน
และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
Climate change has exacerbated in all regions of the
world and has produced wide-range impact on
societies and the environment. Therefore, GC has
demonstrated our stance to partake in the
implementation of the agreements of the 26th Session
of the Conference of the Parties (COP 26) to the UN
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
We have, thereby, targeted to reduce greenhouse gas
emissions (scope 1 and 2) by 20 percent within 2030
and aim towards achieving net zero emissions as well
as halving scope 3 emissions by 50 percent within
2050.

การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศได้ทวีความรุนแรงมากยิง่ ขึน้
ในทุกภูมิภาคของโลก และได้ส่งผลกระทบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อมเป็นวงกว้าง ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงแสดงจุดยืนในการ
มีสว่ นร่วมการด�ำเนินการตามข้อตกลงตามการประชุมรัฐภาคี
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศสมัยที่ 26 (COP26) มีการตั้งเป้าหมาย
การลดก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 1 และ 2) ร้อยละ 20 ภายในปี
2573 และมุ่งสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ
เป็นศูนย์ (Net Zero) และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในขอบเขต 3 ให้ได้ร้อยละ 50 ในปี 2593

GC Net Zero Pathway

CO2

Peak Year
in 2025

Scope 1, 2

Base Year
(2020)

20%
Reduction

2030

+ Halving Value-Chain
Scope 3

Emissions

2050
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GC has established short-term and long-term energy
management and climate change strategies in line
with the guidelines of the Task Force on Climaterelated Financial Disclosures (TCFD). Our climate
change action plan focuses on enhancing the
production process, energy management and energy
conservation to achieve optimal efficiency. We also
consider the possibility of utilizing alternative energy
to uplift our performance in greenhouse gas reduction
while planning to expand the scope of operations to
incorporate scope 3 value chain emissions.
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ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ ได้ ก� ำ หนดกลยุ ท ธ์ ด ้ า นการบริ ห ารจั ด การ
พลังงาน และการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทัง้ ในระยะสัน้
และระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ Task Force on
Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) โดยจัดท�ำ
แผนการด�ำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การบริหาร
จัดการพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนพิจารณาความเป็นไปได้ของ
การน�ำพลังงานทดแทนมาใช้ เพือ่ ช่วยยกระดับการด�ำเนินงาน
ด้านการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก รวมทัง้ มีแผนในการขยาย
ขอบเขตการด�ำเนินงานครอบคลุมการลดก๊าซเรือนกระจก
ทีเ่ กิดขึน้ โดยอ้อมตลอดโซ่คุณค่า

Climate Change Action Plan
แผนการดำ�เนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
The current approaches

Efficiency
Improvement

The Maptaphut
Integration

Flare
Minimization

Digitalization

CO2

10%

The additional approaches

CO2
Low-Carbon
Power
(Renewable Energy,
Hydrogen)

Low-Carbon
Heat
(Biomass, Biogas)

Low-Carbon
Processs
(e-Furnace, etc.)

Value-Chain GHG
Reduction
(Procurement, Feed
Sourcing, Customer)

10%

Additional information on GC’s Climate Change Projects in 2021 is available at:
สำ�หรับการดำ�เนินการโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของบริษัทฯ  ในปี 2564
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์
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Climate Governance
การก�ำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
GC has established a decarbonization governance
and management structure, covering from director
level through to operational level, to enable integration
and efficiency in all processes according to the
company’s Net Zero Target. In this regard, GC has
appointed Management Committee (MC) to oversee
the establishment and revision of sustainable
development policies, approaches, and goals as well
as consider operating guidelines according to GC’s
sustainbility strategy framework which include climate
change management and circular economy
management. The MC also supports the Sustainable
Development Committee (SDC) in its duty to shape
GC’s sustainability strategies and directions.

บริษัทฯ ก�ำหนดโครงสร้างการก�ำกับดูแลและการบริหาร
จัดการการด�ำเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(Decarbonization) ครอบคลุมตั้งแต่ระดับกรรมการบริษัทฯ
จนถึงระดับปฏิบัติการ เพื่อให้การด� ำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ หมดเป็นไปอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย
Net Zero โดยบริษทั ฯ ก�ำหนดให้คณะบริหาร Management
Committee (MC) ท�ำหน้าที่ก�ำหนดและทบทวนนโยบาย
แนวทางการด�ำเนินงาน และเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
และพิจารณาแนวทางการด�ำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์
ความยั่ ง ยื น ของบริ ษั ท ฯ ที่ ค รอบคลุ ม การบริ ห ารจั ด การ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการ
เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น ตลอดจนสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน
ของคณะกรรมการการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Committee: SDC) ซึง่ มีหน้าทีก่ ำ� หนดกลยุทธ์
และทิศทางของการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ

Board of Director

CG and Sustainability Board

Policy/Direction
Strategy

Management Committee

Corporate KPI

Sustainability Development
Committee

Efficiency-Driven
Workstreams under
Efficiency-Driven
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Portfolio-Driven
Workstreams under
Portfolio-Driven
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Climate
Statement

Individual KPI

Compensation-Driven
Workstreams under
Compensation-Driven
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In 2021, GC has carried out various projects to reduce
greenhouse gas and enhance energy efficiency,
highlighting on projects relating to the management
of energy efficiency and alternative energy.
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ในปี 2564 บริษัทฯ บริหารจัดการและด�ำเนินโครงการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
หลากหลายโครงการ ซึ่งมุ่งเน้นโครงการด้านการบริหาร
จัดการการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และโครงการ
พลังงานทดแทน

Energy Conservation Projects
โครงการอนุรักษ์พลังงาน
In 2021, GC has conducted 82 energy conservation
projects in accordance with the ISO 50001:2018
standard on energy management with focus on
streamlining energy efficiency in the production
process and building employee awareness about
energy conservation.

บริษัทฯ ด�ำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานทั้งสิ้น 82 โครงการ
ตลอดปี 2564 ตามมาตรฐานการจั ด การพลั ง งาน
ISO 50001:2018 โดยมุง่ เน้นทีก่ ารปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานในกระบวนการผลิต และสร้างจิตส�ำนึกให้กับ
พนักงานเพื่อร่วมอนุรักษ์การใช้พลังงาน

Overview Performance of Energy Conservation Projects in 2021
ภาพรวมผลการดำ�เนินโครงการอนุรักษ์พลังงานในปี 2564

3,028

million baht

1,070,391
GJ per year

80,280

tons CO2equivalent per year

337

million baht per year

CO2
Investment
เงินลงทุน

Reduction of Energy
Consumption
ลดการใช้พลังงาน

In 2021, GC has carried out numerous projects to
reduce greenhouse gas emissions and enhance
energy efficiency. Highlight projects include the
Installation of Gas Turbine Generator and Heat
Recovery Steam Generator at Utilities Plant,
Enhancement on Energy Efficiency of Steam
Production, and the Installation of Solar Cells on the
rooftop of the Operations Buildings.

Reduction of
GHG Emissions
ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

Reduction of Costs
ลดค่าใช้จ่าย

ในปี 2564 บริษทั ฯ ด�ำเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานหลากหลายโครงการ
โดยโครงการที่โดดเด่น อาทิ โครงการติดตั้ง Gas Turbine
Generator และ Heat Recovery Steam Generator
ที่ Utilities Plant โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพพลั ง งาน
ในกระบวนการผลิ ต ไอน�้ ำ และโครงการผลิ ต ไฟฟ้ า จาก
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
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Installation of Gas Turbine Generator and Heat Recovery Steam Generator at Utilities Plant
โครงการ ติดตั้ง Gas Turbine Generator และ Heat Recovery Steam Generator ที่ Utilities Plant
GC has installed the Gas Turbine Generator and the
Heat Recovery Steam Generator, which are cutting
edge technology with higher efficiency compared to
current technology, in order to enhance the overall
efficiency in electricity generation of Utilites Plant and
lower fuel consumption in production. This has
contributed to cost saving in energy-related expenses
and reduction of GHG emissions from electricity
generation.

2,990

million baht

258,292
GJ per year

บริษทั ฯ ติดตัง้ Gas Turbine Generator และ Heat Recovery
Steam Generator ซึ่ ง เป็ น เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย และมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเทคโนโลยีทใี่ ช้ในปัจจุบนั เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตไฟฟ้าโดยรวมของโรงไฟฟ้า และลดอัตราการใช้เชือ้ เพลิง
ในการผลิตไฟฟ้า ส่งผลให้บริษทั ฯ สามารถประหยัดค่าใช้จา่ ย
พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการ
ผลิตไฟฟ้า

14,494

tons CO2equivalent per year

57.5

million baht per year

CO2
Investment
เงินลงทุน

Reduction of
Energy Consumption
ลดการใช้พลังงาน

Reduction of
GHG Emissions
ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

Reduction of Costs
ลดค่าใช้จ่าย

Enhancement on Energy Efficiency of Steam Production
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในกระบวนการผลิตไอน้ำ�
GC has performed a feasibility study of raising steam
capacity by recovering heat waste from the Hydro
Wax production. The feasibility result indicated that
amount of waste heat is sufficiently high enough to
increase the steam capacity. Furthermore, the process
equipment in factory is currently able to support the
upsized capacity. On top of that, GC has forecasted
energy potentials of the steam production in the future,
and planned to expand the production capacity to
match with the upcoming potentials of the steam.
As a result, the project has reduced the use of fossil
fuel in the steam generation, contributing to the
reduction of both the operating cost and GHG
emissions.

83,439
GJ per year

บริษัทฯ ศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มก�ำลังการผลิตไอน�ำ้
จากความร้อนที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต Hydro Wax
ซึ่ ง พบว่ า ความร้ อ นเหลื อ ทิ้ ง ดั ง กล่ า วมี ป ริ ม าณเพี ย งพอ
ต่อการเพิ่มก�ำลังการผลิตไอน�้ำ และอุปกรณ์ภายในโรงงาน
สามารถรองรั บ ไอน�้ ำ ที่ ผ ลิ ต เพิ่ ม ได้ อี ก ทั้ ง โครงการนี้
ยั ง ประเมิ น ปริ ม าณพลั ง งานไอน�้ ำ ที่ อ าจผลิ ต ได้ ล ่ ว งหน้ า
จึงวางแผนการขยายก�ำลังการผลิตไอน�ำ้ ให้สอดรับกับปริมาณ
พลังงานที่ผลิตได้ในอนาคต ซึ่งช่วยลดอัตราการใช้เชื้อเพลิง
ในการผลิตไอน�ำ้ ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จา่ ยและลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

4,684

tons CO2equivalent per year

17.46

million baht per year

CO2
Reduction of
Energy Consumption
ลดการใช้พลังงาน
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Alternative Energy Projects
โครงการพลังงานทดแทน
Projects featuring alternative energy have been carried
out in order to decrease the use of fossil fuel energy;
for example, the Solar Rooftop Project to generate
electricity for GC’s internal use.

บริษทั ฯ ด�ำเนินโครงการพลังงานทางเลือกเพือ่ ลดการใช้พลังงาน
จากเชือ้ เพลิงฟอสซิล โดยมีโครงการทีโ่ ดดเด่น อาทิ การติดตัง้
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เพือ่ ผลิต
ไฟฟ้าส�ำหรับการใช้ประโยชน์ภายในบริษัทฯ

Electricity Generation from Solar Rooftop
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
The Solar Rooftop system holds an electricity
generation capacity of 2 megawatts, which is intended
for use within GC. The system can generate as much
as 480 kilowatt-hour per day.

6

million baht

631

GJ per year

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
มีกำ� ลังการผลิตไฟฟ้ารวม 2 เมกะวัตต์ เพือ่ ผลิตไฟฟ้าส�ำหรับ
การใช้ประโยชน์ภายในบริษทั ฯ ซึง่ สามารถผลิตไฟฟ้าได้สงู สุด
480 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อวัน

47

tons CO2equivalent per year

492,234
baht per year

CO2
Investment
เงินลงทุน

Reduction of
Energy Consumption
ลดการใช้พลังงาน

In 2021, GC was able to continuously reduce energy
consumption and greenhouse gas emissions,
achieving our established goals.

Reduction of
GHG Emissions
ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

Reduction of Costs
ลดค่าใช้จ่าย

ในปี 2564 บริษทั ฯ สามารถลดการใช้พลังงาน และการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้
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Highlight Performance in 2021
ผลการด�ำเนินการที่ส�ำคัญในปี 2564
Energy Efficiency of GC Group Plants Achieving Top Quartile Performance in Benchmarking
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานในกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในระดับชั้นนำ�เมื่อเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกันทั่วโลก

Energy Efficiency of GC Group Plants Achieving Top
Quartile Performance in Benchmarking
จำ�นวนโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
อยู่ในระดับชั้นนำ�
12
10

11

10
Target 2021

2018

2019

2020

2021

11

(plant)
(โรงงาน)

Accumulative Energy Reduction
การลดการใช้พลังงานสะสม
10.93
10.45
7.35
2018

9.30
Target 2021
2019

(million GJ)
(ล้านจิกะจูล)
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Greenhouse Gas Emissions (Scope 1 & 2)
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 1 และ 2)

7.62

7.78

8.19*

7.41

Target 2021(1)
2018

2019

2021(2)

2020

8.56

(million tons CO2 equivalent )
(ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

Remarks:
According to GC has new plants in 2021, affecting GHG emission

CO2

หมายเหตุ :
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีโรงงานใหม่เกิดขึ้น

Greenhouse Gas Emissions Intensity (Scope 1 & 2)
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อตันการผลิต (ขอบเขต 1 และ 2)
380

371
348

336

Target 2021(1)
2018

2019

2021(2)

2020

388

(kg CO2 equivalent per ton production)
(กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันการผลิต)

Remarks:
(1) Greenhouse gas emissions target has been reviewed due to 		
business expansion.
(2) Such data is an estimation of greenhouse gas emissions.
GC is currently in the process of verification and application for
ISO 14064-1, which will be finalized in May 2022.

หมายเหตุ :
(1) มีการทบทวนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขยายธุรกิจ
(2) ข้อมูลดังกล่าวเป็นค่าประมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจาก
อยู่ระหว่างการทวนสอบและขอรับรอง ISO 14064-1 ซึ่งจะแล้วเสร็จ
ในเดือนพฤษภาคม 2565

Additional information on GC’s Greenhouse Gas Emissions in 2021 is available at:
สำ�หรับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2564 ของบริษัทฯ
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์
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In addition, GC has compiled data on scope 3
emissions from company activities in order to manage
greenhouse gas emissions throughout the supply
chain. The activities can be categorized into 11
principal groups according to the Technical Guidance
for Calculating Scope 3 Emission by Greenhouse Gas
Protocol.

นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้รวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในขอบเขต 3 ของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตลอดโซ่อุปทาน โดยแบ่งเป็น 11 กลุ่มหลักตามแนวทาง
การประเมิน Technical Guidance for Calculating Scope 3
Emission by Greenhouse Gas Protocol

1.

Purchase of goods and services, e.g., raw material
acquisition, water withdrawal, etc.
การซื้อสินค้าและบริการ เช่น การได้มาซึ่งวัตถุดิบ
การใช้น�้ำ เป็นต้น

2.

Capital goods, e.g., factories, tools,
machineries, etc.
สินค้าทุน เช่น โรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักร เป็นต้น

3.

Upstream transportation and distribution, e.g.,
main raw material transportation through pipelines,
purchase of electricity transmission, etc.
การขนส่งและการกระจายสินค้าของธุรกิจต้นน�ำ้
เช่น การขนส่งวัตถุดิบหลักทางท่อ และการซื้อไฟฟ้า
ผ่านระบบสายส่ง เป็นต้น

4.

Treatment of waste generated in operations, e.g.,
landfill, incineration, wastewater treatment, etc.
การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินธุรกิจ
เช่น การฝังกลบ การเผาท�ำลาย และการบ�ำบัดน�ำ้ เสีย เป็นต้น

5.

Business trips, e.g., employees’ air travels, etc.
การเดินทางเพื่อธุรกิจ เช่น การเดินทางด้วยเครื่องบิน
ของพนักงาน เป็นต้น

6.

Downstream transportation and distribution, e.g.,
transportation of plastic resins, etc.
การขนส่งและการกระจายสินค้าของธุรกิจปลายน�ำ้
เช่น การขนส่งเม็ดพลาสติก เป็นต้น

7.

Employees’ commute between home and office
การเดินทางไป-กลับระหว่างบ้านกับสถานที่ท�ำงานของพนักงาน

8.

Processing of sold products, e.g., moulding of products
made from plastic resins, etc.
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
จากเม็ดพลาสติก เป็นต้น

Remarks:
An estimate of greenhouse gas emissions.
GC is currently in the process of verification and
application for ISO 14064-1, which will be finalized
in May 2022.

9.

Use of sold products, e.g., jet fuel
and biodiesel (B100), etc.
การใช้งานผลิตภัณฑ์ เช่น น�้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน
และไบโอดีเซล (B100) เป็นต้น

หมายเหตุ :
เป็นค่าประมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เนื่องจากอยู่ระหว่างการทวนสอบ และขอรับรอง
ISO 14064-1 ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือน พฤษภาคม 2565

10. End-of-life treatment of sold products, e.g., plastic resins, etc.
การจัดการซากของผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก
เป็นต้น
11. Investment
การลงทุน
122

GHG Emissions (scope 3)
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ขอบเขต 3)
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33.10*
(million tons CO2 equivalent)
(ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
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Target in 2022 and Long-Term Target
เป้าหมายในปี 2565 และเป้าหมายระยะยาว
Energy Management
การบริหารจัดการพลังงาน

Climate Strategy
กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

CO2
Energy efficiency of plants under GC Group
to achieve top quartile performance in benchmarking
ผลการด�ำเนินงานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ของโรงงานภายในกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในระดับชั้นน�ำ
เมื่อเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกันทั่วโลก

Greenhouse gas emissions reduction (scope 1 and 2)
by 20 percent within 2030
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 1 และ 2)
ร้อยละ 20 ภายในปี 2573

CO2
Accumulative energy reduction consumption
by 16.95 million GJ by 2030
ลดการใช้พลังงานสะสม 16.95 ล้านจิกะจูล
ภายในปี 2573

Net greenhouse gas emissions reduction to 0
(Net Zero) by 2050
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)
ภายในปี 2593

CO2
Greenhouse gas emissions reduction
by 50 percent for scope 3 by 2050
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขต 3
ให้ ได้ร้อยละ 50 ภายในปี 2593
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SUSTAINABLE WATER
MANAGEMENT
การบริหารจัดการน�้ำ
อย่างยั่งยืน
GC has established the One Water Strategy which
concentrates on governance, water stewardship and
resilience. The strategy promotes integrated water
management, enhances water efficiency in the
production process, utilizes renewable water, supports
investment in technology, streamlines the production
process, and secure alternative sources of water
supply.

Furthermore, GC has also built a network with the
public, private and industrial sectors, such as Water
and Environment Institute for Sustainability, Federation
of Thai Industries, Water War Room, and Maptaphut
Plant Manager Club (PMC), etc. to jointly drive and
define sustainable and integrated water management
guidelines and policies as well as cooperate with local
communities to conserve and rehabilitate water
sources, such as the Khao Huai Mahat Forest
Restoration and Water Conservation Project.
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บริษัทฯ ก�ำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการน�้ำอย่างยั่งยืน
(One Water Strategy) ที่ มุ ่ ง เน้ น การก� ำ กั บ ดู แ ลด้ า น
การบริหารจัดการน�ำ้ (Governance) การจัดการทรัพยากรน�ำ้
อย่างยั่งยืน (Water Stewardship) และสร้างเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการน�้ำ (Resilience) โดยส่งเสริม
การบริหารจัดการน�ำ้ แบบบูรณาการ เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้นำ�้
ในกระบวนการผลิต น�ำน�้ำกลับมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์
(Renewable Water) สนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยี
ปรับปรุงกระบวนการผลิต ตลอดจนการหาแหล่งน�้ำส�ำรอง
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้สร้างเครือข่ายร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคอุ ต สาหกรรม เช่ น สถาบั น น�้ ำ และสิ่ ง แวดล้ อ ม
เพื่ อ ความยั่ ง ยื น สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารน�้ ำ ภาคตะวั น ออก (Water War Room)
และชมรมผู ้ ป ระกอบการนิ ค มอุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด
(Maptaphut Plant Manager Club: PMC) เป็ น ต้ น
เพือ่ ร่วมผลักดัน และก�ำหนดแนวทางและนโยบายการบริหาร
จัดการน�ำ้ อย่างบูรณาการทีย่ งั่ ยืน ตลอดจนสร้างความร่วมมือ
กับชุมชนเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งต้นน�้ำ เช่น โครงการ
ฟื้นป่า รักษ์นำ�้ เขาห้วยมะหาด
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One Water Strategy
กลยุทธ์การบริหารจัดการน�้ำอย่างยั่งยืน
Managing water through the Water Management Taskforce to drive
implementation of integrated water management as well as define the
10Y Water Management Strategy with the target to reduce dependence
on current water sources by at least 50 percent, to support water
consumption demand aligned with business’s growth meanwhile
sustaining competitiveness and mitigrating risk from climate change.

GOVERNANCE
การกำ�กับดูแล

ONE

Water
Strategy

WATER
STEWARDSHIP
การจัดการ
ทรัพยากรน้ำ�
อย่างยั่งยืน

RESILIENCE
สร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วม
ในการบริหาร
จัดการน้ำ�

การบริหารจัดการน�้ำผ่านคณะท�ำงาน Water Management Taskforce เพื่อ
ผลักดัน และขับเคลื่อนการบริหารจัดการน�้ำอย่างบูรณาการ และกลยุทธ์
การบริหารจัดการน�้ำระยะยาว 10 ปี โดยมีเป้าหมายลดการพึ่งพาแหล่งน�้ำ
ปัจจุบันลงกว่าร้อยละ 50 รองรับความต้องการใช้น�้ำสอดคล้องกับการเติบโต
ของธุรกิจในอนาคต ตลอดจนรักษาขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางธุรกิจ
ของบริ ษั ท ฯ ควบคู ่ กั บ การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งที่ อ าจมี ผ ลจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Optimizing water consumption for the highest efficiency in the
production process, utilizing renewable water, building cooperation
across the supply chain, developing and encouraging investment in
cutting edge technology to achieve water saving and reduce freshwater
withdrawal from natural sources, such as Sea Water Reverse Osmosis
(SWRO) and Wastewater Reverse Osmosis (WWRO) which contribute
to alleviating impact from water consumption by GC’s business
operations.
บริ ห ารจั ด การการใช้ น�้ ำ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ในกระบวนการผลิ ต
น� ำ น�้ ำ กลั บ มาหมุ น เวี ย นใช้ ป ระโยชน์ (Renewable Water) รวมถึ ง สร้ า ง
ความร่วมมือตลอดโซ่อุปทาน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนในเทคโนโลยี
ทีท่ นั สมัยเพือ่ การใช้นำ�้ อย่างคุม้ ค่า (Water Saving) ลดการดึงน�ำ้ จืดจากแหล่งน�ำ้
ธรรมชาติ เช่น การผลิตน�ำ้ จืดจากน�ำ้ ทะเล (Sea Water Reverse Osmosis:
SWRO) และการน�ำน�้ำทิ้งจากระบบบ�ำบัดน�้ำเสียกลับมาใช้ ใหม่ (Wastewater
Reverse Osmosis: WWRO) ซึง่ ช่วยลดผลกระทบต่อการใช้นำ�้ จากการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ

Building network with the public, private and industrial sectors, playing
key role and taking part in planning and water management locally and
nationally to drive sustainable water management as well as jointly
conserving and rehabilitating water sources, such as the Khao Huai
Mahat Forest Restoration and Water Conservation Project, etc.
สร้างเครือข่ายร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม รวมถึง
เข้าไปมีบทบาทส�ำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผน และบริหารจัดการน�้ำ
ทัง้ ระดับพืน้ ที่ และระดับประเทศ เพือ่ ผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการน�้ำทีย่ งั่ ยืน
ตลอดจนร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งต้นน�้ำ เช่น โครงการฟื้นป่า รักษ์น�้ำ
เขาห้วยมะหาด เป็นต้น

Additional information on Water Management
Guidelines is available at:
สำ�หรับแนวทางการบริหารจัดการน้ำ� 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์
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Water Footprint
การประเมินการใช้น้ำ�ตลอดวัฏจักรชีวิต
GC has enhanced water efficiency in products by
evaluating their water footprint based on ISO 14046.
In 2021, 127 product grades have acquired the Water
Footprint of Product label from the Federation of Thai
Industries. In 2022, GC has set the target to assess
the water footprint of all company product grades.

บริ ษั ท ฯ ได้ เ พิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ น�้ ำ ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ดย
การประเมินการใช้น�้ำตลอดวัฏจักรชีวิต (Water Footprint)
ตามมาตรฐาน ISO 14046 โดยในปี 2564 มีผลิตภัณฑ์
จ�ำนวน 127 เกรดผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองเครื่องหมาย
Water Footprint of Product จากสภาอุ ต สาหกรรม
แห่งประเทศไทย ครบทุกกลุ่มธุรกิจ โดยในปี 2565 บริษัทฯ
ตั้ ง เป้ า หมายที่ จ ะประเมิ น การใช้ น�้ ำ ตลอดวั ฏ จั ก รชี วิ ต
ในทุกเกรดผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

No. of Product Certified Water Footprint
จำ�นวนผลิตภัณฑ์ ได้รับการประเมินการใช้นำ�้ ตลอดวัฏจักรชีวิต
127
85

4
2018

7
2019

2020

2021

(product grades)
(จ�ำนวนเกรดผลิตภัณฑ์)

Renewable Water
การนำ�น้ำ�กลับมาใช้ประโยชน์
GC places importance on the cost-effective and
efficient use of water. We employ innovation to
manage our water supply in order to maximize the
circulation of water in the system by reutilizing water
and ultimately eliminating wastewater discharge.
Highlight projects in 2021 include:
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บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การใช้ น�้ ำ อย่ า งคุ ้ ม ค่ า และ
มีประสิทธิภาพ โดยใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการน�้ำ เพื่อ
ให้เกิดการหมุนเวียนของน�้ำในระบบให้มากที่สุด โดยการน�ำ
เอาน�้ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ รวมถึงสร้างความร่วมมือ
ตลอดโซ่อปุ ทาน ส่งเสริมการลงทุนในเทคโนโลยีทที่ นั สมัยเพือ่
ลดการปล่อยของเสีย และลดการใช้น�้ำจากแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติ
โดยในปีนี้มีโครงการที่สำ� คัญ ดังนี้
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Sea Water Reverse Osmosis (SWRO)
โครงการผลิตน้ำ�จืดจากน้ำ�ทะเล

GC has been continuously operating the Sea Water
Reverse Osmosis system to reduce water withdrawal
from natural resource.
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บริษทั ฯ ด�ำเนินโครงการผลิตน�ำ้ จืดจากน�ำ้ ทะเลอย่างต่อเนือ่ ง
ซึ่งช่วยลดปริมาณการดึงน�ำ้ จืดจากแหล่งน�้ำธรรมชาติมาใช้

Reduction of Freshwater Withdrawal from External Sources
ลดการดึงน้ำ�จืดจากแหล่งน้ำ�ภายนอก

2.97

5.2

million m3 per year
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

percent of total water withdrawal
ร้อยละของปริมาณการดึงน�ำ้ ทั้งหมด

Wastewater Reverse Osmosis (WWRO)
โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ�ทิ้งจากระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย
GC has set out continuous improvement project on
the quality of effluent from the wastewater treatment
system by using the Wastewater Reverse Osmosis
(WWRO) technology, including extend partnership
across business value chain to secure water supply
which produced from WWRO technology. Consequently,
GC has been able to reduce the quantity of wastewater
discharged into the public and lowered the quantity
of freshwater withdrawal from external sources.

บริษัทฯ ด�ำเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพน�้ำทิ้งจากระบบ
บ�ำบัดน�ำ้ เสียให้สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต
ด้วยเทคโนโลยี Wastewater Reverse Osmosis (WWRO)
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงขยายผลการสร้างความร่วมมือกับคู่ค้า
ในการจัดหาน�ำ้ จากแหล่งน�ำ้ ทีใ่ ช้เทคโนโลยีการผลิต WWRO
ซึง่ ส่งผลให้บริษทั ฯ ลดปริมาณการปล่อยน�ำ้ เสียออกสูส่ าธารณะ
และลดปริมาณการดึงน�้ำจืดจากแหล่งน�้ำภายนอกได้

Reduction of Freshwater Withdrawal from External Sources
ลดการดึงน้ำ�จืดจากแหล่งน้ำ�ภายนอก

2.69

4.7

million m3 per year
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

percent of total water withdrawal
ร้อยละของปริมาณการดึงน�ำ้ ทั้งหมด
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Second Source Water Supply Project
โครงการแหล่งน้ำ�สำ�รอง
GC collaborates and supports the Industrial Estate
Authority of Thailand (IEAT) in providing supplementary
raw water sources to accommodate the increasing
demand of water from long-term business growth,
sustain competitiveness and establish security in
managing the water supply of GC and other operators
nearby, which is in line with the long term water
management target of halving dependency on current
water sources by 2032.

บริษัทฯ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (กนอ.) ในการจัดหาแหล่งน�ำ้ ดิบเพิม่ เติมจาก
แหล่งน�้ำปัจจุบัน เพื่อรองรับความต้องการน�้ำที่เพิ่มขึ้นจาก
การเติ บ โตของธุ ร กิ จ ในระยะยาว ตลอดจนรั ก ษาขี ด
ความสามารถด้านการแข่งขันทางธุรกิจของบริษทั ฯ และสร้าง
ความมั่ น คงในการบริ ห ารจั ด การน�้ ำ ของบริ ษั ท ฯ และ
ผูป้ ระกอบการอืน่ ๆ ในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง สอดคล้องตามเป้าหมาย
ลดการพึ่ ง พาแหล่ ง น�้ ำ ปั จ จุ บั น ลงมากกว่ า ร้ อ ยละ 50
ภายในปี 2575

Additional information on Water Management Collaborative Projects is available at:
สำ�หรับโครงการความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำ� 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์

Water Management Performance
ผลการด�ำเนินงานของแผนการบริหารจัดการน�้ำ
Freshwater Withdrawal Reduction
ปริมาณการลดการดึงน้ำ�จืดมาใช้

2.5
2018

3.2

3.6

3.0

2020

2021

1.94

1.85

1.98

2019

2020

2021

2019

(million m3)
(ล้านลูกบาศก์เมตร)

Water Consumption Intensity
ประสิทธิภาพการใช้น้ำ�

2.02

2018
3

(m per ton production)
(ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต)
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Target in 2022 and Long-Term Target
เป้าหมายในปี 2565 และเป้าหมายระยะยาว

Halve dependence on current
water sources by 2032
ลดการพึ่งพาแหล่งน�้ำปัจจุบัน
ลงกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2575
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WASTE
MANAGEMENT
การบริหารจัดการ
ของเสีย
GC is equipped with policies to enhance the efficiency
of waste disposal. We have also implemented waste
management projects which include the disposal of
both hazardous and non-hazardous waste to reduce
the quantity of waste from our turnaround activities
and expansion of production capacity. These projects
also cover eliminating waste for landfill disposal by
using the 5Rs principle, namely reduce, reuse, recycle,
renewable, and refuse. We also employ Circular
Economy principle and utilize innovation to
comprehensively manage waste. Furthermore, we also
encourage all sectors to build awareness, knowledge
and understanding about waste management
processes, including collection, sorting and recycling,
to reduce waste quantity and optimize resource
consumption.

Resource Efficiency
Utilization

5Rs Waste
Management

Alternative Fuel
from Waste

Zero Waste
to Landfill

ใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ

จัดการของเสีย
ตามหลัก 5Rs

เชื้อเพลิงทางเลือกจากขยะ

ของเสียฝังกลบเป็นศูนย์

Additional information on Waste Management Process is available at:
สำ�หรับกระบวนการจัดการของเสีย
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์
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บริษทั ฯ มีนโยบายเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการของเสียและ
ด� ำ เนิ น โครงการด้ า นการบริ ห ารจั ด การของเสี ย ต่ า งๆ
ครอบคลุ ม การจั ด การของเสี ย อั น ตรายและไม่ อั น ตราย
เพื่อลดปริมาณของเสียจากกิจกรรมการหยุดซ่อมบ�ำรุงและ
การขยายก�ำลังการผลิตของบริษัทฯ รวมถึงการลดปริมาณ
ของเสียน�ำไปฝังกลบจนเป็นศูนย์โดยใช้หลัก 5Rs ซึง่ ประกอบ
ไปด้วย Reduce (การลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จ�ำเป็น)
Reuse (การใช้ซำ�้ ) Recycle (การแปรรูปมาใช้ใหม่) Renewable
(การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน) และ Refuse (การปฏิเสธการใช้
สารทีไ่ ม่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม) รวมทัง้ น�ำหลักการ Circular
Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน และนวัตกรรมมาใช้เป็น
แนวทางในการจัดการของเสียอย่างครบวงจร นอกจากนั้น
ยังส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ ตระหนัก และมีความรูค้ วามเข้าใจ
กระบวนการจั ด การของเสี ย ทั้ ง การจั ด เก็ บ การคั ด แยก
และการรีไซเคิลเพื่อลดปริมาณของเสีย และใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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Zero Waste to Landfill
การบริหารจัดการขยะฝังกลบเป็นศูนย์
GC has uninterruptedly continued our waste
management efforts, leading to the accomplishment
of our Zero Waste to Landfill Goal for the seventh
consecutive year.

บริ ษั ท ฯ ได้ ด� ำ เนิ น การด้ า นการบริ ห ารจั ด การของเสี ย
ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลุ
เป้าหมายการลดการฝังกลบของเสียจนเป็นศูนย์ (Zero Waste
to Landfill) ได้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

Model Organization Project under the Upgrading Zero Waste to Landfill
Standards for Industrial Enterprises Program
โครงการบริษัทต้นแบบในโครงการยกระดับมาตรฐาน Zero Waste to Landfill
สำ�หรับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม
As a result of our continuous success in reducing
waste intended for landfill disposal to zero since 2015,
GC now stands among organizations that hold the
capacity to manage industrial waste according to the
Zero Waste to Landfill guidelines. Therefore, GC has
been invited by the Department of Industrial Works
to partake in the enhancement of the National Zero
Waste to Landfill standards according to global
practices in order to define criteria and guidelines as
well as conduct verification comply with Zero Waste
to Landfill standards. GC has integrated cooperation
with agencies under the Ministry of Industry and
partner networks. We have applied such criteria,
guidelines and verification system to further develop
training courses for the workforce of industrial
enterprises and service providers in order to
disseminate global best practices and apply them at
the national level.

จากความส�ำเร็จของบริษทั ฯ ในการบริหารจัดการของเสีย จน
เหลื อ ของเสี ย ไปฝั ง กลบเป็ น ศู น ย์ ต ่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ปี 2558
บริษัทฯ จึงเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีศักยภาพในด้านการบริหาร
จัดการกากอุตสาหกรรมตามแนวทาง Zero Waste to Landfill
โดยได้รับเชิญจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้เข้าร่วมพัฒนา
เกณฑ์ ม าตรฐานการบริ ห ารจั ด การขยะฝั ง กลบเป็ น ศู น ย์
(Zero Waste to Landfill) ตามแนวทางสากล เพื่อก�ำหนด
หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางปฏิ บั ติ รวมถึ ง การทวนสอบ
ตามมาตรฐาน Zero Waste to Landfill โดยบูรณาการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวง
อุ ต สาหกรรม และเครื อข่ า ยพั นธมิ ต ร และน� ำหลั ก เกณฑ์
แนวทางปฏิ บั ติ รวมถึ ง การทวนสอบดั ง กล่ า วมาพั ฒ นา
หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมบุ ค ลากรของสถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม และบุคลากรผูใ้ ห้บริการต่อไป เพือ่ เผยแพร่
หลั ก ปฏิ บั ติ ที่ ดี ต ามมาตรฐานสากลให้ เ ป็ น มาตรฐาน
ระดับประเทศต่อไป

In 2021, GC has implemented waste management
projects based on an eco-friendly waste disposal
process by reducing waste generation at sources and
maximizing utilization of waste from production
process and other activities in the form of feedstock,
products and fuel energy, etc. This has led to an
increase of waste utilization of 82,424 tons with
83 percent of total waste generation.

ในปี 2564 บริษทั ฯ จัดท�ำโครงการบริหารจัดการของเสียตาม
กระบวนการจัดการของเสียทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยลด
ปริมาณการเกิดของเสียทีแ่ หล่งก�ำเนิด และการน�ำของเสียทัง้
จากกระบวนการผลิตและกิจกรรมต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และ
พลังงานเชื้อเพลิง เป็นต้น ส่งผลให้มีการน�ำของเสียกลับมา
ใช้ประโยชน์จ�ำนวน 82,424 ตัน คิดเป็นร้อยละ 83 จาก
ของเสียทั้งหมด

Green Turnaround Project
โครงการซ่อมบำ�รุงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
GC continuously builds on our Green Turnaround Project by focusing
on resource and energy efficiency, reduction of hazardous and
non-hazardous waste from turnaround activities starting at sources
through to utilization of waste. The project helps to reduce the company’s
waste disposal burden. In 2021, the Green Turnaround has been executed
on the premises of PTT Phenol Company Limited (PPCL) whereby
guidelines were set to reduce waste at sources, such as replacing waste
containers with turnover containers and adjusting guidelines for treating
highly concentrated wastewater from equipment cleaning at the
wastewater treatment system instead of disposal. This has contributed
to the reduction of waste and wastewater for disposal by 4,410 tons or
equivalent to a reduction in waste disposal cost of 14.6 million baht.
บริษัทฯ ต่อยอดการด�ำเนินโครงการซ่อมบ�ำรุงรักษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ลดการเกิดของเสียทั้งประเภทของเสียอันตรายและไม่อันตราย ที่เกิดจากกิจกรรม
การซ่อมบ�ำรุงตั้งแต่การลดจากแหล่งก�ำเนิด และการน�ำของเสียไปใช้ประโยชน์
อีกทั้งยังช่วยลดภาระจากการก�ำจัดของเสีย โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้ด�ำเนิน
โครงการซ่อมบ�ำรุงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่บริษัท พีทีที ฟีนอล จ�ำกัด
(PPCL) โดยก�ำหนดแนวทางลดของเสียตัง้ แต่แหล่งก�ำเนิด ได้แก่ ปรับเปลีย่ นภาชนะ
ที่ใช้รองรับของเสียเป็นภาชนะหมุนเวียน และปรับแนวทางการจัดการน�้ำเสีย
ความเข้มข้นสูงจากการล้างอุปกรณ์โดยการบ�ำบัดที่ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียทดแทน
การส่งก�ำจัด ซึง่ ส่งผลให้บริษทั ฯ สามารถลดปริมาณของเสีย และน�ำ้ เสียส่งก�ำจัดได้
4,410 ตัน คิดเป็นค่าใช้จ่ายจากการก�ำจัดของเสียที่ลดได้ 14.6 ล้านบาท

4,410
tons

14.6

million baht

11

tons CO2equivalent

CO2
Reduction of
Waste
ลดปริมาณของเสีย
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Reduction
of Costs
ลดค่าใช้จ่าย

Reduction of
GHG Emissions
ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
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Waste Management Performance
ผลการด�ำเนินงานด้านการจัดการของเสีย
Waste Generation Intensity
การเกิดของเสียอันตรายต่อหน่วยการผลิต

1.81
2018

2.21

2.00
1.52
2019

2020

Target 2021
2021

2.29

(tons per tons of production)
(ตันต่อตันการผลิต)

Waste Utilization
ปริมาณของเสียที่นำ�กลับมาใช้ประโยชน์ต่อของเสียทั้งหมด

82
70

83

69
Target 2021

2018

2019

2020

2021

> 82

(percent)
(ร้อยละ)
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Target in 2022 and Long-Term Target
เป้าหมายในปี 2565 และเป้าหมายระยะยาว
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Continue on the Zero Industrial Waste
to Landfill

Increase waste utilization in comparison
with 2020

ไม่มีของเสียอุตสาหกรรมถูกน�ำไปฝังกลบ
อย่างต่อเนื่อง

เพิ่มการน�ำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์
เมื่อเทียบกับปี 2564

PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
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AIR QUALITY
CONTROL
การควบคุมคุณภาพ
อากาศ
GC has formulated plans to manage air quality control
under the standard range and continues to streamline
the company’s air quality control system, especially
the reduction of volatile organic compounds (VOCs)
diffusion and leakage from the production process.
GC has developed and improved the efficiency of the
production process while planning frequent monitors
and turnarounds of machinery and equipment. High
efficiency advanced equipment and technology are
also selected for our operations. We follow the Code
of Practice (CoP) in tandem with cooperating with
external agencies in an effort to reduce industrial
emissions of 1,3-Butadiene to the minimum and below
legal standards. In 2021, GC has expanded the scope
of our VOCs management to cover relevant plants
under GC Group. Furthermore, the company intends
to eliminate the use of ozone depleting substances
by replacing R-22 with non-CFC refrigerants by 2030.

บริษัทฯ จัดท�ำแผนบริหารจัดการควบคุมคุณภาพอากาศให้
อยู ่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐาน และพั ฒ นาระบบควบคุ ม คุ ณ ภาพ
อากาศของบริษัทฯ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การลดการรั่ ว ซึ ม ของสารอิ น ทรี ย ์ ร ะเหยง่ า ย (VOCs)
จากกระบวนการผลิต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการผลิ ต ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พร้ อ มทั้ ง วางแผน
การตรวจสอบ และซ่ อ มบ� ำ รุ ง เครื่ อ งจั ก ร และอุ ป กรณ์
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งสม�่ ำ เสมอ รวมทั้ ง คั ด เลื อ กอุ ป กรณ์ แ ละ
เทคโนโลยีทที่ นั สมัย มีประสิทธิภาพสูง โดยใช้กลไกการปฏิบตั ิ
ที่ดี (Code of Practice: CoP) ควบคู่ไปกับการประสาน
ความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภายนอก เพื่ อ ลดการปล่ อ ย
ไอสารเบนซี น และ 1,3-บิ ว ทาไดอี น (1,3-Butadiene)
จากโรงงานอุตสาหกรรมให้น้อยที่สุด และต�่ำกว่ามาตรฐาน
ทางกฎหมายที่ ก� ำ หนดไว้ โดยในปี 2564 บริ ษั ท ฯ
ด� ำ เนิ น งานการจั ด การสารอิ น ทรี ย ์ ร ะเหยง่ า ย (VOCs)
และกลไกการปฏิ บั ติ ที่ ดี (Code of Practice:COP)
ให้ครอบคลุมที่โรงงานที่เกี่ยวข้องในกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้จัดท�ำแผนการยกเลิกใช้สารอันตรายซึ่งท�ำลาย
ชั้ น บรรยากาศโอโซน โดยยกเลิ ก การใช้ ส าร R-22 และ
ปรับเปลีย่ นมาใช้สารท�ำความเย็นชนิด Non-CFC ภายในปี 2573

Additional information on Air Quality Control Management is available at:
สำ�หรับการจัดการด้านการควบคุมคุณภาพอากาศ ของบริษัทฯ
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์
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GC has carried out a various of projects relating to
air pollution efficiency in 2021 to control air pollution
in both operating sites and surrounding areas within
the standards stipulated by laws, regulations, and
international practices. We have also implemented
innovation and technology to reduce air pollution
emissions through cooperation with government
agencies and petrochemical industry operators to
achieve maximum efficiency. Highlight projects in 2021
include:

บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารด� ำ เนิ น การโครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ประสิทธิภาพการปล่อยมลพิษทางอากาศหลายโครงการด้วย
กันในปี 2564 ที่ผ่านมา เพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศทั้ง
ภายในพื้นที่ปฏิบัติการ และบริเวณโดยรอบให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามกฎหมายข้อบังคับและหลักมาตรฐานสากล
อีกทัง้ ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการลดการปล่อย
มลพิษทางอากาศผ่านการประสานความร่วมมือกับภาครัฐ
และผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด โดยในปี 2564 มีโครงการที่โดดเด่น ดังนี้

Implementation of Code of Practice (CoP) to Reduce Emissions of 1,3-Butadiene
โครงการการประยุกต์ ใช้กลไกการปฏิบัติที่ดี (Code of Practice: CoP)
เพื่อลดการปล่อยไอสารเบนซีน 1,3-บิวทาไดอีน (1,3-Butadiene)
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GC has implemented the Code of Practice, or CoP,
in turnaround activities to regulate 1,3-Butadiene
emissions into the atmosphere from such activities to
the minimum and below legal standards. In this regard,
GC has comprehensively managed waste and such
vapors by, for example, covering the flange when
dismantling a device, installing a hazardous substance
detection system and a state-of-the-art exhaust
screening system, completely covering VOCs waste
during transportation for disposal, eliminating waste
in accordance with the 5Rs principle and adhering to
the 5S principle in performing duties.

บริษทั ฯ ประยุกต์ใช้กลไกการปฏิบตั ทิ ดี่ ี หรือ CoP ในกิจกรรม
หยุดซ่อมบ�ำรุง เพื่อควบคุมการปล่อยไอสารเบนซีน และ
1,3-บิวทาไดอีน ที่เกิดจากกิจกรรมซ่อมบ�ำรุงของบริษัทฯ
ให้ออกสูบ่ รรยากาศน้อยทีส่ ดุ และต�่ำกว่าระดับตามมาตรฐาน
ทางกฎหมาย ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการจัดการของเสีย และ
ไอสารดังกล่าวอย่างรอบด้าน อาทิ การปิดหน้าแปลนอุปกรณ์
ทุ ก ครั้ ง เมื่ อ มี ก ารแยกชิ้ น ส่ ว น การติ ด ตั้ ง ระบบตรวจวั ด
สารอันตราย และระบบการคัดกรองอากาศเสียที่ทันสมัย
การคลุ ม กากของเสี ย ที่ ร ะเหยง่ า ยอย่ า งมิ ด ชิ ด ระหว่ า ง
การขนย้ายไปก�ำจัด การก�ำจัดของเสียตามหลัก 5Rs และ
การยึดมั่นหลัก 5ส ในการท�ำงาน

The continuous implementation of diverse air quality
control projects has led to a declining trend in air
pollution as well as zero complaints regarding air
pollution from surrounding communities.

จากการด� ำ เนิ นโครงการด้ า นการควบคุ มคุ ณ ภาพอากาศ
ในหลายโครงการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ มีแนวโน้ม
การปล่ อ ยมลพิ ษ ทางอากาศต่ อ หน่ ว ยการผลิ ต ลดลง
อย่างต่อเนื่อง และไม่มีข้อร้องเรียนด้านมลพิษทางอากาศ
จากชุมชนรอบข้าง

PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
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Air Quality Control Performance
ผลการด�ำเนินงานการควบคุมมลพิษทางอากาศ

NOx
Intensity
167.7
156.3

2018

2019

160.4

149.8

2020

2021

18.6

16.0

2020

2021

Target 2021

159.5

(kilograms per tons of production)
(กิโลกรัมต่อตันการผลิต)

SOx
Intensity
31.6
21.9
2018

2019

Target 2021

16.5

(kilograms per tons of production)
(กิโลกรัมต่อตันการผลิต)

VOCs
Intensity
37.4

43.1

39.9

37.0
Target 2021

2018

2019

2020

2021

38.5

(kilograms per tons of production)
(กิโลกรัมต่อตันการผลิต)
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Target in 2022 and Long-Term Target
เป้าหมายในปี 2565 และเป้าหมายระยะยาว

NOx

138

SOx

VOCs

Strengthen NOx
emission control to better than
standard and minimize NOx
intensity

Strengthen SOx
emission control to better than
standard and minimize SOx
intensity

Strengthen VOCs
emission control to better than
standard and minimize VOCs
intensity

ควบคุมการปล่อย NOx
ให้เข้มงวดกว่ากฎหมายก�ำหนด
และมุ่งมั่นลดการปล่อย NOx
ต่อหน่วยการผลิต

ควบคุมการปลดปล่อย SOx
ให้เข้มงวดกว่ากฎหมายก�ำหนด
และมุ่งมั่นลดการปล่อย SOx
ต่อหน่วยการผลิต

ควบคุมการปลดปล่อย VOCs
ให้เข้มงวดกว่ากฎหมายก�ำหนด
และมุ่งมั่นลดการปล่อย VOCs
ต่อหน่วยการผลิต
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PORTFOLIO-DRIVEN
OFFER THE BEST &
STOP THE WASTE

การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด
และการสร้างความร่วมมือ
ในการบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้ว
อย่างครบวงจร
Target:

6.6

8.2, 8.4

9.4, 9.5

12.1, 12.2,
12.5

• 300 tons per year of plastic brought into the recycling system
• นำ�พลาสติกจำ�นวน 300 ตันต่อปี เข้าสู่ระบบรีไซเคิล

Key
Achievement
in 2021
ความส�ำเร็จ
ที่ส�ำคัญ
ของบริษัทฯ
ในปี 2564

• 18 million baht revenue from upcycling products
• มีรายได้จากผลิตภัณฑ์ Upcycling 18 ล้านบาท
• 132 product grades certified with Carbon Footprint of Product (CFP)
label and 84 product grades certified with
Carbon Footprint Reduction (CFR) label
• 132 เกรดผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
และ 84 เกรดผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองฉลากลดโลกร้อน

GC has a long-term plan to shift our portfolio towards low-carbon business
by adjusting the management process and investing in high value business
(HVB), green chemicals, and recycled products. Such effort is in line with
Thailand’s Bio-Circular-Green Economy (BCG Model). GC targets to raise the
investment proportion in the low-carbon business groups to 35 percent in
2030 in order to enable continuous business growth with lower greenhouse
gas emissions rate. In addition, GC also studies and monitors emerging
business in the process of transitioning to low-carbon business to create
sustainable business growth for the future. At the same time, we continue to
implement circularity to provide end-to-end solutions for our customers and
suppliers along the value chain.

Commitment
ความมุ่งมั่น

บริษัทฯ มีแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจ (Portfolio) ในระยะยาวสู่ธุรกิจคาร์บอนต�่ ำ
ด้วยการปรับกระบวนการบริหารจัดการและทิศทางการลงทุนเข้าสู่กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์
ที่มูลค่าสูงที่มีดัชนีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต�่ำ (High Value Business หรือ HVB)
กลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ฐานชีวภาพ (Green Chemicals) กลุ่มผลิตภัณฑ์รีไซเคิล
(Recycled Products) ที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
Bio-Circular-Green Economy (BCG Model) ของประเทศ เป็นต้น โดยมีเป้าหมาย
เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มธุรกิจดังกล่าวเป็นร้อยละ 35 ในปี 2573 เพื่อการเติบโต
ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายใต้อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังศึกษาและติดตามธุรกิจใหม่ (Emerging Business) จากการเปลี่ยนแปลงสู่ธุรกิจ
คาร์บอนต�ำ่ เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต สานต่อระบบหมุนเวียน
ของผลิตภัณฑ์ (Circularity) อย่างครบวงจร เพือ่ เป็น End-to-End Solution ให้กบั ลูกค้า
และคู่ค้าตลอดโซ่คุณค่า
INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2021
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Key Stakeholders
ผู้มีส่วนได้เสียหลัก

Intellectual Capital
ภูมิปัญญา

Creating Shared Business Value
การสร้างคุณค่าร่วมกันทางธุรกิจ

Natural Capital
สิ่งแวดล้อม

Social and
Relationship Capital
สังคม

Community, Society and
the Environment
ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม

Would not it be great if Circular Economy could reach people
through products used in their daily lives? Therefore, GC has
developed a variety of upcycling products to show consumers that
by only thinking before using and separating before discarding,
'what used to be waste' will turn into a resource that can be used
at its maximum efficiency.
จะดีแค่ไหน หากเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนสามารถเข้าถึงผู้คนได้
ผ่านทางผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำ�วัน เช่นเดียวกับที่ GC
ได้พัฒนาสินค้า Upcycling นานาชนิด เพื่อให้ผู้บริโภคได้เห็นว่า 
เพียงแค่คุณคิดก่อนใช้ แยกก่อนทิ้ง ก็จะทำ�ให้ 'สิ่งที่เคยเป็นขยะ'
กลับมาเป็นของดี ๆ ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพอีกครั้ง

Business Partner
หุ้นส่วนทางธุรกิจ

ดร.ณัฐกร ไกรกุล
Dr. Natthakorn Kraikul
Vice President,
Circular Economy

Challenges and Strategic Responses
ความท้าทายและการด�ำเนินงานเพื่อตอบสนอง
Challenges

Building cooperation network with all groups of
stakeholders throughout the value chain to drive GC’s
business strategy that emphasizes on adjusting our
portfolio towards low-carbon business and Circular
Economy in tandem with developing low-carbon and
recycled products. These efforts are progress towards
the achievement of GC’s Net Zero Target by 2050.
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ความท้าทาย

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน
ตลอดโซ่คุณค่า เพื่อขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทฯ
ทีม่ งุ่ สูก่ ารปรับโครงสร้างธุรกิจในระยะยาวสูธ่ รุ กิจคาร์บอนต�่ำ
และเศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น ควบคู ่ กั บ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
คาร์บอนต�่ำและผลิตภัณฑ์รีไซเคิลให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมาย
ลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกสุ ท ธิ เ ป็ น 0 (Net Zero)
ภายในปี 2593
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Strategic Responses

GC researches and invests in eco-friendly innovations
in high value business (HVB), green chemicals, and
recycled products. We also collaborate with customers
to develop value-added products while reducing
greenhouse gas emissions throughout a product’s life
cycle and creating circularity.
GC actively scouts for new technologies and identifies
new investment opportunities through Corporate
Venture Capital (CVC) activities to develop innovations
for a sustainable future and respond to market needs.
In doing so, we seek to initiate collaborations with
tech startups and venture capitals worldwide.
Additionally, GC continues to focus on resolving the
issue of limited resources to match increasing
demands in order to reduce infrastructure costs,
waste, and greenhouse gas using the principles of
circularity to provide end-to-end solutions for
customers and suppliers in our effort to become a
low-carbon business while reducing waste in an
efficient and sustainable manner.

FINANCIAL
HIGHLIGHTS

APPENDIX

การด�ำเนินงานเพื่อตอบสนอง

บริ ษั ท ฯ ค้ น คว้ า และลงทุ น ด้ า นนวั ต กรรมในกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ
เคมี ภั ณ ฑ์ มู ล ค่ า สู ง ที่ มี ดั ช นี ก ารปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกต�่ ำ
(High Value Business หรือ HVB) กลุม่ ผลิตภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์
ฐานชีวภาพ (Green Chemicals) กลุ่มผลิตภัณฑ์รีไซเคิล
(Recycled Products) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
ร่วมมือกับลูกค้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม ควบคู่ไปกับ
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวติ ผลิตภัณฑ์
และการสร้างระบบหมุนเวียนของผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร
บริษัทฯ ค้นหาเทคโนโลยี นวัตกรรม และโอกาสใหม่ใน
การลงทุนผ่าน Corporate Venture Capital (CVC) เพือ่ พัฒนา
นวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน และตอบสนองความต้องการ
ของตลาดได้ผ่านการค้นหา และสร้างความร่วมมือกับธุรกิจ
สตาร์ ท อั พ เทคโนโลยี (Tech Startups) และ Venture
Capital (VC) ทั่วโลก
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากร
ทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัดอย่างต่อเนือ่ งให้สอดคล้องกับความต้องการ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ เพือ่ ลดต้นทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน ลดการเกิดของเสีย
ควบคู่ไปกับการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกผ่านการสร้าง
ระบบหมุนเวียนของผลิตภัณฑ์ (Circularity) อย่างครบวงจร
เพือ่ เป็น End-to-End Solution ให้กบั ลูกค้า คูค่ า้ ในการมุง่ สู่
การเป็นธุรกิจคาร์บอนต�ำ่ ควบคูไ่ ปกับการลดปริมาณขยะอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
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Stepping Up Our Ambitions
แผนการด�ำเนินงานในอนาคต
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• Shift investment towards high value business,
green business and recycled business that
correspond to Thailand’s Bio-Circular-Green
Economy (BCG Model).
• Develop low-carbon and eco-products as well as
collaborate with customers to develop value-added
applications in tandem with reducing the carbon
footprint of end products.
• Study and monitor emerging business in the
process of transitioning to low-carbon business to
allow sustainable business growth.
• Build circularity and raise awareness in end-to-end
plastic waste management with partners to
encourage efficient recycling and upcycling of
plastic.
• Seek, develop, and invest in diversified and
comprehensive technology and advanced recycling
technology infrastructure.

• ปรับโครงการลงทุนสู่กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์มูลค่าสูงที่มี
ดัชนีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต�ำ่ (High Value Business
หรือ HVB) กลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ฐานชีวภาพ (Green
Chemicals) กลุ ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ รี ไ ซเคิ ล (Recycled
Products) ที่สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิ จ Bio-Circular-Green Economy (BCG
Model) ของประเทศ
• พัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(Low-Carbon and Eco-Products) ตลอดจนร่วมมือ
กับลูกค้าเพือ่ พัฒนา Value-Added Applications ควบคู่
ไปกับการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปลายทาง
• ศึกษาและติดตามธุรกิจใหม่ (Emerging Business) จาก
การเปลี่ยนแปลงสู่ธุรกิจคาร์บอนต�่ำ เพื่อสร้างการเติบโต
ทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต
• สร้ า งระบบหมุ น เวี ย นของผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ย่ า งครบวงจร
(Circularity) ตลอดจนสร้างการตระหนักรูด้ า้ นการจัดการ
พลาสติกใช้แล้วอย่างครบวงจร (End-to-End Plastic
Waste Management) ร่วมกับพันธมิตร เพื่อส่งเสริม
การน�ำกลับเข้าสูก่ ระบวนการรีไซเคิลและอัพไซเคิล อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
• แสวงหา พั ฒ นา และลงทุ น ในเทคโนโลยี ตลอดจน
โครงสร้างพืน้ ฐาน (Infrastructure) ในเทคโนโลยีรไี ซเคิล
ชั้นสูง ให้ครอบคลุมและหลากหลาย

GC has defined a long-term strategy in adjusting our
portfolio towards low-carbon business and Circular
Economy by steering investment to high value
business (HVB), green chemicals and recycled
products in accordance with Thailand’s Bio-CircularGreen Economy (BCG Model). At the same time, GC
also implements Internal Carbon Price (ICP) as a tool
in assessing the business impact of projects from the
increasing or reducing greenhouse gas emissions.
We also drive new greenhouse gas reduction projects
to enable GC’s continued growth according to our
business plan in an effort to reduce greenhouse gas
emission rate.

บริษัทฯ ก�ำหนดแผนกลยุทธ์ในการปรับโครงสร้างธุรกิจใน
ระยะยาวสู ่ ธุ ร กิ จ คาร์ บ อนต�่ ำ และเศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น
โดยปรับทิศทางการลงทุนมุง่ ไปสูก่ ลุม่ ธุรกิจทีม่ ลู ค่าสูงทีม่ ดี ชั นี
การปล่อยคาร์บอนต�่ำ (High Value Business: HVB) กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ฐานชีวภาพ (Green Chemicals) และ
กลุ่มผลิตภัณฑ์รีไซเคิล (Recycled Products) ที่สอดคล้อง
กับนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ Bio-CircularGreen Economy (BCG Model) ของประเทศ อีกทัง้ บริษทั ฯ
ยังประยุกต์ใช้กลไกราคาคาร์บอนภายในองค์กร (Internal
Carbon Price: ICP) เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยประเมิน
ผลกระทบของโครงการเชิงธุรกิจจากการเพิ่มหรือลดปริมาณ
การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก ตลอดจนช่ ว ยผลั ก ดั น ให้ เกิ ด
โครงการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกใหม่ๆ เพื่อให้บริษัทฯ
เติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามแผนธุ ร กิ จ โดยมี อั ต ราการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง
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Furthermore, GC collaborates with suppliers, network
partners, government agencies, the private sector,
and communities along the value chain in developing
low-carbon and recycled products in order to reduce
carbon footprint throughout a product’s life cycle and
enhance its value while managing used plastic in order
to allow sustainable business growth in the future.
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมมือกับคู่ค้า ภาคีเครือข่าย ภาครัฐ
เอกชน และชุมชนตลอดโซ่คุณค่าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
คาร์บอนต�่ำและผลิตภัณฑ์รีไซเคิล เพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม ควบคู่ไปกับ
การจัดการพลาสติกใช้แล้ว เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจ
อย่างยั่งยืนในอนาคตอีกด้วย

Additional information on Portfolio-Driven is available at:
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม Portfolio-Driven
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์

Adjusting Portfolio towards Low-Carbon Business
การปรับโครงสร้างการลงทุนสู่ธุรกิจคาร์บอนต�่ำ
Expanding Investment Infrastructure through Innovation and Investment
การขยายโครงสร้างการลงทุนของบริษัทฯ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการลงทุน
GC researches and invests in innovation through tech
startups and venture capitals (VC) worldwide with
focus on four areas of innovation: 1. Clean Technology,
2. Advance Materials, 3. Digital Platforms, and 4.
Biotech & Life Science.

บริษทั ฯ ค้นคว้าและลงทุนด้านนวัตกรรมผ่านกองทุนสนับสนุน
ธุรกิจสตาร์ทอัพเทคโนโลยี (Tech Startups) และ Venture
Capital (VC) ทั่วโลก โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมใน
4 ด้าน ได้แก่ 1. Clean Technology 2. Advance Materials
3. Digital Platforms 4. Biotech & Life Science

Areas of Interest

Digital
Platforms

Data Analytics
Advanced Manufacturing
Industrial IoT
Al for Industry
Industrial Robotics
Blockchain
Cybersecurity

Clean
Technology

Water Recycling
Energy Storage
Energy Efficiency
Clean Energy
Air & Environment
Transportation

Advanced
Materials

Composites
3D Printing
Coating
Catalysts
New Chemistry
Display Materials

Biotech &
Life Science

Ag Tech
Industrial Biotech
Food & Feed
Drug/Treatment
Diagnostics &
Monitoring
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In addition, GC also studies and monitors emerging
business in the process of transitioning to low-carbon
business in order to create sustainable business
growth.

นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังศึกษาและติดตามธุรกิจใหม่ (Emerging
Business) จากการเปลีย่ นแปลงสูธ่ รุ กิจคาร์บอนต�ำ่ เพือ่ สร้าง
การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตอีกด้วย

Additional information on GC’s innovation management in 2021
is available in Innovation Management:
สำ�หรับการลงทุนด้านนวัตกรรมในปี 2564 ของบริษัทฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บท
การบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation Management)

Internal Carbon Pricing
การกำ�หนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร
GC has applied the Internal Carbon Price (ICP)
mechanism to assess the impact of carbon on our
projects. This is used to support our investment
decision by ensuring that projects that GC invests in
can generate returns according to established goals
in the long run. The ICP is implemented together with
the Marginal Abatement Costs Curve (MACC) to make
investment decisions on greenhouse gas reduction
projects and assist GC in accomplishing the Net Zero
Target by 2050. Furthermore, GC also implements
internal carbon pricing for various purposes. Highlight
projects include:

บริษทั ฯ เริม่ น�ำราคาคาร์บอนภายในองค์กร (Internal Carbon
Price: ICP) มาพิจารณาผลกระทบด้านคาร์บอนต่อโครงการ
ส�ำหรับประกอบการตัดสินใจการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าโครงการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ลงทุนจะสามารถสร้าง
ผลตอบแทนได้ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ในระยะยาว ทั้งนี้
บริษัทฯ น�ำ ICP มาใช้เป็นปัจจัยหนึ่งร่วมกับ Marginal
Abatement Costs Curve (MACC) ส�ำหรับการตัดสินใจ
ลงทุนในโครงการที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้
บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593 นอกจากนี้บริษัทฯ ประยุกต์ใช้ราคา
คาร์บอนภายในองค์กร เพื่อบรรลุจุดประสงค์ต่างๆ โดยมี
โครงการที่ส�ำคัญ อาทิ

Evaluation of the project on CO2
pipeline installation from Ethylene
Glycol plant to customers

Pushing for low-carbon projects
which are applied as the shadow
price in making investment
decisions on solar and wind power
projects

Establishment of an ad hoc task
force to coordinate with PTT Group
to develop and support the use of
internal carbon prices among
organizations

การประเมินโครงการติดตั้ง
ท่อขนส่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากโรงงานผลิตเอทิลีนไกลคอล
ไปยังลูกค้า

การผลักดันโครงการคาร์บอนต�ำ่
ซึ่งถูกประยุกต์เป็น Shadow ประกอบ
ในเกณฑ์ตัดสินใจในการลงทุนโครงการ
พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม

การจัดตั้งทีมเฉพาะกิจในการด�ำเนินการ
ร่วมกับคู่ค้าของกลุ่ม ปตท. เพื่อพัฒนา
และสนับสนุนการใช้ราคาคาร์บอนภายใน
ระหว่างองค์กร

Additional information on adjusting investment infrastructure
towards low-carbon business is available at:
สำ�หรับการลงทุนด้านนวัตกรรมในปี 2564 ของบริษัทฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บท
การบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation Management)
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Providing End-to-End Solutions for Customers and Suppliers with Circularity
ระบบหมุนเวียนของผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร
เพื่อเป็น End-to-End Solution ให้กับลูกค้า คู่ค้า
GC continues to emphasize on resolving the issue of
limited resources in response to rising demands in
order to reduce infrastructure costs, waste generation,
and greenhouse gas. In doing so, we implement
circularity to provide end-to-end solutions in four areas
to customers and suppliers in our mission to become
a low-carbon business and reduce waste. These
solutions include low-carbon & eco-product solution,
value enhancement solution, waste management
solution, and low-carbon & eco-product manufacturing
solution in order to achieve the Sustainable
Development Goals (SDGs) and comply with the
principles of Circular Economy.

บริษัทฯ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ�ำกัดอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น
เพือ่ ลดต้นทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน ลดการเกิดของเสีย ควบคูไ่ ปกับ
การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกผ่านการสร้างระบบหมุนเวียน
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Circularity) อย่ า งครบวงจร เพื่ อ เป็ น
End-to-End Solution ให้กับลูกค้า คูค่ ้า ในการมุ่งสูก่ ารเป็น
ธุรกิจคาร์บอนต�่ำ ควบคู่ไปกับการลดปริมาณขยะ ครอบคลุม
4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�ำ่ และผลิตภัณฑ์
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Low-Carbon & Eco-Product
Solution) การพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ (Value
Enhancement Solution) การบริหารจัดการขยะพลาสติก
ครบวงจร (Waste Management Solution) และการพัฒนา
ศั ก ยภาพการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค าร์ บ อนต�่ ำ และผลิ ต ภั ณ ฑ์
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Low-Carbon & Eco-Product
Manufacturing Solution) เพือ่ ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) การด�ำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy)
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End-to-End Waste Management
แผนการจัดการขยะพลาสติกจากต้นทางสู่ปลายทางแบบครบวงจร
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Low-Carbon &
Eco-Product Solution
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
คาร์บอนต�่ำและผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Value Enhancement
Solution
การพัฒนาและเพิ่มคุณค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์

Waste Management
Solution
การบริหารจัดการ
ขยะพลาสติกครบวงจร

Low-Carbon &
Eco-Product
Manufacturing Solution
การพัฒนาศักยภาพ
การผลิตผลิตภัณฑ์
คาร์บอนต�่ำและผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Develop low-carbon and
eco-friendly products
which meet our aim
towards low-carbon
business with focus on
high value business (HVB)
with low greenhouse gas
emissions index, green
chemicals, and recycled
products

Develop low-carbon and
eco-friendly products in
collaboration with
business partners in
response to the demand
for high quality products
as well as build
cooperation in plastic
waste reduction

Collaborate with network
partners to enhance the
efficiency of end-to-end
waste management and
extend efforts to managing
plastic at the source in
order to strengthen the
business ecosystem

Enhance production
capacity and efficiency
of low-carbon and
eco-products to create
low-carbon business
opportunities for GC
in the long run

พัฒนาผลิตภัณฑ์
คาร์บอนต�ำ่ และผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตอบโจทย์การปรับ
โครงสร้างธุรกิจ
สู่ธุรกิจคาร์บอนต�่ำใน
กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์
ที่มูลค่าสูง มีดัชนี
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต�ำ่
(High Value Business
หรือ HVB) กลุ่มผลิตภัณฑ์
เคมีภัณฑ์ฐานชีวภาพ
(Green Chemicals)
กลุ่มผลิตภัณฑ์รีไซเคิล
(Recycled Products)

พัฒนาผลิตภัณฑ์
คาร์บอนต�ำ่ และผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ทั้งคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ของผลิตภัณฑ์ รวมถึง
การสร้างความร่วมมือ
ในการลดปัญหาพลาสติก
ร่วมกัน

ร่วมมือกับพันธมิตร
ภาคีเครือข่ายในการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการจัดการ
ขยะพลาสติกอย่างครบวงจร
ต่อยอดสู่ธุรกิจการจัดการ
พลาสติกที่ต้นทาง
เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับระบบนิเวศทางธุรกิจ

พัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการผลิต
ของผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�่ำ
และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
คาร์บอนต�ำ่ ให้กับบริษัทฯ
ในระยะยาว
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จากแผนการจัดการขยะพลาสติกจากต้นทางสู่ปลายทาง
แบบครบวงจรข้ า งต้ น บริ ษั ท ฯ ได้ มุ ่ ง พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
คาร์บอนต�ำ่ และผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ตลอดจน
พัฒนามูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าในการลด
คาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ แ ละการเกิ ด ของเสี ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ ได้ ส ร้ า งระบบหมุ น เวี ย นของผลิ ต ภั ณ ฑ์
อย่างครบวงจร (Circularity) พร้อมทั้งแสวงหา พัฒนา และ
ลงทุนในเทคโนโลยี รวมถึงโครงสร้างพืน้ ฐาน (Infrastructure)
ควบคูไ่ ปกับการสร้างความตระหนักรูด้ า้ นการจัดการพลาสติก
ใช้ แ ล้ ว (Plastic Waste Management) และส่ ง เสริ ม
การน�ำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและอัพไซคลิง เพื่อให้
เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่ไปกับ
การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและขยะพลาสติก

Circularity of Products
ระบบหมุนเวียนของผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร

GC Circularity

End-to-End Solution Platform
GHG Reduction

Waste Reduction

“Offer the Best”

“Stop the Waste”

Low-Carbon &
Eco-Product
Solutions

Value Enhancement
Solutions

Waste Management
Solution

Low-Carbon &
Eco-Product
Manufacturing Solutions

Petro-Based Bio-Based
Recycle

Design Applications
Upcycling

Business Model Options
Stakeholder Engagement

Petro-Based, Bio-Base,
Recycled and
Other Technologies

Ecosystem & Inclusiveness

Tools & Partnership Models

Standards & Regulations
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Product Stewardship
ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
GC develops products that are environmentally friendly
and safe for consumers, including low-carbon
products. We also collaborate with experts, customers,
partners, and other sectors through the Customer
Solution Center (CSC) to create value-added
applications in tandem with reducing the carbon
footprint of end products using the Eco-Design
Guideline, the Life Cycle Assessment (LCA) and the
Circular Economy principles in order to lessen
environmental and social impacts throughout a
product’s value chain. This permits GC’s uninterrupted
production of eco-friendly, safe and low-carbon
products that respond to the demands of customers
and consumers, such as high-performance products,
recycled & upcycled products, bio-based products,
and eco-product solutions. GC has been selected the
pilot company in obtaining the Carbon Footprint of
Circular Economy Product (CE-CFP) certification for
the first time in Thailand. The environmental label
promotes the development of more products
according to the principles of Circular Economy,
optimizes resource efficiency, and connects to the
reduction of greenhouse gas emissions at both the
industrial and national levels. It is also a tool to
enhance the competitiveness of Thailand’s industrial
sector in the global market and prepare for long-term
trade measures.
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บริ ษั ท ฯ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
และปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�ำ่ ตลอด
จนร่วมมือกับผูเ้ ชีย่ วชาญ ลูกค้า พันธมิตร และภาคส่วนต่าง ๆ
เพื่อเพิ่มมูลค่า Value-Added Applications ควบคู่ไปกับ
การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปลายทาง โดยใช้
หลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น การออกแบบเชิ ง นิ เ วศเศรษฐกิ จ
(Eco-Design Guideline) ควบคู่กับหลักการประเมินวัฏจักร
ชี วิต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) และ
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคมตลอดโซ่คณ
ุ ค่าของผลิตภัณฑ์ผา่ นศูนย์ความร่วมมือ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Customer Solution Center: CSC)
ส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท ฯ สามารถพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น มิ ต ร
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ปลอดภั ย ต่ อ ผู ้ บ ริ โ ภค และคาร์ บ อนต�่ ำ
ที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
อาทิ ผลิตภัณฑ์สมรรถนะสูง (High Performance Products)
ผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตจากการแปรรูปของทีใ่ ช้แล้วให้เป็นผลิตภัณฑ์
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมูลค่าสูงขึน้ (Recycled & Upcycled Products)
ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ (Bio-Based Products) และโซลูชั่นส์
เพือ่ ตอบโจทย์ทกุ การใช้งานผลิตภัณฑ์ (Eco-Product Solutions)
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับเลือกให้เป็นบริษัทน� ำร่องในการขอรับ
การรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Carbon Footprint of Circular Economy
Product: CE-CFP) ครั้ งแรกของประเทศไทย เป็ น การ
ส่ งเสริ มการผลิ ต สิ นค้ าตามหลั ก การเศรษฐกิ จ หมุ นเวียน
ให้ เ พิ่ ม มากขึ้ น ใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
และเชื่อมโยงสู่การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งในระดับภาคอุตสาหกรรม และเชื่อมโยงสู่ระดับประเทศ
ตลอดจนเป็ น เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ในการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมของไทยในตลาดโลก และ
เตรียมความพร้อมรับมือกับมาตรการทางการค้าในระยะยาว
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Low-Carbon & Eco-Product Solutions
Type
ประเภท

Objective
วัตถุประสงค์

Highlight Product Example
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
Composite material made with 3D printing technology,
which is five times stronger than Titanium, but three times
lighter than ordinary composite materials. This hard
composite material is also recyclable.

High Performance
Products
ผลิตภัณฑ์สมรรถนะสูง

Apply technology and innovation to
develop products with special
features that respond to the needs
of consumers and markets in various
industrial business groups. These
special features include:
• Strength, durability, and long
service life
• Light weight and lower energy
consumption
• Higher moulding capability to suit
customer demands
• Heat resistance and usable under
various temperature conditions
ประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณสมบัติพิเศษ
ในด้านต่าง ๆ ที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า และ
ตลาดในหลายกลุ่มธุรกิจ
อุตสาหกรรม อาทิ
• แข็งแรง คงทน และมีอายุ
การใช้งานยาวนาน
• น�้ำหนักเบา สามารถช่วยลด
การใช้พลังงาน
• เพิ่มความสามารถในการขึ้นรูป
ที่เหมาะสมต่อการใช้งานของลูกค้า
• ทนความร้อน รวมถึงสามารถ
ใช้งานในอุณหภูมิที่หลากหลาย

วัสดุคอมโพสิทที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเด่นด้านความแข็งแรงมากกว่า
ไทเทเนียม 5 เท่า แต่มีนำ�้ หนักที่เบามากกว่า 3 เท่า
นอกจากนี้ยังเป็นวัสดุคอมโพสิทแข็งที่สามารถรีไซเคิลได้
Epoxy for composite rebar has good tensile properties,
strong adhesion ability, light weight, non-conductive
characteristics, chemical corrosion resistance and
spark-free cutting. This is GC’s first step in developing
innovation for the construction industry. Sales of Epoxy
Formulation is projected at approximately 0.5 million baht
per year.
ผลิตภัณฑ์พลาสติกคอมโพสิทข้ออ้อยมีคุณสมบัติในการ
รับแรงดึง และแรงยึดเกาะได้ดี น�ำ้ หนักเบา ไม่นำ� ไฟฟ้า ไม่เป็นสนิม
ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี และสามารถตัดได้โดย
ไม่เกิดประกายไฟ ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้นับเป็นก้าวแรกของบริษัทฯ
ในการพัฒนานวัตกรรมส�ำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะมีรายได้ ในการขาย
Epoxy Formulation ประมาณ 0.5 ล้านบาทต่อปี

Plastic resins for monofilament production using high
speed machine which renders tougher and stronger
fibers, reducing costs and process loss for
customers. It is estimated that this product will yield
approximately 652 million baht per year.
เม็ดพลาสติกส�ำหรับการขึ้นเส้นใย Monofilament
ด้วยเครื่องจักรความเร็วสูง ซึ่งมีคุณสมบัติขึ้นเส้นใย
ที่มีความเหนียว และความแข็งแรงมากกว่าเดิม ท�ำให้ลูกค้า
ลดต้นทุน และลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต โดยบริษัทฯ
คาดว่าผลิตภัณฑ์นี้จะสร้างรายได้ ให้บริษัทฯ
ประมาณ 652 ล้านบาทต่อปี
Plastic compound for automotive industry which has
passed durability tests and met standards according to
the specifications of the automotive industry. Solution
Creation Company Limited has begun the commercial
distribution of this plastic compound under the brand
"PlastMate" since 2019. The product can generate a
revenue of over 0.74 million baht per year.
เม็ดพลาสติกคอมพาวด์สำ� หรับชิ้นส่วนยานยนต์
ซึ่งผ่านการทดสอบความสามารถในการทนต่อสภาวะแวดล้อม
และมาตรฐานตามข้อก�ำหนดของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
ซึ่ง บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จ�ำกัด ได้จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้
ภายใต้แบรนด์ "PlastMate" ตั้งแต่ปี 2562 โดยผลิตภัณฑ์
สามารถสร้างรายได้ ให้บริษัทฯ กว่า 0.74 ล้านบาทต่อปี
INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2021
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Low-Carbon & Eco-Product Solutions
Type
ประเภท

Recycled Products
ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก
รี ไซเคิล

Bio-Based Products
ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ

Objective
วัตถุประสงค์

Highlight Product Example
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น

Create circularity to provide
end-to-end solutions for customers
and suppliers.

rPET and rHDPE pellets with a production capacity of
30,000 tons per annum and 15,000 tons per annum,
respectively.

สร้างระบบหมุนเวียนของผลิตภัณฑ์
(Circularity) อย่างครบวงจร
เพื่อเป็น End-to-End Solution
ให้กับลูกค้า และคู่ค้า

เม็ดพลาสติกหมุนเวียนคุณภาพสูงชนิด rPET และ rHDPE
ซึ่งมีกำ� ลังการผลิต 30,000 ตันต่อปี และ15,000 ตันต่อปี
ตามล�ำดับ

Products that reduce environmental
impact and are safe for the health of
customers, using natural renewable
raw materials that are efficient and
biodegradable.

High heat resistant Polylactic Acid (PLA) for cutlery which
is biodegradable under natural conditions.

ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อสุขภาพ
ของผู้บริโภค โดยใช้วัตถุดิบทดแทน
จากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ และ
สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

เม็ดพลาสติกชีวภาพทนความร้อนส�ำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
บนโต๊ะอาหาร ซึ่งผลิตจากพลาสติกชนิด Polylactic Acid (PLA)
ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ ในสภาวะที่เหมาะสมตามธรรมชาติ
Biodegradable PLA salad tray with durable, strong and
easy-to-mould characteristics, resulting in the reduction
of greenhouse gas emissions from both production and
final disposal.
ถาดบรรจุสลัดที่ผลิตจากพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้
ชนิด PLA ซึ่งมีคุณสมบัติคงทน แข็งแรง และขึ้นรูปง่าย
ส่งผลให้สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
ทั้งในกระบวนการผลิต และการจัดการซากผลิตภัณฑ์
EnViiCO bathroom cleaning products that are
environmental and customer friendly. This product has
excellent stain removal properties and provides long
wearing coating. It is also biodegradable in nature and
does not leave residues in the environment.
ผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดห้องน�ำ้ EnViiCO เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ ใช้งาน
โดยผลิตภัณฑ์นี้สามารถชะล้างคราบสกปรกได้ดีเยี่ยม
และช่วยเคลือบผิวหลังล้างได้นานขึ้น อีกทั้งยังย่อยสลายได้
ในธรรมชาติ และไม่ทิ้งสารตกค้างต่อสิ่งแวดล้อม
Natural cane sugar packaging made with BioPBS coated
paper from corn with excellent heat-seal performance.
The product has a short life cycle and is entirely
degradable in nature within six months, leaving no
residues on the environment.
บรรจุภัณฑ์ส�ำหรับบรรจุนำ�้ ตาลอ้อยธรรมชาติที่ผลิต
จากกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ BioPBS ที่ได้จากข้าวโพด
ซึ่งมีคุณสมบัติซีลติดด้วยความร้อนได้ดี มีวงจรชีวิตสั้น
โดยสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติทั้งหมดในระยะเวลา
เพียงแค่ 6 เดือน โดยไม่ทิ้งสารตกค้างต่อสิ่งแวดล้อม
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Low-Carbon & Eco-Product Solutions
Type
ประเภท

Eco-Product Solutions
โซลูชั่นส์เพื่อตอบโจทย์
ทุกการใช้งานผลิตภัณฑ์

Objective
วัตถุประสงค์

Highlight Product Example
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น

Develop petrochemical and
chemical products to cover all forms
of usage, enhance efficiency and
increase end-to-end value for
products in all industries, such as
packaging, agriculture, household
and personal items, construction,
electrical appliances, automotive,
etc.

Flexible packaging that is soft and can easily change
shape enables the packaging of diverse products for
consumption as well as industrial works. The usage of
this flexible packaging can been divided into four core
groups, namely food and beverages, body care and
cosmetics, household cleaning, and industrial
products.

พัฒนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
อย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกการใช้งาน
เสริมประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้ผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร
ในทุกอุตสาหกรรม เช่น บรรจุภัณฑ์
เกษตรกรรม ของใช้ ในบ้าน
และของใช้ส่วนตัว การก่อสร้าง
เครื่องใช้ ไฟฟ้า ยานยนต์ เป็นต้น

บรรจุภัณฑ์ยืดหยุ่นหรือบรรจุภัณฑ์ที่มีความอ่อนนุ่ม
และเปลี่ยนรูปร่างได้ง่าย ท�ำให้สามารถบรรจุผลิตภัณฑ์
ได้หลากหลายทั้งผลิตภัณฑ์สำ� หรับอุปโภค บริโภค
จนถึงงานอุตสาหกรรม ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ยืดหยุ่น
ถูกแบ่งประเภทการใช้งานใน 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ อาหาร
และเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายและเครื่องส�ำอาง
ผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดบ้าน และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

GC Products Certified with Environmental Labels
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่ ได้รับรองฉลากสิ่งแวดล้อม

Carbon Footprint
of Product: CFP

Carbon Footprint
Reduction: CFR

100%

Water Footprint: WF

64%

Life Cycle Assessment

100%

96%

PTT Green for Life

27%

Remarks: There are 132 product grades in 2021
หมายเหตุ : จ�ำนวนเกรดผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 132 เกรดผลิตภัณฑ์ ในปี 2564
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Value Enhancement Solutions Project
โครงการการพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์
GC has collaborated with network partners to develop
sustainable products and services while putting
customers at the center of our business. The CSC
serves as a platform for consultation, design, and
development to create low-carbon innovations in
tandem with promoting the use of bio-based and
recycled materials. Under the “Upcycling by GC”
trademark, GC develops upcycling products where
plastic waste is transformed and designed by experts
for the manufacturing of fashion products in
collaboration with suppliers, customers, and our
network in six industrial business groups, namely
packaging, craft/wood, fashion, industrial design,
jewelry, and architecture. In 2021, there were
81 upcycling products, worth 17.8 million baht.

Lifestyle

Furniture

As a result of the customer-centered value enhancement
solution, a network for collaborative product and
services development with suppliers and customers
was formed while the overall customer satisfaction
rate stood at 93 percent in 2021.
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บริษัทฯ ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการอย่างยัง่ ยืนโดยมีลกู ค้าเป็นศูนย์กลางธุรกิจ โดยใช้
CSC ในการให้ค�ำปรึกษา ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพือ่ สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�ำ่ ควบคูก่ บั การ
ส่งสริมการใช้วัสดุฐานชีวภาพและวัสดุรีไซเคิล ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Upcycling ภายใต้เครื่องหมายการค้า
“Upcycling by GC” ซึ่งเป็นการน�ำขยะพลาสติกมาแปรรูป
และเพิ่มการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อผลิตเป็นสินค้า
แฟชัน่ ร่วมกับคูค่ า้ ลูกค้า และเครือข่ายในอุตสาหกรรมต่างๆ
6 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ธุรกิจงาน
ฝีมือ (Craft/Wood) ธุรกิจแฟชั่น (Fashion) ธุรกิจออกแบบ
อุตสาหกรรม (Industrial Design) อุตสาหกรรมเครือ่ งประดับ
(Jewelry) และธุรกิจการออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture
โดยในปี 2564 มีผลิตภัณฑ์ Upcycling จ�ำนวน 81 ผลิตภัณฑ์
คิดเป็นยอดขาย 17.8 ล้านบาท

Construction

Others

ผลการด�ำเนินโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์โดยมี
ลูกค้าเป็นศูนย์กลางธุรกิจ ในปี 2564 บริษทั ฯ ได้สร้างเครือข่าย
ความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารกั บ คู ่ ค ้ า
และลูกค้า ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความพึงพอใจโดยรวม
ของลูกค้าร้อยละ 93
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Additionally, GC has assessed risks of hazardous
substances in products that affect the health of
workers and users on all GC products (40 groups of
product) in 2021. The assessment indicated low health
risks in all products. Furthermore, GC has also
performed the environmental risk assessment of
hazardous substances in products in consistent with
the criteria and regulations of the International Council
of Chemicals Association (ICCA).
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นอกเหนือจากการด�ำเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น ในปี 2564
บริ ษัท ฯ ได้ ประเมิ นความเสี่ ยงสารอั นตรายในผลิ ต ภัณฑ์
ที่ ส ่ ง ผลต่ อ สุ ข ภาพผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านและผู ้ ใ ช้ ง านครอบคลุ ม
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทฯ (40 กลุ่มผลิตภัณฑ์) ซึ่งผล
จากการประเมินความเสีย่ งดังกล่าว พบว่าผลิตภัณฑ์ทงั้ หมด
มีความเสี่ยงต่อสุขภาพในระดับต�่ำ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้
ประเมิ น ความเสี่ ย งสารอั น ตรายในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส ่ ง ผลต่ อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์และข้อก�ำหนด
ของสหพันธ์สากลสมาคมผูป้ ระกอบการด้านอุตสาหกรรมเคมี
(International Council of Chemicals Association: ICCA)
อีกด้วย

Additional information on risk assessment
of hazardous substance in products is available at:
สำ�หรับการประเมินความเสี่ยงสารอันตรายในผลิตภัณฑ์
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์

Connect the Loop to Minimize Waste
ลดการเกิดของเสียผ่านการประสานความร่วมมือ
GC has collaborated with all sectors along the value
chain to extend our success and connect the loop in
developing and furthering the end-to-end plastic waste
management program. The project does not only join
GC’s efforts with communities and network partners
to uplift social responsibility, but it also creates a
strong business ecosystem. In 2021, numerous
outstanding projects were carried out to reduce waste
from products as well as transform waste for optimal
consumption efficiency in accordance with GC’s
progress towards becoming a low-carbon organization:

บริษัทฯ ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนตลอดโซ่คุณค่า
เพื่อขยายผลส�ำเร็จ และเชื่อมต่อธุรกิจให้ครบวงจรในการ
พัฒนาและต่อยอดการด�ำเนินโครงการบริหารจัดการพลาสติก
ใช้ แ ล้ ว อย่ า งครบวงจร ซึ่ ง นอกจากจะเป็ น การประสาน
ความร่วมมือกับชุมชน ภาคีเครือข่าย เพื่อยกระดับการมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว ยังเป็นการสร้างระบบนิเวศ
ทางธุรกิจให้แข็งแกร่ง โดยในปี 2564 บริษทั ฯ มีการด�ำเนินการ
ในโครงการที่โดดเด่น เพื่อลดการเกิดของเสียจากผลิตภัณฑ์
ตลอดจนน� ำ ของเสี ย มาแปรรู ป ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
สอดคล้องกับการก้าวสู่องค์กรคาร์บอนต�่ำ ดังนี้
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YOUTURN
โครงการ YOUเทิร์น
The YOUTURN Platform is an end-to-end used plastic
management system which supports the process of
loop connecting (Ecosystem) or linking all sectors
along the supply chain under the concept of
“YOUTURN begins with you”. The principal aim of this
project is collecting used plastic for recycling and
manufacturing value added products in accordance
with the Circular Economy principles. Physical drop
points and digital drop points have been established
to collect used plastic bottles in more than 150 key
locations in government agencies, communities, and
educational institutions. The link continues through
the transportation of the plastic bottles to ENVICCO,
GC’s international standard plastic recycling plant, or
other standardized recycling partners. Currently, GC
is in the process of developing a mobile application
to support the use of the digital drop points. In
addition, another fundamental point of YOUTURN is
the chance for everyone to begin learning, sharing
and playing a part in proper plastic waste separation
and management by transforming waste into raw
materials and returning them to the production
process once again.

YOUเทิร์น PLATFORM เป็นระบบบริหารจัดการพลาสติก
ใช้แล้วแบบครบวงจรทีส่ นับสนุนกระบวนการ Loop Connecting
(Ecosystem) หรือการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนตลอดโซ่อุปทาน
ด้วยแนวคิด “YOUเทิร์น เริ่มต้นที่ยู” ซึ่งจุดมุ่งหมายของ
โครงการ คือ การรวบรวมพลาสติกทีใ่ ช้แล้วเข้าสูก่ ระบวนการ
รีไซเคิล และผลิตเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) โดยมีจดุ รับพลาสติกสะอาด
แบบถังรับ (Physical Drop Point) และตูด้ จิ ทิ ลั (Digital Drop
Point) เพื่อรับขวดพลาสติกใช้แล้ว ตั้งในจุดส�ำคัญต่างๆ
มากกว่า 150 จุด ทั้งในส่วนสถานที่ราชการ ชุมชน และ
สถาบันการศึกษา เชือ่ มต่อการขนส่งเข้าสู่ ENVICCO โรงงาน
รีไซเคิลพลาสติกมาตรฐานสากลของบริษัทฯ หรือโรงงาน
รีไซเคิลพันธมิตรที่ได้มาตรฐาน ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่าง
การพัฒนา Mobile Application เพื่อใช้งานร่วมกับตู้ดิจิทัล
นอกจากนี้ หัวใจส�ำคัญของ YOUเทิร์น อีกประการหนึ่งคือ
การที่ทุกคนได้เริ่มต้นเรียนรู้ แบ่งปัน และร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการคัดแยก และจัดการขยะพลาสติกอย่างถูกวิธีจากขยะ
กลับมาเป็นวัตถุดิบ และกลับเข้าสู่วงจรการผลิตอีกครั้ง

YOUTURN
Waste Management Tools & Options
Low Volume

Digital Drop Point

High Volume

Physical Drop Point

Bucket

Google Maps
LINE
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YOUTURN
Operating Model
X Partners

100+

Recycling Hub

Drop point for clean plastics
จุดรับพลาสติกสะอาด

Drop Points

Take plastic waste to drop point in
Bangkok metropolitan area
นำ�ขยะพลาสติกมาทิ้งที่จุด Drop Point
ใกล้คุณในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

Logistic by GC and Partners
ขนส่งโดย GC และพันธมิตร

Sorting and forward plastic waste
to recycling plant
ขยะพลาสติกถูกนำ�มาคัดแยก
และส่งต่อไปยังโรงรีไซเคิล

55+

Applications

Overview of YOUTURN Performance in 2021
ภาพรวมผลการดำ�เนินงานโครงการ YOUเทิร์น ในปี 2564
Collection of Hard Plastic
พลาสติกแข็งที่รวบรวมได้

Collection of Stretchy Plastic
พลาสติกยืดที่รวบรวมได้

343,148

96,744

Greenhouse Gas Reduction
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้

Equivalent to Planting Large Trees
เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่

kilograms
กิโลกรัม

1,034

tons CO2 equivalent
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

kilograms
กิโลกรัม

114,927

trees
ต้น
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Community Waste Model Project
โครงการ Community Waste Model
GC has conducted the Community Waste Model
project in collaboration with Wat Chaklukya Community
Enterprise for Community Recycling Bank under the
YOUTURN Platform. The community’s waste management
is the first end-to-end waste management model in
Rayong province. A recycling hub has been set up
at Wat Chak Luk Ya Community. It has collected more
than 50,000 kilograms of recyclable waste per year
as well as promoted employment for the community
while generating over 440,000 baht per year from the
social enterprise. There are also further plans to
extend the success of this project to other communities.

บริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงการ Community Waste Model
ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนธนาคารคัดแยกขยะรีไซเคิล ชุมชน
วัดชากลูกหญ้า ภายใต้ YOUเทิร์น Platform ซึ่งถือเป็น
การบริหารจัดการขยะของชุมชนดังกล่าวให้เป็นชุมชนต้นแบบ
ในการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรจากต้นทางถึงปลายทาง
(End to End Waste Management) แห่งแรกในจังหวัด
ระยอง โดยจัดตั้งศูนย์รวมการรีไซเคิล (Recycling Hub)
ณ ชุมชนวัดชากลูกหญ้า ซึ่งสามารถรวบรวมขยะรีไซเคิลได้
ปริมาณมากกว่า 50,000 กิโลกรัมต่อปี และยังสนับสนุน
การจ้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชน ท�ำให้วิสาหกิจชุมชน
มีรายได้มากกว่า 440,000 บาทต่อปี โดยมีแผนที่จะขยาย
ผลโครงการฯ ไปยังชุมชนอื่นๆ ต่อไป

Business Benefit KPI
ตัวชี้วัดผลประโยชน์ทางธุรกิจ
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• Increase perception and raise
awareness in value added waste
management through SE Model
which can be measured
by PR Value of 4,546,680 baht

• Support the capacity
of GC’s end-to-end plastic
recycling plant in producing
30,000 tons/year of rPET and
15,000 tons/year of rHDPE  

• Enhance capability in
developing eco-friendly
products from innovation

• เพิ่มการรับรู้ และสร้างความตระหนัก
ด้านการจัดการขยะแบบสร้างมูลค่า
เพิ่มผ่านรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม
(SE Model) โดยการวัดผลจากมูลค่า
ทางการประชาสัมพันธ์ (PR Value)
4,546,680 บาท

• รองรับกำ�ลังการผลิต rPET
30,000 ตัน/ปี และ rHDPE
15,000 ตัน/ปีของโรงงานรีไซเคิล
พลาสติกครบวงจรของบริษัทฯ  

• เสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยนวัตกรรม
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Social and Environmental Benefit KPI
ตัวชี้วัดผลประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

• SROI (2020-2021) = 13.07 percent
• SROI (ปี 2563-2564) เท่ากับร้อยละ 13.07

• Generate monthly income of 45,135 baht for the community from sales of
waste into the recycling system (3.65 times increase compared to 2020)
• สร้างรายได้ให้ชุมชนจากการขายขยะเข้าสู่ระบบรีไซเคิล 45,135 บาทต่อเดือน
(เพิ่มขึ้น 3.65 เท่า เทียบกับปี 2563)

• Sort 5,295 kilograms per month of recyclable waste into their respective
management system (1.52 times increase compared to 2020)
• คัดแยกขยะรีไซเคิลเข้าสู่ระบบการจัดการที่เหมาะสมเป็นจำ�นวน 5,295 กิโลกรัมต่อเดือน
(เพิ่มขึ้น 1.52 เท่า เทียบกับปี 2563)

• Recycle approximately 1,721 kilograms per month of PET bottles
(26.49 times increase compared to 2020)
• นำ�ขวด PET กลับมารีไซเคิลได้ทั้งหมดประมาณ 1,721 กิโลกรัมต่อเดือน
(เพิ่มขึ้น 26.49 เท่า เทียบกับปี 2563)
• Reduce approximately 1.49 tons CO2 equivalent of greenhouse gas
emissions from lower use of virgin plastic and landfill, which equals to
planting 166 large trees (to absorb generated carbon dioxide)   
• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการลดการใช้พลาสติกผลิตใหม่ (Virgin Plastic)
และการฝังกลบได้ประมาณ 1.49 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบเท่า
การปลูกต้นไม้ใหญ่ 166 ต้น เพื่อดูดซับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้น

Additional information is available at:
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์

YOUTURN Facebook

YOUTURN Line Official
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GC has also joined forces with all sectors along the
value chain, including government agencies, the
private sector, educational institutions, and
communities, through other projects. In doing so, we
adhere to the principles of social enterprise (SE) and
resource efficiency according to Circular Economy
(CE). We also focus on generating income and returns
to communities and the society, improving quality of
life, resolving environmental problems, and managing
plastic waste through CSR strategy which consists of
three core components, namely Better Living, Sharing
and Ecology.

ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง ด� ำ เนิ น โครงการประสานความร่ ว มมื อ
กั บ ทุ ก ภาคส่ ว นตลอดโซ่ คุ ณ ค่ า ผ่ า นโครงการอื่ น ๆ
ทัง้ เครือข่ายภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และชุมชน โดย
ยึดหลักการสร้างคุณค่าทางธุรกิจร่วมกันกับสังคม (Social
Enterprise: SE) และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าตาม
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy: CE) ควบคูไ่ ปกับ
การสร้างเสริมรายได้หมุนเวียนกลับคืนสู่ชุมชนสังคม พัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการขยะพลาสติกผ่านกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม
ที่ ป ระกอบด้ ว ย 3 องค์ ป ระกอบหลั ก ที่ ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่
การยกระดับคุณภาพชีวติ และความเป็นอยูท่ ดี่ ี (Better Living)
การแบ่งปันความเชีย่ วชาญสูส่ งั คม (Sharing) และการพัฒนา
ความยั่งยืนของระบบนิเวศ (Ecology)

Better Living
การยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี
GC is committed to strengthening communities to enable sustainable
self-reliance. Besides developing an end-to-end waste management
model with Wat Chak Luk Ya Community, GC also plans to extend the
effort in promoting end-to-end plastic separation. GC also plans to
generate income for the community in the form of a social enterprise
model to other communities, such as Khao Pai Community and Ban
Chang Municipality in Rayong province, and Lam Hoei Subdistrict
Administrative Organization in Nakhon Pathom province.
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการด�ำเนินงานสร้างความแข็งแรงให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ นอกจากการพัฒนาต้นแบบการจัดการขยะอย่างครบวงจร
ร่วมกับชุมชนวัดชากลูกหญ้าแล้ว บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะขยายผลเพื่อส่งเสริม
การคัดแยกขยะพลาสติกอย่างครบวงจร และสร้างรายได้สชู่ มุ ชนในรูปแบบวิสาหกิจ
เพือ่ สังคม (Social Enterprise Model) ในชุมชนอืน่ ๆ เพิม่ เติม ได้แก่ ชุมชนเขาไผ่
และเทศบาลเมืองบ้านฉาง จังหวัดระยอง รวมถึงองค์การบริหารส่วนต�ำบลล�ำเหย
จังหวัดนครปฐมอีกด้วย
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Sharing
การแบ่งปันความเชี่ยวชาญสู่สังคม
GC has collaborated with the Luffala Community Enterprise, Nong Fab
Community and Hom Mahad Organic Farming Network, Baan Khao Huai
Mahat Community to develop healthy and eco-friendly products, such
as LUFFALA Room Diffuser: Recreation Series. This collaboration takes
into account the concept of sustainability and connects the environment,
community and economy from upstream to downstream. The upstream
starts with the planting of four types of herbs, namely peppermint, ”wan
sao long”, mugwort, and “rue hom”, using organic methods under the
Rayong Organic Living Project while employing the Smart Farming
concept to control cultivation quality in order to obtain herbs of the
highest quality. The downstream involves the transformation of these
herbal plants into room diffuser whereby the Luffala Community Enterprise
extracts essential oil from these organic herbs and combines it with GC
Group’s Green Solvent innovation. The formula is then aromatized until
the Luffala signature scent is achieved. This project illustrates the sharing
of concepts and innovation to create value for the agricultural sector and
community enterprises so that they may grow sustainably alongside the
industry.
บริ ษั ท ฯ ร่ ว มกั บ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนลุ ฟ ฟาลา ชุ ม ชนหนองแฟบ และพั น ธมิ ต ร
กลุม่ เกษตรอินทรียห์ อมมะหาด ชุมชนบ้านเขาห้วยมะหาด สร้างผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตร
ต่อสุขภาพและสิง่ แวดล้อม ได้แก่ LUFFALA Room Diffuser: Recreation Series
น�ำ้ มันหอมระเหยปรับอากาศ ซึง่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวค�ำนึงถึงความยัง่ ยืน
เชื่อมโยงสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจเข้าด้วยกันตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึง
ปลายน�้ำ โดยต้นน�้ำเริ่มจากการส่งเสริมการปลูกสมุนไพร 4 ชนิด ได้แก่ สะระแหน่
ว่านสาวหลง จิงจูฉ่าย และเร่วหอมด้วยวิถีอินทรีย์ภายใต้โครงการ Rayong
Organic Living และต่อยอดการควบคุมคุณภาพการเพาะปลูกด้วยแนวคิด Smart
Farming เพื่อให้ได้ต้นสมุนไพรที่มีคุณภาพสูงสุดก่อนน�ำมาสกัดเป็นน�้ำมันหอม
ระเหย ส�ำหรับปลายน�ำ้ คือการน�ำพืชสมุนไพรมาต่อยอดเป็น Room Diffuser หรือ
น�ำ้ มันหอมระเหยปรับอากาศ โดยวิสาหกิจชุมชนลุฟฟาลาสกัดน�ำ้ มันหอมระเหยจาก
สมุนไพรออร์แกนิกและน�ำมาผสานเข้ากับนวัตกรรมตัวสารท�ำละลายจากธรรมชาติ
(Green Solvent) ของกลุ่มบริษัทฯ และปรุงกลิ่นจนเป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับ
ของลุฟฟาลา เป็นการแสดงให้เห็นถึงการแบ่งปันแนวคิดและนวัตกรรมในการ
สร้างคุณค่าให้ภาคเกษตรกรรม และวิสาหกิจชุมชนอยู่เคียงคู่กับอุตสาหกรรม
ได้อย่างยั่งยืน
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Ecology
การพัฒนาความยั่งยืนของระบบนิเวศ
GC has joined forces with our partners, which includes government
agencies, academic institutions and local communities to carry out the
“GC Collaborative Community-based Water Management” project in
Rayong province since 2017. The project aims to alleviate floods and
droughts, contribute to the provision of sufficient clean water for
consumption, and raise local awareness about conserving water sources
and using water wisely through various activities. For example, check
dams have been constructed with GC’s plastic flapped sacks to enhance
water drainage efficiency, reduce sediment accumulation, and lower risks
of flooding. Furthermore, GC has also conducted the Groundwater Bank
project (closed system) to relieve the problems of saltwater intrusion as
well as floods and droughts for orchard farmers by recharging rainfall
into the ground. This helps create water security by using nature to help
nature.
บริษัทฯ ร่วมกับภาครัฐ สถาบันการศึกษา และชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยองด�ำเนิน
โครงการ GC รวมพลังรักษ์น�้ำมาตั้งแต่ปี 2560 เพื่อบรรเทาปัญหาน�้ำท่วม-น�้ำแล้ง
ในพื้นที่ และสนับสนุนให้ชุมชนมีน�้ำสะอาดส�ำหรับอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ
ตลอดจนสร้างจิตส�ำนึกการอนุรักษ์แหล่งน�้ำ และใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่าผ่านกิจกรรม
ที่ ห ลากหลาย เช่ น การสร้ า งแนวป้ อ งกั น ตลิ่ ง พั ง เพื่ อ ลดการกั ด เซาะตลิ่ ง
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน�้ำ และลดปัญหาตะกอนดินสะสม ส่งผลให้ล�ำน�้ำ
มีความลึกมากพอทีจ่ ะรับมวลน�ำ้ ในช่วงฤดูฝน ซึง่ ช่วยลดความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดปัญหา
น�ำ้ ท่วม ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้นำ� กระสอบพลาสติกแบบมีปกี ซึง่ เป็นนวัตกรรมของบริษทั ฯ
มาเป็นวัสดุหลักในการจัดท�ำ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดท�ำธนาคารน�้ำใต้ดิน
(ระบบปิด) เพือ่ ช่วยบรรเทาปัญหาการรุกล�ำ้ ของน�ำ้ เค็ม รวมทัง้ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง
และน�้ ำ ท่ ว มขั ง ให้ แ ก่ เ กษตรกรชาวสวน เพื่ อ เป็ น การช่ ว ยสร้ า งความมั่ น คง
ของทรัพยากรน�้ำโดยใช้หลักให้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ

GC holds the long-term target to demonstrate
responsibility towards the society, focusing 70 percent
of the efforts on social development in creating
business value and 30 percent on donations to the
society in 2023. Ultimately, we aim towards becoming
the Partner of Choice by 2025.
Additional information on other CSR projects is available at:
สำ�หรับรายละเอียดการดำ�เนินงานโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมอื่น ๆ
สามารถดูเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์
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ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีเป้าหมายระยะยาวในการสร้างความรับผิดชอบ
ต่อสังคม พร้อมทัง้ มุง่ สร้างการพัฒนาเชิงสังคมในวิถขี องการ
สร้ า งคุ ณ ค่ า ทางธุ ร กิ จ ให้ เ ป็ นร้ อ ยละ 70 และการบริจาค
สู ่ สั ง คมให้ เ ป็ น ร้ อ ยละ 30 ในปี 2566 และท้ า ยที่ สุ ด คื อ
การมุ่งไปสู่การเป็น Partner of Choice ภายในปี 2568
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Besides the abovementioned efforts, GC also
collaborates with network partners to carry out
projects on chemical recycling to create end-to-end
waste management in accordance with our established
plans. Highlight performance in 2021 include:
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นอกเหนื อ จากการด� ำ เนิ น งานที่ ผ ่ า นมาข้ า งต้ น บริ ษั ท ฯ
ยังร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด�ำเนินโครงการด้านการรีไซเคิล
พลาสติ ก เชิ ง เคมี (Chemical Recycling) เพื่ อ ให้ เ กิ ด
การจัดการขยะพลาสติกจากต้นทางสูป่ ลายทางแบบครบวงจร
(End-to-End Waste Management) ตามแผนงานที่วางไว้
โดยในปีนี้ มีการด�ำเนินงานที่โดดเด่น ดังนี้

End-to-End Plastic Waste Management using Chemical Recycling
โครงการจัดการขยะพลาสติกแบบครบวงจรด้วยการรี ไซเคิลพลาสติกเชิงเคมี
GC has collaborated with Suranaree University of Technology to carry
out “End-to-End Plastic Waste Management using Chemical Recycling”
by implementing the pyrolysis process to manage and increase value
for tainted plastic. In 2021, 43.2 tons of plastic waste was analyzed and
used for the trial production of pyrolysis oil, which was tested as fuel for
motor and feedstock or reactant for the chemical industry through the
production process of GC’s refinery. Moreover, the implementation of
the project correlates with the government’s draft action plan to manage
plastic by bringing plastic waste into Circular Economy and reutilizing
all by 2027 to drive Thailand towards becoming a sustainable Zero Waste
Society.
บริษัทฯ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด�ำเนินโครงการ “จัดการขยะ
พลาสติ ก แบบครบวงจรด้ ว ยการรี ไ ซเคิ ล พลาสติ ก เชิ ง เคมี ” ด้ ว ยกระบวนการ
ไพโรไลซิ ส (Pyrolysis) เพื่ อ จั ด การและเพิ่ ม มู ล ค่ า ขยะพลาสติ ก ปนเปื ้ อ น
โดยในปี 2564 ขยะพลาสติกจ�ำนวน 43.2 ตัน ถูกน�ำมาวิเคราะห์คุณสมบัติ และ
ทดลองผลิตเป็นน�้ำมันไพโรไลซิส (Pyrolysis Oil) พร้อมทั้งน�ำน�้ำมันดังกล่าว
มาทดสอบการใช้งานเป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับเครื่องยนต์ และวัตถุดิบหรือสารตั้งต้น
ส�ำหรับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ผ่านกระบวนการผลิตในโรงกลั่นน�้ำมันของบริษัทฯ
อีกทัง้ การด�ำเนินโครงการฯ ยังสอดคล้องกับร่างแผนปฏิบตั กิ ารด้านการจัดการขยะ
พลาสติกของรัฐบาล เรื่องการน�ำขยะพลาสติกกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
และน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ทั้งหมดในปี 2570 เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น
สังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) ต่อไปอย่างยั่งยืนอีกด้วย
Additional information on end-to-end plastic waste management
using chemical recycling is available at:
สำ�หรับโครงการจัดการขยะพลาสติกแบบครบวงจร
ด้วยการรีไซเคิลพลาสติกเชิงเคมีสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์
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Key Performance in 2021
การด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในปี 2564
Product Grades Certified with Carbon Footprint of Products (CFP)
เกรดผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
113

117

2018

2019

132

126

2021

2020

(product grades)
(เกรดผลิตภัณฑ์)

Product Grades Certified with Carbon Footprint Reduction (CFR)
เกรดผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองฉลากลดโลกร้อน

60

60

2018

2019

87

84

2020

2021

(product grades)
(เกรดผลิตภัณฑ์)

Revenue from Upcycling Products
รายได้จากผลิตภัณฑ์ Upcycling
12.8
2019
(million baht)
(ล้านบาท)
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13.8

2020

17.8

2021
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Target in 2022 and Long-Term Target
เป้าหมายในปี 2565 และเป้าหมายระยะยาว

Increase proportion of
high-performance and green
products to 30 percent of total
products by 2030

Adjust investment proportion to
reduce or eliminate greenhouse gas
and to adjust business portfolio to
become net zero organization

Build cooperation with networks,
partners, and external agencies to
monitor a product throughout its life
cycle using advanced recycling and
upcycling processes

ขยายสัดส่วนผลิตภัณฑ์สมรรถนะสูง
และผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ให้เป็นร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์
ทั้งหมดภายในปี 2573

ปรับสัดส่วนการลงทุนเพื่อลด
หรือก�ำจัดก๊าซเรือนกระจก
และเพื่อปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
ให้เป็นองค์กรคาร์บอนต�่ำ (Net Zero)

สร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
ภาคี หน่วยงานภายนอก เพื่อดูแล
ผลิตภัณฑ์ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์
ด้วยกระบวนการรีไซเคิลขั้นสูง และ
Upcycling
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COMPENSATION-DRIVEN
การชดเชยคาร์บอน

Target:

Key
Achievement
in 2021
ความส�ำเร็จ
ที่ส�ำคัญ
ของบริษัทฯ
ในปี 2564

8.9

12.7

• Eco-Forest Rayong Wanarom has been registered in the Green Forest
Projects category of the Thailand Voluntary Emission Reduction
Program (T-VER), initiated by the Thailand Greenhouse Gas
Management Organization (Public Organization)
• โครงการป่านิเวศระยองวนารมย์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
(Thailand Voluntary Emission Reduction Program หรือ T-VER)
ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ประเภทโครงการป่าไม้สีเขียว
• Khao Huai Mahat Forest Restoration and Water Conservation Project
has been awarded the Letter of Recognition from the Thailand
Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)’s
Low Emission Support Scheme (LESS) for private sector in the Forest
and Green Areas category
• โครงการฟื้นป่า รักษ์น้ำ� เขาห้วยมะหาด ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ภาคเอกชน
ประเภทป่าไม้และพื้นที่สีเขียว

GC strives to become a Net Zero Organization by 2050. Thereby, carbon
offsets are another key method in the management of residual greenhouse
gases after aligning operations with efficiency-driven and portfolio-driven
approaches. GC employs technology-based solutions and offsets through
nature-based solutions to achieve established targets.

Commitment
ความมุ่งมั่น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)
ภายในปี 2593 ทั้งนี้ การชดเชยคาร์บอนนับเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ส�ำคัญในการบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจกส่วนที่เหลือหลังจากการด�ำเนินงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Efficiency-Driven) และการปรับ
โครงสร้างธุรกิจในระยะยาวสู่ธุรกิจคาร์บอนต�่ำโดยยังคงรักษาการเติบโตขององค์กร
(Portfolio-Driven) โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นทั้งการใช้เทคโนโลยี (Technology-based
Solutions) และการชดเชยผ่านการดูดซับคาร์บอนจากธรรมชาติ (Nature-Based
Solutions) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
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Key Stakeholders
ผู้มีส่วนได้เสียหลัก
Business Partner
หุ้นส่วนทางธุรกิจ

Creating Shared Business Value
การสร้างคุณค่าร่วมกันทางธุรกิจ
Community, Society and
the Environment
ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม

Social and
Relationship Capital
สังคม

Natural Capital
สิ่งแวดล้อม

GC does not only support and encourage forestation for carbon
sequestration in accordance with our plan to become a Net Zero
Organization by 2050, but we also cultivate a sense of social and
environmental responsibility as part of our business operations in order
to deliver products for better living alongside making the world a better
place for future generations.
GC มิได้เพียงส่งเสริม สนับสนุนการปลูกป่าเพื่อดูดซับคาร์บอน ตามแผน
การดำ�เนินงานสู่การเป็นองค์กร Net Zero ในปี 2593 เท่านั้น แต่เราปลูกจิตสำ�นึก
ของความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำ�เนินธุรกิจ
เพื่อส่งมอบทั้งผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ชีิวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ควบคู่ไปกับ
โลกที่น่าอยู่ให้คนรุ่นหลัง

Financial Capital
การเงิน

ดร.ณัฐกร ไกรกุล
Dr. Natthakorn Kraikul
Vice President,
Circular Economy

Challenges and Strategic Responses
ความท้าทายและการด�ำเนินงานเพื่อตอบสนอง
Challenges

ความท้าทาย

Strategic Responses

การด�ำเนินงานเพื่อตอบสนอง

Study and research Carbon Capture Utilization and
Storage (CCUS) technology and innovation that is
suitable for GC’s business operations

GC has built cooperation with partner network and
invested through Corporate Venture Capital (CVC) to
gain access to CCUS technology and innovation
based on technology availability and business
feasibility. We have also planned and assigned a team
to conduct a study on CCUS.
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การศึกษา ค้นคว้า เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดักจับ
และกักเก็บคาร์บอนในชั้นบรรยากาศเพื่อน�ำมาใช้ประโยชน์
(Carbon Capture Utilization and Storage: CCUS)
ที่มีความเหมาะสมต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริ ษั ท ฯ สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ย และลงทุ น
ใน Corporate Venture Capital (CVC) เพือ่ เข้าถึงเทคโนโลยี
และนวัตกรรม CCUS โดยพิจารณาจากความพร้อมของ
เทคโนโลยีและความเป็นไปได้เชิงธุร กิจ รวมถึงวางแผน
และจัดตัง้ ทีมในการด�ำเนินการศึกษาเรือ่ ง CCUS
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In addition to our efficiency-driven and portfolio-driven
efforts, GC also focuses on compensation-driven
operations to offset residual carbon by using
technology-based solutions, such as Carbon Capture
and Storage (CCS), as well as nature-based solutions
for carbon sequestration, such as forestation,
reforestation, etc., in order to attain GC’s established
Net Zero Target. Highlight operations in 2021 include:
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นอกเหนื อ จากการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการผลิ ต
และลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก (Efficiency-Driven)
และการปรับโครงสร้างธุรกิจในระยะยาวสู่ธุรกิจคาร์บอนต�่ำ
โดยยังคงรักษาการเติบโตขององค์กร (Portfolio-Driven)
บริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ ด� ำ เนิ น การชดเชยคาร์ บ อนที่ เ หลื อ อยู ่
(Compensation-Driven) ด้ ว ยแนวทางและเทคโนโลยี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ที่ ห ลากหลาย (Technology-based
Solutions) เช่น การดักจับและกักเก็บคาร์บอนด้วยเทคโนโลยี
Carbon Capture and Storage (CCS) ควบคูก่ บั การชดเชย
ผ่ า นการดู ด ซั บ คาร์ บ อนจากธรรมชาติ (Nature-Based
Solutions) เช่น การปลูกป่า ฟื้นฟูป่า เป็นต้น เพื่อให้บริษัทฯ
บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
ที่ก�ำหนดไว้ โดยในปี 2564 มีการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

Nature-based Solutions
การด�ำเนินงานด้านการชดเชยผ่านการดูดซับคาร์บอนจากธรรมชาติ
GC has continuously worked in collaboration with
government agencies, the private sector, the society,
and local communities to restore and reinforce the
balance of forest ecosystems. This collective effort
spans across 2,500 rai of forest, serving as another
means of carbon sequestration and creation of carbon
credits to compensate remaining greenhouse gas
emissions from our efficiency-driven and portfolio-driven
operations. Highlight projects include:

บริษัทฯ ด�ำเนินโครงการฟื้นฟูและเสริมสร้างสมดุลของระบบ
นิเวศของป่าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม
รวมถึงชุมชนต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่ งบนพืน้ ทีร่ วมกว่า 2,500 ไร่
เพือ่ เป็นอีกหนึง่ ช่องทางในการกักเก็บคาร์บอน และการสร้าง
Carbon Credit ส�ำหรับชดเชยก๊าซเรือนกระจกส่วนทีเ่ หลืออยู่
หลังจากการด�ำเนินงานด้านการเพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิตและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Efficiency-Driven)
และการปรับโครงสร้างธุรกิจในระยะยาวสู่ธุรกิจคาร์บอนต�่ำ
โดยยังคงรักษาการเติบโตขององค์กร (Portfolio-Driven)
มีโครงการที่โดดเด่น ดังนี้
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Eco-Forest Rayong Wanarom
โครงการป่านิเวศระยองวนารมย์
GC has joined our partner network and stakeholders in planting the
Eco-Forest Rayong Wanarom on an 80-rai plot of land at Asia Industrial
Estate, Ban Chang sub-district, Ban Chang district, Rayong province.
In line with the principles of Eco-Forest, this sustainable forestation
endeavour aims to transform the area into a forestation model, increase
carbon storage and expand green areas for local communities in Rayong
province. In 2015, the Eco-Forest Rayong Wanarom was registered in
the Green Forest category of the Thailand Voluntary Emission Reduction
Program (T-VER), initiated by the Thailand Greenhouse Gas Management
Organization (TGO).
บริ ษั ท ฯ ร่ ว มกั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยและผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ด� ำ เนิ น การปลู ก ป่ า นิ เ วศ
ระยองวนารมย์ในพืน้ ทีภ่ ายในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ต�ำบลบ้านฉาง อ�ำเภอบ้านฉาง
จังหวัดระยอง รวมพื้นที่การปลูกป่าทั้งหมด 80 ไร่ โดยเป็นการปลูกป่าอย่างยั่งยืน
ตามหลักการ Eco Forest เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ต้นแบบในการปลูกป่า
เพิม่ พูนการกักเก็บคาร์บอน รวมถึงเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวให้กบั ชุมชนชาวระยอง โดยปี 2558
ป่านิเวศระยองวนารมย์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission
Reduction Program หรือ T-VER) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(อบก.) ประเภทโครงการป่าไม้สีเขียว

GC Forestation area
ปลูกป่า
rais
ไร่

80

Greenhouse gas sequestration
ดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้กว่า

1,270

tons CO2 equivalent
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

Additional information on Eco-Forest Rayong Wanarom is available at:
โครงการป่านิเวศระยองวนารมย์สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์
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Equivalent to planting
เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่
trees
ต้น

141,107
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Huai Mahat Forest Restoration Project
โครงการฟื้นป่า รักษ์น้ำ� เขาห้วยมะหาด
GC has collaborated with a network of government agencies, the private
sector, communities, and educational institutions, namely Air and Coastal
Defense Command, Konrakpa Club under the Charklukya – Huai Mahat
community and Kasetsart University, for 8 consecutive years. Together,
we have been rehabilitating and conserving ecosystems covering an area
of 2,500 rais on Khao Huai Mahat Mountain in Rayong province since
2013. The Huai Mahat Forest Restoration and Water Conservation Project
has been certified by the Thailand Greenhouse Gas Management
Organization (Public Organization) as a Low Emission Support Scheme
(LESS) by the private sector in the Forest and Green Area category.
Under the project, a large carbon sequestration source has been created.
At the same time, activities such as forestation and construction of weirs
have contributed to the rehabilitation and conservation of the environment
and resources on Khao Huai Mahat Mountain, creating biodiversity and
balance for the ecosystem in a sustainable manner. In 2021, a number
of plant diversity were 169 and animal diversity were 327 species.
The numbers are increased from 2013 by 110 and 157 species for plant
and animal, respectively. Furthermore, GC has discovered the rare species
of animal i.e. Elongated Tortoise, and endangered species e.g. Leopard
cat, Small Indian Civet, and Crested Serpent-eagle.
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการร่วมกับเครือข่ายทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน ชุมชน และสถาบันการศึกษา ได้แก่
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) ชมรมคนรักษ์ป่า ชากลูกหญ้า-ห้วยมะหาด
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างต่อเนื่องมากว่า 8 ปี ในโครงการฟื้นฟูและบ�ำรุงรักษาระบบนิเวศ
ในพื้นที่ป่าต้นน�้ำ 2,500 ไร่ บนเขาห้วยมะหาด จังหวัดระยอง อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 โดยได้รับ
การรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ว่าเป็นโครงการสนับสนุนกิจกรรม
ลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS ) ภาคเอกชนประเภทป่าไม้และพื้นที่สีเขียว
ซึ่งโครงการนี้นอกจากจะเป็นการสร้างแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดใหญ่แล้ว ยังช่วยฟื้นฟู
และรักษาสภาพแวดล้อม รวมถึงทรัพยากรบนเขาห้วยมะหาด ผ่านกิจกรรมการปลูกต้นไม้ สร้างฝายชะลอน�้ำ
เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) เพื่อเสริมสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
ซึง่ ในปี 2554 พืน้ ทีด่ งั กล่าวมีความหลากหลายของชนิดพันธุพ์ ชื ทัง้ หมด 169 ชนิด และชนิดพันธุส์ ตั ว์ทงั้ หมด
327 ชนิ ด ซึ่ ง มากขึ้ น กว่ า เดิ มถึ ง 110 ชนิ ด และ 157 ชนิ ด จากปี 2556 ตามล� ำ ดั บ และพบสั ต ว์
สายพันธุ์หายาก (Rare Species) ได้แก่ เต่าเหลือง และสัตว์ป่าหายาก ได้แก่ แมวดาว ชะมดเช็ด เหยี่ยวรุ้ง
อีกด้วย
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01

02

the Konrakpa Club
under the Charklukya –
Huai Mahat community

ชมรมคนรักษ์ป่า
ชากลูกหญ้าห้วยมะหาด

03

Air and Coastal
Defense
Command

หน่วยบัญชาการ
ต่อสู้อากาศยาน
และรักษาฝั่ง

PTTGC

Supporting for project
implementation

Project supporting
budgeting and
assessment monitoring

Area utilization supporting
and project cooperation

ให้ความร่วมมือและ
เป็นหลักในการดำ�เนินงาน
โครงการ

สนับสนุนการดำ�เนินโครงการ
งบประมาณ และการติดตาม
ประเมินผล

สนับสนุนและให้ความร่วมมือ
ในการใช้พื้นที่ และร่วม
ดำ�เนินงานโครงการ

Greenhouse gas sequestration
ดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้กว่า

Total Forestation area
พื้นที่โครงการ
rais
ไร่

2,500

32,807

tons CO2 equivalent
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

04
Kasetsart

University

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
Supporting for information
and knowledge relevant
with conservation &
environmental development
สนับสนุนข้อมูลและความรู้
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม

Equivalent to planting
เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่
trees
ต้น

364,513

Additional information on Huai Mahat Forest Restoration Project is available at:
สำ�หรับโครงการฟื้นป่า รักษ์น้ำ� เขาห้วยมะหาด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์

Target in 2022 and Long-Term Target
เป้าหมายในปี 2565 และเป้าหมายระยะยาว
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• Capture 6.30 million tons of carbon
by CCUS technology in 2050

• Offset 0.80 million tons of carbon through
natured-based solutions in 2050

• การดักจับคาร์บอน
ด้วยเทคโนโลยี CCUS 6.30 ล้านตัน ในปี 2593

• การชดเชยผ่านการดูดซับคาร์บอนจากธรรมชาติ
(Nature-Based Solutions) 0.80 ล้านตัน
ในปี 2593

PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
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ENABLING STRATEGY
กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กร

• Total Recordable Injury Rate (TRIR) of employees and contractors
are 0.41 and 1.04 cases per 1 million man-hours, respectively.
• No fatal accidents among employees and contractors.
• อัตราการบาดเจ็บจากการทำ�งาน (TRIR) ของพนักงาน 0.41
และผู้รับเหมา 1.04 รายต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำ�งาน
• ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตของพนักงานและผู้รับเหมา

Key
Achievement
in 2021
ความส�ำเร็จ
ที่ส�ำคัญ
ของบริษัทฯ
ในปี 2564

• 91 1st Tier Critical Suppliers passed the Supplier Environmental,
Social and Governance (ESG) Evaluation.
• Conducted human rights risk assessment covering 100 percent
of GC’s activities across the supply chain and set human rights and safety.
risk mitigation measures that are in line with international standards
• คู่ค้าที่สำ�คัญจำ�นวน 91 ราย ผ่านการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และการกำ�กับดูแลที่ดี (ESG)
• บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุมทุกกิจกรรมของบริษัทฯ
ตลอดโซ่อุปทาน (ร้อยละ 100) และมีแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชนและความปลอดภัยที่สอดคล้องกับแนวทางตามมาตรฐานสากล
• Increased investment in startups and technology funds
to 30 million USD through Corporate Venture Capital (CVC)
• 4 new patents and technology and patent licensing of 4 technologies
• ร่วมลงทุนกับบริษัทสตาร์ทอัพ และกองทุนด้านเทคโนโลยี (CVC)
โดยได้เพิ่มการลงทุนเป็นกว่า 30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
• จำ�นวนสิทธิบัตรใหม่ 4 ฉบับ และการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี
และสิทธิบัตร 4 เทคโนโลยี
• Employee engagement level is 72%, which is higher than that
of the same industry group in Asia Pacific (61%)
• ระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ร้อยละ 72 ซึ่งสูงกว่า
บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ร้อยละ 61)

GC committed to strengthen the organization transformation to achieve the goal of
sustainability business, and to achieve the net zero target of greenhouse gas
emission reduction by 2050. As a result, GC has comprehensively developed
business operations i.e., Occupational Health and Safety, Supply Chain Management,
Innovation Management, Employee Attraction, Human Capital Development, and
Information Security/Cybersecurity Governance to align with the growth and goal
of GC’s business.

Commitment
ความมุ่งมั่น

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาการด�ำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กร (Organization Transformation)
ให้บรรลุเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็น 0 (Net Zero) ภายในปี 2593 โดยมุ่งพัฒนาองค์กรอย่างรอบด้านครอบคลุมการ
ด�ำเนินงานในทุกมิติ อาทิ การบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การบริหารจัดการ
โซ่อุปทาน การพัฒนาและยกระดับนวัตกรรม ตลอดจนสรรหาและพัฒนาพนักงาน พร้อมทั้ง
พัฒนาระบบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดรับกับการเติบโต และเป้าหมาย
ทางธุรกิจของบริษัทฯ
INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2021
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OCCUPATIONAL
HEALTH AND SAFETY
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

Target:

3.9

• No fatal accidents among employees and contractors.
• ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตของพนักงานและผู้รับเหมา

Key
Achievement
in 2021
ความส�ำเร็จ
ที่ส�ำคัญ
ของบริษัทฯ
ในปี 2564

• Total Recordable Injury Rate (TRIR) of employees and contractors
are 0.41 and 1.04 cases per 1 million man-hours, respectively.
• อัตราการบาดเจ็บจากการทำ�งาน (TRIR) ของพนักงาน 0.41 และผู้รับเหมา
1.04 รายต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำ�งาน

• Reinforcement of off-the-job safety culture among employees
and their families.
• เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยภายนอกแก่พนักงานและครอบครัว

GC strives to become a Zero Accident Organization and places the safety of
all employees and contractors as our top priority. The company aligns our
occupational health and safety management with national and international
laws and standards. We also conduct comprehensive safety risk assessments
and reviews on a regular basis while working continuously to improve our
safety control system and measures with a goal to become a role model
organization in occupational health and safety.

Commitment
ความมุ่งมั่น
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บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นองค์กรทีป่ ราศจากอุบตั เิ หตุและการบาดเจ็บจากการท�ำงาน (Zero
Accident Organization) โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานทุกระดับ รวมถึง
ผู้รับเหมาเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ บริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้
สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานทัง้ ในระดับประเทศและระดับสากล พร้อมทัง้ ประเมิน
และทบทวนความเสี่ยงด้านความปลอดภัยรอบด้านอย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจนปรับปรุง
พัฒนาระบบและมาตรการควบคุมความปลอดภัยของบริษทั ฯ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ก้าวเป็น
องค์กรต้นแบบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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Creating Shared Business Value
การสร้างคุณค่าร่วมกันทางธุรกิจ

Business Partner
หุ้นส่วนทางธุรกิจ

Employee
พนักงาน

Financial Capital
การเงิน

GC commits to eradicate the incidents and injuries of SHE
by strengthening B-CAREs.
GC มุ่งมั่นที่จะปราศจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ
ด้าน SHE ด้วยวัฒนธรรมความปลอดภัย B-CAREs

Human Capital
บุคลากร

Social and
Relationship Capital
สังคม

คุณเสขสิริ ปิยะเวช
Mr. Sakesiri Piyavej
Senior Vice President,
Quality, Safety, Occupational
Health and Environment

Challenges and Strategic Responses
ความท้าทายและการด�ำเนินงานเพื่อตอบสนอง
Challenges

ความท้าทาย

2021 Safety performance statistics have risen
compared to the previous year, partly due to social
distancing and on-site personnel density reduction
measures.

ในปีนสี้ ถิตกิ ารด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยสูงขึน้ จากปีกอ่ น
ซึง่ ส่วนหนึง่ มีสาเหตุมาจากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
และลดความหนาแน่นของผู้ปฏิบัติงานที่หน้างาน

Strategic Responses

การด�ำเนินงานเพื่อตอบสนอง

GC has formulated diverse projects and carried out
various operations concerning occupational health
and safety, such as PSM Long Range Plan, PSM Deep
Dive Assessment, Take Time to B-CAREs, Zero
Accident Strategy, and Operational Discipline to
enhance personal safety and process safety awareness.

บริษทั ฯ จัดท�ำโครงการและมีการด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยที่หลากหลาย อาทิ PSM Long Range
Plan โครงการ PSM Deep Dive Assessment โครงการ
Take time to B-CAREs และ Zero Accident Strategy
รวมทัง้ โครงการวินยั ในการปฏิบตั กิ าร (Operational Discipline)
เพื่อยกระดับความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Safety)
และความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety)
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Stepping Up Our Ambitions
แผนการด�ำเนินงานในอนาคต
Following the strategy to strengthen our performance
in personal safety and process safety, GC has defined
the 2021-2030 Safety Action Plan as follows:
• Strengthen B-CAREs, or the safety culture, to raise
awareness and encourage strict compliance.
• Take proactive approach on risk management and
categorize safety management according to project
priority.
• Determine process safety management (PSM)
governance infrastructure and role by encouraging
GC Group, contractors, and key suppliers to
establish their respective infrastructure and role in
PSM management at corporate, business unit, and
plant levels.
• Promote an operational discipline structure among
GC Group, contractors, and key suppliers.
Safety is at the core of GC’s business conduct. We
are firmly committed to becoming a Zero Accident
Organization. Therefore, we work hard to ensure that
all our partners work safely and that our production
process is not interrupted. This is also applied to our
stakeholders across the supply chain, allowing them
to carry out their operations in a smooth and safe
manner.

บริษัทฯ ยึดถือความปลอดภัยเป็นหลักในการด�ำเนินธุรกิจ
ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุและ
การบาดเจ็บจากการท�ำงาน (Zero Accident Organization)
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกคนที่ร่วมงานกับบริษัทฯ จะสามารถ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างปลอดภัย ไม่สง่ ผลกระทบต่อการด�ำเนินการ
ของกระบวนการผลิต รวมถึงการด�ำเนินงานและความปลอดภัย
ของผู้มีส่วนได้เสียตลอดโซ่อุปทาน

In doing so, GC has established the Quality, Security,
Safety, Occupational Health, Environment, and
Business Continuity (QSHEB) Policy. A safety
management infrastructure and guideline has also
been developed in line with the GC Management
System (GCMS), Process Safety Management (PSM),
and ISO 45001. At the same time, activities under the
B-CAREs project have been executed with the aim
to raise awareness on safety culture among employees,
both on- and off-the-job, covering all types of activities
carried out by employees, contractors, and key
suppliers.

ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ ได้ ก� ำ หนดนโยบายคุ ณ ภาพ ความมั่ น คง
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิง่ แวดล้อม และความต่อเนือ่ ง
ทางธุ ร กิ จ (QSHEB Policy) รวมทั้ ง พั ฒ นาโครงสร้ า ง
และแนวปฏิบตั ดิ า้ นการจัดการความปลอดภัยทีด่ ี ซึง่ สอดคล้อง
กับการบริหารจัดการทีเ่ ป็นเลิศของบริษทั ฯ (GC Management
System: GCMS) มาตรฐานความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
(Process Safety Management: PSM) และมาตรฐาน
ความปลอดภัยระดับสากล ISO 45001 ตลอดจนเสริมสร้าง
ความตระหนั ก ถึ ง วั ฒ นธรรมความปลอดภั ย แก่ พ นั ก งาน
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งครอบคลุมถึงทุกกิจกรรม
ของพนั ก งาน ผู ้ รั บ เหมา และคู ่ ค ้ า ที่ ส� ำ คั ญ ผ่ า นกิ จ กรรม
B-CAREs

Additional information on occupational health and safety
management is available at:
สำ�หรับแนวทางการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์
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บริษทั ฯ มีแผนการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของความปลอดภัย
ส่ ว นบุ ค คล (Personal Safety) และความปลอดภั ย
ในกระบวนการผลิต (Process Safety) โดยได้กำ� หนดแผนการ
ด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยปี 2564-2573 ดังนี้
• B-CAREs Strengthen การเสริมความแข็งแกร่งทางด้าน
วั ฒ นธรรมความปลอดภั ย เพื่ อ เพิ่ ม ความตระหนั ก
และการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
• การบริหารจัดการความเสีย่ งเชิงรุก และจัดกลุม่ การบริหาร
ความปลอดภัยโดยพิจารณาความส�ำคัญของโครงการ
• ก�ำหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ในการบริหารงาน
ด้าน PSM ส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทฯ ผู้รับเหมา และคู่ค้า
ที่ ส� ำ คั ญ ก� ำ หนดโครงสร้ า งและบทบาทหน้ า ที่ ใ นการ
บริหารงานด้าน PSM ทัง้ ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน
และระดับโรงงาน
• สนั บ สนุ น โครงสร้ า งด้ า นวิ นั ย ในการปฏิ บั ติ ง าน
(Operational Discipline) แก่กลุม่ บริษทั ฯ ผูร้ บั เหมา และ
คู่ค้าที่ส�ำคัญ
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Process Safety
ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
GC has established the PSM Long Range Plan in
collaboration with DuPont, a recognized global leader
in safety, to raise the level of our process safety
management (PSM) to World Class, achieve high plant
reliability and prevent loss from process safety
incidents. Outstanding PSM projects in 2021 include
Operational Discipline (OD) and PSM Deep Dive
Assessment. Additionally, GC has appointed the
Process Safety Management (PSM) GC Group
Taskforce to communicate relevant policies, plans
and key indicators as well as share our PSM good
practices to subsidiaries in order to enhance their
PSM performance through an exchange of knowledge,
experience and best practices.

บริษทั ฯ ยังจัดท�ำ PSM Long Range Plan ร่วมกับ DuPont
ซึง่ เป็นบริษทั ชัน้ น�ำทีม่ ชี อื่ เสียงด้านความปลอดภัยระดับสากล
เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
ให้อยูใ่ นระดับสากล (World Class PSM) และมีความน่าเชือ่ ถือ
ของพื้นที่ปฏิบัติงาน (Plant Reliability) สูง ตลอดจนป้องกัน
ความสู ญ เสี ยจากการเกิ ด อุ บั ติ ก ารณ์ ด ้ า นความปลอดภัย
กระบวนการผลิต (Process Safety Incident) โดยในปี 2564
มีโครงการด้าน PSM ที่โดดเด่น อาทิ โครงการวินัยในการ
ปฏิบัติการ (Operational Discipline: OD) และโครงการ
PSM Deep Dive Assessment นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดตั้ง
Process Safety Management (PSM) GC Group Taskforce
เพือ่ สือ่ สารนโยบาย แผนงาน และตัวชีว้ ดั ทีส่ �ำคัญของบริษทั ฯ
สู่บริษัทในกลุ่ม รวมทั้งขยายผล PSM Good Practice
ของบริษทั ฯ ให้บริษทั ในกลุม่ สามารถยกระดับการด�ำเนินงาน
ด้าน PSM ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และ
แนวทางการปฏิบัติงานทางด้าน PSM ระหว่างบริษัทในกลุ่ม

Outstanding PSM Projects in 2021
โครงการความปลอดภัยของกระบวนการผลิตที่โดดเด่นในปี 2564
Operational Discipline (OD)
โครงการวินัยในการปฏิบัติการ
GC has worked continuously to promote and instill
knowledge and understanding of operational discipline
throughout the organization. In this regard, the OD
project has been implemented since 2020. The project
centers on the development of three main aspects,
which are leadership, work process, and performance
standards, in order to reinforce good attributes in all
executives and employees.

บริ ษั ท ฯ สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจและส่ ง เสริ ม เรื่ อ งวิ นั ย
ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดท� ำโครงการวินัย
ในการปฏิ บั ติ ก ารตั้ ง แต่ ป ี 2563 ซึ่ ง มุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นา
ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาวะผูน้ �ำ ด้านกระบวนการท�ำงาน และ
ด้านมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ของคุณลักษณะที่ดีให้กับผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับ
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Three Main Operational Disciplines
วินัยในการปฏิบัติการ 3 ด้านหลัก
Operational Discipline
วินัยในการปฏิบัติงาน

Leadership
ภาวะผู้นำ�

Work Process
กระบวนการท�ำงาน

Action
แนวทางการด�ำเนินงาน

Target
เป้าหมาย

Build disciplined executives as role models and
inspiration of working safely for employees across
the organization

• Become role models for
employees
• Share a common goal within the
organization
• Work strongly as a team

สร้างผู้บริหารที่มีวินัยเป็นแบบอย่าง
ในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
ให้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กร

• การเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงาน
• การมีเป้าหมายร่วมกันในองค์กร
• การท�ำงานเป็นทีมที่เข้มแข็ง

Adapt innovations in conjunction with grooming
safety management experts (SMEs) in the area of
proactive accident management and prevention,
enabling employees to recognize dangers or
anomalies in the production process as well as
investigate the root cause of such incident in order
to reduce risks of process safety incidents, and to
issue effective preventive measures.

• Appropriate and competent
resource preparation
• Employee engagement
• Two-way communication on
safety between supervisors
and operators

• การจัดเตรียมทรัพยากรที่เหมาะสม
ประยุกต์ ใช้นวัตกรรมควบคู่ไปกับการสร้างผู้เชี่ยวชาญ
และมีศักยภาพ
(SMEs) ด้านการบริหารจัดการและป้องกันอุบัติเหตุเชิงรุก
• การมีส่วนร่วมของพนักงาน
ให้พนักงานสามารถวิเคราะห์อันตรายหรือเหตุการณ์
ผิดปกติในกระบวนการผลิต ตลอดจนสืบสวนหาสาเหตุ • การสื่อสารด้านความปลอดภัย 2 ทาง
ระหว่างหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน
ที่แท้จริงของเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงที่
อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง (Process Safety Incident)
พร้อมทั้งก�ำหนดมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ

Performance
Standards
มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน

180

Integrate safety culture and safety system
by building operational discipline.

• Operate in line with safety
measures and procedures
on a regular basis
• Avoid shortcuts in work
procedures

บูรณาการวัฒนธรรมความปลอดภัย
และระบบความปลอดภัยให้เป็นหนึ่งเดียวกัน
ด้วยการสร้างวินัยในการปฏิบัติการ

• การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานและขั้นตอน
ด้านความปลอดภัยอย่างสม�ำ่ เสมอ
• การไม่ลัดขั้นตอนการท�ำงาน
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ทั้ ง นี้ ในปี 2564 บริ ษั ท ฯ ได้ ข ยายผลโครงการวิ นั ย ใน
การปฏิ บั ติ ก ารให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก โรงงานของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ
โดยมีกิจกรรมที่ส�ำคัญ อาทิ การสร้างภาวะผู้น�ำผ่านกิจกรรม
Workshop OD Implementation for Leaders และการอบรม
Refresh Inspirational Leadership Program (ILP)
โครงการ OD Train-the-Trainer โครงการ OD Training for
Leaders (Phenol, BPA)

PSM Audit/Assessment System Improvement
and PSM Deep Dive Assessment
โครงการพัฒนาระบบ PSM Audit/Assessment
และโครงการ PSM Deep Dive Assessment
GC has collaborated with advisory agency, DuPont, to improve and
strengthen the PSM Audit/Assessment system, placing emphasis on
1) Assessor Capability and 2) Tools and Methods, which are key elements
in creating sustainability for PSM implementation.
บริษัทฯ ได้ร่วมกับที่ปรึกษา DuPont ปรับปรุงระบบ PSM Audit/Assessment
ให้มีความเข้มแข็ง โดยมุ่งพัฒนาเรื่อง 1) ความสามารถของผู้ตรวจประเมิน
2) เครื่ องมื อ และวิ ธี ก ารที่ ใ ช้ ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นส� ำคั ญ ที่ ช ่ ว ยสร้ า งความยั่ ง ยื น ให้ กั บ
การด�ำเนินงานด้านการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

Additionally, GC plans to carry out site validation
activities using the PSM Deep Dive Assessment
protocol, which performs an in-depth verification of
the PSM management system in OLE3 and Phenol
sites. The assessment results will be used to review
how effective the current PSM management system
is with the objective of achieving World Class.

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะจัดท�ำ Site Validation โดย
PSM Deep Dive Assessment เพื่ อ ตรวจสอบระบบ
การจัดการ PSM เชิงลึกส�ำหรับพื้นที่ปฏิบัติงาน OLE3 และ
Phenol ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะน�ำผลการตรวจสอบมาพิจารณาระดับ
ความเข้มแข็งของระบบการจัดการ PSM โดยมีเป้าหมายทีจ่ ะ
มุ่งไปสู่ระดับ World Class
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Personal Safety and Safety Culture
ความปลอดภัยส่วนบุคคลและวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย
GC has established the Management Safety Leadership
Commitment for executives at each level as well as engaged
employees and contractors in safety operations. We have also
reinforced a safety culture through the Strengthen B-CAREs
scheme, which focuses on the safe working behavior of all parties.
Likewise, the company has drawn up the Zero Accident Strategy,
conducted the 2021 B-CAREs Safety Culture Program, and
educated employees to monitor and govern safety within the
organization. Such efforts have helped to heighten personal safety
and reduce work-related injuries, which will ultimately lead to the
accomplishment of GC’s “Zero Accident” goal.

B-CAREs

พฤติกรรมปลอดภัย
ห่วงใยเอื้ออาทร
หยุดก่อน... ถ้าไม่ปลอดภัย
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บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายความเป็นผู้น�ำการบริหารจัดการความปลอดภัย
(Management Safety Leadership Commitment) ของผู้บริหารแต่ละ
ระดับ และการมีสว่ นร่วมด้านความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงผูร้ บั เหมา
พร้ อ มทั้ ง เสริ ม สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ด้ า นวั ฒ นธรรมความปลอดภั ย
ที่มุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายมีพฤติกรรมการท�ำงานอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้จัดท�ำ Zero Accident Strategy พร้อมทั้งจัดท�ำโครงการ 2021
B-CAREs Safety Culture Program รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่
พนั ก งานให้ ส ามารถติ ด ตามและก� ำ กั บ ดู แ ลความปลอดภั ย ในองค์ ก ร
ได้ดว้ ยตนเอง เพือ่ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของความปลอดภัยส่วนบุคคล
ลดอัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงาน น�ำไปสู่เป้าหมาย “อุบัติเหตุและ
การบาดเจ็บจากการท�ำงานเป็นศูนย์”
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ZERO
ACCIDENT
STRATEGY

LEADERSHIP
BU Head, VP, DM, Sup.

“ Everyone
DO IT RIGHT Every time”

OWNERSHIP
Area Owner & Job Owner

APPENDIX

PARTNERSHIP
Contractor
Zero Accident
Strategy
Leadership

Target
กลุ่มเป้าหมาย
Business Unit (BU) Head,
Vice President (VP),
Division Manager (DM), Supervisor
หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ (BU Head)
ผู้จัดการฝ่าย (VP)
ผู้จัดการส่วน (DM)
หัวหน้างาน (Supervisor)

Involvement and Compliance
การมีส่วนร่วมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
Executives demonstrate felt leadership in on-site accident
prevention by communicating safety statistics and expressing
thanks to employees for working safely.
ผู้บริหารแสดงออกถึงความรู้สึกเป็นผู้น�ำในการป้องกันอุบัติเหตุ
ในพื้นที่ โดยสื่อสารสถิติความปลอดภัยและขอบคุณทุกคน
ที่ทำ� งานปลอดภัย

Area Owner Excellence เจ้าของพื้นที่ : Onsite Verifier
• Validate the readiness of safety measures according
to the Work Permit system in all processes (100%).
Preoperation • ตรวจสอบความพร้อมมาตรการความปลอดภัย
ตามระบบ Work Permit ร้อยละ 100 ทุกงาน
• Discuss B-CAREs protocols and risks with operators using
During
Safety Walk Observation (SWO) for all processes (100%).
operation • พูดคุยกับคนท�ำงานเกี่ยวกับความเสี่ยง (B-CAREs)
ด้วย Safety Walk Observation (SWO) ร้อยละ 100 ทุกงาน

Ownership

Area Owner Excellence
Job Owner Excellence, i.e., foreman,
engineer, and operator
เจ้าของพื้นที่
เจ้าของงาน ได้แก่ Foreman,
Engineer and Operator

• Verify completeness and conduct house keeping of all
Postprocesses (100%).
operation • ตรวจสอบความสมบูรณ์ และการท�ำความสะอาด
(House Keeping) ร้อยละ 100 ทุกงาน

Job Owner Excellence เจ้าของงาน : GC Job Owner
Preoperation

During
operation

• Discuss and highlight safety and B-CAREs protocol prior to
commencing all processes using the Effective Toolbox
Talk method (100%).
• พูดคุยและเน้นยํ้าความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน (B-CAREs)
ด้วยการท�ำ Effective Toolbox Talk ร้อยละ 100 ทุกงาน
• Discuss and educate operators about compliance with the Job
Safety and Environment Analysis (JSEA), Life Saving Rules (LSR),
and Hand Injury Prevention using SWO in all processes (100%).
• พูดคุยสร้างความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติตาม
Job Safety and Environment Analysis (JSEA),
Life Saving Rule (LSR), Hand Injury Prevention
ด้วย SWO ร้อยละ 100 ทุกงาน

Procedure • Review and analyze risks and measures for all processes (100%).
change • ทบทวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการ ร้อยละ 100 ทุกงาน

Partnership

Contractor
ผู้รับเหมา

• 100% compliance with Life Saving Rules & Hand Injury Prevention
• 100% compliance with Work permit and JSEA
• Encourage operators to raise the alarm or stop processes
when an unsafe situation arises (B-CAREs)
• ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของชีวิตและการป้องกันการบาดเจ็บ
ของมือในการท�ำงานร้อยละ 100
• ปฏิบัติตามกฎการอนุญาตการท�ำงาน และ JSEA ร้อยละ 100
• ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานกล้าเตือนกันหากพบความไม่ปลอดภัย		
หรือหยุดงานได้ ถ้าไม่ปลอดภัย (B-CAREs)
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In 2021, GC held the “Take Time to B-CAREs”
campaign based on the Zero Accident Strategy to
support the achievement of our Zero Accident goal
and to place our Total Recordable Injury Rate (TRIR)
in the 1st Quartile. Through this activity, executives
demonstrated felt leadership in on-site accident
prevention by conveying safety statistics of the current
year and underlining the importance of the Zero
Accident goal. At the same time, all employees and
contractors were encouraged to share a common
safety commitment in preventing work-related
accidents. Besides conveying the significance of
on-site safety, GC also communicated and emphasized
on COVID-19 prevention measures.

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดท�ำแคมเปญ “Take Time to
B-CAREs...ให้เวลากับความปลอดภัย” ตามกลยุทธ์ Zero
Accident Strategy เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมาย Zero
Accident และ TRIR ในระดับ 1st Quartile ซึง่ กิจกรรมนีเ้ ป็น
กิ จ กรรมที่ ใ ห้ ผู ้ บ ริ ห ารแสดงออกถึ ง ความเป็ น ผู ้ น� ำ (Felt
Leadership) ในการป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่โดยสื่อสาร
ผลการดําเนินงานด้านความปลอดภัยในช่วงทีผ่ า่ นมาของปีนี้
และเน้ น ยํ้ า ความสํ า คั ญ ของเป้ า หมาย Zero Accident
รวมทั้ ง ให้ พ นั ก งานและผู ้ รั บ เหมาทุ ก คนมี ค วามมุ ่ ง มั่ น
ด้านความปลอดภัย (Safety Commitment) ร่วมกันที่จะ
ป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางาน อีกทั้งยังสื่อสารและเน้นย�้ำ
ต่ อ มาตรการป้ อ งกั น การระบาดโควิ ด 19 ควบคู ่ ไ ปกั บ
ความปลอดภัยทีห่ น้างานอีกด้วย

More details can be found on the website.
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์

Furthermore, GC has conducted projects to promote
personal safety, for example, One Supervisor One
B-CAREs, Onsite Verifier, GC Job Owner, and
Shopfloor Safety. These projects are in line with GC’s
Zero Accident Strategy.
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นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้จดั ท�ำโครงการส่งเสริมความปลอดภัย
ส่วนบุคคลที่สอดคล้องตาม Zero Accident Strategy อาทิ
โครงการ One Supervisor One B-CAREs โครงการ
Onsite Verifier, GC Job Owner และโครงการส่งเสริม
Shopfloor กล้าเตือน กล้าหยุด ถ้าไม่ปลอดภัย
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One Supervisor
One B-CAREs Project
โครงการ One Supervisor
One B-CAREs

One Supervisor One B-CAREs was formulated in accordance with GC’s Zero
Accident Strategy in Leadership. Each business unit (BU) encouraged
employees in safety operations and to nominate outstanding safety projects
for selection by a central committee. Awards were given to the winners during
the “SEEK Day” event. The details of all project entries will be recorded in
the GC Share Point and communicated through the Newsletter to allow
opportunities to exchange, learn from and further utilize such knowledge.
A total of 239 projects were included in this year’s program, consisting of
175 safety innovation projects and 64 safety culture projects. The winners
of the safety innovation category and the safety culture category are
“Equipment Transport Bridge for T-5205 (REF)” and “PHN Smart Activity
Protect (PHN)”, respectively.
บริษัทฯ จัดท�ำโครงการ One Supervisor One B-CAREs ซึ่งเป็นโครงการสอดคล้อง
ตาม Zero Accident Strategy ด้าน Leadership โดยให้แต่ละหน่วยธุรกิจ (Business
Unit: BU) รณรงค์ ด ้ า นการมี ส ่ ว นร่ ว มและคั ด เลื อ กผลงานการด� ำ เนิ น งานด้ า น
ความปลอดภัยดีเด่นภายใน BU โดยให้คณะกรรมการกลางคัดเลือกผลงานในทุก BU
เพื่อรับรางวัลในกิจกรรม SEEK Day ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของทุกผลงานไว้ใน
Share Point และสื่อสารผ่าน Newsletter เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และนําไปต่อยอด
โดยในปีนี้มีโครงการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยที่เข้าร่วมโครงการนี้ทั้งหมด 239
โครงการ แบ่งเป็นโครงการด้านนวัตกรรมความปลอดภัย 175 โครงการ และโครงการ
ด้านวัฒนธรรมความปลอดภัย 64 โครงการ โดยโครงการชนะเลิศด้านนวัตกรรม
ความปลอดภัย ได้แก่ Equipment Transport Bridge for T-5205 (REF) และโครงการ
ชนะเลิศด้านวัฒนธรรมความปลอดภัย ได้แก่ PHN Smart Activity Protect (PHN)
The award-winning project in safety innovation,
“Equipment Transport Bridge for T-5205”, streamlines
the work process to reduce the use of human labor
and large cranes in moving tools and equipments,
and increases operational efficiency and safety.

โครงการชนะเลิศด้านนวัตกรรมความปลอดภัย Equipment
Transport Bridge for T-5205 เป็นโครงการที่พัฒนา
กระบวนการท�ำงานเพื่อลดการใช้แรงงานคนและรถเครน
ขนาดใหญ่ ใ นการขนย้ า ยเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ต ่ า ง ๆ
แต่ เ พิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท� ำ งานและความปลอดภั ย
ในการปฏิบัติงาน
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Onsite Verifier Project
โครงการ Onsite Verifier

In line with GC’s Zero Accident Strategy in Ownership,
the Onsite Verifier project was conducted in 2021.
The audit of work permit compliance on 405 projects
showed that 95 percent of the permits followed GC’s
procedure while the remaining 5 percent did not.

ในปี 2564 บริษัทฯ จัดท�ำโครงการ Onsite Verifier ซึ่งเป็น
โครงการที่ ส อดคล้ อ งตาม Zero Accident Strategy
ด้ า น Ownership โดยท� ำ การตรวสอบความสอดคล้ อ ง
ของใบอนุญาตท�ำงาน (Work Permit) จ�ำนวนทัง้ สิน้ 405 งาน
ซึ่งพบว่าร้อยละ 95 ของจ�ำนวนใบอนุญาตท�ำงานที่ได้รับ
การตรวจสอบทั้งหมดมีความสอดคล้อง แต่อีกร้อยละ 5
ไม่สอดคล้อง

Compliance with Work Permit Procedure
ผลการตรวจสอบความสอดคล้อง
ของใบอนุญาตทำ�งาน

95%

Compliant
สอดคล้อง

5%

Non-compliant
ไม่สอดคล้อง

Non-compliance Issues
ประเด็นความไม่สอดคล้อง

15%

Job owner did not perform
Safety Walk Observation (SWO)
เจ้าของงานไม่ได้กำ�กับดูแล
หรือทำ� SWO ที่หน้างาน

12%
61%

Job owner did not perform
Effective Tool Box Talk
เจ้าของงานไม่ได้ทำ�
Effective Tool Box Talk
(ให้ผู้รับเหมาทำ�)

Job owner was on-site and signed
off, but did not engage in work/
safety discussion with contractor
เจ้าของงานลงพื้นที่ ลงนาม
แต่ไม่พูดคุย

12%

Job owner was signed off,
but did not conduct actual
on-site audit
เจ้าของพื้นที่ลงนามแต่ไม่ลงหน้างาน
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Shopfloor Safety Project
โครงการ ส่งเสริม Shopfloor กล้าเตือน กล้าหยุด ถ้าไม่ปลอดภัย
GC encourages operators to raise the alarm or to halt work activities if
an unsafe situation arises. Such practice is in line with the B-CAREs
safety culture. In this regard, the “Shopfloor Safety” project, which
corresponds to GC’s Zero Accident Strategy in Partnership, was initiated.
After implementation, 52.9 percent of operators were found to be capable
of raising the alarm or stop processes. Meanwhile, the remaining 47.1
percent were incapable of doing so, largely due to unawareness of risks
in operations.
บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานกล้าเตือนกัน หากพบความไม่ปลอดภัยหรือ
หยุดงานได้ถ้าไม่ปลอดภัยตามวัฒนธรรมความปลอดภัย B-CAREs โดยจัดท�ำ
โครงการ ส่งเสริม Shopfloor กล้าเตือน กล้าหยุด ถ้าไม่ปลอดภัยซึ่งเป็นโครงการ
ทีส่ อดคล้องตาม Zero Accident Strategy ด้าน Partnership ซึง่ ผลจากการด�ำเนิน
กิจกรรมพบว่า ร้อยละ 52.9 ผู้ปฏิบัติงาน กล้าเตือน กล้าหยุด แต่ร้อยละ 47.1
ไม่กล้าเตือน ไม่กล้าหยุด ซึง่ สาเหตุหลักมาจากไม่ทราบถึงความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดความ
ไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

Statistics on accidents during the beginning of 2021
were on an upward trend. Therefore, GC underlined
the abovementioned methods in our work process.
As a result of our occupational health and safety
operations, the Total Recordable Injury Rate (TRIR)
and Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR), which
are key indicators of employees’ and contractors’
safety performance, declined towards the end of 2021.

ทัง้ นี้ ในช่วงต้นปี 2564 ทีผ่ า่ นมา พบว่าสถิตอิ บุ ตั เิ หตุมแี นวโน้ม
ทีส่ งู ขึน้ จึงได้มกี ารเน้นย�ำ้ ในกระบวนการด�ำเนินงานตามข้างต้น
ให้เข้มข้นมากขึ้น ซึ่งผลจากการด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยของบริษัทฯ ดังกล่าว ส่งผลให้อัตราการ
บาดเจ็บจากการท�ำงาน (Total Recordable Injury Rate:
TRIR) อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการท�ำงานจนถึงขั้น
หยุดงาน (Lost Time Injury Frequency Rate: LTIFR)
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยของ
พนักงานและผูร้ บั เหมา ในช่วงปลายปี 2564 มีแนวโน้มลดลง
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As a result of the abovementioned process safety endeavours, one of process
safety event case occurred from gas leakage in the production process in 2021.
Therefore, GC strives to improve and upgrade safety in our production process
with more intensified mitigation measures covering all subsidiaries.
จากการด� ำ เนิ น งานด้ า นความปลอดภั ย ในกระบวนการผลิ ต ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น พบว่ า
ในปี 2564 เกิดอุบัติเหตุขึ้น โดยหนึ่งในนั้นเกิดจากกรณีเกิดก๊าซรั่วไหลในกระบวนการผลิต
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้มงุ่ มัน่ พัฒนาและยกระดับการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
ผ่านมาตรการรองรับสถานการณ์ให้เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและให้ครอบคลุมไปยังบริษัท
ในกลุ่มอีกด้วย

Process Safety
Event Tier 1
ความปลอดภัยใน
กระบวนการผลิต

Number of Process Safety Event
จำ�นวนกรณีที่เกิดอุบัติเหตุด้านความปลอดภัย
ในกระบวนการผลิต

0
2018
(No. of cases)
(จ�ำนวนกรณี)

2

1
2019

2020

2
2021

Target 2021

Target 2022

=0

=0

In 2021, the TRIR was on an upward trend at 0.41 per 1 million man-hours, while
the LTIFR was on a downward trend at 0.05 per 1 million man-hours.
GC commits to improving our safety operations and aims to demonstrate good
safety leadership within the organization.

Personal
Safety and Safety
Culture
ความปลอดภัย
ส่วนบุคคล และ
วัฒนธรรม
ด้านความปลอดภัย
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จากการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลและวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย พบว่า
ในปี 2564 มีอัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงาน (Total Recordable Injury Rate: TRIR)
0.41 ต่อ 1 ล้านชั่ วโมงท� ำงาน มี แนวโน้ มสู งขึ้ น แต่ ทั้ งนี้ อั ต ราความถี่ ข องการบาดเจ็บ
จากการท� ำ งานถึ ง ขั้ น หยุ ด งาน (Lost Time Injury Frequency Rate: LTIFR) 0.05
ต่อ 1 ล้านชั่วโมงท�ำงาน มีแนวโน้มลดลง
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ ได้ มุ ่ ง มั่ น พั ฒ นาและมี เ ป้ า หมายไปสู ่ ก ารเป็ น ต้ น แบบด้ า นความปลอดภั ย
(Safety Leadership) ที่ดีในองค์กร
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บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
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Total Recordable Injury Rate (TRIR)
อัตราการบาดเจ็บจากการทำ�งาน

(Cases per 1 million man-hours)
(กรณีต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำ�งาน)

1.04

0.72
0.33

0.22 0.18

2018
(No. of cases)
(จ�ำนวนกรณี)

APPENDIX

2019
Employees
พนักงาน

0.22

0.42

2020
Contractors
ผู้รับเหมา

0.41
2021

Target 2021

Target 2022

= 0.45

= 0.50

Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR)
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำ�งานถึงขั้นหยุดงาน

(Cases per 1 million man-hours)
(กรณีต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำ�งาน)

0.47
0.13 0.07
2018
(No. of cases)
(จ�ำนวนกรณี)

0.11 0.07
2019
Employees
พนักงาน

0.06 0.05
2020
Contractors
ผู้รับเหมา

0.05
2021

Target 2021

Target 2022

= 0.00

= 0.00

Target in 2022 and Long-Term Target
เป้าหมายในปี 2565 และเป้าหมายระยะยาว

0

Zero work-related
accidents and injuries
อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ
จากการทำ�งานเป็นศูนย์
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SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT
การบริหารจัดการ
โซ่อุปทาน

Target:

100%

Target:
8.7

10.3

• 100 percent of new suppliers acknowledged and complied
with the Supplier Code of Conduct
• ร้อยละ 100 ของคู่ค้ารายใหม่รับทราบ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ในการดำ�เนินธุรกิจของผู้ผลิต จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และการบริการ
• 91 1st Tier Critical Suppliers passed the Supplier Environmental,
Social and Governance (ESG) Evaluation
• คู่ค้าที่สำ�คัญ (1st Tier Critical Supplier) จำ�นวน 91 ราย
ผ่านการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำ�กับดูแลที่ดี (ESG)

Key
Achievement
in 2021
ความส�ำเร็จ
ที่ส�ำคัญ
ของบริษัทฯ
ในปี 2564

• ESG performance assessment by external party audit conducted on two
suppliers, namely one feedstock supplier and one non-feedstock supplier
• คู่ค้า 2 ราย ได้รับการตรวจประเมินผลการดำ�เนินงานด้าน ESG โดยหน่วยงาน
ภายนอก ซึ่งเป็นคู่ค้าที่จัดหาวัตถุดิบ (Feedstock) 1 ราย และคู่ค้าประเภท
ที่ให้บริการอื่น ๆ (Non-Feedstock) 1 ราย
• Conducted human rights risk assessment covering 100 percent of GC’s
activities across the supply chain and set human rights and safety risk
mitigation measures that are in line with international standards
• บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุมทุกกิจกรรมของบริษัทฯ
ตลอดโซ่อุปทาน (ร้อยละ 100) และมีแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชน และความปลอดภัยที่สอดคล้องกับแนวทางตามมาตรฐานสากล

GC is committed to manage the supply chain in the most sustainable manner
to deliver high quality products and services in response to customer demands
while constantly improving human rights management across the supply chain.
We reiterate strict compliance with the Supplier Code of Conduct and
Environmental, Social and Governance (ESG) to our suppliers to increase
business reliability for stakeholders.

Commitment
ความมุ่งมั่น
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บริษัทฯ มุ่งมั่นในการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์
และบริการที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ควบคู่ไปกับการพัฒนา
การบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนตลอดโซ่อุปทาน ตลอดจนเน้นย�ำ้ จรรยาบรรณธุรกิจ
และการบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล (Environmental, Social
and Governance: ESG) ที่เข้มงวดแก่คู่ค้า เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
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บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
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Creating Shared Business Value
การสร้างคุณค่าร่วมกันทางธุรกิจ

Business Partner Community, Society and
หุ้นส่วนทางธุรกิจ
the Environment
ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม

Financial Capital
การเงิน

Human Capital
บุคลากร

Intellectual Capital
ภูมิปัญญา

Social and
Relationship Capital
สังคม

Manage suppliers using an advanced system that can continually
connect with them in conjunction with auditing their competency and
performance to ensure alignment with the code of conduct, policies
on safety, occupational health, environment, society, and corporate
governance, to which employees and suppliers must strictly adhere
and comply in order to attain sustainability in business operations.
บริหารคู่ค้าผ่านระบบที่ทันสมัย และเชื่อมต่อกับคู่ค้าได้อย่างต่อเนื่อง
ควบคู่ไปกับการตรวจสอบศักยภาพ และติดตามประเมินผลงานให้สอดคล้อง
กับจรรยาบรรณ รวมถึงนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม
สังคม และการกำ�กับดูแลองค์กรที่ดีที่พนักงาน และคู่ค้าต้องยึดถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อความยั่งยืนในการดำ�เนินธุรกิจ

คุณบำ�รุง สิงหเขตต์
Mr. Bumrung Singhakhet
Vice President,
Procurement

Challenges and Strategic Responses
ความท้าทายและการด�ำเนินงานเพื่อตอบสนอง
Challenges

ความท้าทาย

Strategic Responses

การด�ำเนินงานเพื่อตอบสนอง

The outbreak of COVID-19 has resulted in reduced
availability of supply, transportation and services,
affecting the logistics of feedstock and products both
in terms of cost and availability of delivery.
GC establishes more concise and clear procurement
plans together with our logistics partners. We have
implemented Robotic Process Automation (RPA) in
the procurement process of certain product groups.
The efficiency of the RPA platform has been enhanced
to cover multiple product groups, and thereby ensure
accuracy and consistency of process. This has
resulted in minimized risks associated with material
shortages, increased plant reliability and elevated
customer satisfaction. Furthermore, GC has also
considered purchasing critical feedstock from several
suppliers to reduce possible logistics risks.

การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้ความพร้อมของการจัดหา
ขนส่ง และบริการมีความคล่องตัวน้อยลง ส่งผลกระทบ
ต่ อ การขนส่ ง วั ต ถุ ดิ บ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทั้ ง ในด้ า นค่ า ใช้ จ ่ า ย
และความพร้อมในการจัดส่ง
บริษัทฯ วางแผนและจัดท�ำแผนงานในการจัดหาวัตถุดิบ
ที่รัดกุม และชัดเจนมากขึ้น โดยมีการวางแผนงานร่วมกับ
คู่ค้าด้านการขนส่ง พร้อมทั้งน�ำระบบอัตโนมัติ Robotic
Process Automation (RPA) มาใช้ในกระบวนการจัดหา
สินค้าบางกลุ่ม และบริษัทฯ ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพ RPA
ให้ครอบคลุมการท�ำงานหลายกลุม่ สินค้า รวมทัง้ ให้การท�ำงาน
มี ค วามแม่ น ย� ำ และสม�่ ำ เสมอมากขึ้ น ส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท ฯ
ลดความเสีย่ งจากการขาดแคลนวัตถุดบิ เพิม่ ความพร้อมของ
โรงงาน และเพิ่ มความพึ งพอใจของลู ก ค้ า อย่ า งต่ อ เนื่อง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พิจารณาให้มีการจัดซื้อวัตถุดิบ
ที่ส�ำคัญกับคู่ค้าหลายราย เพื่อลดความเสี่ยงจากการขนส่ง
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Challenges

Suppliers and contractors are at risk of disruption due
to COVID-19, which may cause delay and impact to
the company’s business operations.

Strategic Responses

GC communicates and provides updates on COVID-19
situation to suppliers and contractors via various
communication channels. We have applied more
stringent measures and regulations for entry of
premises. Suppliers and contractors are also selected
based on their capacity to comply with such measures
and regulations. Furthermore, GC provides COVID-19
testing by an external party certified by the Department
of Medical Science to suppliers and contractors who
require the test prior to operation.

ความท้าทาย

คู่ค้าและผู้รับเหมามีความเสี่ยงที่จะเกิดการหยุดชะงักหรือ
หยุดปฏิบัติงานจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งอาจ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความล่ า ช้ า ในการด�ำ เนิ นงานของบริ ษัท ฯ และ
ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

การด�ำเนินงานเพื่อตอบสนอง

บริ ษั ท ฯ สื่ อ สารและอั พ เดทสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาด
ของโควิด 19 ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ให้กับคู่ค้าและ
ผู ้ รั บ เหมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง ยกระดั บ มาตรการหรื อ
ข้อบังคับในการเข้าพืน้ ทีใ่ ห้เข้มงวดขึน้ รวมถึงการคัดเลือกคูค่ า้
ผู้รับเหมา ที่มีศักยภาพในการปฏิบัติตามมาตรการข้อบังคับ
ดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอ�ำนวยความสะดวกใน
การตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับ
การรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้กับคู่ค้าและ
ผู้รับเหมาที่ต้องการก่อนเข้าปฏิบัติงาน

Stepping Up Our Ambitions
แผนการด�ำเนินงานในอนาคต
• Develop the Supplier Relationship Management
Plan through customer group categorization and
project implementation to build good relationships
with each supplier group with the aim to cover 80
percent of critical suppliers and strategic suppliers.
• Utilize digitalization in the supplier management
system, such as Approve Vendor List, Datamart
Enhancement, RPA Self service, Work Request,
Consumable Platform.
• By 2025, plan to implement the E-Procurement
system using AI Sourcing, and integrating
Blockchain to procurement system, from issuing
purchase order to receiving product.
• Educate, raise awareness, and support suppliers
in climate change innovations and decarbonization
throughout the supply chain.
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• พัฒนาแผนการบริหารจัดการความสัมพันธ์คคู่ า้ (Supplier
Relationship Management) โดยแบ่ ง กลุ ่ ม ลู ก ค้ า
และด�ำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับคู่ค้าในแต่ละกลุ่มให้ครอบคลุมร้อยละ 80 ของคู่ค้า
ทีม่ คี วามส�ำคัญ (Critical Suppliers) และคูค่ า้ เชิงกลยุทธ์
(Strategic Suppliers)
• น�ำระบบดิจทิ ลั มาประยุกต์ใช้ในระบบการบริหารจัดการคูค่ า้
อาทิ Approve Vendor List, Datamart Enhancement,
RPA Self Service, Work Request, Consumable
Platform
• ภายในปี 2568 จะน�ำระบบ E-Procurement มาประยุกต์ใช้
ด้วยระบบ AI Sourcing และน�ำระบบ Blockchain เข้ามาใช้
ในระบบจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่กระบวนการออกใบสั่งซื้อ
จนถึงท�ำรับสินค้า
• สื่อสารความรู้ สร้างความตระหนัก และสนับสนุนคู่ค้า
เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
และการลดก๊าซเรือนกระจกตลอดโซ่อุปทาน
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Supply chain risks, such as violation of human rights
or suppliers’ incompliance with GC’s policies, may
affect business operations in manners such as
feedstock material shortage, negative reputation, etc.
In this regard, GC’s supply chain is thoroughly
managed from supplier selection process through to
continuous audits of their performance. This includes
conducting business under the principles of good
governance with responsibility towards the environment
society and corporate governance; for example, green
procurement, human rights management across the
supply chain and compliance with the Supplier Code
of Conduct, to ensure the shared sustainable growth
of GC, suppliers and customers throughout the supply
chain.

FINANCIAL
HIGHLIGHTS

APPENDIX

ความเสี่ยงจากโซ่อุปทาน อาทิ การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของคู ่ ค ้ า หรื อ การด� ำ เนิ น งานของคู ่ ค ้ า ที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ ง
กับนโยบายบริษัทฯ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ เช่ น การขาดแคลนวั ต ถุ ดิ บ การเสี ย
ภาพลักษณ์ที่ดี เป็นต้น บริษัทฯ จึงบริหารจัดการโซ่อุปทาน
ตั้ ง แต่ ก ระบวนการคั ด เลื อ กคู ่ ค ้ า จนถึ ง การประเมิ น ผล
การด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแลที่ดี
อาทิ การจัดซือ้ จัดจ้างสีเขียว หรือการจัดซือ้ จัดจ้างทีค่ �ำนึงถึง
สิ่ ง แวดล้ อ ม การบริ ห ารจั ด การด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนตลอด
โซ่อุปทาน และการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณ
ในการปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ ของบริษทั ฯ (Supplier Code of Conduct)
เพื่อให้บริษัทฯ คู่ค้า และลูกค้าเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
ตลอดโซ่อุปทาน

Sustainable Supplier Management
การบริหารจัดการคู่ค้าอย่างยั่งยืน
GC communicates with suppliers about ESG and
evaluates their ESG performance annually. 1st Tier
Critical Suppliers are audited by external parties to
ensure that their performance align with the GC Code
of Conduct which emphasizes responsible actions
towards the society and corporate governance,
including human and labour rights, safety, occupational
health, environmental management, ethics, and legal
compliance. Suppliers are obligated to strictly comply
to these practices. GC also encourages transparency
and accountability in suppliers’ businesses and
processes. In doing so, we invited 90 suppliers to join
the Corporate Governance Development program.

บริ ษั ท ฯ สื่ อ สาร และติ ด ตามประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งาน
ด้าน ESG ของคูค่ า้ เป็นประจ�ำทุกปี อีกทัง้ ยังจัดให้มกี ารตรวจ
ประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานด้ า น ESG ของคู ่ ค ้ า ที่ ส� ำ คั ญ
(1 st Tier Critical Supplier) โดยหน่ ว ยงานภายนอก
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ประเมินผลการท�ำงานของคูค่ า้ ให้สอดคล้อง
กับจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้น
การด�ำเนินงานทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม และการก�ำกับกิจการทีด่ ี
ได้ แ ก่ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและสิ ท ธิ แ รงงาน ความปลอดภั ย
อาชี ว อนามั ย การบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม จริ ย ธรรม
และการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งคู่ค้าของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด อีกทั้งบริษัทฯ ยังส่งเสริมคู่ค้าให้มีการ
ด�ำเนินธุรกิจและกระบวนการท�ำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
โดยจัดให้มกี จิ กรรม Corporate Governance Development
ซึ่งได้เชิญคู่ค้าจ�ำนวน 90 บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม

Additionally, advanced technology is utilized in GC’s
supplier management; for example, Robotic Process
Automation (RPA) in the supplier selection process
and GC Procurement Chat BOT to reduces work
procedures and enhance operational efficiency.

นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย
ในการบริหารจัดการคู่ค้า อาทิ ระบบเทคโนโลยี Robotic
Process Automation (RPA) ในกระบวนการจั ด หา
และระบบแชทบอท (GC Procurement Chat BOT)
เพื่ อ ลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน และให้ ก ารด� ำ เนิ น งาน
ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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Environmental, Social and Governance (ESG) Supplier Audit
การตรวจประเมินคู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำ�กับดูแลที่ดี
In 2021, GC continues to audit 1 st Tier Critical
Suppliers with high spending on ESG performance
for the sixth consecutive year. In this year, GC audited
91 1st Tier Critical Suppliers. Two suppliers that have
been initially evaluated as the highest ESG risk
suppliers in this year, were audited by external party.
The audit found neither violations of labour rights/
human rights nor violations of corporate governance
and the code of conduct.

91
Cases
ราย

Zero
ไม่พบ

Zero
ไม่มี
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ปี 2564 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการประเมินคู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และการก�ำกับดูแลทีด่ ี (ESG) ของคูค่ า้ ส�ำคัญทีอ่ ยูใ่ นกลุม่
High Spending (1st Tier Critical Supplier) ติดต่อกัน
เป็นปีที่ 6 โดยบริษัทฯ ได้ประเมินคู่ค้าทั้งหมด 91 ราย
และได้ตรวจประเมินผลการด�ำเนินงานด้าน ESG ของคู่ค้า
โดยหน่วยงานภายนอกเป็นจ�ำนวนทัง้ สิน้ 2 ราย ซึง่ เป็นบริษทั
คู่ค้าที่ได้รับการประเมินเบื้องต้นว่ามีความเสี่ยงด้าน ESG
สูงทีส่ ดุ ในปีนี้ ทัง้ นี้ ผลจากการตรวจประเมินพบว่าคูค่ า้ ทัง้ หมด
ไม่มกี ารด�ำเนินงานทีล่ ะเมิดต่อสิทธิแรงงานหรือสิทธิมนุษยชน
หรือละเมิดด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ

suppliers were assessed on ESG
ของคู่ค้าได้รับการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และการกำ�กับดูแลที่ดี (ESG)

violation of labour rights, human rights,
corporate governance or code of conduct
การดำ�เนินงานที่ละเมิดต่อสิทธิแรงงานหรือสิทธิมนุษยชน
หรือละเมิดด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี จรรณยาบรรณทางธุรกิจ

grievances relating to human rights, ethics, legal
compliance or code of conduct lodged through GC’s
whistleblower channels
การร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน จริยธรรม
การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจผ่านกลไก
การร้องเรียนของบริษัทฯ
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OFFICIAL Procurement LINE ACCOUNT
GC has established the GC Procurement LINE
ACCOUNT as another channel of communication.
Using the GC Procurement Chat BOT to automate
responses to enquiries, GC targets to respond to
users within two working days. This system can
provide a fluent and speedy answer to communication,
helping to reduce work procedures and keeping on
par with rapidly changing situations. At present, 985
suppliers are using the OFFICIAL Procurement LINE
ACCOUNT.

1

PMT Organization & Contact
• Find responsible buyer
• Search Tel/ Email of responsible
buyer in each categories
• ค้นหา Buyer ที่ดูแลสินค้าหรือ
บริการที่ตรงกับท่าน
• ค้นหาเบอร์ติดต่อ/Email ของ Buyer
ที่ดูแลแต่ละ Categories ได้

2

4

• ขั้นตอนและสถานที่จัดส่งสินค้า
• การตรวจสอบสถานการณ์จ่ายเงิน

5

•
•
•
•

Ariba Network application process
Bidding Process through Ariba
Bidding Process through RPA
PO Response process

•
•
•
•

ขั้นตอนการสมัคร Ariba Network
ขั้นตอนการเสนอราคาผ่าน Ariba
ขั้นตอนการเสนอราคาผ่าน RPA
ขั้นตอนการตอบรับ PO

In addition, GC holds the Supplier Conference
annually to communicate with suppliers about the
company’s visions, plans, legal regulations, strategies,
and business direction which focuses on building a
green network and implementing green procurement
to support our target of net zero greenhouse gas
emissions by 2050.

T/A & S/D Plan
• Download Turnaround &
Shutdown plan
• Download แผน Turnaround
และ Shutdown

• Dowload AVL document
• AVL Team contact channel

PMT Manual

Good Received &
Payment Status

• Process & venue for shipping
• Payment check

AVL Corner
• Download เอกสารที่เกี่ยวกับ AVL
• ช่องทางการติดต่อ AVL Team

3

บริ ษั ท ฯ จั ด ท� ำ ช่ อ งทางการสื่ อ สาร LINE ACCOUNT
GC Procurement โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบแชทบอท
(GC Procurement Chat BOT) ทีส่ ามารถตอบกลับอัตโนมัติ
โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะด�ำเนินการตอบสนองผู้ใช้งาน
ระบบดั ง กล่ า วภายใน 2 วั น ท� ำ การ ซึ่ ง ระบบนี้ ส ามารถ
ตอบโจทย์ ก ารสื่ อ สารอย่ า งคล่ อ งตั ว และรวดเร็ ว รวมทั้ ง
ช่วยลดขั้นตอนกระบวนการท�ำงาน เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันมีคู่ค้าเข้าใช้ช่องทาง
OFFICIAL Procurement LINE ACCOUNT จ�ำนวน 985 ราย

6

FAQ & News Update
• FAQ
• Update procurement news
• คำ�ถามที่พบบ่อย
• Update ข่าวสารของหน่วยงานจัดหา

นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั งานประชุมคูค่ า้ (Supplier Conference)
เป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ สือ่ สารให้คคู่ า้ ได้รบั ทราบเกีย่ วกับวิสยั ทัศน์
แผนการด�ำเนินงาน ข้อบังคับทางกฎหมาย ตลอดจนกลยุทธ์
และทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการสร้าง
เครือข่ายสีเขียว การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green
Procurement) และการจัดซื้อจัดจ้างที่สนับสนุนเป้าหมาย
ของบริษัทฯ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น 0
(Net Zero) ภายในปี 2593
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Green Procurement
การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสิ่งแวดล้อม
GC recognizes the importance of building a green
network that supports the exchange of knowledge
and develop supplier capacity in order to encourage
lower resource consumption and waste generation in
tandem with adding value to products across the
supply chain, which is in line with the Supplier
Relationship Management Plan. GC holds trainings
and meetings with suppliers on a frequent basis under
the GC Management System (GCMS). We also provide
recommendations, plan capacity development for
suppliers who failed the assessment, train contractors
prior to operation, and host the annual Supplier
Conference. Consequently, GC has been certified as
Green Industry Level 5 by the Office of Green Industry
Promotion and Development for the sixth consecutive
year since 2015.

บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการสร้างเครือข่ายสีเขียว
ที่ ส นั บ สนุ นให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นความรู ้ แ ละพั ฒ นาคู่ค้า
เพือ่ ส่งเสริมให้ลดการใช้ทรัพยากร และการเกิดของเสีย ควบคูก่ บั
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ตลอดโซ่อุปทาน ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาความสัมพันธ์อนั ดีกบั คูค่ า้ (Supplier Relationship
Management) โดยบริษทั ฯ ได้จดั อบรม และการประชุมกับคูค่ า้
อย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการ GC Management System
(GCMS) รวมถึงให้คำ� แนะน�ำ และวางแผนพัฒนาศักยภาพคูค่ า้
ทีไ่ ม่ผา่ นการประเมิน การอบรมผูร้ บั เหมาทุกครัง้ ก่อนเข้าปฏิบตั งิ าน
และการประชุมประจ�ำปีของคู่ค้า ทั้งนี้ จากการด�ำเนินการ
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็น
Green Industry Level 5 โดยส�ำนักงานส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558

Level 4
Level 2
Level 1

Level 3

Level 5

Green Network

Green Culture

Green System

Green Activity

Green
Commitment

Procurement of Green Products
การจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
In 2021, GC has developed additional criteria for the procurement of
green products and services to promote our performance in green
procurement and increase investment opportunities from investors and
organizations with Corporate Social Responsibility (CSR). In this regard,
GC has set out clearer qualifications of eco-friendly products and services.
In the past year, green procurement constitutes 37 percent of GC’s total
procurement spending.
ในปี 2564 บริ ษั ท ฯ ได้ พั ฒ นาเกณฑ์ ข ้ อ ก� ำ หนดสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต ร
ต่ อสิ่ งแวดล้ อมเพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบการจัดหาสิ นค้ าและบริ ก าร ส่ งเสริ ม
การด�ำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวของบริษัทฯ และเพิ่มโอกาสการลงทุน
จากกลุม่ นักลงทุนและองค์กรทีแ่ สดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility: CSR) โดยบริษทั ฯ ได้ก�ำหนดคุณสมบัตสิ นิ ค้าและบริการทีเ่ ป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อมให้มคี วามชัดเจนมากยิง่ ขึน้ ในปีทผี่ า่ นมาบริษทั ฯ มีการจัดซือ้ จัดจ้าง
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร้อยละ 37 ของยอดจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
และบริการทั้งหมด
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37%
Green procurement spending for
37 percent of total procurement
ของยอดจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
เป็นยอดจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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Eco-Friendly Product and Service
คุณสมบัติสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Use materials with low
environmental impact
ใช้วัสดุที่มีผล
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

Employs highest performance
production technology
มีการใช้เทคโนโลยีการผลิต
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

Use low quantity and
small-sized materials, reinforced
to allow size reduction
ใช้วัสดุน้อย ขนาดเล็ก
มีการเสริมความแข็งแรง
เพื่อให้ลดขนาดลงได้

Possess highest efficiency
logistics and distribution system
มีระบบขนส่งและจัดจำ�หน่าย
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

Has value throughout
life cycle
มีความคุ้มค่า
ตลอดชีวิตการใช้งาน

Furthermore, GC has designated environmental
standards and labels as a factor of consideration.
Therefore, GC encourages suppliers to apply for
environmental labelling or standard certification
as well as prepare a green product and services
inventory to provide a more effortless and systematic
search option.

Reduce environmental
impact from usage
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดในช่วงการใช้งาน

Has highest efficiency
post-life management
มีระบบจัดการ
หลังหมดอายุการใช้งาน
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำ� หนดให้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม และ
ฉลากสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ในการพิ จ ารณา
การจัดซื้อจัดจ้างเช่นกัน ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงสนับสนุนคู่ค้า
ให้ขอรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมหรือมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนจั ด ท� ำ รายการสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้งา่ ยต่อการสืบค้น และเป็นระบบมากยิง่ ขึน้
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GC has also educated suppliers on the eight
approaches towards becoming a low-carbon organization
to support suppliers across the supply chain in climate
change and decarbonization in accordance with GC’s
Net Zero Target by 2050.

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังสือ่ สารให้ความรูเ้ กีย่ วกับการด�ำเนินการมุง่ สู่
เป้าหมายการเป็นองค์กรคาร์บอนต�่ำแก่คู่ค้าใน 8 แนวทาง
เพื่ อ สนั บ สนุ นคู ่ ค ้ า ตลอดโซ่ อุ ป ทานด้ า นการเปลี่ ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการลดก๊าซเรือนกระจกให้สอดคล้อง
กับการตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น 0
(Net Zero) ภายในปี 2593 ของบริษัทฯ

8 Approaches to Abate Supply-Chain Emission
8 แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกับคู่ค้า
Circularity/
Recycling

Material and Process
Efficiency

Renewable
Power

Renewable
Heat

New
Processes

Nature-Based
Solution

Fuel
Switch

Carbon
Capture

CO2
Source: BCG

Besides supplier management in the environmental
and good governance aspects, GC also takes into
account social issues, particularly human rights
management. In this regard, GC has been working
continuously to manage human rights across the
supply chain.
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Human Rights Management Framework
กรอบการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน
GC has established the Human Rights Management
Framework as a guideline in operating, monitoring,
and raising awareness as well as enhancing
performance efficiency. The Framework consists of
five processes:

บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ท� ำ กรอบการจั ด การด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนขึ้ น
เพื่อให้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน ติดตาม และสร้าง
ความตระหนัก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านการด�ำเนินงาน
มากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่

Human Rights Management Framework

1

2

3

Determining a human
rights policy

Preparing a
comprehensive Human
Rights Due Diligence
(HRDD) which includes
a human rights risk
assessment

การกำ�หนดนโยบาย
ด้านสิทธิมนุษยชน

การจัดทำ�
กระบวนการตรวจสอบ
ด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้าน
(Human Rights Due
Diligence: HRDD)
ที่รวมถึงการประเมิน
ความเสี่ยงด้าน
สิทธิมนุษยชน

Conducting human
rights impact
assessment, establishing
preventive and corrective
measures, and providing
remedies for those who
might be affected by
immediate and long-term
solutions
การประเมินผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชนและ
กำ�หนดมาตรการป้องกัน
และแก้ ไขผลกระทบ รวมถึง
การฟื้นฟูผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบทั้งในระยะ
เร่งด่วนและระยะยาว

Furthermore, GC has also established the Human
Rights Due Diligence (HRDD) to prioritize human rights
risks in the organization as well as define preventive,
corrective and remedial measures that are appropriate
for potential risk levels. GC has also formulated a plan
to monitor the efficiency of preventive and corrective
performance.

4

5

Monitoring and
reporting of human
rights performance

Raising awareness for
stakeholders on the
prevention of potential
human rights violation

การติดตามและรายงาน
ผลการดำ�เนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน

การสร้างความตระหนัก
ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
ในการป้องกันการละเมิด
ด้านสิทธิมนุษยชน
ที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนั้ น บริ ษั ท ฯ ยั ง ก� ำ หนดกระบวนการตรวจสอบ
ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due
Diligence: HRDD) เพือ่ เป็นการจัดล�ำดับความส�ำคัญประเด็น
ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในองค์กร รวมถึงแนวทาง
การป้องกัน แก้ไข และเยียวยาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
ให้เหมาะสมกับระดับความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ พร้อมทัง้ จัดท�ำ
แผนติดตามผลการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขให้มปี ระสิทธิภาพ

Human Rights Due Diligence: HRDD
กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

Define scopes
to conduct
human rights due
diligence process

Identify actual
and potential
human rights
risks

Assess impacts Develop mitigation
Monitor and
and likelihood
measure to
review to ensure
of human rights minimize the impact human rights
risks
of human rights
issues are
violations
rectified

Conduct
remediation
actions to
alleviate the
affected people

Human Rights Risk Assessment
INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2021
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำ�ปี 2564

199

Human Rights Risk Assessment
การประเมินความเสี่ยงและลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
GC has performed human rights risk assessment
within GC Group across the supply chain since 2015,
covering all company operating sites, joint ventures,
mergers and acquisitions and 1st tier critical feedstock
and non-feedstock suppliers on an annual basis to
provide effective management guidelines for areas at
risk.

บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงทางด้านสิทธิมนุษยชนภายใน
กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ตลอดโซ่ คุ ณ ค่ า ตั้ ง แต่ ป ี 2558 ครอบคลุ ม
ทุกพื้นที่การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนบริษัทร่วมทุน
กิ จ การควบรวมและกิ จ การที่ เ ข้ า ซื้ อ รวมถึ ง คู ่ ค ้ า ที่ ส� ำ คั ญ
ในกลุ ่ มจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ สิ นค้ า และการบริ ก ารของบริษัทฯ
เป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ จัดท�ำแนวทางการจัดการในพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ าร
ที่มีความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

The criteria for human rights risk assessment are
based on two factors, namely likelihood and severity
of impact. The assessment covers six human rights
aspects, namely labour rights, community rights,
supply chain, safety, environment, and consumer
rights.

เกณฑ์การประเมินความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชนพิจารณาจาก
2 ปัจจัย ได้แก่ โอกาสที่จะเกิดขึ้น และความรุนแรงของ
ผลกระทบ ครอบคลุ ม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนทั้ ง 6 ด้ า น ได้ แ ก่
สิ ท ธิ แ รงงาน สิ ท ธิ ชุ ม ชน โซ่ อุ ป ทาน ความปลอดภั ย
สิ่งแวดล้อม และสิทธิผู้บริโภค

GC has established measures to control and mitigate
potential impacts as well as assessed residual risks
after established preventive and corrective measures
regarding human rights for our business operations.
The assessment found that the residual risk level is
at high level for one issue and at medium level for six
issues. GC has prepared control approaches and
remedies for such risks:

ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ ได้ ก� ำ หนดมาตรการควบคุ ม และบรรเทา
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่
(Residual Risks) หลั ง จากจั ด ท� ำ แนวทางการป้ อ งกั น
และแก้ไขด้านสิทธิมนุษยชนในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ซึง่ พบว่าความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชนทีเ่ หลืออยูอ่ ยูใ่ นระดับสูง
1 รายการ และความเสี่ยงในระดับปานกลาง 6 รายการ
โดยบริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ท� ำ แนวทางควบคุ ม และฟื ้ น ฟู ป ระเด็ น
ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้

GC’s Human Rights Residual Risk Assessment Matrix
แผนผังประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่เหลือของบริษัทฯ
Risk level
ระดับความเสี่ยง
Highest
สูงมาก

High
สูง

Medium
ปานกลาง

Low
ต่ำ�
1. Employee health and safety
2. Community health and safety
3. Community standard of living
4. Illegal forms of labour (Feedstock and Non-feedstock)
5. Supplier discrimination (Non-feedstock)
6. Negative impacts on environment
7. Customer data privacy

1

Impact

2

3

2

3

5

7

1

6

4

1
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1. สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
2. สุขภาพและความปลอดภัยในชุมชน
3. มาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
4. การจ้างแรงงานผิดกฎหมายจากคู่ค้าที่จัดหาวัตถุดิบ สินค้า และบริการอื่น ๆ
(Feedstock และ Non-Feedstock)
5. การเลือกปฏิบัติต่อคู่ค้าที่จัดหาสินค้าและบริการอื่น ๆ (Non-Feedstock)
6. ผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม
7. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

4

2
Likelihood
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Mitigation Measures for Key Human Rights Issues
มาตรการบรรเทาผลกระทบประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ส�ำคัญ
GC has established measures to mitigate impact from
key human rights issues, and correspond to GC
Group’s management system to ensure the prevention
of all risks and human rights violations that could
damage or destroy the company’s reputation.

Human Rights Risks
ประเด็นความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชน

1
Employee health
and safety
สุขภาพและความปลอดภัย
ของพนักงาน

2
Community health
and safety
สุขภาพและความปลอดภัย
ในชุมชน

Potential Key Issues
ประเด็นส�ำคัญ
ที่มีโอกาสเกิดขึ้น

Vehicle accidents in
operational areas
ประเด็นอุบัติหตุที่เกิดจาก
การขับขี่ยานพาหนะในพื้นที่
ปฏิบัติการ

Turnaround issue
ประเด็นจากกิจกรรม
การหยุดซ่อมบ�ำรุง

บริษัทฯ ก�ำหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบจากประเด็น
สิ ท ธิ มนุ ษ ยชนที่ ส� ำคั ญ และสอดคล้ อ งกั บ การด� ำเนิ น งาน
ตามระบบการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า
ประเด็ น ความเสี่ ย งต่ า ง ๆ จะได้ รั บ การป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เกิ ด
การละเมิดสิทธิมนุษยชนขึน้ จนสร้างความเสียหายและท�ำลาย
ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ

Mitigation Measures
มาตรการบรรเทาผลกระทบ

Assess traffic risk points and apply preventive
measures, organize safety trainings and activities to
build a safety culture (B-CAREs).
ประเมินจุดเสี่ยง และการจัดระเบียบการจราจรในพื้นที่เสี่ยง
รวมถึงการจัดอบรมด้านความปลอดภัย และกิจกรรมเพื่อ
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (B-CAREs)
Comply with Quality, Security, Safety, Occupational
Health, Environment, and Business Continuity Policy
(QSHEB Policy), communicate turnaround plan to
communities, implement Environmental Management
System (EMS) across supply chain, and prepare
Emergency Management Center to provide 24-hour
supervision.
ด�ำเนินกิจกรรมการหยุดซ่อมบ�ำรุงตามนโยบายคุณภาพ
รวมถึงการแจ้งการด�ำเนินการให้ชุมชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง
ควบคู่ไปกับการใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
(Environmental Management System: EMS) ตลอดทั้ง
โซ่อุปทาน รวมถึงจัดตั้งศูนย์ Emergency Management
Center เพื่อให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

3

Wastewater pollution in
Maptaphut area

Community standard
of living
มาตรฐานการครองชีพ
และคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชน

ประเด็นมลพิษจากน�้ำเสีย
ในพื้นที่มาบตาพุด

Deploy and comply with environmental policies and
plans in a strict and rigorous manner to ensure effective
Environmental Management System (EMS), without
environmental impact on communities, monitor and
investigate all cases lodged through whistleblower
channel.
ด�ำเนินการ และปฏิบัติตามนโยบาย และแผนงานทางสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด และเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
รวมถึงติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนทั้งหมดที่ได้รับ
ผ่านช่องทางการร้องเรียน (Whistleblower Channel)
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Human Rights Risks
ประเด็นความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชน

4
Illegal forms of labour
(Feedstock and
Non-feedstock)
การจ้างแรงงานผิดกฎหมาย
จากคู่ค้าที่จัดหาวัตถุดิบ
สินค้า และบริการอื่น ๆ
(Feedstock และ
Non-Feedstock)

5
Supplier discrimination
(Non-feedstock)
การเลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า
ที่จัดหาสินค้าและ
บริการอื่น ๆ
(Non-Feedstock)

6
Negative impacts
on environment
ผลกระทบเชิงลบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

7
Customer data
privacy
การคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้า

Potential Key Issues
ประเด็นส�ำคัญ
ที่มีโอกาสเกิดขึ้น

Direct or indirect illegal
forms of labour in
procurement
ประเด็นจ้างแรงงาน
ผิดกฎหมายทั้งทางตรง
และทางอ้อมในการจัดหา
วัตถุดิบ สินค้า
และการให้บริการ

Mitigation Measures
มาตรการบรรเทาผลกระทบ

Communicate and ensure the relevant 1st tier critical
suppliers’ acknowledgement and compliance with the
Supplier Code of Conduct, set up supply chain
management system covering supplier selection process,
monitoring and performance evaluation.
สื่อสารให้คู่ค้าที่สำ� คัญและเกี่ยวข้องทุกรายรับทราบ
และปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของผู้ผลิต
จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และการบริการ รวมถึงจัดท�ำระบบ
การบริหารจัดการโซ่อุปทาน ซึ่งครอบคลุมกระบวนการ
คัดเลือกคู่ค้า การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผล
การด�ำเนินงานของคู่ค้าอย่างสม�่ำเสมอ

Discrimination towards
non-feedstock suppliers

Publish and strictly comply with the Corporate
Governance & Business Code of Conduct Handbook.

ประเด็นการเลือกปฏิบัติ
ต่อคู่ค้าที่จัดหาสินค้า
และบริการอื่น ๆ

จัดท�ำคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

Oil spill

• Formulate contigency plan to stipulate the cleaning of oil spill
within seven days after the incident and accelerate remedial
measures for those affected.
• Establish long-term economic, social and environmental
recovery plan including supervising strict compliance with
best practices to reduce risks from oil spill.

ประเด็นด้านการหกรั่วไหล
ของน�้ำมัน

• จัดท�ำแผนรองรับเร่งด่วนหากเกิดเหตุต้องด�ำเนินการเก็บคราบน�้ำมัน
ให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน หลังเกิดเหตุการณ์ และเร่งฟื้นฟู เยียวยา
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ ได้รับผลกระทบ
• จัดท�ำแผนฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการแก้ ไข
ปัญหาในระยะยาว รวมถึงควบคุมการด�ำเนินการให้ปฏิบัติ
ตามหลักปฏิบัติที่ดีเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการรั่วไหล
อย่างเข้มงวดและเคร่งครัด
Possibility of customers’
data leakage
ประเด็นความเป็นไปได้ ใน
การเกิดการรั่วไหลข้อมูล
ของลูกค้า

Comply with ISO 27001 and the National Institute of Standards
and Technology (NIST), employ cybersecurity protection
measure, and set up an effective customer complaint
management system.
ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 27001 และแนวทางสถาบันมาตรฐานและ
เทคโนโลยีแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (National Institute of
Standards and Technology: NIST) รวมถึงการน�ำมาตรการ
การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์มาใช้ ในการด�ำเนินงาน และให้มีระบบ
การจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ

Additional information on Human Rights Risk and Impact Management and Assessment is available at:
สำ�หรับแนวทางการจัดการ และการประเมินความเสี่ยง และผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์
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Performance of Green Procurement
การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

9,198
8,652

2020

2021

(million baht)
(ล้านบาท)
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INNOVATION
MANAGEMENT
การบริหารจัดการ
นวัตกรรม

Target:

12.4

• 1,068 million baht investment in R&D, which is 0.5 percent of GC’s
annual petrochemical business revenue
• ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นจำ�นวน 1,068 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 ของรายได้ของปิโตรเคมีภัณฑ์ของบริษัทฯ
HVP

Key
Achievement
in 2021
ความส�ำเร็จ
ที่ส�ำคัญ
ของบริษัทฯ
ในปี 2564

• High value products (HVP) constitute 64 percent
of the innovative product portfolio
• มีสัดส่วนจำ�นวนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (HVP)
คิดเป็นร้อยละ 64 ของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทั้งหมด
• Increased investment in startups and technology funds to more than
30 million USD through Corporate Venture Capital (CVC)
• ร่วมลงทุนกับบริษัทสตาร์ทอัพ และกองทุนด้านเทคโนโลยี (CVC)
โดยได้เพิ่มการลงทุนเป็นกว่า 30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
• 34 new products and 32 new product prototypes
• ผลิตภัณฑ์ ใหม่ 34 รายการ และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 32 รายการ

• 10 new production processes and 3 new production
process prototypes
• กระบวนการผลิตใหม่ 10 รายการ และกระบวนการผลิตต้นแบบ 3 รายการ

• 4 new patents and technology and patent licensing of 4 technologies
• จำ�นวนสิทธิบัตรใหม่ 4 ฉบับ และการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี
และสิทธิบัตร 4 เทคโนโลยี

204

PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

ABOUT THIS
REPORT

OUR BUSINESS

OUR STRATEGY
IN ACTION

FINANCIAL
HIGHLIGHTS

APPENDIX

GC strives to uplift our competency in innovation to become a net zero
emissions business in tandem with retaining our competitiveness at the leading
level. This is carried out through the innovation development network to improve
process efficiency and optimize resource consumption while also creating
high quality, healthy, and eco-friendly. Such strategic move is in line with the
global megatrend and answers to the demands of consumers.

Commitment
ความมุ่งมั่น

บริษัทฯ มุ่งยกระดับศักยภาพทางนวัตกรรมให้พร้อมสู่การด�ำเนินธุรกิจที่มีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ควบคู่กับการรักษาความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น ของธุ ร กิ จ ปั จ จุ บั น ให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ชั้ น น� ำ ด้ ว ยการสร้ า งเครื อ ข่ า ยที่ เ น้ น
การพัฒนาเชิงนวัตกรรม เพือ่ พัฒนากระบวนการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพสูงและใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงปลอดภัยต่อสุขภาพ
และเป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ กระแสการเปลี่ ย นแปลงของโลก
(Megatrend) และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

Key Stakeholders
ผู้มีส่วนได้เสียหลัก
Shareholder
ผู้ถือหุ้น

Business Partner
หุ้นส่วนทางธุรกิจ

Creating Shared Business Value
การสร้างคุณค่าร่วมกันทางธุรกิจ
Community, Society and
the Environment
ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม

Intellectual Capital
ภูมิปัญญา

Social and
Relationship Capital
สังคม

In a future where the technological landscape changes rapidly,
the ‘Future Innovator’ will add value to the organization
by combining knowledge, capabilities and skills of our internal
workforce in conjunction with exploring opportunities to leverage
outside knowledge and skills from external partners to create new
innovations, or so called ‘Great Integrator’, which enable the company
to promptly respond to business needs in a tangible manner.
ในอนาคตที่การพัฒนาเทคโนโลยีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
‘Future Innovator’ คือ นักนวัตกรที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร
จากการผสมผสานองค์ความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ของบุคลากรภายในองค์กร ร่วมกับการแสวงหาโอกาส
ต่อยอด องค์ความรู้และความสามารถจากพันธมิตรภายนอก
(Great Integrator) สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบสนอง
ความต้องการด้านธุกิจได้อย่างรวดเร็ว และเป็นรูปธรรม

Natural Capital
สิ่งแวดล้อม

คุณกฤษณ์ คำ�ภาบุตร
Mr. Krit Kumpabooth
Vice President,
Innovation Strategy and
Management
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Challenges and Strategic Responses
ความท้าทายและการด�ำเนินงานเพื่อตอบสนอง
Challenges

ความท้าทาย

Strategic Responses

การด�ำเนินงานเพื่อตอบสนอง

Our endeavor to enhance competitiveness and
accomplish the Net Zero Emissions Target has
obligated GC to increase process efficiency, lower
resource consumption and cut down greenhouse gas
generation and emissions. Furthermore, it also called
for the long-term adjustment of our business portfolio
towards low-carbon businesses and the development
of products that answer to a low-carbon economy.
• Develop and explore new technologies which can
be applied to the production process in order to
maintain competitiveness at the leading level, both
in terms of production costs and expenses,
as well as to reduce greenhouse gas emissions.
GC employs the Risk Balance Approach to assess
the efficiency of the technologies and achieve
maximum resource and energy efficiency which
will lower potential risks in the production process.
• Join the Research Program through Corporate
Venture Capital (CVC) investment in technology
funds to gain access to new emerging technologies
which contribute to the reduction or capture of
greenhouse gas, leading to commercial success.
• Support businesses to adjust their portfolio towards
investment in high value business, green business,
and businesses that correspond to the Circular
Economy principle, such as plastic recycling.
• Collaborate with customers to create low-carbon
and eco-products and develop value-added
applications in tandem with reducing carbon
footprint of end products.

• พัฒนา และแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการผลิต เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน
ของธุรกิจปัจจุบันให้อยู่ในระดับชั้นน�ำทั้งด้านต้นทุนและ
ค่าใช้จา่ ยในการผลิต รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยใช้ Risk Balance Approach ในการประเมิ น
ประสิ ท ธิ ภ าพเทคโนโลยี ใ ห้ ส ามารถใช้ ท รั พ ยากรและ
พลังงานอย่างคุ้มค่าสูงสุด เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
• การเข้ า ร่ ว ม Research Program ผ่ า นกองทุ น ด้ า น
เทคโนโลยี (CVC) ที่ได้ร่วมลงทุนเพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีที่
เกิดขึน้ ใหม่ (New Emerging Technology) ทีช่ ว่ ยลดการ
ปล่อยหรือดูดจับก๊าซเรือนกระจกที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จ
เชิงพาณิชย์
• สนับสนุนภาคธุรกิจในการปรับโครงสร้างธุรกิจสูก่ ารลงทุน
ในธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์มลู ค่าสูง (High Value Business) ธุรกิจ
สีเขียว (Green Business) และธุรกิจที่สอดคล้องกับ
หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน อาทิ Plastic Recycling
• ร่วมมือกับลูกค้าเพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�ำ่ และเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Low-Carbon and Eco-Products)
รวมถึงพัฒนา Value-Added Applications ควบคู่ไปกับ
การลด Carbon Footprint ของผลิตภัณฑ์ปลายทาง

Challenges

ความท้าทาย

Strategic Responses

การด�ำเนินงานเพื่อตอบสนอง

Shifting innovation operating model and management
to a market-focused business to meet customer needs
and transform into a solution provider.

Streamline work processes to focus on Voice of
Customer (VoC) and Voice of Market (VoM), aligning
with new business models to develop diversified
innovative products that answer to customers’ demand
the most.
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การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและมุ่งสู่
เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero
Emissions Target) ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิต ลดการใช้ทรัพยากร พร้อมลดการเกิดและ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจ�ำเป็นที่จะ
ต้องมีการปรับโครงสร้างธุรกิจ (Portfolio) สูธ่ รุ กิจคาร์บอนต�ำ่
ในระยะยาว พร้ อ มทั้ ง พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ตอบโจทย์
เศรษฐกิจคาร์บอนต�่ำ
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การปรับรูปแบบการด�ำเนินงานและบริหารจัดการด้านนวัตกรรม
ให้ มุ ่ ง เน้ น การตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของตลาด
(Market-Focused Business) เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า รวมถึงการเติบโตเป็นผู้ให้บริการอย่างครบวงจร
ส�ำหรับตลาดต่าง ๆ (Solution Provider)
ปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน มุ่งเน้นการรับฟังเสียงตอบรับ
และความต้องการเชิงลึกของลูกค้าและตลาด (Voice of
Customer: VoC and Voice of Market: VoM) ให้สอดรับ
กั บ โมเดลธุ ร กิ จ รู ป แบบใหม่ เพื่ อ น� ำ มาใช้ ใ นการพั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น วั ต กรรมที่ มี ค วามหลากหลายและตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าสูงสุด
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Stepping Up Our Ambitions
แผนการด�ำเนินงานในอนาคต
• Research advanced clean technology for
decarbonization and carbon capture storage.
• Increase proportion of investment in product
research and development (R&D) in collaboration
with partners in materials science.
• Expand proportion of high value products (HVP)
in the innovative product portfolio.
• Employ digital technology to establish a
comprehensive R&D database.

• ศึ ก ษาวิ จั ย เทคโนโลยี ขั้ น สู ง ด้ า นเทคโนโลยี ส ะอาด
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Decarbonization)
รวมถึ ง การดู ด กลั บ และกั ก เก็ บ คาร์ บ อนไดออกไซด์
(Carbon Capture Storage)
• เพิ่มสัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
(R&D) ร่วมกับพันธมิตรด้านวัสดุศาสตร์
• ขยายสัดส่วนของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์
มูลค่าสูง (High Value Product: HVP)
• น� ำ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช้ ใ นการจั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล และ
องค์ความรู้ด้านวิจัยและพัฒนาอย่างครบวงจร

Climate change over the years has prompted
international cooperations, both in the public and
private sectors, to maintain the average global
temperature. Likewise, GC has announced our stance
on net zero greenhouse gas emissions. Recognizing
innovation as the key supporting factor in achieving
our Net Zero Emissions Target, we have adjusted our
innovation management strategy, comprising 1) New
Technology Uplift, 2) Market-focused Innovation, and
3) Technology Integration, to increase competency
and value in sustainability for new customer-based
products and increase process efficiency while also
focusing on decarbonization.

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศตลอดหลายปีที่ผ่านมา
น�ำไปสูค่ วามร่วมมือระดับสากลทัง้ ภาครัฐและเอกชนในการรักษา
ระดับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก ตลอดจนการประกาศจุดยืน
ของบริษทั ฯ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ เล็งเห็นว่านวัตกรรมคือปัจจัยสนับสนุนทีส่ ำ� คัญ
ในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
จึงปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านนวัตกรรม ซึง่ ประกอบด้วย
1) การยกระดับเทคโนโลยีเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
(New Technology Uplift) 2) การด�ำเนินงานด้านนวัตกรรม
เพื่ อ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ามความต้ อ งการของตลาด
(Market-Focused Innovation) และ 3) การเชื่อมโยงและ
ใช้ ป ระโยชน์ เ ทคโนโลยี จ ากภายนอกอย่ า งบู ร ณาการ
(Technology Integration) เพือ่ เสริมศักยภาพและเพิม่ มูลค่า
ด้านความยัง่ ยืนให้แก่ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ทีต่ อบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้า และเพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต พร้อมทัง้
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Decarbonization)
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Innovation Management Strategy
กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านนวัตกรรม
Approach
แนวทาง

New Technology Uplift
การยกระดับเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน

Market-Focused
Innovation
การด�ำเนินงาน
ด้านนวัตกรรมรูปแบบ
เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เป็นไปตามความต้องการ
ของตลาด

Breakthrough Technology
via Technology Integrator
การพัฒนาเทคโนโลยีล�้ำสมัย
ผ่านการเชื่อมโยง
และใช้ประโยชน์เทคโนโลยี
จากภายนอก
อย่างบูรณาการ

Detail
รายละเอียด

Implement advanced production processes, tools and
equipment to enhance process efficiency, both in
terms of productivity and safety, reducing costs and
expenses. Support sustainability operations by
reducing energy consumption, resource consumption
and greenhouse gas emissions.

Become top quartile
leader in operation
performance.

การน�ำกระบวนการผลิต เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ลำ�้ สมัย
มาใช้ เพื่อให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งในด้าน
ผลผลิตและความปลอดภัย ลดต้นทุนและลดค่าใช้จ่าย
ตลอดจนสนับสนุนการด�ำเนินการด้านความยั่งยืน
ด้วยการลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เป็นผู้น�ำด้านการด�ำเนินงาน
ในกระบวนการผลิตในระดับ
Top Quatile

Research and develop innovation in correspondence
with customer needs based on Voice of Customer &
Voice of Market to create market positioning and value
proposition for customers.

Positioning and
differentiation to gain
higher commercial
potential.

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของลูกค้าในตลาดโดยอ้างอิงจากเสียงตอบรับและ
ความต้องการเชิงลึกของลูกค้าและตลาด (Voice of
Customer & Voice of Market) เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ด้านการตลาดที่แตกต่าง (Market Positioning) และสร้าง
คุณค่าผ่านผลิตภัณฑ์ ให้ลูกค้า (Value Proposition)

เพิ่มศักยภาพและ
ความโดดเด่นในการแข่งขัน
ในตลาดให้มีศักยภาพ
เชิงพาณิชย์สูงขึ้น

Leverage outside technology to create new business
options in a tangible manner through R&D networks as
well as cooperation with educational institutions, R&D
institutes, customers, partners, and startups acquired
through CVC and technology intelligence operations in
order to reduce time, costs and risks in creating
breakthrough technology to support the efficient
development of new businesses.

New growth engine
and sustainability

การปรับใช้เทคโนโลยีจากภายนอกมาสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ ๆ (Business Options) ให้บริษัทฯ อย่างเป็นรูปธรรม
ผ่านการสร้างเครือข่ายด้านวิจัยพัฒนา และความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา ลูกค้า พันธมิตร
และบริษัท Startup ที่ได้จากการด�ำเนินงานด้าน CVC และ
Technology Intelligence เพื่อลดระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และ
ความเสี่ยงในการพัฒนาเทคโนโลยีล�้ำสมัย (Breakthrough
Technology) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

โอกาสเติบโตทางธุรกิจ
รูปแบบใหม่และความยั่งยืน

Additional information on Innovation Management is available at:
สำ�หรับการจัดการด้านนวัตกรรมของบริษัทฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์
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Open Innovation
นวัตกรรมแบบเปิด
GC continuously develops our performance in
innovation by building product R&D networks through
direct and indirect investment in innovation. We also
license out technology and patents to partners,
suppliers and subsidiaries for the purpose of business
expansion and maximizing the utilization of company’s
intellectual property.

บริษทั ฯ พัฒนานวัตกรรมผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องผ่านการลงทุน
ด้านนวัตกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมทั้งอนุญาตให้
พั น ธมิ ต ร คู ่ ค ้ า และบริ ษั ท ในกลุ ่ ม ใช้ สิ ท ธิ เ ทคโนโลยี แ ละ
สิ ท ธิ บั ต รของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารต่ อ ยอดทางธุ ร กิ จ
และการใช้ ป ระโยชน์ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของบริ ษั ท ฯ
อย่างสูงสุด

Investment in Innovation
การลงทุนด้านนวัตกรรม
In 2021, GC has invested more than 8 million USD in
direct investment into startups and indirect investment
through venture capital funds to accelerate its
innovation capability in area of advanced material and
sustainability. Key investments in 2021 can be
summarized below:

ในปี 2564 บริษัทฯ ลงทุนทั้งทางตรงในบริษัทสตาร์ทอัพและ
ทางอ้อมผ่าน Corporate Venture Capital เป็นเงินกว่า
8 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ โดยมุ ่ ง เน้ น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพของ
นวัตกรรมด้านวัสดุศาสตร์ขนั้ สูง (Advanced Materials) และ
ด้านความยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งสามารถสรุปการลงทุน
ที่ส�ำคัญในปี 2564 ดังนี้

Direct Investment
การลงทุนทางตรง
Startup
บริษัทสตาร์ทอัพ

Investment in 2021
จ�ำนวนเงินที่ลงทุน
ในปี 2564

Target of Startup
เป้าหมายของบริษัทสตาร์ทอัพ

Develop bio-materials to reduce CO2 emissions in the supply chain
of biopharmaceutical cold chain logistics
พัฒนาวัสดุทางชีวภาพ เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
Phase Change Energy ในโซ่อุปทานของการขนส่ง Cold Chain ของผลิตภัณฑ์ชีวเภสัชกรรม
Solutions (PCES)

Inkbit

AREVO

2.5 million USD
2.5
ล้านเหรียญสหรัฐฯ

Develop 3D printing technology called “Vision Control Jetting”
by using high performance photopolymers to enhance production
and 3D moulding efficiency.
พัฒนาเทคโนโลยีด้านการพิมพ์สามมิติในเทคนิคที่เรียกว่า “Vision Control
Jetting” โดยใช้พอลิเมอร์เหลวที่กลายเป็นของแข็งเมื่อสัมผัสกับแสงที่มี
ประสิทธิภาพสูง (High Performance Photopolymers) เพื่อเสริมศักยภาพ
การผลิตและการขึ้นรูปแบบสามมิติ

1.25 million USD

Develop comprehensive industrial 3D printing technology,
distinguished in the development of advanced materials for 3D printing
technology, such as composite materials with outstanding strong
and lightweight properties.
พัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิตคิ รบวงจรในเชิงอุตสาหกรรม และมีความโดดเด่น
ในการพัฒนาวัสดุขั้นสูง (Advanced Materials) มาใช้กับเทคโนโลยีการพิมพ์
สามมิติ (3D Printing Technology) อาทิ วัสดุคอมโพสิท (Composite
Materials) ที่มีคุณสมบัติเด่นด้านความแข็งแรงและมีน�้ำหนักเบา

Increased capital
by 0.5 million USD

1.25
ล้านเหรียญสหรัฐฯ

เพิ่มทุน 0.5
ล้านเหรียญสหรัฐฯ
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Direct Investment
การลงทุนทางตรง
Startup
บริษัทสตาร์ทอัพ

ESS inc.

Target of Startup
เป้าหมายของบริษัทสตาร์ทอัพ

Investment in 2021
จ�ำนวนเงินที่ลงทุน
ในปี 2564

Develop energy storage technology using long-duration flow battery
technology which is essential to the application of clean energy.
ESS inc. is listed on the New York Stock Exchange (NYSE)
under the ticker GWH.

Increased capital
by 0.5 million USD

พัฒนาเทคโนโลยีการเก็บพลังงานโดยใช้แบตเตอรี่ศักยภาพสูงที่สามารถ
ให้พลังงานได้เป็นเวลานาน ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญในการปรับใช้พลังงานสะอาด
บริษัท ESS inc. ประสบความส�ำเร็จในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
New York Stock Exchange (NYSE) ภายใต้ชื่อย่อ GWH

เพิ่มทุน 0.5
ล้านเหรียญสหรัฐฯ

Indirect Investment
การลงทุนทางอ้อม
Fund
กองทุน

GRC SinoGreen

Detail
รายละเอียดกองทุน

Investment
จ�ำนวนเงินที่ลงทุน

Fund specialising in clean energy and advanced materials innovation,
investing in China where innovation is growing rapidly.

3.3 million USD

กองทุนที่มีความเชี่ยวชาญนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด วัสดุศาสตร์ขั้นสูง
ซึ่งเป็นการลงทุนในประเทศจีนที่มีการเติบโตทางนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว

3.3 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

Product Innovation
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
GC has researched and developed products based
on Voice of Customer and supports net zero emissions
businesses. In 2021, highlight product innovations
include Post-Consumer Recycled (PCR) Resin and
Development of High Flow Rotational Molding Grade
Plastic.
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บริ ษั ท ฯ วิ จั ย พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ นพื้ น ฐานของการรั บ ฟั ง
เสียงตอบรับและความต้องการเชิงลึกของลูกค้า (Voice of
Customer) และสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจที่มีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยในปี 2564 ผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมที่โดดเด่น อาทิ เม็ดพลาสติกรีไซเคิลผลิตจาก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก ที่ ผ ่ า นการใช้ ง านจากผู ้ บ ริ โ ภคแล้ ว
ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณสมบัติการไหลได้ง่ายส�ำหรับการ
ขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง
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Post-Consumer Recycled (PCR) Resin
เม็ดพลาสติกรี ไซเคิลผลิตจากผลิตภัณฑ์พลาสติก
ที่ผ่านการใช้งานจากผู้บริโภคแล้ว
The PCR resin is produced from post-consumer plastic waste, which
are transformed into recycled resin and delivered to customers to be
remanufactured into plastic products. This is in accordance with the
concept of Circular Enconomy. The PCR Resin can replace conventional
plastics as raw materials, helping to reduce resource consumption,
energy use and plastic waste problem in Thailand.
It is estimated that the PCR resin will generate a revenue of approximately
750 million baht and decrease plastic waste destined for landfill disposal
by over 50,000 tons in 2024. The PCR resin is used in a variety of
products, for example, lotion bottle packaging of “Mistine” brand, which
uses HDPE PCR in 25 percent of its raw materials.
ผลิตภัณฑ์ PCR Resin เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผ่านการ
ใช้งานจากผูบ้ ริโภคแล้ว โดยน�ำขยะพลาสติกมาแปรรูปให้กลับมาเป็นเม็ดพลาสติก
และส่งให้กับลูกค้าน�ำกลับไปใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกอีกครั้งภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งผลิตภัณฑ์ PCR Resin สามารถ
น�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนเม็ดพลาสติกทั่วไป เป็นการช่วยลดการใช้ทรัพยากร
ลดการใช้พลังงาน และลดปัญหาขยะพลาสติกในประเทศไทย
ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์นี้จะสร้างรายได้ประมาณ 750 ล้านบาท พร้อมทั้ง
ลดขยะพลาสติกที่ถูกส่งไปหลุมฝังกลบกว่า 50,000 ตัน ในปี 2567 ตัวอย่างสินค้า
ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ PCR ได้แก่ ขวดบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับโลชั่นของแบรนด์ Mistine
ซึ่งมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ PCR ชนิด HDPE คิดเป็นร้อยละ 25 ของวัตถุดิบ
ที่ใช้ในการผลิตขวดบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว
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Development of High Flow Rotational Molding Grade
พัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณสมบัติการไหลได้ง่าย
สำ�หรับการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง
GC has collaborated with “Matrix Polymer” to develop Revolve 6105U
LLDPE and Revolve N-1010 LLDPE resins with excellent engineering
properties. These plastic resins are easy processing, require 11-20 percent
less moulding time and render smooth surface with bright colours. Energy
used in the production of these resins is lower than that is required for
the moulding of conventional plastics by up to 20 percent, resulting in
less greenhouse gas emissions in the production process and lower
costs. This product is suitable to be moulded into high quality products,
such as furnitures, plant pots, garden accessories, children’s toys or
engineering parts. At present, the product has generated over 45 million
baht in revenue per year and is expected to grow to 150 million baht
per year in 2025.
บริษทั ฯ ร่วมกับบริษทั “Matrix Polymer” พัฒนาเม็ดพลาสติก LLDPE รุน่ Revolve
6105U และ Revolve N-1010 ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ชิงวิศวกรรมทีด่ เี ยีย่ ม อาทิ ขึน้ รูปง่าย
และลดระยะเวลาในการขึ้ น รู ป ลงได้ ร ้ อ ยละ 11-20 อี ก ทั้ ง ยั ง ให้ พื้ น ผิ ว เรี ย บ
สีสนั สดใส ตลอดจนใช้พลังงานในกระบวนการผลิตต�ำ่ กว่าการขึน้ รูปพลาสติกทัว่ ไป
ได้สงู สุดถึงร้อยละ 20 ส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตลดลง
และช่วยประหยัดค่าใช้จา่ ย ซึง่ ผลิตภัณฑ์นเี้ หมาะสมต่อการน�ำไปขึน้ รูปเป็นผลิตภัณฑ์
คุณภาพสูง อาทิ เฟอร์นิเจอร์ กระถางต้นไม้ อุปกรณ์ตกแต่งสวน ของเล่นเด็ก หรือ
ชิ้ น ส่ ว นทางวิ ศ วกรรม ปั จ จุ บั น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นี้ ส ร้ า งรายได้ ใ ห้ บ ริ ษั ท ฯ มากกว่า
45 ล้านบาทต่อปี และคาดว่าจะเติบโตถึง 150 ล้านบาทต่อปี ภายในปี 2568

In addition to the abovementioned innovations, further
detail on collaborative product innovations with
customers can be consulted in the chapter on Portfolio
Driven on page 141-165.
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นอกจากตั ว อย่ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ น วั ต กรรมที่ โ ดดเด่ น ข้ า งต้ น
สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่พัฒนา
ร่วมกับลูกค้าเพิม่ เติมได้ที่ บท Portfolio Driven หน้า 141-165

ABOUT THIS
REPORT

OUR BUSINESS

OUR STRATEGY
IN ACTION

FINANCIAL
HIGHLIGHTS

APPENDIX

Process Innovation
นวัตกรรมกระบวนการผลิต
GC streamlines our production process to achieve
maximum potential by focusing on energy reduction,
waste utilization, modification of chemical use and
application of tools to accommodate the creation of
diverse products. At the same time, we also support
net zero emissions businesses. In 2021, highlight
process innovations include Yellow Oil Value Added
and Online Chemical Cleaning for Convection Coil of
Fired Heaters.

บริ ษั ท ฯ ยกระดั บ กระบวนการผลิ ต ให้ มี ศั ก ยภาพสู ง สุ ด
โดยมุง่ เน้นการลดการใช้พลังงาน การใช้ประโยชน์จากของเสีย
การปรับใช้สารเคมี และการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อ
รองรับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย และ
สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ
เป็นศูนย์ โดยในปี 2564 นวัตกรรมกระบวนการผลิตทีโ่ ดดเด่น
อาทิ โครงการการเพิ่มมูลค่าให้กับของเสียเป็นผลิตภัณฑ์
พลอยได้ ใ นกระบวนการผลิ ต โอเลฟิ น ส์ และโครงการ
การท�ำความสะอาดเตาเผาด้วยการใช้สารเคมีในขณะทีเ่ ตาเผา
อยู่ในกระบวนการให้ความร้อน

Yellow Oil Value Added
การเพิ่มมูลค่าให้กับของเสียเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้
ในกระบวนการผลิตโอเลฟินส์
The Yellow Oil Value Added Project features the process of putting waste
from olefins production through the demulsification process to produce
a new chemical product. The project has successfully reduced waste
worth over 3 million baht per year in disposal cost and created business
options for a new product that can generate a revenue of 9.6 million
baht per year. Moreover, it has contributed to reducing greenhouse gas
generation in production by 8,865 tCO2e.
โครงการ Yellow Oil Value Added เป็นการพัฒนากระบวนการผลิตที่น�ำของเสีย
จากการผลิตโอเลฟินส์มาเข้ากระบวนการแยกน�้ำมัน (Demulsification) เพื่อผลิต
เป็นเคมีภัณฑ์ชนิดใหม่ ส่งผลให้สามารถลดปริมาณของเสียซึ่งคิดเป็นมูลค่า
ที่ต้องส่งก�ำจัดกว่า 3 ล้านบาทต่อปี และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่สามารถสร้างรายได้กว่า 9.6 ล้านบาทต่อปี อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณการเกิด
ก๊าซเรือนกระจกในการผลิต 8,865 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

Online Chemical Cleaning for Convection Coil of Fired Heaters
การทำ�ความสะอาดเตาเผาด้วยการใช้สารเคมีในขณะที่เตาเผา
อยู่ในกระบวนการให้ความร้อน
This project enhances the cleaning process of the fired heater by using
chemicals to clean up soot. Using this technique, the fired heater can
be cleaned whilst online, allowing it to gain more efficiency in exchanging
heat. The project has contributed to a cost-saving of over 22 million baht
per year, energy reduction of 49,608 GJ per year and greenhouse gas
reduction of 5,243 tCO2e per year.
โครงการนี้เป็นการพัฒนากระบวนการท�ำความสะอาดเตาเผา (Fired Heater)
โดยใช้สารเคมีในการช่วยท�ำความสะอาดคราบเขม่า โดยสามารถท�ำความสะอาด
เตาเผาได้ในขณะที่เตาเผาก�ำลังท�ำงาน ส่งผลให้เตาเผามีประสิทธิภาพในการ
แลกเปลีย่ นความร้อนดีขนึ้ ทัง้ นี้ โครงการนี้ ท�ำให้บริษทั ฯ สามารถประหยัดค่าใช้จา่ ย
กว่า 22 ล้านบาทต่อปี และลดการใช้พลังงานได้ 49,608 จิกะจูลต่อปี และลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 5,243 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี
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Innovation Performance
ผลการดำ�เนินงานด้านนวัตกรรม
3.2

3.8

4.6
2.7
Target 2025

2018
2019
2020
2021
Innovation EBITDA uplift compared to EBITDA of GC’s petrochemical products
(percent)
(ร้อยละ)
Remarks:
Sum of EBITDA Uplift from innovation product and process released to
the market since 2008 compared to EBITDA of GC’s petrochemical
products (percent).

หมายเหตุ :
ก�ำไรก่อนการหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�ำหน่าย
ของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบ (EBITDA Uplift)
เทียบกับ EBITDA ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีภัณฑ์ของบริษัทฯ (ร้อยละ)

Revenue from Innovation
รายได้จากนวัตกรรม 43,960
30,286

5.0

43,922
26,691

2018
(million baht)
(ล้านบาท)

2019

Remarks:
Sum of innovative product sale revenues and EBITDA uplift from process
development and improvement released to the market since 2008.

2020

2021

หมายเหตุ :
ผลรวมยอดขายและ EBITDA Uplift ปัจจุบันในแต่ละปีของผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
จากการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตที่ออกสู่ตลาดตั้งแต่ปี 2551

Target in 2022 and Long-Term Target
เป้าหมายในปี 2565 และเป้าหมายระยะยาว
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• Expand investment proportion in
R&D to at least 2 percent of GC’s
petrochemical products revenue
by 2030

• Increase percentage of EBITDA uplift
proportion from R&D to 5 percent by
2025 and 10 percent by 2030

• ขยายสัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 2
ของรายได้ของปิโตรเคมีภัณฑ์
ของบริษัทฯ ในปี 2573

• เพิ่มร้อยละสัดส่วนของ EBITDA Uplift
• รักษาระดับอยู่ใน 10 อันดับแรก
อันเนื่องจากการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์
ร้อยละ 5 ภายในปี 2568 และ
(DJSI) ด้านการบริหารจัดการ
ร้อยละ 10 ภายในปี 2573
นวัตกรรม

PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

• Maintain status in the Top 10
of the Innovation Management
category of the Dow Jones
Sustainability Index (DJSI)
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EMPLOYEE VALUE
คุณค่าของพนักงาน

3.1, 3.3, 3.4, 3.5,
3.7, 3.8, 3.9

Target:

4.3, 4.4

5.5

8.2, 8.3, 8.5, 8.6

• Average employee training hours is 31.76 hour/person/year
• ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานบริษัทฯ 31.76 ชั่วโมง/คน/ปี

• Average investment in employee training is 14,887 baht/person/year
• จำ�นวนเงินลงทุนเฉลี่ยต่อการอบรมพนักงานบริษัทฯ 14,887 บาท/คน/ปี

Key
Achievement
in 2021
ความส�ำเร็จ
ที่ส�ำคัญ
ของบริษัทฯ
ในปี 2564

• Total investment in employee training is 134.53 million baht
• จำ�นวนเงินลงทุนทั้งหมดสำ�หรับการอบรมพนักงาน 134.53 ล้านบาท

• Employee engagement level is 72 percent, which is higher than
that of the same industry group in Asia Pacific (61percent)
• ระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ร้อยละ 72 ซึ่งสูงกว่าบริษัท
ในอุตสาหกรรมเดียวกันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ร้อยละ 61)

• Investment in employee health and well-being is 62 million baht*
• เงินลงทุนเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
ของพนักงาน 62 ล้านบาท
*Remarks: Excluding health insurance premiums and medical expenses of employees
*หมายเหตุ : ไม่รวมค่าประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน
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GC gives priority to attracting top talents to the company in conjunction with
developing the skills and capabilities of employees at all levels to support our
strategy and growth as well as build resilience in response to changes of the
current business landscape with high competition and challenges. Furthermore,
GC also strengthens the well-being of all employees while adhering to our
corporate culture in order to become a leading organization in the chemical
industry that attracts talented professionals to become part of our organization.

Commitment
ความมุ่งมั่น

บริษทั ฯ มุง่ สรรหาพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพสูง ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาทักษะ และขีดความสามารถ
ของพนักงานทุกระดับ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ และการเติบโตของบริษัทฯ พร้อมรองรับ
การเปลีย่ นแปลงในโลกธุรกิจยุคปัจจุบนั ทีม่ อี ตั ราการแข่งขัน และความท้าทายสูง อีกทัง้
บริษัทฯ ยังใส่ใจความเป็นอยู่ที่ดี (Well-Being) ของพนักงานทุกคน พร้อมทั้งส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้บริษัทฯ เป็นหนึ่งในองค์กรชั้นน�ำในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
ที่ดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพสูงมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

Key Stakeholders
ผู้มีส่วนได้เสียหลัก

Creating Shared Business Value
การสร้างคุณค่าร่วมกันทางธุรกิจ
Employee
พนักงาน

Intellectual Capital
ภูมิปัญญา

GC place important on employee value, we strive to build happy
work life experience and enhance employee skills to perform as
global standard. It can also rapidly reshape working behaviors in
accordance with our strategy in sustainable operation.

บริษัทฯ ตระหนักในคุณค่าของพนักงานทุกคน จึงมุ่งมั่นที่จะ
สร้างประสบการณ์ที่ดีในการทำ�งานอย่างมีความสุข ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
พนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นเลิศเทียบเท่ามาตรฐานสากล
ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน
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Human Capital
บุคลากร

คุณจันทร์ฉาย เคหสุขเจริญ
Mrs. Chanchai Kehasukcharoen
Vice President,
HR Strategy and Policy

ABOUT THIS
REPORT

OUR BUSINESS

OUR STRATEGY
IN ACTION

FINANCIAL
HIGHLIGHTS

APPENDIX

Challenges and Strategic Responses
ความท้าทายและการด�ำเนินงานเพื่อตอบสนอง
Challenges

ความท้าทาย

Strategic Responses

การด�ำเนินงานเพื่อตอบสนอง

Recruiting top talents and developing employee
capacity
GC regularly conducts recruitment projects through
several outstanding and diverse online activities, such
as Samaggi Virtual Careers Fair, GC Virtual Open
House, and Mid-Career Candidate Pool as part of the
PR and increases channels to recruit talented
professionals.
GC continues to improve our online learning platform,
or the “UP: Learning Management Platform”. We also
encourage training courses or projects that enhance
the knowledge and capabilities of employees and the
society by offering diverse contents in various formats
and covering the knowledge and skills required in the
industry. In this regard, we have carried out the
Learning and Development Influencer campaign
as well as other intensive employee development
projects, such as FiT Project, Top Talent, and Young
Leader Training (Max Infinity) etc., to empower
employees with necessary skills and to prepare them
to handle current and future changes in the business
landscape and the global situation.

Challenges

การสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพสูง และการพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงาน
บริษัทฯ จัดท�ำโครงการสรรหาพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมี
กิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ที่โดดเด่น และหลากหลาย อาทิ
กิจกรรม Samaggi Virtual Careers Fair กิจกรรม GC
Virtual Open House “ก้าวแรกสูอ่ าชีพในฝัน” และ โครงการ
Mid-Career Candidate Pool เพื่อประชาสัมพันธ์ และ
เพิ่มช่องทางในการสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพสูง
บริษทั ฯ พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรูอ้ อนไลน์ (UP: Learning
Management Platform) อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริม
ให้ มี ก ารจั ด ท� ำ หลั ก สู ต รหรื อ โครงการพั ฒ นาความรู ้
และความสามารถให้ แ ก่ พ นั ก งาน และสั ง คมให้ มี เ นื้ อ หา
และรูปแบบทีม่ คี วามหลากหลาย ครอบคลุมความรูแ้ ละทักษะ
ที่จ�ำเป็นในอุตสาหกรรม โดยจัดท�ำโครงการ Learning and
Development Influencer รวมถึงโครงการพัฒนาศักยภาพ
พนักงานที่เข้มข้น เช่น โครงการ FiT โครงการ Top Talent
โครงการ Young Leader Training (Max Infinity) เป็นต้น
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีทักษะที่จ�ำเป็น และพร้อมจะรับมือ
ต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ และสถานการณ์ของโลก
ในปัจจุบัน และอนาคต

ความท้าทาย

Implementing a work system that supports digital
technology and promotes the well-being of employees

การมี ร ะบบการท� ำ งานที่ ส อดคล้ อ งกั บ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
และสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

Strategic Responses

การด�ำเนินงานเพื่อตอบสนอง

GC has modified and digitalized the structure of our
systems, such as V-Health, which is a collaboration
with health insurance company, Aetna, to provide
health examination and monitoring service as well as
online doctor consultation, etc.
GC has also applied more technology to our
operations and developed digital systems such as
Health Risk Assessment (HRA), E-Health Book, and
Material Safety Data Sheets (SDS) applications.
In addition, GC also takes into account of employee
benefits and has thereby executed the Flexible
Benefits program which allows employees to select
the benefit that best suit their needs. Furthermore,
GC also offers other assistance services to our
employees, such as activities to promote physical and
mental health, and financial management.

บริ ษั ท ฯ ได้ ป รั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งของระบบต่ า ง ๆ ให้ มี
ความเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้น เช่น โครงการ V-Health ซึ่งเป็น
ความร่วมมือกับบริษทั ประกันภัย Aetna ให้บริการ ระบบการ
ตรวจ และติดตามสุขภาพที่สามารถพูดคุย และปรึกษากับ
แพทย์ทางออนไลน์ได้ เป็นต้น
บริษัทมีการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการท�ำงานมากขึ้นโดยมี
การพัฒนาระบบดิจทิ ลั มาใช้ในการท�ำงาน ได้แก่ แอปพลิเคชัน
ดังนี้ Health Risk Assessment (HRA), E-Health Book,
Material Safety Data Sheets (SDS)
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ค�ำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
โดยจัดให้มโี ครงการสวัสดิการทางเลือก (Flexible Benefits)
ให้ พ นั ก งานสามารถเลื อ กสิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก ารที่ เ หมาะสมกั บ
ความต้องการของตนเอง อีกทั้งบริษัทฯ ยังดูแล และจัดหา
บริ ก ารให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า นอื่ น ๆ เช่ น กิ จ กรรมเพื่ อ
ส่งเสริมสุขภาพด้านกาย ใจ และการบริหารการเงิน
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Challenges and Strategic Responses
ความท้าทายและการด�ำเนินงานเพื่อตอบสนอง
Challenges

ความท้าทาย

Strategic Responses

การด�ำเนินงานเพื่อตอบสนอง

Strengthening good corporate culture
GC continues to build and drive a strong corporate
culture, or the GC SPIRIT 4 Core Behaviors, among
employees at all levels. In doing so, senior executives
at the level of Vice President and above act as leaders
and role models in carrying out such efforts which
are also executed through activities such as E-Culture
Playbook, etc.

การเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีภายในองค์กร
บริษัทฯ ด�ำเนินการสร้างความแข็งแกร่งในการขับเคลื่อน
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร GC SPIRIT 4 Core Behaviors
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งกั บ พนั ก งานทุ ก ระดั บ โดยผู ้ บ ริ ห ารระดั บ
ผูจ้ ดั การฝ่ายขึน้ ไปเป็นผูน้ ำ� และเป็นแบบอย่าง (Role Model)
โดยด�ำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จัดท�ำ E-Culture
Playbook เป็นต้น

Stepping Up Our Ambitions
แผนการด�ำเนินงานในอนาคต
• People: Recruit candidates with qualifications
appropriate for GC’s growth and corporate culture
while encouraging and motivating our employees
to acquire professional working skills and the ability
to use technology and knowledge to create
innovations.
• Organization: Improve and adjust way of work to
correspond and synchronize with current and
future technology.
• Culture: Support and enhance corporate culture
to prepare for rapid changes through the GC
SPIRIT 4 Core Behaviors.
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• ด้านบุคลากร : สรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงกับ
การเติบโตของบริษทั ฯ และเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร
รวมถึ ง การส่ ง เสริ ม และการผลั ก ดั นพนั ก งานภายใน
องค์กรให้มีทักษะการท�ำงานอย่างมืออาชีพ สามารถ
ประยุ ก ต์ เ ทคโนโลยี และความรู ้ ที่ มี สู ่ ก ารสร้ า งสรรค์
นวัตกรรมใหม่ ๆ
• ด้ า นองค์ ก ร : พั ฒ นาและเปลี่ ย นรู ป แบบการท� ำ งาน
ที่สอดคล้อง และประสานกับเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต
• ด้ า นวั ฒ นธรรมองค์ ก ร : สนั บ สนุ น และเสริ ม สร้ า ง
วัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ผ่าน GC
SPIRIT 4 Core Behaviors
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Employees are one of our most valuable assets,
especially those with the valuable capacity and skills
that can support GC to achieve our established
business goals. Furthermore, they can contribute
greatly to the company’s competitiveness and
sustainable growth in both present and future business
landscapes. Therefore, the Organization Transformation
Strategy has been established to manage employees
by focusing on the development of three major areas,
namely people, organization, and culture.

FINANCIAL
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พนั ก งานเป็ น ทรั พ ยากรที่ มี คุ ณ ค่ า มากที่ สุ ด อย่ า งหนึ่ ง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ พนักงานทีม่ ศี กั ยภาพ และทักษะทีเ่ ป็นเลิศ
จะส่งเสริมให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ธุรกิจ
ทีก่ ำ� หนดไว้ อีกทัง้ ยังช่วยให้บริษทั ฯ สามารถแข่งขันทางธุรกิจ
และเติบโตอย่างยั่งยืนในโลกธุรกิจทั้งปัจจุบัน และอนาคต
ดั ง นั้ น บริ ษั ท ฯ จึ ง ก� ำ หนดกลยุ ท ธ์ ก ารขั บ เคลื่ อ นองค์ ก ร
เพือ่ บริหารจัดการพนักงาน โดยมุง่ เน้นในการพัฒนา 3 เรือ่ งหลัก
ได้แก่ ด้านบุคลากร (People) ด้านองค์กร (Organization)
และด้านวัฒนธรรมองค์กร (Culture)

Organization Transformation Strategy
กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กร

People
ด้านบุคลากร

Organization
ด้านองค์กร

Culture
ด้านวัฒนธรรมองค์กร

Having adequate employees
with the right capability to
support GC in achieving goals
according to our business
directions.

Having a flexible and agile
structure of working model that
is able to handle rapid changes
in the business environment.

Having a strong corporate
culture where employees
clearly demonstrate the GC
SPIRIT 4 Core Behaviors and
are ready to adapt to changing
situations.

มีจ�ำนวนพนักงานที่เหมาะสม
เพียบพร้อมทั้งศักยภาพ
และความสามารถที่จะสนับสนุน
ให้องค์กรประสบความส�ำเร็จ
ตามทิศทางการด�ำเนินการ
ทางธุรกิจ

มีโครงสร้าง และรูปแบบการท�ำงาน
ที่ยืดหยุ่น และมีความคล่องตัว
สามารถรับมือกับสภาพแวดล้อม
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว

มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
พนักงานแสดงออกพฤติกรรมตาม
GC SPIRIT 4 Core Behaviors
อย่างเด่นชัด และพร้อมปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณ์
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GC is promoting the “people” dimension of our Organization
Transformation Strategy with focus on two areas, which are 1) Recruiting
talented and capable professionals with qualifications consistent with the
corporate culture, and 2) Developing employees with skills and capabilities
as well as the ability to handle competition in the business arena.

icon

People
ด้านบุคลากร

บริษัทฯ ด�ำเนินงานเพื่อส่งเสริมกลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรทางด้านบุคลากร
ในสองส่วน คือ 1) การสรรหาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร 2) การพัฒนาพนักงานโดยการส่งเสริมพนักงาน
ให้มีทั้งทักษะ และความสามารถที่พร้อมจะรับมือการแข่งขันในโลกธุรกิจ
Additional information on Employee Recruitment is available at:
สำ�หรับแนวทางการสรรหาพนักงานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์

Employee Recruitment
การสรรหาพนักงาน
GC recruits candidates through activities that enhance
our corporate image and create a learning experience
for the new generation. Highlight activities in 2021
include:

บริษทั ฯ มีการด�ำเนินโครงการสรรหาพนักงาน โดยจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร และสร้างประสบการณ์
ในการรับรูก้ บั คนรุน่ ใหม่ โดยในปี 2564 มีกจิ กรรมทีโ่ ดดเด่น
ดังนี้

Highlight Employee Recruitment Activities in 2021
กิจกรรมด้านการสรรหาพนักงานที่โดดเด่นของบริษัทฯ ในปี 2564
Samaggi Virtual Careers Fair
กิจกรรม Samaggi Virtual Careers Fair
GC joined the Samaggi Virtual Careers Fair (SACC), the first online Careers
Fair organized by the Samaggi Samagom, to attract potential talents who
are studying or living in London, England, and to promote awareness of
GC’s image among this target group. During the event, GC held a live
session allowing participants to engage in discussions with GC
representatives from five different career paths, or the five heroes from
the Synergos campaign, who shared their challenging work experience.
GC’s virtual booth welcomed 145 visitors out of the total number 291
Fair participants.
บริ ษั ท ฯ จั ด ท� ำ กิ จ กรรมนี้ เ พื่ อ ดึ ง ดู ด ผู ้ ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ที่ ศึ ก ษาหรื อ อาศั ย อยู ่ ใ น
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยเข้าร่วม Samaggi Virtual Careers Fair (SACC)
กับทางสามัคคีสมาคม (Samaggi Samagom) ซึง่ เป็นครัง้ แรกในการจัด Careers
Fair ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
ในกลุม่ นักเรียนไทยทีม่ ศี กั ยภาพสูง ณ ประเทศอังกฤษ โดยมีการจัด Live Session
ทีเ่ ปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมได้พดู คุยกับตัวแทนพนักงาน และแชร์ประสบการณ์
ท�ำงานที่ท้าทายในบริษัทฯ จาก 5 สายงาน ซึ่งล้วนเป็นตัวละครเหล่าผู้กล้า
จากโครงการ Synergos ทั้งนี้ มีผู้ที่สนใจเข้าชม Virtual บูธของบริษัทฯ จ�ำนวน
145 คน จากจ�ำนวนทั้งหมด 291 คนที่เข้าร่วมงาน
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Futher information is available at:
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
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GC Virtual Open House 2021
กิจกรรม GC Virtual Open House 2021 “ก้าวแรกสู่อาชีพในฝัน”
GC held the GC Virtual Open House 2021: “First Step Towards Dream
Career” for students from ChAMP Engineering (Chulalongkorn Alumni
Mentorship Program), Faculty of Engineering, Chulalongkorn University,
via MS Teams to share GC’s business overview and the experience of
employees from various interesting job positions, such as Data Scientist,
Researcher, etc. Additionally, GC held a session to offer advices on job
application techniques and how to impress at interviews for the
participants.
GC Virtual Open House 2021 “ก้าวแรกสู่อาชีพในฝัน” เปิดบ้านต้อนรับนิสิต
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโครงการ ChAMP
Engineering (Chulalongkorn Alumni Mentorship Program) ผ่านระบบ
MS Teams เพื่อรับฟังภาพรวมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และการแชร์ประสบการณ์
ของพนักงานในต�ำแหน่งงานต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น Data Scientist นักวิจัย
อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัด Session ให้ค�ำแนะน�ำเทคนิคในการเตรียมตัวสมัครงาน
และสัมภาษณ์งานอย่างไรให้โดนใจให้กับน้อง ๆ นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม

Mid-Career Candidate Pool
โครงการ Mid-Career Candidate Pool
GC places importance in recruiting candidates for key
essential units according to our business needs and
requirements to accommodate future business expansions
and drive the corporate strategy towards success. During
May-August 2021, GC conducted online recruitment projects
through social media to expand the pool for candidates with
3-5 years of experience, such as Researcher, Business Analyst
and Planner, Maintenance and Engineering, Process
Technology, and Sales, to support future business expansions.
บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การสรรหาพนั ก งานในกลุ ่ ม งานที่ มี
ความจ�ำเป็นตามความต้องการของธุรกิจ เพื่อรองรับการขยายตัว
ของธุ ร กิ จ ในอนาคต พร้ อมผลั ก ดั น ให้ ก ลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก รประสบ
ความส�ำเร็จ โดยตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม-สิงหาคมของปี 2564 บริษทั ฯ
ได้ จั ด ท� ำ โครงการรั บ สมั ค รงาน ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ต ่ า งๆ
เพื่อขยายฐานข้อมูลของผู้สมัครในกลุ่มที่มีประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป
เช่น นักวิจัย นักวิเคราะห์ และวางแผนธุรกิจ กลุ่มงานซ่อมบ�ำรุง
และวิศวกรรม กลุม่ เทคโนโลยีกระบวนการผลิต และกลุม่ งานฝ่ายขาย
เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต
Further information is available at:
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2021
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำ�ปี 2564

221

Social Media Content Engagement
โครงการ Social Media Content Engagement
GC continues to create social media content
engagement through our recruitment channels, such
as Facebook, Line, and LinkedIn, to provide inspiration
and knowledge in preparation for the New Normal
era. In line with GC’s Upskill/Reskill Strategy. These
contents include active learning skills, positive attitude
towards success, and professional presentation
techniques, etc.
บริษัทฯ ยังคงด�ำเนินการสร้าง Social Media Content
Engagement อย่างต่อเนื่องในช่องทางสรรหาบุคลากร อาทิ
Facebook, Line และ LinkedIn เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ให้ความรูเ้ พือ่ การเตรียมตัวในยุค New Normal และสอดรับกับ
กลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการ Upskill/Reskill เช่น ทักษะ
การเรียนรูเ้ ชิงรุก ทัศนคติดๆ
ี ทีผ่ ลักดันให้ประสบความส�ำเร็จ
และเทคนิคการน�ำเสนองานอย่างมืออาชีพ เป็นต้น

Further information is available at:
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

222

PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

ABOUT THIS
REPORT

OUR BUSINESS

OUR STRATEGY
IN ACTION

FINANCIAL
HIGHLIGHTS

APPENDIX

Empowering Employees
การพัฒนาพนักงาน
Key projects to empower GC’s employees in 2021
include FiT Project, Top Talent, Young Leader Training
(Max Infinity), Learning and Development Influencer,
and Anywhere, Anytime Learning.

บริษัทฯ ด�ำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาพนักงานที่ส�ำคัญ
ในปี 2564 อาทิ โครงการ FiT โครงการ Top Talent โครงการ
Young Leader Training (Max Infinity) โครงการ Learning
and Development Influencer และ โดยการ Anywhere,
Anytime Learning

Additional information on Empowering Employees is available at:
สำ�หรับแนวทางการพัฒนาพนักงานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์

FiT Project
โครงการเพิ่มศักยภาพการทำ�งาน รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (FiT)
GC is implementing lean and process improvement
through the FiT Project in order to address all forms
of challenges and changes, such as Digital Disruption,
economic crises, COVID-19 pandemic, which may
affect GC’s business operations. Based on the
Organization Transformation Strategy, the FiT Project
focuses on achieving a more compact, rapid and
flexible work structure, enhancing operational
efficiency, and developing employee quality, skills and
knowledge to keep up with changes and support the
achievement of GC’s strategies and future sustainable
growth. GC has commenced and divided our process
improvement into two phases, namely FiT 1.0 and FiT
2.0, covering the entire organization’s work processes:

2

1
Procure to Pay
(P2P Feed & P2P
Non-feed)
กระบวนการจัดซื้อ

6

บริษทั ฯ ปรับองค์กรโดยปรับปรุงกระบวนการด�ำเนินงาน และ
ประสิทธิภาพของการท�ำงานให้สามารถรับมือกับความท้าทาย
และการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อาทิ Digital Disruption
วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ การระบาดของไวรั ส โควิ ด 19 ซึ่ ง อาจ
ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยโครงการ
“FiT” Project ที่ จั ด ตั้ ง ตามยุ ท ธศาสตร์ ใ นการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการท�ำงานของบริษัทฯ ให้มีโครงสร้างการท�ำงาน
ที่กระชับ รวดเร็ว มีความยืดหยุ่น และเพิ่มประสิทธิภาพ
การท� ำ งาน รวมถึ ง พั ฒ นาพนั ก งานให้ มี คุ ณ ภาพ ทั ก ษะ
และความรู้ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับกลยุทธ์
ของบริษัทฯ ให้สัมฤทธิ์ผล และเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
ในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน
โดยได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ FiT 1.0 และ FiT 2.0
ครอบคลุมกระบวนการท�ำงานของทั้งองค์กร ดังนี้

Order to Cash
(O2C)
กระบวนการจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า
ตลอดโซ่อุปทาน

FiT 1.0

Enterprise
Portfolio (EntP)
Phase 1 consists of
กระบวนการบริหาร
six core processes:
จัดการแบบองค์รวม/ การปรับปรุงกระบวนการหลัก
บูรณาการ
ประกอบด้วย 6 กระบวนการ
Production
Support (ProdS)
กระบวนการและ
เทคโนโลยีสำ� หรับปรับปรุง
กระบวนการผลิต

5

Plan to
Produce (PPD)
กระบวนการ
วางแผนการผลิต

3

Execute
Production (ExPr)
กระบวนการผลิต

4
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FiT 2.0 is currently under the process of evaluation
to improve and further develop GC’s overall
performance. The process which started in November
2021 is expected to be completed in June 2022.

ทั้งนี้ FiT 2.0 อยู่ระหว่างการท�ำการประเมิน เพื่อปรับปรุง
และพั ฒ นาต่ อ ยอดประสิ ท ธิ ภ าพการท� ำ งานโดยรวม
ของบริษทั ฯ โดยเริม่ ด�ำเนินการตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2564
และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2565

Based on the abovementioned core processes, GC
targets to increase efficiency, productivity, and agility,
which are the main objectives of the FiT Project. The
expected outcomes of the project include:

จากกระบวนการหลักข้างต้น บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) ประสิ ท ธิ ผ ล (Productivity)
และความคล่องตัว (Agility) ขององค์กร ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์
หลักของ FiT Project โดยผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
โครงการฯ มีดังนี้

1
4

Effective operating
model
การบริหารจัดการกระบวนการ
ท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ

Quality personnel
with skills and knowledge
to keep pace with changes
มีบุคลากรที่มีคุณภาพ ทักษะ
และความรู้เท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลง

3

2

Information connectivity
throughout the organization
มีการเชื่อมต่อของข้อมูล
ทั่วทั้งองค์กร

Fast and accurate
decision-making process
มีกระบวนการตัดสินใจ
ที่ถูกต้องและรวดเร็ว
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Financial
ด้านการเงิน

Manpower
ด้านอัตรากำ�ลัง

Work Efficiency
ด้านประสิทธิภาพการทำ�งาน

• Increased EBIT of over
1,700 million baht per year
• Owned working capital of over
224 million baht
• กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน (EBIT)
เพิ่มขึ้นกว่า 1,700 ล้านบาทต่อปี
• มีเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital)
กว่า 224 ล้านบาท

• Reduced manpower
expenses by over
560 million baht per year

• Increased work system
efficiency by over 80 percent

• ลดค่าใช้จ่ายของกำ�ลังคน
กว่า 560 ล้านบาทต่อปี

• ประสิทธิภาพของระบบการทำ�งาน
เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 80
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Top Talent
โครงการ Top Talent
The Top Talent Project has been carried out
continuously since 2017. Through this project, GC
cultivates innovators and executives among employees,
encouraging them to become a leader of change in
order to drive future business growth and usher the
company towards change. The Top Talent Project is
divided into three phases:

Track 1

Organic Growth
Driver

Track 2

GC Next GEN

Track 3
Scholars

บริษัทฯ จัดท�ำโครงการ Top Talent อย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี 2560 โดยปลูกฝังความเป็นนักนวัตกรรมและนักบริหาร
ให้กับพนักงาน โดยผลักดันให้ขึ้นเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจในอนาคต และน�ำไปสู่
การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ โครงการ Top Talent แบ่งออกเป็น
3 ระยะ ดังนี้

Stimulate participants’ enthusiasm for self-directed learning and expansion of knowledge pool
by becoming Subject Matter Expert (SME)
ส่งเสริมผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้มีความกระตือรือร้นในการเพิ่มพูนทักษะความสามารถของตนเอง  
(Self-Directed Learning) และขยายคลังความรู้ด้วยการเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
(Subject Matter Expert: SME)
Develop mindsets and promote skillsets both in entrepreneurship and innovation
through learning by doing
พัฒนากระบวนการทางความคิด (Mindset) และส่งเสริมชุดทักษะ (Skillset) ทั้งด้านการเป็นผู้ประกอบการ
และด้านการเป็นนักนวัตกรด้วยการเรียนรู้จากการลงมือท�ำจริง
Develop potential candidate into GC Ambassador to represent the company at the global level
and utilize newly acquired knowledge to further expand our business
พัฒนาต่อยอดให้เป็น GC Ambassador เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ และน�ำความรู้ ใหม่ที่ได้กลับมา
ต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ

GC Next Gen
โครงการ GC Next Gen
GC Next Gen aims to enable employees to innovate,
thereby empowering them with skillsets and executive
problem-solving conception as well as increasing
employee engagement and interdepartmental
collaboration. Participants of the project created
models that can be applied in real practice and
business operations. The project implementation
process consists of three steps:

PRE-PROGRAM:

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความสามารถ
ในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นการเพิม่ ขีดความสามารถ
ให้กับพนักงานให้มีชุดทักษะ และแนวคิดแก้ปัญหาอย่าง
นักบริหาร และเพิม่ การมีสว่ นร่วมของพนักงานและการท�ำงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน โดยให้พนักงานที่เข้ารับการอบรม
ทดลองสร้างโมเดลที่สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และการด�ำเนินธุรกิจได้จริง โดยมีกระบวนการด�ำเนินโครงการ
3 ขั้นตอน

MODULE 1

MODULE 2

Employees research and explore
business opportunities that can be
further developed

Brainstorm innovative ideas to
explore the most appropriate
solutions or development
approaches with advice from
internal and external specialists

Verify innovative ideas,
design and create prototypes
for further study and
improvement for actual
business implementation

ให้พนักงานค้นคว้า หาโอกาส
ทางธุรกิจที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้

ระดมไอเดียเชิงนวัตกรรม
เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาหรือ
การพัฒนาที่เหมาะสมที่สุด โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายใน และภายนอก
บริษัทฯ คอยให้ค�ำปรึกษา

ตรวจสอบไอเดียนวัตกรรมที่คิดค้น
และท�ำการออกแบบ พร้อมจัดท�ำ
เป็นโมเดลต้นแบบเพื่อท�ำการศึกษา
และปรับปรุงให้ ใช้งานในธุรกิจจริงได้
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Several innovative ideas originated as a result of this year’s GC Next Gen Project. For example:
ทั้งนี้ จากการด�ำเนินโครงการ GC Next Gen ในปีนี้ส่งผลให้บริษัทฯ มีแนวคิดนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ อาทิ
Innovative Idea
แนวคิดนวัตกรรม

Design of integrated
plastic cap and bottle
collection service system
การออกแบบระบบ
การบริการเก็บฝา
และขวดพลาสติก
อย่างครบวงจร

Invention of
colour-changing food
packaging to indicate
level of freshness
การคิดค้นบรรจุภัณฑ์
ที่เปลี่ยนสี ได้
ตามความสดของอาหาร

Improving plastic resin
quality for HDPE pipe
production
การยกระดับ
คุณภาพเม็ดพลาสติก
ส�ำหรับใช้ในการผลิต
ท่อ HDPE
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Detail
รายละเอียด

Expected Outcome
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

Integrated plastic cap and bottle collection service
through the Plastic Cap & Bottle Platform which
reintroduces plastic bottle caps into the production
system to manufacture post-consumer recycled resin
(PCR). Users of the platform will be able to learn about
and be part of driving environmental conservation.   

• Become leader in PCR
business
• Reduce greenhouse
gas emissions by
52,000 tons

การบริการเก็บฝา และขวดพลาสติกอย่างครบวงจรผ่าน
Plastic Cap & Bottle Platform เพื่อน�ำฝาขวดพลาสติก
กลับเข้าสู่ระบบการผลิตจนเป็นพลาสติกรีไซเคิล
(Post-Consumer Recycled Resin: PCR)
โดยผู้ ใช้จะสามารถเรียนรู้ และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

• การเป็นผู้นำ�ของธุรกิจ
ด้าน PCR
• ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้ถึง
52,000 ตัน

Implement colour-changing plastic technology to
indicate the freshness level of food through plastic’s
colour alteration upon the emitted gas from food.

• Expected revenue
604 million baht
within 5 years after
market entry

ประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีเม็ดพลาสติกเปลี่ยนสี ซึ่งสามารถ
เปลี่ยนสีได้ตามก๊าซที่ปล่อยจากอาหาร ท�ำให้สามารถบ่งบอก
ความสดของอาหารได้

• คาดว่าจะสร้างรายได้
ให้กับบริษัทฯ
604 ล้านบาทภายใน 5 ปี
หลังจากผลิตภัณฑ์
เข้าสู่ตลาด

Design information management to monitor the quality
of plastic resins from production to the end usage.

• Increase market shares
in pipe industry by up to
25 percent

การออกแบบการบริหารจัดการข้อมูลในการติดตามคุณภาพ
ของเม็ดพลาสติกตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต
ไปจนถึงขั้นตอนการใช้งาน

• เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
ในอุตสาหกรรมท่อได้ถึง
ร้อยละ 25
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นอกเหนือจากโครงการที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ยังด�ำเนิน
โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพให้ กั บ พนั ก งานทุ ก ระดั บ อาทิ
โครงการ Young Leader Training (Max Infinity)

Young Leader Training (Max Infinity)
โครงการ Young Leader Training (Max Infinity)

290%

Return on
Investment (ROI)

Profit
กำ�ไร

1.9

times of operational costs
เท่าของค่าต้นทุน
การดำ�เนินการ

This project was conceived to enhance designated Young Leader employees
in each line of work under the MAX Infinity Project to have better capabilities
and efficiency in performing their duties, to grow into leaders who will bring
changes for the better to the organization as well as to apply the acquired skills
into practice and create business benefits. This project focuses on developing
three skills, namely 1) Complex-Problem Solving, 2) Bias to Action, and 3)
Communication. In 2021, 17 employees participated in the project. They will be
a driving force for the continuous development of projects according to
mechanisms of the MAX Infinity Project. The development of 16 projects has
yielded a measurable benefit of 29 million baht.
โครงการนี้จัดท�ำขึ้นเพื่อพัฒนาพนักงานที่ได้รับมอบหมายเป็น Young Leader ของแต่ละ
สายงานภายใต้ MAX Infinity Project ให้มีขีดความสามารถและประสิทธิภาพการท�ำงาน
ทีด่ ยี งิ่ ขึน้ และพร้อมทีจ่ ะเติบโตเป็นผูน้ ำ� องค์กรทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี นึ้ ตลอดจน
สามารถน�ำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และสร้างเป็นผลประโยชน์
ทางธุรกิจ โดยโครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การแก้ปัญหาซับซ้อน
2) การกล้าลงมือท�ำ และ 3) การสื่อสารที่ดี ซึ่งในปี 2564 มีพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 17 คน ซึ่งจะเป็นส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนาโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
ตามกลไกของ MAX Infinity ทัง้ นี้ จากการพัฒนาโครงการจ�ำนวน 16 โครงการ สามารถ
วัดผลประโยชน์ได้ คิดเป็นจ�ำนวนเงิน 29 ล้านบาท

Learning and Development Influencer
โครงการ Learning and Development Influencer
The objective of this project is to create and encourage
employee engagement in driving GC’s learning
process by improving and sharing their knowledge,
skills and expertise with other employees in various
formats, such as Content Influencer, Internal Instructor/
Process Instructor, and Subject Matter Expert (SME)
who would provide advices and solutions or design
a learning path for employees. They are also
encouraged to act as the KM Facilitators who push
for knowledge sharing within the organization as well
as with the society and the communities, such as
volunteer teacher for various educational institutions,
etc. This project encourages employees to upskill and
reskill in tandem with creating a learning culture, which
leads to an effective and efficient learning organization.
In 2021, GC has created over 600 learning &
development influencers in various forms.

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง และส่งเสริมให้พนักงาน
มี ส ่ ว นร่ ว มในการขั บ เคลื่ อ นการเรี ย นรู ้ ข ององค์ ก ร โดย
การพัฒนา และแบ่งปันความรู้ รวมถึงทักษะความช�ำนาญ
ของตนเองให้กับพนักงานคนอื่นๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย
เช่น การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมภายใน การเป็นวิทยากร
ฝึกอบรมภายใน การเป็ นผู ้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นที่ ช ่ ว ยให้
ค�ำแนะน�ำ และแก้ไขปัญหา หรือออกแบบเส้นทางการเรียนรู้
ให้กบั พนักงาน รวมถึงการเป็น KM Facilitator ทีช่ ว่ ยผลักดัน
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน ตลอดจน
แบ่ ง ปั น ความรู ้ ใ ห้ กั บ สั ง คมและชุ ม ชนภายนอกอี ก ด้ ว ย
เช่ น การเป็ น ครู จิ ต อาสาให้ กั บ สถาบั น การศึ ก ษาต่ า ง ๆ
เป็ น ต้ น ซึ่ ง โครงการนี้ ช ่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานพั ฒ นา
และยกระดับการเรียนรูข้ องตนเอง (Upskill & Reskill) ควบคู่
ไปกับการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ และน�ำไปสู่การ
เป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และมีประสิทธิผลอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ในปี 2564
บริษทั ฯ สามารถสร้าง Learning & Development Influencer
ในรูปแบบต่างๆ ได้มากกว่า 600 คน
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LEARNING & DEVELOPMENT INFLUENCER

04 Internal Instructor

Content Influencer
ผู้น�ำด้านการจัดท�ำหลักสูตรออนไลน์ ก้าวข้ามขีดจ�ำกัด

01

ของการศึกษา ร่วมสร้างการเรียนรู้รูปแบบใหม่
เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของเพื่อนๆ ในองค์กร

SME
เพิ่มพูนความช�ำนาญใน Area of Expertise ของตนเอง

02

และน�ำความรู้มาแบ่งปันเพื่อน ๆ ในองค์กรเพื่อเพิ่ม
Boundary of Recognition

Volunteer Teacher
ถ่ายทอด แบ่งปัน ความรู้และประสบการณ์กับเยาวชน

03

เพื่อสร้างแนวคิด เสริมการเรียนรู้ เพิ่มทักษะ และพัฒนา
ต่อยอดได้อย่างยั่งยืน

มีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวเองและน้อง ๆ
ร่วมสายอาชีพให้เก่งและเติบโตไปด้วยกัน

05 Process Instructor

พัฒนาตนเองและน้อง ๆ ในสายปฏิบัติการให้มีศักยภาพ
ความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรมที่สอดคล้อง
กับองค์กร เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และยั่งยืน

06 KM Facilitator

KM Facilitator จากทุกสายงานร่วมขับเคลื่อน
และน�ำ KM System ไปปรับใช้ ในการท�ำงาน ผลักดัน
และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนา และต่อยอด
ผลงานทั้งภายในสายงาน ข้ามสายงาน และระดับองค์กร
จนเกิด Benefit Results และการปรับปรุงกระบวนการ
กลับสู่องค์กรมากมาย อีกทั้งยังก่อให้เกิดการพัฒนา
ความสามารถของบุคคลและองค์กรเพื่อการเติบโต
อย่างยั่งยืนต่อไป

Anywhere, Anytime Learning
โครงการ Anywhere, Anytime Learning
GC has conducted Anywhere, Anytime Learning to
enable employees to develop their capabilities at any
time in order to create a culture of learning which will
lead to a future learning organization using the online
learning and training platform, or Up Platform, which
provides employees with access to various formats
of learning resources anywhere, anytime. In 2021,
a total of 1,350 courses were conducted with as much
as 79,249 attendees.

UP Learning
Platform
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บริษัทฯ ด�ำเนินโครงการ Anywhere, Anytime Learning
เพือ่ ให้พนักงานสามารถพัฒนาศักยภาพด้วยตนเองได้ตลอดเวลา
เพื่ อ สร้ า งวั ฒ นธรรมแห่ ง การเรี ย นรู ้ น� ำ ไปสู ่ อ งค์ ก รแห่ ง
การเรียนรูใ้ นอนาคต โดยการน�ำระบบการเรียน และการอบรม
ในแพลตฟอร์มออนไลน์ผ่าน Up Platform ซึ่งสนับสนุนให้
พนักงานสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย
ได้ทุกช่วงเวลา และทุกสถานที่ที่ต้องการ โดยในปี 2564
มีจ�ำนวนหลักสูตรทั้งสิ้น 1,350 หลักสูตร และผู้เข้าร่วมเรียน
สูงถึง 79,249 คน
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Employee Development Performance in 2021
ผลการด�ำเนินงานโดดเด่นในปี 2564
Average Employee
Training Hours
ชั่วโมงการฝึกอบรม
เฉลี่ยของพนักงาน

31.76

hours/person/year
ชั่วโมง/คน/ปี
Average training hours
จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย

Investment in Training
การลงทุนด้านการฝึกอบรม

134.53

million baht
ล้านบาท

Total investment
in employee training
จ�ำนวนเงินลงทุนทั้งหมด
ต่อการฝึกอบรมพนักงาน

Type of Training
รูปแบบของการฝึกอบรม

14,887

baht/person/year
บาท/คน/ปี

Average investment
in employee training
จ�ำนวนเงินลงทุนเฉลี่ย
ต่อการฝึกอบรมพนักงาน

Proportion of employees
who attended training (%)
สัดส่วนของพนักงาน
ที่เข้ารับการฝึกอบรม (ร้อยละ)

Average training hours
(hours/person/year)
จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม
เฉลี่ย (ชั่วโมง/คน/ปี)

Average investment in
training (baht/person/year)
จ�ำนวนเงินลงทุนเฉลี่ย
ต่อการฝึกอบรม (บาท/คน/ปี)

Technical
ด้านเทคนิค

24

3.2

2,135

Leadership
ด้านความเป็นผู้น�ำ

16

2

1,668

Occupational
Health and Safety
ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

19

3.5

478

3

14.6

3,560

Support for
Business Expansion
ด้านการรองรับ
การขยายตัวของธุรกิจ
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GC has implemented the Work from Home (WFH) protocol as the normal
form of work for office employees to offer flexibility in fulfilling their duties
in line with the current situation. It also responds to the needs of the
new generation by continually conducting employee opinion surveys
relating to work, living and improving equipment, systems and technology
to allow a more efficient WFH experience for employees. Highlight projects
in 2021 include Flexible Benefit, Say Yes to No-Meeting Hours, Health
Leading Performance Indicator, and GC Happiness.

Organization
ด้านองค์กร

Flexible Benefit
โครงการสวัสดิการทางเลือก

บริษทั ฯ จัดท�ำแนวทางการด�ำเนินการ Work from Home (WFH) ให้เป็นการท�ำงาน
รูปแบบปกติส�ำหรับพนักงานส�ำนักงานเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการท� ำงาน
สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั รวมถึงสนองตอบต่อความต้องการของพนักงาน
รุ่นใหม่ โดยด�ำเนินการส�ำรวจความคิดเห็นของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่อง
การท�ำงาน ความเป็นอยู่ และปรับปรุงพัฒนาเครือ่ งมือ ระบบ และเทคโนโลยีตา่ งๆ
เพื่อให้พนักงานท�ำงาน WFH ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยโครงการ
ที่โดดเด่นในปีนี้ อาทิ โครงการสวัสดิการทางเลือก (Flexible Benefit) โครงการ
Say Yes to No-Meeting Hours โครงการ Health Leading Performance
Indicator และโครงการยกระดับความสุขพนักงาน (GC Happiness) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

GC has established the Flexible Benefit Project to
grant employees the rights to choose welfare benefits
that best suit their preferences in four aspects, which
are:

บริษัทฯ จัดท�ำโครงการสวัสดิการทางเลือกเพื่อเปิดโอกาส
ให้พนักงานมีสิทธิเลือกสวัสดิการที่เหมาะสมกับตนเองใน
4 ด้าน โดยสวัสดิการทางเลือกดังกล่าว มีดังนี้

Medical Services
การรักษาพยาบาล

Provide assistance for all types of medical expenses for employees and their family as well as
support expenses for all types of health examinations and vaccinations.  
การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทุกประเภทส�ำหรับพนักงาน รวมถึงครอบครัวของพนักงาน
พร้อมทั้งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านตรวจสุขภาพทุกประเภทและค่าฉีดวัคซีน

Health Promotion, Protection of Life and Properties
การส่งเสริมสุขภาพพลานามัย การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน

Strengthen employees’ health to reduce chances of getting sick, such as fitness membership fees,
fitness course fees, life & health/health/accident insurance premiums, etc.
การเสริมสร้างความแข็งแรงของพนักงาน ลดโอกาสในการเจ็บป่วย เช่น ค่าสมาชิกฟิตเนส ค่าคอร์สออกก�ำลังกาย
ค่าเบี้ยประกันชีวิตสุขภาพ/ประกันสุขภาพ/ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น

Utility Bill Assistance and Support for Work from Home
การช่วยเหลือค่าสาธารณูปโภค และสนับสนุนกรณีการท�ำงานที่บ้าน

Offer aid for the livelihood of employees, especially those working from home by helping with the cost of office supplies
and some expenses which occur while working from home such as desk, chair, internet, water and electricity, etc.
การช่วยเหลือการด�ำรงชีวิตของพนักงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่ปฏิบัติงานที่บ้าน โดยการช่วยเหลือค่าอุปกรณ์ส�ำนักงาน
และค่าใช้จ่ายบางส่วนขณะพนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน เช่น ค่าโต๊ะ เก้าอี้ท�ำงาน ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าน�้ำ ค่าไฟ เป็นต้น

Knowledge Development and Quality of Life Promotion
การพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

Enhance knowledge in subjects or sciences that are of interest to employees and are not offered by GC as well as
support employees to learn and carry out activities to relieve stress; for example, tuition fees, meditation retreat
fees, tour travel expenses, etc.
การเสริมสร้างการเรียนรู้ ในวิชาหรือศาสตร์อื่น ๆ ที่พนักงานสนใจนอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดหาให้ พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงาน
ได้เรียนรู้ และท�ำกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความเครียด  เช่น ค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมปฏิบัติธรรม
ค่าทัวร์ท่องเที่ยว เป็นต้น
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Say Yes to No-Meeting Hours
โครงการ Say Yes to No-Meeting Hours
GC has conducted the Say Yes to No-Meeting Hours
Project to relieve employees’ stress from the long
working hours or the numerous meetings due to the
Work from Home protocol. GC has thereby given
instruction to refrain from holding meetings on
Wednesdays between 15.00-17.00 hrs. in order to
allow employees time to manage their own tasks,
research additional knowledge or organize internal
activities during said hours.

บริษัทฯ จัดท�ำโครงการ Say Yes to No-Meeting Hours
เพื่อลดความตึงเครียดของพนักงานจากการท�ำงานในระยะ
เวลายาวนาน หรือการประชุมที่มีจ�ำนวนมากจากการท�ำงาน
รูปแบบ WFH โดยบริษัทฯ ก�ำหนดให้งดการประชุมทุกวันพุธ
เวลา 15.00-17.00 น. เพื่อให้พนักงานบริหารจัดการงาน
ของตนเอง ศึ ก ษาหาความรู ้ เ พิ่ ม เติ ม หรื อ จั ด กิ จ กรรม
ภายในหน่วยงานในช่วงเวลาดังกล่าว

ทุกวันพ�ธ เวลา 15.00 -17.00 น. เราขอพักเบรกการประชุม

เพ�่อใหทุกคนไดมีเวลาในการบร�หารจัดการเร�่องทั่วไปกันบาง
ทั้งนี้ เพ�่อนพนักงานสามารถ…
1. จัดกิจกรรมสนุก ๆ กันตามความเหมาะสมภายในหนวยงาน
โดยทุกคนสามารถเลือกที่จะเขารวมหร�อไมเขารวมกิจกรรมนั้นก็ ได
2. ศึกษาหาความรูเพ�่มเติม Reskill/Upskill ใหพรอมกับทุกโอกาสที่จะเขามา
3. บร�หารจัดการงานของตนเองใหเร�ยบรอย เตร�ยมพรอมสำหรับวันถัดไป

Say Yes to No-Meeting Hours จะชวยเติมความสุขใหกับทุกคน
เร��มวันพ�ธที่ 6 ต.ค.-วันพ�ธที่ 29 ธ.ค. นี้นะ
Additionally, GC has adjusted access to support,
assistance, welfares and various employee physical
and mental healthcare programs to online channels
to correspond with the Work from Home protocol,
such as:
• Provide online medical consultation via the
V-Health application, developed by a health
insurance agency, and collaborate with hospitals
to offer virtual teleconsultant service under the
“Virtual Doctor Visit and Medicine Home Delivery”
Project.
• Arrange activities to promote physical and mental
health as well as financial management through
various online channels and establish the Mental
Health Hotline Project for employees and their
family via MS Teams. These activities include Tele
Physio: How to Conquer Office Syndrome, Online
Talk, and games to educate employees about
self-evaluation and stress management, as well as
financial management courses, such as Financial
Mentor, Build Wealth through Investment Planning,
Debt Management, etc.

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังปรับเปลี่ยนรูปแบบการสนับสนุนและ
การเข้าถึงความช่วยเหลือ รวมถึงสวัสดิการ และโครงการต่างๆ
ในการดูแลพนักงานทั้งด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิตใจ
ผ่านช่องทางออนไลน์ เพือ่ ให้สอดคล้องกับรูปแบบการท�ำงาน
WFH อาทิ
• จั ด ให้ มี ก ารพบแพทย์ ผ ่ า นแอปพลิ เ คชั น V-Health
จากบริษัทประกันสุขภาพ และร่วมกับโรงพยาบาลในการ
ให้บริการตรวจรักษาออนไลน์ (Virtual Teleconsultant)
ผ่านโครงการ “พบหมอผ่านจอ รอยาที่บ้าน”
• จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพด้ า นกาย ใจ และ
การบริหารการเงินผ่านช่องทาง Online ต่างๆ และ
โครงการสายด่วนสุขภาพใจเพื่อพนักงาน และครอบครัว
ผ่ า น MS Teams ได้ แ ก่ กิ จ กรรม Tele Physio:
พิชิตอาการยอดฮิต ออฟฟิศซินโดรม กิจกรรม Online
Talk และร่วมเล่นเกมเพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการตรวจสอบ
ตั วเอง และวิ ธี ก ารจั ดการความเครี ยด และหลั ก สูตร
การบริ ห ารจั ด การการเงิ น เช่ น พี่ เ ลี้ ย งทางการเงิ น
สร้างความมั่งคั่งด้วยการวางแผนการลงทุน การบริหาร
จัดการหนี้ เป็นต้น
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Health Leading Performance Indicator
โครงการ Health Leading Performance Indicator
GC has developed the Health Leading Performance
Indicator Project in 2021 to provide care for both the
physical and mental health of our employees. We have
applied the Health Performance Indicator of IPIECA
as the standard in carrying out employee health care
and examination through the following operations:

บริษัทฯ พัฒนาโครงการ Health Leading Performance
Indicator ในปี 2564 เพื่อดูแลพนักงานอย่างครบวงจร
ทั้ ง ทางด้ า นสุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพใจ โดยน� ำ หลั ก การ
จากมาตรฐาน HPI (Health Performance Indicator)
ของสมาคมอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มอุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเลี ย ม
อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล (IPIECA) มาเป็ น มาตรการการดู แ ล
และตรวจสุขภาพของพนักงานด้วย โดยมีการด�ำเนินงาน
แยกย่อยดังนี้

Health Risk Assessment and Planning
การประเมินความเสี่ยงสุขภาพ และการวางแผนป้องกัน
Proactive detection of health problems to reduce risk of illness.
การตรวจหาปัญหาสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วย

Industrial Hygiene and Control of Workplace Exposures
สุขอนามัยของสถานที่ท�ำงาน และการควบคุมการเผชิญมลภาวะ
Assessment, prevention, monitoring and advice on ergonomics and mental health.
การประเมิน ป้องกัน ติดตาม และให้ค�ำแนะน�ำทั้งทางด้านการยศาสตร์และสุขภาพใจ

Medical Emergency Management
การบริหารจัดการของแพทย์ฉุกเฉิน
Regular training of medical personnel to effectively work or coordinate with other medical units.
การอบรมบุคลากรทางการแพทย์เป็นประจ�ำ เพื่อให้ท�ำงานหรือประสานงานกับหน่วยแพทย์ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Management of Ill-Health in the Workplace
การบริหารการเจ็บป่วยในสถานที่ทำ� งาน
Collaboration with medical personnel to examine and monitor employees with health issues.
การร่วมมือกับบุคลากรทางการแพทย์ที่คอยตรวจ และติดตามสุขภาพของพนักงานที่มีปัญหาสุขภาพ

Fitness for Task Assessment and Health Surveillance
การเตรียมความพร้อมส�ำหรับพนักงานที่ต้องปฏิบัติการ
Medical examination to ensure employees are fit for duty.
การตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าสุขภาพของพนักงานพร้อมที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ โดยผ่านการดู และวิเคราะห์จากแพทย์

Health Impact Assessment
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
Assessment of health impact on employees and other concerned parties prior to new project initiation.
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มโครงการใหม่ ๆ

Health Reporting and Record Management
การรายงานและบันทึกสุขภาพ
Online platform for employees’ health records.
แพลตฟอร์มออนไลน์ส�ำหรับบันทึกประวัติสุขภาพของพนักงานทุกคน

Public Health Interface and Promotion of Good Health
การรายงานผลสุขภาพต่อสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพ
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Additionally, GC has performed individual health
analysis for employees as well as explored future
possibilities and risks of Noncommunicable diseases
(NCD) and Cardio-Vascular (CV). Employees are
notified of the analysis result and recommendations
while follow-up treatments are provided every three
months by a team of doctors and nurses. Under the
program, employees’ health improved by 25 percent.
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นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้มกี ารวิเคราะห์ผลสุขภาพพนักงาน ค้นหา
โอกาส และความเสีย่ งพนักงานทีจ่ ะเกิดโรค Noncommunicable
Diseases (NCD) และ Cardio-Vascular Risk (CV Risk)
ความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง
ในอนาคตแบบรายบุคคลให้กับพนักงาน พร้อมมีการแจ้ง
ผลการวิเคราะห์ให้พนักงานทราบความเสีย่ ง และมีการแนะน�ำ
ติ ด ตามการรั ก ษาทุ ก 3 เดื อ น โดยที ม แพทย์ พยาบาล
พบว่าพนักงานมีสุขภาพดีขึ้น ร้อยละ 25

Additional information on Employee Well-being is available at:
สำ�หรับแนวทางการดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์

GC Happiness
โครงการยกระดับความสุขพนักงาน
GC has hosted talk sessions on mental healthcare via
MS Team by inviting a psychiatrist to offer knowledge
on stress management to protect employees from
mental illness. The sessions were held every
Wednesdays in August 2021. Furthermore, in-depth
mental health evaluations were performed under the
project. In cases where the evaluation indicated risks
of mental health issues, specialists will be assigned
to follow up and provide close treatment. The four
mental health issues evaluated are 1) Stress 2) Burnout
Syndrome 3) Self-harm Risk, and 4) Depression. The
evaluation results are as follows:
Mental illness
ภาวะการเจ็บป่วยทางใจ

Stress
ความเครียด
Burnout Syndrome
ภาวะหมดไฟ
Self-harm Risk
เสี่ยงท�ำร้ายตัวเอง
Depression
ภาวะซึมเศร้า

บริษัทฯ จัดการเสวนาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพใจผ่านทาง
ออนไลน์ โดยเชิญให้นกั จิตแพทย์มาให้ความรูถ้ งึ วิธกี ารบริหาร
ความเครียด เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานเจ็บป่วยอันเนื่องจาก
ปั ญ หาทางด้ า นจิ ต ใจ โดยงานเสวนาจั ด ขึ้ น ในทุ ก วั น พุ ธ
ของเดือนสิงหาคม 2564 นอกจากนี้ โครงการยังได้จัดท�ำ
การประเมินสุขภาพใจเชิงลึก ซึ่งถ้าหากผลการประเมินพบว่า
มีพนักงานทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าสุม่ เสีย่ งหรือมีปญ
ั หาทางด้าน
สุขภาพใจ โครงการจะจัดหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาติดตาม
และรักษาอาการอย่างใกล้ชิด โดยภาวะการเจ็บป่วยทางใจ
ที่ได้รับการประเมินมีทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความเครียด
2) ภาวะหมดไฟ 3) เสี่ยงท�ำร้ายตนเอง 4) ซึมเศร้า โดยมี
ผลการประเมินดังนี้

No. of cases
จ�ำนวนคนที่พบ

Proportion in comparison with all participants
สัดส่วน ต่อผู้เข้ารับการประเมินทั้งหมด

34

9%

15

15%

3

1%

7

1%

Following the evaluation, GC has assigned a medical
team to follow up on the symptoms and offer advice
to employees with mental illness in order to rehabilitate
and heal them from such conditions. At present, 100
percent of this employee group have improved mental
health.

หลังการประเมินดังกล่าว บริษทั ฯ ได้จดั ให้มที มี แพทย์ตดิ ตาม
อาการ และให้คำ� ปรึกษาพนักงานทีม่ ภี าวะการเจ็บป่วยทางใจ
เพื่อเป็นการฟื้นฟู และรักษาให้พ้นจากภาวะการป่วยทางใจ
ซึ่ ง ปั จ จุ บั น พนั ก งานกลุ ่ ม ดั ง กล่ า วมี สุ ข ภาพใจที่ ดี ขึ้ น
ร้อยละ 100
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GC has conducted diverse projects to strengthen and cultivate the GC SPIRIT
4 Core Behaviors throughout the organization with focus on four aspects:
บริษัทฯ ด�ำเนินการโครงการที่หลากหลายเพื่อสร้างความแข็งแรง และปลูกฝังวัฒนธรรม
GC SPIRIT 4 Core Behaviors ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นใน 4 ด้าน ดังนี้

Culture
ด้านวัฒนธรรม
องค์กร
Creating a Strong Corporate Culture
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง

Leader

234

Culture Committee &
Change Agent

Senior executives at the Vice President level
and above act as role models to educate and
inspire employees to perforrm their duties as
well as promote corporate culture to
employees

Establish the Culture Committee & Change
Agent to continually drive corporate culture

การให้ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
เป็นแบบอย่างในการให้ความรู้ และเป็นแรงบันดาลใจ
ในการท�ำงานให้กับพนักงาน รวมถึงส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กรให้กับพนักงาน

การจัดตั้ง Culture Committee & Change Agent
เพื่อขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อย่างต่อเนื่อง

Performance Evaluation

E-Culture Playbook

Conduct a 360-degree evaluation of the GC
SPIRIT 4 Core Behaviors to measure the
tangible accomplishments in creating a
corporate culture and apply the results to
further employee development

Publish the E-Culture Playbook as a guideline
for employees in adjusting their behaviours in
accordance with the GC SPIRIT 4 Core
Behaviors

การประเมินผล GC SPIRIT 4 Core Behaviors
แบบ 360 องศา เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
และน�ำผลที่ได้รับไปใช้ ในการพัฒนาพนักงานต่อไป

จัดท�ำ E-Culture Playbook ซึ่งเป็นการจัดท�ำ
คู่มือแนวทางให้พนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตาม GC SPIRIT 4 Core Behaviors
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E-Culture Playbook
GC has published the E-Culture Playbook as a tool
to create knowledge that can be put into practice
as well as to understand other issues, such as the
reason and necessity to “change” for the better and
the notion of “change” towards a better behaviour.
We have also simulated a practice scenario to
“change” together. A Chit Chat Session has been held
for Change Agents to enable their understanding and
exchange of opinions or ideas from the E-Culture
Playbook to allow further knowledge sharing as well
as stimulate tangible changes in their line of work.

บริษัทฯ จัดท�ำ E-Culture Playbook เพื่อเป็นเครื่องมือ
สร้างความเข้าใจ และสามารถน�ำไปปฏิบัติจริงได้ และเพื่อให้
เกิดความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น เหตุผลและความจ�ำเป็น
ทีต่ อ้ ง “เปลีย่ น” เพือ่ สิง่ ทีด่ กี ว่า และแนวคิดเพือ่ การ “เปลีย่ น”
ไปสู่พฤติกรรมที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งมี Scenario ให้ลองฝึก
เพือ่ “เปลี่ยน” ไปด้วยกัน อีกทั้งยังได้ด�ำเนินการจัด Session
Chit Chat กับ Change Agent เพื่อให้ Change Agent
เกิ ด ความเข้ า ใจ แลกเปลี่ ย นความเห็ น หรื อ แนวคิ ด ที่ ไ ด้
จากการอ่าน E-Culture Playbook เพือ่ ให้สามารถน�ำไปถ่ายทอด
และผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
ในสายงานต่อไป

INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2021
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำ�ปี 2564

235

In 2021, employee engagement evaluation showed
a downward trend compared to the previous year.
This is consistent with the trend of other leading
companies around the globe due to new normal,
which is a result of unclear business direction and
work life balance management. In 2022, GC has
established plans to raise the level of employee
engagement to both the organization and their
respective line of work.

ผลการประเมินระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
ในปีนี้มีแนวโน้มลดลงจากปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้ม
ของบริษทั ชัน้ น�ำอืน่ ๆ ทัว่ โลก เนือ่ งจากเมือ่ เกิดการเปลีย่ นแปลง
จึงขาดความชัดเจนของทิศทางธุรกิจ และด้านการบริหาร
ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว ทั้งนี้ ในปี 2565
บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำแผนงานเพือ่ ยกระดับความผูกพันของพนักงาน
ต่อทั้งองค์กร และสายงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Employee Engagement Level
ระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

99
65

2018

99
70

2019

Employee engagement level (percent)
ระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
(ร้อยละ)
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98

93
75

72

2020

2021

Employee participation ratio (percent)
สัดส่วนของพนักงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ
(ร้อยละ)

Target 2021

Target 2021

> 75

97
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INFORMATION SECURITY/
CYBERSECURITY
GOVERNANCE
ความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศและ
ไซเบอร์

Key
Achievement
in 2021
ความส�ำเร็จ
ที่ส�ำคัญ
ของบริษัทฯ
ในปี 2564

Commitment
ความมุ่งมั่น

• No case of detrimental cybersecurity threat
• ไม่มีเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ในระดับที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

• Zero complaints about information insecurity
• ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยของข้อมูล

GC demonstrates our firm determination to develop systems, processes, and
measures in safeguarding information technology (IT) and cybersecurity by
establishing relevant management approaches based on international standards
to assure data protection for both the company and our suppliers. We also
focus on raising employee awareness about surveillance of cyber threats and
thefts in tandem with promoting the safe utilization of IT systems in an effort
to strengthen our business capacity, keep up with current situations and grow
sustainably.
บริษัทฯ มุ่งพัฒนาระบบ กระบวนการ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของเทคโนโลยี
สารสนเทศและไซเบอร์ โดยก�ำหนดแนวทางบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล เพือ่ รักษา
ความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล บริ ษั ท ฯ รวมถึ ง คู ่ ค ้ า ทางธุ ร กิ จ ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง มุ ่ ง เน้ น
การสร้างความตระหนักในการเฝ้าระวังการถูกคุกคามทางไซเบอร์และโจรกรรม ควบคูก่ บั
การเสริมศักยภาพในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยให้แก่พนักงาน
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และ
เติบโตอย่างยั่งยืน
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Key Stakeholders
ผู้มีส่วนได้เสียหลัก
Employee
พนักงาน

Creating Shared Business Value
การสร้างคุณค่าร่วมกันทางธุรกิจ
Business Partner
หุ้นส่วนทางธุรกิจ

Manufactured Capital
การผลิต

Intellectual Capital
ภูมิปัญญา

Human Capital
บุคลากร

In 2021, besides the improvement of process and technology of
cybersecurity, all employees gives cooperation to protect cybersecurity
threat continuously. This can be proved by the extremely high
employee participation rate, which accounts for 98 percent of all GC’s
staff, in learning cybercrime protection. This participation rate is higher
than average in the same industrial group. Furthermore, we would like
to thank the contribution from our executives as being a great role
model and well supported in all our operations.

ในปี 2564 นอกจาก GC ได้พัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการ
และเทคโนโลยีด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แล้ว
ที่สำ�คัญยังได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของทั้งกลุ่ม GC ที่ร่วมกัน
เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากร้อยละ 98
ของพนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้และมีความเข้าใจในรูปแบบของ
อาชญากรรมทางไซเบอร์ ซึ่งผลที่ได้ถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
เดียวกัน  ทั้งหมดนี้ต้องขอขอบคุณผู้บริหารระดับสูงที่ให้ความสำ�คัญ
มีบทบาทที่ชัดเจน เป็นแบบอย่างที่ดี และสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
ในหลายปีที่ผ่านมา
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คุณกิตติกร แก้วอนงคณ์
Mr. Kittigorn Kaewanong
Vice President,
Cybersecurity Project
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Challenges and Strategic Responses
ความท้าทายและการด�ำเนินงานเพื่อตอบสนอง
Challenges

ความท้าทาย

Strategic Responses

การด�ำเนินงานเพื่อตอบสนอง

Challenges

ความท้าทาย

Strategic Responses

การด�ำเนินงานเพื่อตอบสนอง

Challenges

ความท้าทาย

Enhancing the security of the IT system to render
more protection for information at an internationally
recognized standard level.
GC has conducted the Cybersecurity Gap Analysis in
accordance with the international standards set by
the National Institute of Standards and Technology
(NIST) of the USA. The findings have led to the
formulation of strategies and action plans as well as
transformation the company’s management structure.
In this regard, the Cybersecurity Project Task Force
has been set up to oversee such tasks directly.
Furthermore, the scope of application for ISO/IEC
27001 certification has been extended to include cloud
storage and internet gateway and information system
containing personal data relating to the recruitment
process of new employees.

Developing information technology infrastructure to
enhance security against today’s diverse cybersecurity
threats.
GC has composed the GC Data Governance Framework
based on the Data Management Body of Knowledge
(DAMA-DMBOK). We have planned to reduce the size
of our onsite data center while increasing the proportion
of cloud storage. This has been carried out in
conjunction with the application of new technologies
and maintenance of data security. We have also
emphasized prioritizing and assigning appropriate levels
of protection to different types of data.
Raising employee awareness and competencies to
keep up with cybersecurity threats.

Strategic Responses

GC has educated employees on the importance of
information classification in the IT system.
The company has also communicated news and
E-learning relating to current cybersecurity threats to
prepare employees for possible incidents.

การยกระดับความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มกี ารครอบคลุมความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
มากขึ้นจนได้รับการยอมรับในระดับสากล
บริษัทฯ ท�ำการประเมินเพื่อหาความแตกต่างระหว่างระบบ
ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ เทียบกับ
มาตรฐานสากลโดยอ้ า งอิ ง จากสถาบั น มาตรฐานและ
เทคโนโลยีแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (National
Institute of Standards and Technology: NIST) จนน�ำมาสู่
การวางกลยุทธ์ แผนงาน และการปรับโครงสร้างบริหารโดย
จัดตั้งหน่วยงาน Cybersecurity Project เพื่อรับผิดชอบ
งานดังกล่าวโดยตรง และขยายขอบเขตการขอการรับรอง
ISO/IEC 27001 ให้ ค รอบคลุ ม กลุ ่ ม ข้ อ มู ล ที่ ถู ก จั ด เก็ บ
บนคลาวด์ (Cloud Storage) และจุดเชื่อมต่อเครือข่าย
สู่อินเทอร์เน็ต (Internet Gateway) รวมถึงการพัฒนาระบบ
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วน
ของข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วกับกระบวนการรับสมัครพนักงาน
ใหม่ด้วย
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ความปลอดภั ย ต่ อ การรั บ มื อ การคุ ก คามทางไซเบอร์ ที่ มี
ความหลากหลายในปัจจุบัน
บริษทั ฯ จัดท�ำกรอบการก�ำกับดูแลข้อมูล (Data Governance
Framework) ทีอ่ า้ งอิงจากมาตรฐานสากล Data Management
Body of Knowledge (DAMA-DMBOK) และวางแผนงาน
ในการลดขนาดของศูนย์ขอ้ มูล (Data Center) ทีต่ งั้ อยูภ่ ายใน
องค์กรลง และเพิ่มสัดส่วนการจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์
ให้มากขึ้น ควบคู่กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่
และยังคงไว้ซึ่งความปลอดภัยของข้อมูล พร้อ มทั้งจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญและระดับการป้องกันทีเ่ หมาะสมกับแต่ละลักษณะ
ของข้อมูลให้มากขึ้น
การสร้างความตระหนักและขีดความสามารถของพนักงาน
ในบริษัทฯ ให้ก้าวทันการคุกคามทางไซเบอร์

การด�ำเนินงานเพื่อตอบสนอง

บริษัทฯ สื่อสารสร้างความเข้าใจกับพนักงานถึงความส�ำคัญ
ในการก�ำหนดระดับชัน้ ความลับของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
รวมถึงให้ขอ้ มูล ข่าวสาร และสือ่ การเรียนรูอ้ อนไลน์ ทีเ่ กีย่ วกับ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปัจจุบันให้แก่พนักงานทุกระดับ
เพื่อสร้างความพร้อมในการรับมือต่อการคุกคามทางไซเบอร์
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Stepping Up Our Ambitions
แผนการด�ำเนินงานในอนาคต
• Prepare IT system infrastructure to Zero Trust
Architecture.
• Implement Cloud Access Security Broker and
Cloud Security Posture Monitoring to enhance
security standards of cloud storage.
• Expand the scope of cybersecurity threat detection
to incorporate Operational Technology (OT).
• Collaborate with external specialists to develop
response plans for cybersecurity threats.
• Implement OT Backup & Recovery system to
enhance capacity in data recovery.
• Implement Data Protection Solution to increase
data security and prepare for the enforcement of
the Personal Data Protection Act 2019 (PDPA).

• เตรียมพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยี
เพื่อมุ่งสู่ Zero Trust Architecture
• ประยุกต์ใช้ระบบ Cloud Access Security Broker และ
Cloud Security Posture Monitoring เพื่อยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลทีถ่ กู จัดเก็บบนคลาวด์
• ขยายขอบเขตการตรวจสอบภัยคุกคามทางไซเบอร์ไปยัง
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคุมกระบวนการผลิต
• ร่วมมือกับผูเ้ ชีย่ วชาญจากภายนอก เพือ่ พัฒนาแผนรับมือ
ต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์
• พั ฒ นาระบบ OT Backup & Recovery เพื่ อ เสริ ม
ศักยภาพในการกู้คืนข้อมูล
• พั ฒ นาระบบ Data Protection Solution เพื่ อ เพิ่ ม
ความมัน่ คงปลอดภัยให้กบั ข้อมูล และเตรียมความพร้อม
ให้รองรับต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

At present, information technology, digital system, and
the Internet of Things (IoT) are essential supporting
tools in conducting business and other areas of
operations, such as the development of production
processes, information management, internet
communication, etc. However, the application of such
technologies have made GC susceptible to
cybersecurity risks that may be detrimental to the
security of our data, devices, IT systems, and the
personal information of our business partners.

ในปั จ จุ บั น ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information
Technology: IT) ระบบดิจทิ ลั และระบบ Internet of Things
(IoT) นั บ เป็ น สิ่ ง จ� ำ เป็ น ที่ ช ่ ว ยสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
รวมถึ ง การปฏิ บั ติ ง านในด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น การพั ฒ นา
กระบวนการผลิ ต การบริ ห ารจั ดการข้ อมู ล การสื่ อสารที่
เชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ทั้งนี้ การประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้าน
ภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์ ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ
ความปลอดภัยของข้อมูล อุปกรณ์ และระบบสารสนเทศของ
บริษทั ฯ รวมถึงข้อมูลทีเ่ ป็นสิทธิสว่ นบุคคลของคูค่ า้ ทางธุรกิจ

Therefore, GC has established a security management
policy for our IT system, which complies with the
ISO 27001 international standard. In addition, we have
upgraded and enhanced the capability of our
cybersecurity system based on the United States
National Institute of Standards and Technology (NIST)
in tandem with raising employee awareness and
competence in the safe utilization of information
technology.

ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงก�ำหนดนโยบายบริหารจัดการความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานสากล
ISO 27001 พร้ อ มปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาศั ก ยภาพระบบ
ความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์โดยอ้างอิงจากสถาบันมาตรฐาน
และเทคโนโลยีแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (National
Institute of Standards and Technology: NIST) ควบคูก่ บั
การสร้างความตระหนักและเสริมขีดความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับ

Additional information on information security and cybersecurity
is available at:
สำ�หรับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์ของบริษัทฯ
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์
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Information Security/Cybersecurity Governance
การก�ำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์
GC governs information security/cybersecurity in
accordance with the GC Management System (GCMS)
under the Data Governance Framework and based
on the Data Management Body of Knowledge
(DAMA-DMBOK). This aims to prevent ambiguity in
our work direction and create transparency at policy
management and operation levels. Therefore, GC’s
information security/cybersecurity management can
be classified into three levels, namely governance,
management, and operation. In 2021, adjustments
were made to the corporate infrastructure, and the
Cybersecurity Project Department was founded to
enhance competency in information security/
cybersecurity management.

บริษทั ฯ ก�ำกับดูแลตามระบบบริหารจัดการเพือ่ ความเป็นเลิศ
(GC Management System: GCMS) ภายใต้กรอบการก�ำกับ
ดูแลข้อมูล โดยอ้างอิงจากมาตรฐานสากล Data Management
Body of Knowledge (DAMA-DMBOK) เพือ่ ก�ำหนดทิศทาง
การท�ำงานให้ชดั เจน และสร้างความโปร่งใสแก่การบริหารงาน
เชิ ง นโยบายตลอดจนระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร โดยสามารถ
แบ่งล�ำดับขั้นการบริหารได้ทั้งหมด 3 ขั้น อันประกอบด้วย
ระดั บ การก� ำ กั บ ดู แ ล ระดั บ บริ ห าร และระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร
ทั้งนี้ ในปี 2564 ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรโดยจัดตั้ง
หน่วยงาน Cybersecurity Project เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการด้านความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์

Information Security/Cybersecurity Governance Structure
โครงสร้างการกำ�กับดูแลความปลอดภัยสารสนเทศ และความปลอดภัยทางไซเบอร์
Level
ล�ำดับขั้นการบริหาร

Governance Level
ระดับการก�ำกับดูแล

Management Level
ระดับบริหาร

Operation Level
ระดับปฏิบัติการ

Role
บทบาท

Relevant Committee/Department
คณะกรรมการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• Govern and manage IT operations
• Determine direct strategies and goals

• GC Group’s Digital & IT Steering
Committee (DISC)
• Information Security Management
System Committee (ISMSC)

• ก�ำกับ ดูแล บริหารการด�ำเนินงาน
• ก�ำหนดทิศทางกลยุทธ์และเป้าหมาย

• คณะกรรมการก�ำกับดูแล
งานด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ
• คณะกรรมการบริหารความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ

• Manage Information Technology based on
ISO international standard
• Monitor and audit integrity and accuracy of
information
• จัดการข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO
• ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง
และแม่นย�ำของข้อมูล

• Corporate Risk Management
• Cybersecurity Project Department

• Establish systems, procedures, and
services for users to comply with
• Evaluate, monitor, and report risk
assessment to corporate-level Risk
Management Committee
• ก�ำหนดระบบ วิธีปฏิบัติ และบริการให้แก่ผู้ ใช้งาน
ปฏิบัติตาม
• ประเมิน/ติดตามผลงาน และรายงาน
ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์กร

• Cybersecurity Project Department

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กร
• หน่วยงาน Cybersecurity Project

• หน่วยงาน Cybersecurity Project
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GC’s information security/cybersecurity governance
encompasses the management of 5 areas:

ทั้งนี้ การก�ำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและ
ไซเบอร์ของบริษัทฯ จะครอบคลุมการบริหารจัดการทั้งหมด
5 ด้าน ดังนี้

Information Security/Cybersecurity Management Guideline
and Process according to NIST Cyber Security Framework
แนวทางและกระบวนการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์
ตาม NIST Cyber Security Framework

IDENTIFY

RECOVER

PROTECT

NIST

CYBERSECURITY
FRAMEWORK

RESPOND
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Cyber Security Measures
มาตรการควบคุมด้านความปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์
GC has issued cybersecurity policies and measures
based on ISO 27001. We have also created employee
awareness to reinforce the security and stability of
our information and cybersecurity management
system and prevent any action in violation of the
Cyber-Related Computer Crime Act. In 2021, GC
extended the scope of application for ISO 27001
Information Security Management System Certification
to include cloud storage and internet gateway and
information system containing personal data relating
to the recruitment process of new employees. The
three principal elements which have been incorporated
into the extended scope of application for ISO 27001
are:

บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายและมาตรการด้านความปลอดภัย
สารสนเทศและไซเบอร์ตามมาตรฐานสากล ISO 27001
พร้อมทั้งสร้างความตระหนักให้กับพนักงาน เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่ น คงและเสถี ย รภาพของระบบบริ ห ารจั ด การ
ความปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์ และป้องกันมิให้เกิด
การใช้งานที่ถือเป็นการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติ
ว่ า ด้ ว ยการกระท� ำ ความผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ ทั้ ง นี้
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตการขอรับรองระบบ
บริ ห ารความมั่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศ ISO 27001
ให้ครอบคลุมถึงกลุ่มข้อมูลที่ถูกจัดเก็บบนคลาวด์ (Cloud
Storage) และจุดเชื่อมต่อเครือข่ายสู่อินเทอร์เน็ต (Internet
Gateway) รวมถึงการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ เ กี่ ย วกั บ กระบวนการรั บ สมั ค รพนั ก งานใหม่ โดย
การขยายขอบเขตการรับรอง ISO 27001 สามารถจ�ำแนก
เป็น 3 ส่วนหลักที่เพิ่มเติม ดังนี้

Extension of Scope of Application for ISO 27001
Information Security Management System Certification
ส่วนขยายขอบเขตการขอรับรองระบบบริหารความมั่นคงและสารสนเทศ ISO 27001

1

2

3

Cloud Infrastructure
as a Service

Cyber Zone/
Internet Zone Network

Application Supporting
Recruitment Process, including
SAP HCM, Success Factor, etc.

การบริหารจัดการระบบ
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศบนระบบคลาวด์

ระบบเครือข่ายเชื่อมต่อสาธารณะ

ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
กระบวนการสรรหา และคัดเลือก
บุคลากรภายนอก
เช่น ระบบ SAP HCM, Success
Factor เป็นต้น
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Additionally, GC has made preparations and reduced
risks from cybersecurity threats and thefts by
establishing and monitoring Key Risk Indicators (KRI)
in all three dimensions, which are people, business,
and technology.

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการเตรียมความพร้อมและ
ลดความเสี่ ย งการถู ก คุ ก คามทางไซเบอร์ และโจรกรรม
โดยการสร้ า ง และติ ด ตามตั ว บ่ ง ชี้ ค วามเสี่ ย งที่ ส� ำ คั ญ
ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ บุคคล ธุรกิจ และเทคโนโลยี

Key Risk Indicator (KRI) Performance 2021
ผลการติดตามตัวบ่งชี้ความเสี่ยงประจำ�ปี 2564
Target Group
กลุ่มเป้าหมาย

Action
การด�ำเนินงาน
Conduct phishing test

People
บุคคล

ทดสอบการหลอกลวง
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

Key Risk Indicator (KRI)
ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง (KRI)
Phishing report rate
(Quarterly)
อัตราการรายงาน
Phishing (รายไตรมาส)
Employees who passed
Phishing Test (Quarterly)
พนักงานผ่าน
Phishing Test (รายไตรมาส)

Business
ธุรกิจ

Technology
เทคโนโลยี

Perform vulnerability
assessment to improve
information system security

Vulnerability fixed
with the high-risk level

การตรวจประเมินช่องโหว่
พร้อมน�ำไปปรับปรุงและแก้ ไข
ให้ระบบมีความปลอดภัย
ที่สูงขึ้น

จ�ำนวนช่องโหว่ในระดับสูง
ที่แก้ ไขแล้ว

Update and improve
protection system against
cyber breaches and
cyber-attacks to heighten
data security

Update firmware and
signature on the firewall

การอัปเดตและปรับปรุง
ระบบป้องกันการถูกคุกคาม
และโจรกรรมทางไซเบอร์
เพื่อยกระดับความปลอดภัย
ของข้อมูล

อัปเดตระบบป้องกันให้ทันสมัย

Remarks: KRI tolerance is -5 percent
หมายเหตุ : Tolerance ของ KRI ทั้งหมดมีค่าเท่ากับร้อยละ  -5
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Target
เป้าหมาย (%)

2021 Outcome
ผลลัพธ์ 2564 (%)

≥ 20%

48.84%

95%

95.68%

100%

100%

100%

100%
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Furthermore, GC has educated employees on how to
use information technology safely while utilizing
infographics and e-learning to raise awareness of
cybersecurity risks, enabling employees to apply such
knowledge to their professional and daily lives.
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสร้างเสริมความรู้ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย ควบคู่กับการสร้างความตระหนัก
ด้ า นประเด็ น ความเสี่ ย งในการถู ก คุ ก คามและโจรกรรม
ทางไซเบอร์ผา่ นการสือ่ สารด้วยอินโฟกราฟิกส์ (Infographics)
และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Lerning) เพื่อให้พนักงาน
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจ�ำวัน

Educating Employees on the Safe Utilization of Information Technology
การสร้างความพร้อมของความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยแก่พนักงาน
Form of Communication
ประเภทการสื่อสาร

Infographics
อินโฟกราฟิกส์

E-Lerning
สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

Detail
รายละเอียด

Content Sample
ตัวอย่างเนื้อหา

Use infographics to convey news and
information via e-mail to create employee
awareness, and use Microsoft Form to
evaluate their knowledge and
understanding

• Encourage users to change the
password for protection against
ransomware
• Safety precautions for linking
personal accounts to online
applications

ส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่
พนักงานในรูปแบบภาพอินโฟกราฟิกส์ผ่านทาง
อีเมล และประเมินความรู้และความเข้าใจของ
พนักงานผ่าน Microsoft Form

• รณรงค์ ให้ผู้ ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่าน
เพื่อปลอดภัยจาก Ransomware
• ข้อควรระวัง และวิธีป้องกันส�ำหรับ
การผูกบัญชีไว้กับแอปพลิเคชันออนไลน์

Create an online knowledge center that is
accessible to employees with a focus on
creating awareness and understanding of
fundamental cybersecurity issues
as well as comprehensive information on
cybersecurity threats

•
•
•
•

Business E-mail Compromise (BEC)
Report Suspicions
Defending Against Malware
Physical Security and Cybersecurity
Linkage

สร้างแหล่งความรู้ออนไลน์ที่พนักงาน
สามารถเข้าถึงได้ด้วยตนเอง โดยเน้นพื้นฐาน
ความตระหนักในประเด็นไซเบอร์ และ
ลงรายละเอียดถึงภัยคุกคามต่าง ๆ
เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจของพนักงาน

•
•
•
•

ภัยคุกคามด้านอีเมล
วิธีการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์
ป้องกันภัยจากซอฟต์แวร์อันตราย
ความเชื่อมโยง Physical Security
กับ Cybersecurity

Average test score on
cybersecurity knowledge
Outcome
ผลลัพธ์

คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจในด้านไซเบอร์

= 87.6%
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Process and Infrastructure
กระบวนการควบคุมด้านความปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์
GC has developed and upgraded the information
security/cybersecurity process for both Information
Technology (IT) and Operational Technology (OT).
In 2021, GC aligned our operations with the Cybersecurity
Act and the NIST Framework in 5 aspects:

บริษทั ฯ พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการควบคุมความปลอดภัย
สารสนเทศและไซเบอร์ทั้งในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology: IT) และเทคโนโลยีเชิงปฏิบตั งิ าน
(Operational Technology: OT) ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ
ได้มีการด�ำเนินงานตามกรอบของพระราชบัญญัติการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ และกรอบการด�ำเนินงาน NIST
โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน

Information Security/Cybersecurity Framework
กรอบการควบคุมด้านความปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์
No.
ล�ำดับ

Process
กระบวนการ

Identify

1

2

การระบุ
ประเด็นความเสี่ยง

Protect
การป้องกัน
ระบบขององค์กร
Detect

3

การตรวจจับสถานการณ์
ที่ผิดปกติ

Respond

4

5

การรับมือกับสถานการณ์
ผิดปกติที่เกิดขึ้น

Recover
การฟื้นฟูระบบ

Reference: NIST Cybersecurity Framework
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Detail
รายละเอียด
This function assists in developing an organizational understanding of managing
cybersecurity risk to systems, people, assets, data, and capabilities. Understanding
the business context, the resources that support critical functions, and the related
cybersecurity risks enables an organization to focus and prioritize its efforts,
consistent with its risk management strategy and business needs.
ระบุและเข้าใจถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น
ต่อระบบ บุคลากร ทรัพย์สิน ข้อมูล และความสามารถของบริษัทฯ เพื่อจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญของประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับกลยุทธ์บริหารจัดการความเสี่ยง และ
ความต้องการทางธุรกิจอย่างเหมาะสม
This function outlines appropriate safeguards to ensure the delivery of critical
infrastructure services. In addition, the Protect Function supports limiting or
containing the impact of a potential cybersecurity event.
วางแนวทางมาตรการควบคุมและป้องกันที่เหมาะสมเพื่อปกป้องระบบสารสนเทศของบริษัทฯ
รวมทั้งสนับสนุนความสามารถในการจ�ำกัดผลกระทบของภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น
This function defines the appropriate activities to identify and detect the
occurrence of a cyber threat incident. The Detect Function enables timely
discovery of cyber threats.
ก�ำหนดขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อวิเคราะห์ และตรวจจับสถานการณ์
ที่ผิดปกติหรือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา
This function includes appropriate activities to take action regarding a detected
cybersecurity incident. The Respond Function supports the ability to contain
the impact of a potential cybersecurity incident.
ก�ำหนดขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองและรับมือต่ออุบัติการณ์ และ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนความสามารถในการจ�ำกัด
ผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
This function identifies appropriate activities to maintain plans for resilience
and to restore any capabilities or services that were impaired due to a cybersecurity
incident. The Recover Function supports timely recovery to normal operations to
reduce the impact from a cybersecurity incident.
การก�ำหนดขั้นตอน และกระบวนการต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้บริษัทสามารถด�ำเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนการฟื้นฟู และกู้คืนระบบสารสนเทศหรือบริการต่าง ๆ ที่หยุดชะงัก
จากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ ตลอดจนช่วยให้กลับสู่การด�ำเนินงานปกติ หรือในระดับ
ที่ยอมรับได้อย่างทันท่วงที
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Outstanding Information and Cybersecurity Projects in 2021
โครงการควบคุมด้านความปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์ที่โดดเด่นในปี 2564 มีดังนี้
Process
กระบวนการ

Actions in 2021
การด�ำเนินการในปี 2564

GC conducted the Cybersecurity Gap Analysis according to NIST Standards in 2021.
The assessment findings comprise three main points:
Identify
การระบุประเด็น
ความเสี่ยง

บริษัทฯ ประเมินหาความแตกต่างระหว่างระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ
เทียบกับมาตรฐานสากล (Cybersecurity Gap Analysis) ตามมาตรฐาน NIST ประจ�ำปี 2564
โดยผลการประเมินสรุปเป็นประเด็นหลัก 3 ข้อ ดังนี้

Urgent development of
personnel in information
and cybersecurity

Continuous monitoring
and improvement of
information and
cybersecurity systems

Application of advanced
technology to handle
new forms of threats

พัฒนาพนักงาน
ด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศและไซเบอร์
อย่างเร่งด่วน

ติดตามและพัฒนาระบบ
ความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศและไซเบอร์
อย่างต่อเนื่อง

ประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเพื่อรับมือ
กับภัยคุกคามรูปแบบใหม่

In this regard, GC has also utilized these findings to upgrade our operations,
yielding the following performance:
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำ� ข้อสรุปดังกล่าวไปปรับปรุงการด�ำเนินงาน และมีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้

Increase of personnel with
expertise in information
and cybersecurity and
establishment of the
Cybersecurity Project
Department to exclusively
oversee such issue

Increase of measures in
annual audit of
information and
cybersecurity systems

Update of information and
cybersecurity protection
system with consideration
on the possibility of new
technologies

เพิ่มพนักงานที่มี
ความช�ำนาญด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์
พร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยงาน
Cybersecurity Project เพื่อ
ดูแลโดยเฉพาะ

เพิ่มมาตรการ
ในการตรวจสอบ
ระบบความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศและไซเบอร์
ประจ�ำปี

อัปเดตระบบป้องกัน
ความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศและไซเบอร์
ให้ทันสมัย พร้อมทั้งพิจารณา
ความเป็นไปได้
ของเทคโนโลยีใหม่
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Outstanding Information and Cybersecurity Projects in 2021
โครงการควบคุมด้านความปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์ที่โดดเด่นในปี 2564 มีดังนี้
Process
กระบวนการ

Protect
การป้องกันระบบ
ขององค์กร

Detect
การตรวจจับ
สถานการณ์
ที่ผิดปกติ

Actions in 2021
การด�ำเนินการในปี 2564

GC has developed the Data Protection Solution to increase security, reduce risks of
information theft, and support the enforcement of the Personal Data Protection Act 2019
(PDPA) through the following processes:
บริษัทฯ พัฒนา Data Protection Solution เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ลดความเสี่ยง
ในการถูกโจรกรรมข้อมูล การบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
(Personal Data Protection Act 2019: PDPA) โดยมีการด�ำเนินงานดังต่อไปนี้

Assess the
potential of
technologies used
in information and
cybersecurity
systems

Improve policy
on information
classification

Issue information
process manual
and information
management
manual

Assign
confidentiality level
to personal
information

ประเมินศักยภาพ
ของเทคโนโลยี
ที่ใช้ ในระบบความ
มั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศและไซเบอร์

ปรับปรุงพัฒนา
นโยบายด้านการ
ก�ำหนดระดับชั้น
ความลับของข้อมูล

จัดท�ำคู่มือกระบวนการ
ของข้อมูล และคู่มือด้าน
การจัดการข้อมูล

ก�ำหนดระดับชั้น
ความลับของข้อมูล
ส่วนบุคคล

GC has executed the Compromise Assessment &
Detection project to detect traces of information theft that
had occurred to the company’s IT system by experts in
internal system audit. External threat intelligence obtained
from the Surface Web as well as the Dark Web has also
been used in the process.
บริ ษั ท ฯ ด� ำ เนิ น โครงการ Compromise Assessment &
Detection เพือ่ ท�ำการตรวจสอบร่องรอยการถูกโจรกรรมข้อมูล
ที่เกิดขึ้นภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ โดย
ผู้เชี่ยวชาญที่ท�ำการตรวจสอบระบบภายในบริษัทฯ ควบคู่กับ
ข้อมูลข่าวกรอง Threat Intelligence ภายนอกองค์กร โดยค้นหา
ตั้งแต่ Surface Web ตลอดจน Dark Web
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Outstanding Information and Cybersecurity Projects in 2021
โครงการควบคุมด้านความปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์ที่โดดเด่นในปี 2564 มีดังนี้
Process
กระบวนการ

Actions in 2021
การด�ำเนินการในปี 2564

Respond
การรับมือกับ
สถานการณ์
ผิดปกติ
ที่เกิดขึ้น

GC has performed the Corporate Crisis Management
Exercise on both the Information Technology (IT) and
Operational Technology (OT) systems by simulating a
ransomware breach in the refinery system. This exercise
has prepared the company for the mitigation and crisis
management of future anomalies.
บริษัทฯ ท�ำการซ้อมแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์แก่ระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information Technology: IT)
และเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติงาน (Operational Technology: OT)
โดยจ�ำลองเหตุการณ์เจาะระบบโรงกลั่นน�้ำมันเพื่อเรียกค่าไถ่
เพือ่ ท�ำการซ้อมรับมือ และความพร้อมในการปรับใช้แผนฉุกเฉิน
ต่อสถานการณ์ที่ผิดปกติในอนาคต

Recovery
การฟื้นฟูระบบ

GC has expanded the scope of the Backup & Recovery
system, which exclusively covered high-risk groups to
include medium and low-risk groups in order to restore
damaged data to as near normality as possible. The
Disaster Recovery Exercise was also carried out and
detected no data loss.
บริษทั ฯ ได้ขยายขอบเขตของระบบ Backup & Recovery ทีเ่ ดิมที
ครอบคลุมเพียงกลุ่มความเสี่ยงสูงให้ครอบคลุมเพิ่มเติมถึง
กลุม่ ความเสีย่ งกลาง และความเสีย่ งต�ำ่ เพือ่ ทีจ่ ะกูข้ อ้ มูลทีเ่ สียหาย
ให้กลับมาปกติมากที่สุด และมีการซ้อม Disaster Recovery
Exercise ซึ่งพบว่าไม่มีข้อมูลที่สูญหาย

In 2021, GC was successful in efficiently safeguarding
the company’s information security as well as that of
our suppliers. This has been reflected through critical
indicators, namely the low number of cybersecurity
incidents and complaints about information insecurity.
These efforts have led GC further to recognize the
magnitude of information and cybersecurity.

จากการด� ำ เนิ น งานทั้ ง หมดในปี 2564 ส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท ฯ
สามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของบริษทั ฯ ตลอดจน
คูค่ า้ ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสะท้อนผ่านตัวชีว้ ดั
จ�ำนวนกรณีที่เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ และข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยของข้อมูลที่มีค่าต�่ำ อีกทั้งบริษัทฯ
ยังได้มองเห็นถึงความส�ำคัญในเรื่องความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศและไซเบอร์
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Information & Cybersecurity Performance
ผลการดำ�เนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศและไซเบอร์
Target 2021

0

2018

0

0

2019

0

0

2020

No. of cybersecurity incidents
จ�ำนวนกรณีที่เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์

0

0

2021

0

No. of complaints about information insecurity
จ�ำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยของข้อมูล

=0
=0

Target in 2022 and Long-Term Target
เป้าหมายในปี 2565 และเป้าหมายระยะยาว

Reduce time to detect cyber incidents
in 2022 from 2021

Reduce time to detect cyber incidents
to the lowest possible*

ลดระยะเวลาในการตรวจจับการโจมตี
ในปี 2565 ให้น้อยลงจากปี 2564

ลดระยะเวลาในการตรวจจับ
การโจมตีให้ ได้เร็วที่สุด*
*Remarks: Currently, GC detects cyber incidents within 3 days.
The average time in the industry is 24 days.
(Source: FireEye Mandiant: M-Trends Report 2021)
*หมายเหตุ : ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถตรวจจับการโจมตีได้ภายใน 3 วัน
ซึ่งค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยู่ที่ 24 วัน
(ที่มา : FireEye Mandiant:  M-Trends Report 2021)
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Financial
HIGHLIGHTS

ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน

FINANCIAL HIGHLIGHTS
Unit: Baht Million

SALES REVENUE

326,270

2020

465,128

465,128

2021

SALES REVENUE
OF MAIN PRODUCTS

SALES REVENUE

Breakdown by Business Year 2021: Baht 465,128 Million

Breakdown by Geography Year 2021

38
%
Refinery &

9Aromatics
%

Shared
Facilities

63%

15
%
Performance

Materials
and Chemicals

11% 8%

Thailand

AEC

Asia
(Excluding AEC
China & Thailand)

34
%
Olefins and
Derivatives

4Green%

Chemicals

ADJUSTED EBITDA*

16%
China

2%
Other

Breakdown by Business Year 2021: Baht 55,186 Million

3Refinery
%
13
%
&
Aromatics

34
%
-2
%
Other
Performance

Shared
Facilities

Notes:
- Represent the sales revenue based on the geographical location of
customers
- More than 90% of consolidated sales revenue is generated from companies
in Thailand

EBITDA & ADJUSTED EBITDA*
20,291
28,579

EBITDA

Adjusted EBITDA*

Note: * Adjusted EBITDA refers to EBITDA excluding Stock gain/(loss), NRV and Extra item
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Derivatives

2020

61,141
55,186

2021

49
%
Olefins and

3%

Green
Chemicals

NET PROFIT

Unit: Baht Million
2020

Materials
and Chemicals

2021

0.04
200
10.01
44,982
Earning per Share
(Baht per Share)

Net Profit
(Baht Million)

ABOUT THIS
REPORT

OUR BUSINESS

OUR STRATEGY
IN ACTION

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (Baht Million)

FINANCIAL
HIGHLIGHTS

2019

APPENDIX

2020

2021

Total Assets
Cash and Cash Equivalents + Current investments

452,514

489,383

753,862

in financial Assets
Other Current Assets
Property, Plant and Equipment
Non-Current Assets
Total Liabilities
Interest Bearing Debt (IBD)
Other Liabilities
Total Equity

25,560
78,934
264,564
83,457
158,919
107,087
51,832
293,595

60,658
69,253
269,177
90,295
200,389
155,083
45,306
288,994

74,994
133,360
289,579
255,929
426,259
275,375
150,884
327,603

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Current Ratio (times)
EBITDA to Tatal Revenues (%)
Net Profit on Total Revenues (%)
Return on Total Assets (%)
Return on Equity (%)
Interest Bearing Debt to Equity (times)
Net Interest Bearing Debt to Equity (times)
Net Interest Bearing Debt to EBITDA (times)

DIVIDEND PAID (Baht/Share)
1st Half
2nd Half
Full Year
Earning per Share (Baht/Share)
Dividend Payout Ratio (%)

2019
1.97
6.79
2.85
3.50
4.02
0.36
0.28
2.93

2019
1.00
1.00
2.00
2.59
77%

2020
2.20
6.22
0.06
0.86
0.07
0.54
0.33
4.65

2020
0.00
1.00
1.00
0.04
>200%

2021
1.41
13.14
9.67
9.44
15.01
0.84
0.61
3.28

2021(1)
2.00
1.75
3.75
10.01
37%

Remark:
(1) The Board of Directors’ Meeting No. 2/2022 held on February 14, 2022, agreed to propose the Annual General Meeting of Shareholders to consider
and approve on the dividend payment for the year 2021 operating performance of Baht 3.75 per share, or dividend payout ratio at 37% of the net
profit of consolidated financial statements, of which Baht 2.00 per share was paid as interim dividend on September 22, 2021. The remaining dividend
of Baht 1.75 per share is to be proposed to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders for approval.

INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2021
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำ�ปี 2564

255

ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขาย

326,270

2563

465,128

465,128

2564

สัดส่วนรายได้จากการขายจากธุรกิจหลัก
ตามภูมิศาสตร์ปี 2564

สัดส่วนรายได้จากการขาย

ตามกลุ่มธุรกิจปี 2564 : 465,128 ล้านบาท

38
%
ปิโตรเลียมและ
สาธารณูปการ

63%

9อะโรเมติ
%
กส์

15
%
Performance

Materials
and Chemicals

11% 8%

ไทย

AEC

เอเชีย
(ไม่รวม AEC จีน
และไทย)

34
%
4เคมี%
โอเลฟินส์และ

ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เพื่อสิ่งแวดล้อม

สัดส่วน ADJUSTED EBITDA*

16%
จีน

2%

ประเทศอื่นๆ

ตามกลุ่มธุรกิจปี 2564 : 55,186 ล้านบาท

3ปิโตรเลี
%
13%
ยมและ อะโรเมติกส์

34
%
-2
%
ธุรกิจการให้
Performance

สาธารณูปการ

หมายเหตุ :
- กราฟด้านบนนี้อธิบายถึงรายได้จากการขายของผลิตภัณฑ์ที่แยกแสดงตาม
สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า
- รายได้จากการขายในงบการเงินรวม มากกว่าร้อยละ 90 เกิดขึน้ จากการดำ�เนินงาน
ของบริษัทในประเทศไทย

EBITDA & ADJUSTED EBITDA*
20,291
28,579

EBITDA

Adjusted EBITDA*

3%

ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง

2563

61,141
55,186

2564

49
%
โอเลฟินส์และ

PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
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เคมี
เพื่อสิ่งแวดล้อม

2564

0.04
200
10.01
44,982
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น
(บาท/หุ้น)

กำ�ไรสุทธิ
(ล้านบาท)

หมายเหตุ : *ADJUSTED EBITDA คือ EBITDA ทีไ่ ม่รวมผลกระทบจากมูลค่าสต็อกน้�ำ มัน (Stock gain/loss net NRV) และรายการพิเศษ
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บริการและ
อื่นๆ

กำ�ไรสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
2563

Materials
and Chemicals

ABOUT THIS
REPORT

OUR BUSINESS

OUR STRATEGY
IN ACTION

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม

เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด
และเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินรวม

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (IBD)
หนี้สินอื่น
ส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย (%)
อัตราส่วนกำ�ไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย (%)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBITDA (เท่า)

อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)
ครึ่งปีแรก
ครึ่งปีหลัง
เต็มปี
กำ�ไรสุทธิ (บาท/หุ้น)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ (%)

FINANCIAL
HIGHLIGHTS

2562

APPENDIX

2563

2564

452,514

489,383

753,862

25,560
78,934
264,564
83,457
158,919
107,087
51,832
293,595

60,658
69,253
269,177
90,295
200,389
155,083
45,306
288,994

74,994
133,360
289,579
255,929
426,259
275,375
150,884
327,603

2562
1.97
6.79
2.85
3.50
4.02
0.36
0.28
2.93

2562
1.00
1.00
2.00
2.59
77%

2563
2.20
6.22
0.06
0.86
0.07
0.54
0.33
4.65

2563
0.00
1.00
1.00
0.04
>200%

2564
1.41
13.14
9.67
9.44
15.01
0.84
0.61
3.28

2564(1)
2.00
1.75
3.75
10.01
37%

หมายเหตุ :
(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
จ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนินงานปี 2564 ของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 3.75 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37 ของกำ�ไรสุทธิตามงบการเงินรวมปี 2564 ทั้งนี้ เมื่อ
วันที่ 22 กันยายน 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท ทั้งนี้ สิทธิใน
การรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2565
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APPENDIX
ภาคผนวก

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT
Communication on Progress for the LEAD level of the
United Nations Global Compact
PRINCIPLES OF ADVANCE PROGRAM

Page Number

1. The COP describes mainstreaming into corporate functions
and business units
2. The COP describes value chain implementation
3. The COP describes robust commitments, strategies or
policies in the area of human rights
4. The COP describes effective management systems to
integrate the human rights principles
5. The COP describes effective monitoring and evaluation
mechanisms of human rights integration
6. The COP describes robust commitments, strategies or
policies in the area of labour
7. The COP describes effective management systems to
integrate the labour principles
8. The COP describes effective monitoring and evaluation
mechanisms of labour principles integration
9. The COP describes robust commitments, strategies or
policies in the area of environmental stewardship
10. The COP describes effective management systems to
integrate the environmental principles
11. The COP describes effective monitoring and evaluation
mechanisms for environmental stewardship
12. The COP describes robust commitments, strategies or
policies in the area of anti-corruption
13. The COP describes effective management systems to
integrate the anti-corruption principle
14. The COP describes effective monitoring and evaluation
mechanisms for the integration of anti-corruption
15. The COP describes core business contributions to UN
Goals and issues
16. The COP describes strategic social investments and
philanthropy
17. The COP describes advocacy and public policy
engagement
18. The COP describes partnerships and collective action
19. The COP describes CEO commitment and leadership
20. The COP describes Board adoption and oversight
21. The COP describes stakeholder engagement

14-17, 36-47, 92-105, 109-138,
141-165, 167-172, 215-236
36-47, 109-138, 141-165, 190-203
36-47, 109-138, 141-165, 167-172,
190-203, 215-236
36-47, 190-203
36-47, 92-105, 190-203, 215-236
36-47, 92-105, 190-203, 215-236
36-47, 92-105, 190-203, 215-236
36-47, 92-105, 190-203, 215-236
14-17, 109-138, 141-165, 167-172,
190-203, 215-236
36-47, 109-138, 141-165, 167-172,
190-203
66-92, 109-138
36-47, 92-105
36-47, 92-105, 190-203
36-47, 92-105
14-17, 18-21, 30-33, 190-203
141-165
36-47, 30-33, 40, 141-165
36-47, 141-165, 190-203, 204-214
14-17
92-105
36-47

GRI CONTENT INDEX
For the Materiality Disclosures Service, GRI Services reviewed that the GRI content index is clearly presented
and the references for Disclosures 102-40 to 102-49 align with appropriate sections in the body of the report.
The service was performed on the English version of the report.
General Standard Disclosures
General Standard

Disclosures

GRI 101: Foundation 2016
General Disclosure
GRI 102 : General Disclosures 2016
Organizational Profile
GRI 102 :
GRI 102-1
General Disclosures
GRI
102-2
2016
GRI 102-3
GRI 102-4
GRI 102-5
GRI 102-6
GRI 102-7

Page number(s), URLs and/or direct answers

-

GRI 102-8

-

GRI 102-9
GRI 102-10
GRI 102-11

-

Strategy
GRI 102 :
General Disclosures
2016
Ethics and Integrity
GRI 102 :
General Disclosures
2016

-

-

-

-

-

-

-

-

GRI 102-12
GRI 102-13
GRI 102-14
GRI 102-15

- 14-17
- 73-91, 101, 142-143, 168, 177, 191-192, 206 217, 239

-

-

GRI 102-16

- 36, 92-105
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
business-conduct-ethics-and-compliance/corporate-compliance
- 101-105https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
business-conduct-ethics-and-compliance/corporate-compliance
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
business-conduct-ethics-and-compliance/whistleblower-and-breaches

-

-

-

-

- 95-97
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/corporate-governance/
corporate-governance-structure
- https://www.pttgcgroup.com/en/leadership/board-of-directors
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
risk-and-crisis-management/risk-governance
- https://www.pttgcgroup.com/en/leadership/board-of-directors
- https://www.pttgcgroup.com/en/leadership/board-of-directors/
roles-duties-and-responsibilities-of-the-board-of-directors

-

-

GRI 102-18

GRI 102-19

260

External
Assurance

-

GRI 102-17

Governance
GRI 102 :
General Disclosures
2016

31
36-47
33, Back Cover
43, 46-47
32
43-47
43, 46-47, 64, 65
Performance data: https://sustainability.pttgcgroup.com/en/flipbook/344/
sustainability-performance-data
Performance data: https://sustainability.pttgcgroup.com/en/flipbook/344/
sustainability-performance-data
44-45
32
92-105, 66-91,108-139
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
business-conduct-ethics-and-compliance/corporate-compliance
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
risk-and-crisis-management/risk-management
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment
33, 67, 93, 94, 113, 114, 117, 122, 126, 135, 144, 146-147, 150, 153, 178
18-21, 33

Omissions
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General Standard Disclosures
General Standard

Disclosures
GRI 102-20

GRI 102-21
GRI 102-22
GRI 102-23
GRI 102-24

GRI 102-25

GRI 102-26
GRI 102-27
GRI 102-28

GRI 102-29
GRI 102-30

GRI 102-31

GRI 102-32
GRI 102-35

Omissions

External
Assurance

- https://www.pttgcgroup.com/en/leadership/board-of-directors
- https://www.pttgcgroup.com/en/leadership/board-of-directors/
roles-duties-and-responsibilities-of-the-board-of-directors
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
risk-and-crisis-management/risk-governance
- 48-55
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/our-approach-and-sdgs/
stakeholder-engagement
- Annual Report 2021, PDF p. 132-133
- https://www.pttgcgroup.com/en/leadership/board-of-directors
- https://www.pttgcgroup.com/en/leadership/board-of-directors/
6/mr-piyasvasti-amranand
- 95-96
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/corporate-governance/
corporate-governance-structure
- https://www.pttgcgroup.com/storage/document/cg-handbook/20210325pttgc-cg-handbook-en.pdf, PDF p.21-23: 1.1 Composition, Qualifications
and Appointment of the Board of Directors, Item (9) Nomination and
Appointment of Directors, PDF p.30: 3.2 Nomination and Remuneration
Committee that promotes a transparent and diverse board composition
- https://www.pttgcgroup.com/storage/document/cg-handbook/20210325pttgc-cg-handbook-en.pdf, PDF p.21-23: 1.1 Composition, Qualifications
and Appointment of the Board of Directors, Item (9) Nomination and
Appointment of Directors, PDF p.30: 3.2 Nomination and Remuneration
Committee that promotes a transparent and diverse board composition
- Annual Report 2021, PDF p.194-209
- https://www.pttgcgroup.com/en/leadership/board-of-directors/
roles-duties-and-responsibilities-of-the-board-of-directors

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/corporate-governance/
board-effectiveness-and-compensation
- 98
- AR 2021, PDF p. 160-162 (Board Performance Assessment)
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/corporate-governance/
board-effectiveness-and-compensation
- https://www.pttgcgroup.com/en/leadership/board-of-directors/
roles-duties-and-responsibilities-of-the-board-of-directors
- 67-69
- https://www.pttgcgroup.com/en/leadership/board-of-directors/
roles-duties-and-responsibilities-of-the-board-of-directors
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
risk-and-crisis-management/risk-management
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
risk-and-crisis-management/risk-management
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
risk-and-crisis-management/risk-governance
- https://www.pttgcgroup.com/storage/document/cg-charter/
20181220-pttgc-risk-charter-en.pdf
- 52-55
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/our-approach-and-sdgs/
sustainability-management-structure
- https://www.pttgcgroup.com/storage/document/cg-handbook/
20210325-pttgc-cg-handbook-en.pdf, PDF p. 34-35
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
corporate-governance/board-effectiveness-and-compensation
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/corporate-governance/
executives-compensation-and-ownership

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Page number(s), URLs and/or direct answers
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General Standard Disclosures
General Standard

GRI 102-36

GRI 102-37
GRI 102-38

GRI 102-39

Stakeholder Engagement
GRI 102 :
GRI 102-40
General Disclosures
2016
GRI 102-41

GRI 102-42
GRI 102-43
GRI 102-44
Reporting Practice
GRI 102 :
General Disclosures
2016

262

Omissions

External
Assurance

- https://www.pttgcgroup.com/storage/document/cg-handbook/
20210325-pttgc-cg-handbook-en.pdf, PDF p. 34-35
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
corporate-governance/board-effectiveness-and-compensation
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
corporate-governance/executives-compensation-and-ownership
- AR 2021, PDF p. 161-165 (Corporate Governance),
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
corporate-governance/executives-compensation-and-ownership
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
corporate-governance/executives-compensation-and-ownership
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/document/
sustainability-performance-data
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
corporate-governance/executives-compensation-and-ownership
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/document/
sustainability-performance-data

-

-

-

-

-

-

-

-

- 48-51
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/our-approach-and-sdgs/
stakeholder-engagement
- Although there has been no trade union established at GC, but GC has
an independent mechanism that provides 100 percent of employees with
ability to discuss, consult and provide suggestion together with GC’s
Welfare Committee. This Committee is stablished to respond to the issues
of benefits, grievance mechanism and to control improper labor practices.
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/our-employees/
employee-equality
- 48-51
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/our-approach-and-sdgs/
stakeholder-engagement
- 48-51
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/our-approach-and-sdgs/
stakeholder-engagement
- 48-51
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/our-approach-and-sdgs/
stakeholder-engagement

-

Disclosures

Page number(s), URLs and/or direct answers

-

-

(page LRQA
assurance)
-

(page LRQA
assurance)
(page LRQA
assurance)
(page LRQA
assurance)

GRI 102-45

- 32

-

GRI 102-46

- 57-62

-

GRI 102-47

- 56

-

GRI 102-48

- 32

-

GRI 102-49

- 32

-

GRI 102-50

- 31

-

(page LRQA
assurance)
-

GRI 102-51

- 31

-

-

GRI 102-52

- 31

-

-

GRI 102-53

- 33

-

-

GRI 102-54

- 31-32

-

-

GRI 102-55

- 206-271

-

-

GRI 102-56

- 31, 272-273

-

-
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General Standard Disclosures
General Standard

Omissions

External
Assurance

- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment,
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society,

-

-

GRI 103-2

-

-

-

GRI 103-3

-

-

-

Disclosures

GRI 201: Economic Performance 2016
GRI 103:
GRI 103-1
Management
Approach 2016

GRI 201:
Economic
Performance 2016

GRI 201-1

GRI 201-2

Page number(s), URLs and/or direct answers

https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment,
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society,
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/document/
sustainability-performance-data
All Chapters
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment,
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society
64, 65, 254-257
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/document/
sustainability-performance-data

-

- 73-91
- Performance Data: https://sustainability.pttgcgroup.com/en/document/
sustainability-performance-data

GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016
GRI 103:
GRI 103-1
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/
corporate-social-responsibility/csr-strategy,
Management
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/innovation-management/
Approach 2016
innovation-strategy-and-targets
GRI 103-2
- 145-163, 190-203, 204-14
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/
corporate-social-responsibility/csr-strategy,
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/innovation-management/
innovation-strategy-and-targets
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/document/
sustainability-performance-data
GRI 103-3
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/
corporate-social-responsibility/csr-strategy,
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/innovation-management/
innovation-strategy-and-targets
GRI 203:
GRI 203-1
- 154-163
Indirect Economic
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/innovation-management/
Impacts 2016
process-innovation
GRI 203-2
- 145-163, 204-214
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/innovation-management/
product-innovation
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/circular-economy/
smart-operating
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/circular-economy/
responsible-caring
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/circular-economy/
loop-connecting
GRI 205: Anti-corruption 2016
GRI 103:
GRI 103-1
Management
Approach 2016

GRI 103-2

GRI 103-3

- 99-105
- https://sustainability.pttgcgroup.com/th/economy/
business-conduct-ethics-and-compliance/whistleblower-and-breaches
- https://www.pttgcgroup.com/en/corporate-governance/
corporate-governance/policy/anti-corruption-and-anti-bribery
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/corporate-governance/
executives-compensation-and-ownership
- 99-105
- https://sustainability.pttgcgroup.com/th/economy/
business-conduct-ethics-and-compliance/whistleblower-and-breaches
- https://www.pttgcgroup.com/en/corporate-governance/
corporate-governance/policy/anti-corruption-and-anti-bribery,
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/corporate-governance/
executives-compensation-and-ownership
- 99-105
- https://sustainability.pttgcgroup.com/th/economy/
business-conduct-ethics-and-compliance/whistleblower-and-breaches
- https://www.pttgcgroup.com/en/corporate-governance/
corporate-governance/policy/anti-corruption-and-anti-bribery

(page LRQA
assurance)
Community
Investment

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(page LRQA
assurance)

-

-

-

-

-

-
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General Standard Disclosures
General Standard
GRI 205:
Anti-corruption 2016

Omissions

External
Assurance

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/document/
sustainability-performance-data

-

-

- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/document/
sustainability-performance-data

-

-

- 114-123 https://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/
managing-sustainability/better-environment/energy-management/
energy-target-performance
- 114-123 https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/
energy-management/energy-target-and-performance
- 114-123 https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/
energy-management/energy-target-and-performance
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/document/
sustainability-performance-data

-

-

-

-

-

-

GRI 302-2

- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/document/
sustainability-performance-data

-

GRI 302-3

- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/document/
sustainability-performance-data

-

GRI 302-4

- 117-120
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/energy-management/
energy-target-and-performance
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/document/
sustainability-performance-data
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/energy-management/
energy-conservation-programs
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/energy-management/
renewable-energy-programs

-

Disclosures
GRI 205-2

GRI 205-3

Page number(s), URLs and/or direct answers
- 99-105
- https://sustainability.pttgcgroup.com/th/economy/
business-conduct-ethics-and-compliance/whistleblower-and-breaches
- https://www.pttgcgroup.com/en/corporate-governance/
corporate-governance/policy/anti-corruption-and-anti-bribery
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/document/
sustainability-performance-data
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/document/
sustainability-performance-data
- https://sustainability.pttgcgroup.com/th/economy/
business-conduct-ethics-and-compliance/whistleblower-and-breaches

GRI 206: Anti-competitive Behavior 2016
GRI 103:
GRI 103-1
- 105
Management
- https://sustainability.pttgcgroup.com/th/economy/
Approach 2016
business-conduct-ethics-and-compliance/whistleblower-and-breaches
GRI 103-2
- 99-105
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
business-conduct-ethics-and-compliance/corporate-compliance,
- https://sustainability.pttgcgroup.com/th/economy/
business-conduct-ethics-and-compliance/whistleblower-and-breaches
- https://www.pttgcgroup.com/en/corporate-governance/
corporate-governance/policy/anti-corruption-and-anti-bribery
GRI 103-3
- 99-105
- https://sustainability.pttgcgroup.com/th/economy/
business-conduct-ethics-and-compliance/whistleblower-and-breaches
- https://www.pttgcgroup.com/en/corporate-governance/
corporate-governance/policy/anti-corruption-and-anti-bribery
GRI 206:
GRI 206-1
- https://sustainability.pttgcgroup.com/th/economy/
Anti-competitive
business-conduct-ethics-and-compliance/whistleblower-and-breaches
Behavior 2016
GRI 301: Materials 2016
GRI 301:
GRI 301-1
Materials 2016
GRI 301-2
GRI 302: Energy 2016
GRI 103:
GRI 103-1
Management
Approach 2016
GRI 103-2
GRI 103-3
GRI 302:
Energy 2016

264
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General Standard Disclosures
General Standard
OG3: Total Amount
of Renewable
Energy Generated
by Source

Omissions

External
Assurance

- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/document/
sustainability-performance-data

-

-

- 123-129 https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/
sustainable-water/sustainable-water-strategy-target-and-performance
- 123-129
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/sustainable-water/
sustainable-water-strategy-target-and-performance
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/sustainable-water/
internal-water-managemen t
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/sustainable-water/
water-management-partnership
- 123-129

-

-

-

-

-

-

- 123-129
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/sustainable-water/
sustainable-water-strategy-target-and-performance
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/sustainable-water/
internal-water-management
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/sustainable-water/
water-management-partnership
- 123-129
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/sustainable-water/
sustainable-water-strategy-target-and-performance
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/sustainable-water/
internal-water-management
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/document/
sustainability-performance-data
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/document/
sustainability-performance-data

-

-

-

-

GRI 303-4

- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/document/
sustainability-performance-data

-

GRI 303-5

- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/document/
sustainability-performance-data

-

- 123-129, 135-140
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/climate-strategy/
climate-change-strategy-and-target
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/air-quality/
emissions-reduction-target-and-performance
- 114-123, 135-140
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/climate-strategy/
climate-change-strategy-and-target,
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/air-quality/
emissions-reduction-target-and-performance
- 114-123
- 135-140

-

-

-

-

-

-

Disclosures
OG3
(OGSD)

GRI 303: Water and Effluents 2018
GRI 103:
GRI 103-1
Management
Approach 2016
GRI 103-2

GRI 103-3
GRI 303:
Water and Effluents
2018

GRI 303-1

GRI 303-2

GRI 303-3

GRI 305: Emissions 2016
GRI 103:
GRI 103-1
Management
Approach 2016
GRI 103-2

GRI 103-3

Page number(s), URLs and/or direct answers

-

(page LRQA
assurance)
(page LRQA
assurance)
(page LRQA
assurance)
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General Standard Disclosures
General Standard
GRI 305:
Emissions 2016

Disclosures
GRI 305-1

GRI 305-2
GRI 305-3
GRI 305-4
GRI 305-5
GRI 305-7

GRI 306: Waste 2020
GRI 103:
GRI 103-1
Management
Approach 2016

GRI 103-2

GRI 103-3
GRI 306:
Waste 2020

GRI 306-1
GRI 306-2

GRI 306-3

GRI 306-4

OG6:
Volume of Flared
and Vented
Hydrocarbon

266

Page number(s), URLs and/or direct answers

Omissions

- http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/
sustainability-performance-data
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/climate-strategy/
climate-change-strategy-and-target
- http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/
sustainability-performance-data
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/climate-strategy/
climate-change-strategy-and-target
- 121
- http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/
sustainability-performance-data
- 121
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/climate-strategy/
climate-change-strategy-and-target
- 137
- http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/
sustainability-performance-data
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/air-quality/
emissions-reduction-target-and-performance

-

- 130, 145-150, 155-163
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/waste-management/
waste-management-target-and-performance
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/waste-management/
waste-reduction-programs
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/circular-economy/
circular-economy-strategy-and-target
- 130-134, 145-150, 155-163
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/waste-management/
waste-management-target-and-performance
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/waste-management/
waste-reduction-programs
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/circular-economy/
circular-economy-strategy-and-target
- 130-134, 145-150, 155-163 https://sustainability.pttgcgroup.com/
en/environment/waste-management/waste-management-target-andperformance
- 130-134 https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/
waste-management/waste-management-target-and-performance
- 130-134, 145-150, 155-163
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/waste-management/
waste-management-target-and-performance
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/waste-management/
waste-reduction-programs
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/circular-economy/
circular-economy-strategy-and-target
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/document/
sustainability-performance-data
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/waste-management/
waste-management-target-and-performance
- http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/
sustainability-performance-data

-

GRI 306-5

- http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/
sustainability-performance-data

OG6
(OGSD)

- http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/
sustainability-performance-data
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Assurance

(page LRQA
assurance)

-

-

-

-

-

-

-

(page LRQA
assurance)
(page LRQA
assurance)

-

(page LRQA
assurance)
-
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General Standard Disclosures
General Standard

Disclosures

Page number(s), URLs and/or direct answers

GRI 307: Environmental Compliance 2016
GRI 103:
GRI 103-1
Management
Approach 2016
GRI 103-2
GRI 103-3

-

GRI 307:
Environmental
Compliance 2016

GRI 307-1

-

https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/
environmental-management-system-and-investments/ems-integration
99-105
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/
environmental-management-system-and-investments/ems-integration
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
business-conduct-ethics-and-compliance/whistleblower-and-breaches
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/environmentalmanagement-system-and-investments/ems-integration
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
business-conduct-ethics-and-compliance/whistleblower-and-breaches
http://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/reporting-center/
sustainability-performance-data
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
business-conduct-ethics-and-compliance/whistleblower-and-breaches

GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016
GRI 103:
GRI 103-1
- 190-192
Management
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
Approach 2016
supply-chain-management/supply-chain-management
GRI 103-2
- 190-192
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
supply-chain-management/supply-chain-management
GRI 103-3
- 203
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
supply-chain-management/supply-chain-excellence
GRI 308:
GRI 308-1
- 193
Supplier
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/document/
Environmental
sustainability-performance-data
Assessment 2016
GRI 308-2
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
supply-chain-management/supply-chain-management
GRI 401: Employment 2016
GRI 103:
GRI 103-1
Management
Approach 2016
GRI 103-2

GRI 103-3
GRI 401:
Employment 2016

GRI 401-1

GRI 401-2

GRI 401-3

- 219
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/our-employees/
employee-equality
- 218-228, 230-235
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/our-employees/
talent-attraction-and-retention
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/our-employees/
employee-well-being
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/document/
sustainability-performance-data
- 219, 236
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/document/
sustainability-performance-data
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/document/
sustainability-performance-data
- https://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/managing-sustainability/
well-being-society/our-professional/talent-attraction-retention
- 230-233
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/document/
sustainability-performance-data
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/
our-employees/ employee-well-being
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/document/
sustainability-performance-data

Omissions

External
Assurance

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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General Standard Disclosures
General Standard

Disclosures

Page number(s), URLs and/or direct answers

GRI 403: Occupational Health and Safety 2016
GRI 103:
GRI 103-1
- 176
Management
- https://www.pttgcgroup.com/th/sustainability/managing-sustainability/
Approach 2016
well-being-society/occupational-health-safety/process-safety-management
GRI 103-2
- 177-187
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/document/
sustainability-performance-data
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/
occupational-health-and-safety/ohs-culture
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/
occupational-health-and-safety/personal-safety-management
GRI 103-3
- 188, 189
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/
occupational-health-and-safety/personal-safety-management
GRI 403:
GRI 403-1
- 176, 178-179, 182
- https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/
Occupational Health
policies/20200408-pttgc-QSHEB-policy-en.pdf
and Safety 2018
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/
occupational-health-and-safety/ohs-management
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/
occupational-health-and-safety/personal-safety-management
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/
occupational-health-and-safety/process-safety-management
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/
occupational-health-and-safety/ohs-culture
GRI 403-2
- 176, 178-179, 182
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/occupational-health-andsafety/personal-safety-management https://sustainability.pttgcgroup.com/
en/society/occupational-health-and-safety/process-safety-management
GRI 403-3
- 230-233
- https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/policies/
20200408-pttgc-QSHEB-policy-en.pdf
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/
occupational-health-and-safety/personal-safety-management
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/
occupational-health-and-safety/process-safety-management
GRI 403-4
- 182-183
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/
occupational-health-and-safety/personal-safety-management
GRI 403-5
- 177-187
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/
occupational-health-and-safety/ohs-culture
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/
occupational-health-and-safety/personal-safety-management
GRI 403-6
- 23
- 230-233
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/our-employees/
employee-well-being
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/
occupational-health-and-safety/ohs-culture
GRI 403-7
- 177-187
GRI 403-8
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/document/
sustainability-performance-data
GRI 403-9
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/document/
sustainability-performance-data
GRI 403-10
GRI 404: Training and Education 2016
GRI 103:
GRI 103-1
Management
Approach 2016
GRI 103-2
GRI 103-3
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

(page LRQA
assurance)

- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/document/
sustainability-performance-data
- 216
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/our-employees/
empowering-employees
- 217-235
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/our-employees/
empowering-employees
- 229, 236
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/our-employees/
empowering-employees
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General Standard Disclosures
General Standard
GRI 404: Training
and Education 2016

Disclosures
GRI 404-1
GRI 404-2
GRI 404-3

Page number(s), URLs and/or direct answers
- 229
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/document/
sustainability-performance-data
- 223-229
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/
our-employees/empowering-employees
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/document/
sustainability-performance-data

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016
GRI 103:
GRI 103-1
- 200
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/
Management
human-rights/human-rights-management
Approach 2016
GRI 103-2
- 200-202
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/human-rights/
human-rights-management
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/document/
sustainability-performance-data
GRI 103-3
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/document/
sustainability-performance-data
GRI 405: Diversity
GRI 405-1
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/document/
and Equal
sustainability-performance-data
Opportunity 2016
GRI 405-2
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/document/
sustainability-performance-data
- https://www.pttgcgroup.com/en/sustainability/managing-sustainability/
well-being-society/our-professional/employee-equality
GRI 408: Child Labor 2016
GRI 103:
GRI 103-1
Management
Approach 2016
GRI 103-2

GRI 103-3

GRI 408: Child
Labor 2016

GRI 408-1

- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/human-rights/
human-rights-management
- https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/policies/
pttgc-humanright-policy-en.pdf
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/human-rights/
human-rights-due-diligence
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/human-rights/
human-rights-risk-assessment
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/human-rights/
human-rights-due-diligence
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/human-rights/
human-rights-risk-assessment
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/human-rights/
human-rights-due-diligence

GRI 409: Forced or Compulsory Labor 2016
GRI 103:
GRI 103-1
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/human-rights/
human-rights-management
Management
- https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/policies/
Approach 2016
pttgc-humanright-policy-en.pdf
GRI 103-2
- 200
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/human-rights/
human-rights-due-diligence
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/human-rights/
human-rights-risk-assessment
GRI 103-3
- 201, 202
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/human-rights/
human-rights-due-diligence
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/human-rights/
human-rights-risk-assessment
GRI 409: Forced or
GRI 409-1
- 202, 203
Compulsory Labor
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/human-rights/
2016
human-rights-risk-assessment

Omissions
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Assurance

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(page LRQA
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-

-

-
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-
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General Standard Disclosures
General Standard

Omissions

External
Assurance

200
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/human-rights/
human-rights-management
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/policies/
pttgc-humanright-policy-en.pd
201, 202
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/human-rights/
human-rights-due-diligence
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/human-rights/
human-rights-risk-assessment
201-203
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/human-rights/
human-rights-risk-assessment
200-202
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/human-rights/
human-rights-risk-assessment
200-202
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/policies/
pttgc-humanright-policy-en.pd

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 157
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/
corporate-social-responsibility/csr-strategy,
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/human-rights/
human-rights-impact-assessment,
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/
environmental-management-system-and-investments/ems-integration
- 154-158
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/
corporate-social-responsibility/csr-strategy
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/
human-rights/human-rights-impact-assessment
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/
environmental-management-system-and-investments/ems-integration
- 159, 164, 165
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/human-rights/
human-rights-impact-assessment
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/
environmental-management-system-and-investments/ems-integration
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/document/
sustainability-performance-data

-

-

-

-

-

-

Disclosures

Page number(s), URLs and/or direct answers

GRI 412: Human Rights Assessment 2016
GRI 103:
GRI 103-1
Management
Approach 2016
GRI 103-2

-

GRI 412:
Human Rights
Assessment 2016

GRI 103-3

-

GRI 412-1

-

GRI 412-2

-

GRI 413: Local Communities 2016
GRI 103:
GRI 103-1
Management
Approach 2016

GRI 103-2

GRI 103-3

GRI 413:
Local Communities
2016

GRI 413-1

GRI 414: Supplier Social Assessment 2016
GRI 103:
GRI 103-1
Management
Approach 2016
GRI 103-2
-

GRI 414:
Supplier Social
Assessment 2016
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GRI 103-3

-

GRI 414-1

-

GRI 414-2

-

193-194
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
supply-chain-management/supply-chain-management
193-194
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
supply-chain-management/supply-chain-management
194
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
supply-chain-management/supply-chain-management
190
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/document/
sustainability-performance-data
194
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
supply-chain-management/supply-chain-management
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General Standard Disclosures
General Standard

Disclosures

Page number(s), URLs and/or direct answers

Omissions

External
Assurance

GRI 415: Public Policy 2016
GRI 103:
GRI 103-1
Management
Approach 2016
GRI 103-2

- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/organization-contributions

-

-

- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/organization-contributions

-

-

GRI 103-3

- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/organization-contributions

-

-

GRI 415-1

- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/organization-contributions

-

-

141
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/product-stewardship/
product-stewardship-strategy
141-144
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/product-stewardship/
product-stewardship-strategy
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/product-stewardship/
life-cycle-assessment
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/product-stewardship/
hazardous-substance-management-and-performance
- 149-153, 163

-

-

-

-

-

-

- 153
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/product-stewardship/
life-cycle-assessment
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/product-stewardship/
hazardous-substance-management-and-performance

-

-

-

-

-

-

-

-

GRI 415:
Public Policy 2016

GRI 416: Customer Health and Safety 2016
GRI 103:
GRI 103-1
Management
Approach 2016
GRI 103-2
-

GRI 103-3
GRI 416:
Customer Health
and Safety 2016

GRI 416-1

OG13: Asset Integrity and Process Safety 2016
GRI 103:
GRI 103-1
- 179, 180
Management
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/
Approach 2016
occupational-health-and-safety/process-safety-management
GRI 103-2
- 179, 180
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/
occupational-health-and-safety/process-safety-management
GRI 103-3
- 179, 180
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/
- occupational-health-and-safety/process-safety-management
OG13:
OG13
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/
- occupational-health-and-safety/process-safety-management
Asset Integrity and
(OGSD)
Process Safety

-

(page LRQA
assurance)

Note:
• This report is included external verification on Limited Assurance from LRQA assurance
(GRI Standards, in accordance with the Core option)
• OGSD = Oil and Gas Sector Disclosure
•		
= Received external assurance
• = No external assurance
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LRQA Independent Assurance Statement

Relating to PTT Global Chemical Public Company Limited’s
Integrated Sustainability Report for the calendar year 2021
This Assurance Statement has been prepared for PTT Global Chemical Public Company Limited in accordance with our contract
but is intended for the readers of this Report.

Terms of engagement

LRQA Group Limited (LRQA) was commissioned by PTT Global Chemical Public Company Limited (GC), to provide independent
assurance on its Integrated Sustainability Report for the calendar year 2021 (“the report”) against the assurance criteria below
to a limited level of assurance and at the materiality of the professional judgement of the verifier using LRQA’s verification
procedure. LRQA’s verification procedure is based on current best practice, is in accordance with ISAE 3000 and uses the
following principles of - inclusivity, materiality, responsiveness and reliability of performance data.
Our assurance engagement covered GC’s operations and activities in Thailand, including its subsidiary companies where GC
has addressed economic, environment and social impacts and specifically the following requirements:
• Confirming that the report is in accordance with the:
- GRI Standards; core option
- GRI Oil and Gas Sector Supplement
• Evaluating the reliability of data and information for selected specific standard disclosures:
Energy consumption within the organization (GRI 302-1); Total energy consumption outside the organization (GRI 302-2);
Energy intensity (GRI 302-3); Water withdrawal, discharge – included COD load and consumptions (GRI 303-3 to 5); SOx,
NOx and other significant air emissions (GRI 305-7); Waste generated, diverted from disposal and directed to disposal (GRI
306-3 to 5) – 2020 edition; Type of injury and rates of injury as LTIFR, occupational diseases, lost days and total number of
work-related fatalities (GRI 403-9 and 10), Number of process event safety (OGSS OG13), Community investment (GRI 2011) and Ratio of basic salary and remuneration of women to men (GRI 405-2).
Our assurance engagement excluded the data and information of GC’s operations and activities outside of Thailand.
LRQA’s responsibility is only to GC. LRQA disclaims any liability or responsibility to others as explained in the end footnote.
GC’s responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and information within the report and
for maintaining effective internal controls over the systems from which the report is derived. Ultimately, the report has been
approved by, and remains the responsibility of GC.

LRQA’s Opinion

Based on LRQA’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that GC has not:
•
Met the requirements above
•
Disclosed reliable performance data and information for the selected specific standard disclosures, as no errors or
omissions were detected
•
Covered all the issues that are important to the stakeholders and readers of this Report.
The opinion expressed is formed on the basis of a limited level of assurance and at the materiality of the professional
judgement of the verifier.
Note: The extent of evidence-gathering for a limited assurance engagement is less than for a reasonable assurance engagement. Limited
assurance engagements focus on aggregated data rather than physically checking source data at sites. Consequently, the level of assurance
obtained in a limited assurance engagement is substantially lower than the assurance that would have been obtained had a reasonable
assurance engagement been performed.

LRQA’s approach

LRQA’s assurance engagements are carried out in accordance with our verification procedure. The following tasks though
were undertaken as part of the evidence gathering process for this assurance engagement:
• Assessing GC’s approach to stakeholder engagement to confirm that issues raised by stakeholders were captured
correctly. We did this by interviewing GC’s Management who engage directly with stakeholder groups as well as reviewing
documents and associated records.
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•

•

•

Reviewing GC’s process for identifying and determining material issues to confirm that the right issues were included in
their Report and updated overtime. We did this by benchmarking reports written by GC and its peers to ensure that sector
specific issues were included for comparability. We also tested the filters used in determining material issues to evaluate
whether GC makes informed business decisions that may create opportunities which contribute towards sustainable
development.
Auditing GC’s data management systems to confirm that there were no significant errors, omissions or mis-statements in
the data. We did this by reviewing the effectiveness of data handling procedures, instructions and systems, including those
for internal verification. We also spoke with those key people responsible for compiling the data and drafting the report.
Confirming the reliability of the selected specific standards’ data by sampling evidence at Office & Innovation business unit
of GC1, Olefin business and Utility units of GC2, Aromatic business unit of GC5, Refinery business unit of GC6, and Subsidiary
operations (GGC, GCL, HMC, GCME and Envicco) in Chonburi and Rayong.

Note:
1 LRQA did not verify the data back to its original sources, nor did it assess the accuracy and completeness of the data reported by
individual locations.
2. Data was reviewed remotely due to Covid-19 restrictions.

Observations

Further observations and findings, made during the assurance engagement, are:
• Inclusivity:
We are not aware of any key stakeholder groups that have been excluded from GC’s engagement process.
• Materiality:
We are not aware of any material issues that have been excluded from GC’s report. GC has processes for identifying and
determining material issues. The evaluation process considers factors such as stakeholder concerns, business risks and
legal compliance.
• Responsiveness:
GC and its subsidiaries have processes for responding to various stakeholder groups. We believe that GC should further
address the decisions made to their related impact.
• Reliability
Data management systems are established and centralized for collecting and calculating the data and information
associated with the selected specific standard disclosures.

LRQA’s standards, competence and independence

LRQA ensures the selection of appropriately qualified individuals based on their qualifications, training and experience. The
outcome of all verification and certification assessments is then internally reviewed by senior management to ensure that the
approach applied is rigorous and transparent.
This verification, together with the ISO 14064-1 assurance engagement is the only work undertaken by LRQA for GC and as such
does not compromise our independence or impartiality.

Dated: 15 February 2022

Opart Charuratana
LRQA Lead Verifier
On behalf of LRQA Group Limited
LRQA (Thailand) Limited
22nd Floor, Sirinrat Building, 3388/78 Rama IV Road
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 THAILAND
LRQA reference: BGK00000689
LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including LRQA (Thailand) Limited, and their respective officers, employees or agents are,
individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any
loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has
signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is
exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
The English version of this Assurance Statement is the only valid version. LRQA Group Limited assumes no responsibility for versions
translated into other languages.
This Assurance Statement is only valid when published with the Assertion to which it refers. It may only be reproduced in its entirety.
Copyright © LRQA Group Limited, 2022.
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DISCLOSURE IN THE ALIGNMENT WITH TCFD
Section
Governance

Items
The organization governance
around climate-related risks and
opportunities.

Strategy

Implication of climate-related risks
and opportunities on GC’s business,
operation, strategy, and financial
performance.
Climate scenarios analysis on
physical risk, including RCP 4.5
and RCP 8.5 scenario
Risk validation and qualification
Impact assessment on climaterelated risks and opportunities on
the business operation, strategy
and financial performance
Mitigation and adaptation plan
for climate-related risks and
opportunities
Climate-related risk identification,
assessment, and management
process.
Climate-related risk and
opportunity identification process
Climate-related risk and
opportunity assessment process
Implementation of the process to
physical risk and opportunity
Implementation of the process to
transition risk and opportunity
Presents the scope 1, 2 and 3
emissions to date and the proposed
target of those emissions moving
forward.

Risk
Management

Metrics and
Targets
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Disclosure Sources
Efficiency-Driven Page 116
Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
2021, Page 3-4,
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/
climate-change-strategy-and-target/2021-tcfd-report-en.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/net-zero/
decarbonization-governance/climate-change-managementstructure
Efficiency-Driven Page 111-112, 114-115
Portfolio-driven Page 144-146
Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
2021, Page 6-11,
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/
climate-change-strategy-and-target/
2021-tcfd-report-en.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/net-zero/
risks-and-opportunities
https://sustainability.pttgcgroup.com/th/net-zero/
decarbonization-governance/
investment-management-process

Risk Management Page 80-81, 84-89
Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
2021, Page 4-5,
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/
climate-change-strategy-and-target/2021-tcfd-report-en.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/
climate-strategy/climate-change-risks-and-opportunities
https://sustainability.pttgcgroup.com/th/net-zero/
risks-and-opportunities

Efficiency-driven Page 120-123
Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
2021, Page 12-13,
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/
climate-change-strategy-and-target/2021-tcfd-report-en.pdf
GC GHG report 2020, Page 11-13, 16-17,
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/
climate-change-strategy-and-target/20210624-gcgas-report-2020.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/
climate-strategy/climate-change-strategy-and-target
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/net-zero

แบบสอบถามรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ
1. ท่านคิดอย่างไรกับรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจ�ำปี 2564 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) ฉบับนี้
ความเข้าใจในเนื้อหา (ส�ำนวนภาษาที่ใช้)
		 เข้าใจได้ง่าย
ปานกลาง
เข้าใจได้ยาก
ความน่าสนใจของเนื้อหา
		 น่าสนใจ
ปานกลาง
ไม่น่าสนใจ
การจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา
		 เป็นหมวดหมู่
ปานกลาง
กระจัดกระจาย
2. ท่านคิดอย่างไรกับการด�ำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
		 ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
แย่
3. ท่านคิดว่าเนื้อหาหัวข้อไหนน่าสนใจมากที่สุด (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ค�ำตอบ)
10 การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีฯ
01 นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน
11 Efficiency-Driven
02 SDGs Mapping
12 Portfolio-Driven
03 GC Sustainability in Focus
13 Compensation-Driven
04 สารจากประธานกรรมการและ
14 Enabling Strategy
สารประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
15 ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน
05 รางวัลแห่งความส�ำเร็จ
16 การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติตามเกณฑ์
06 การรับมือกับผลกระทบของวิกฤตโควิด 19
UN Global Compact
07 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การด�ำเนินงาน
17 การปฏิบัติตามเกณฑ์ GRI
08 รูปแบบการสร้างคุณค่าร่วมกันทางธุรกิจ
09 การบริหารจัดการความเสี่ยงฯ
4. กรุณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
		 ท่านมีข้อคิดเห็น/เสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ และการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
		 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) อย่างไรบ้าง
		 ข้อมูลหรือเนื้อหาอะไรบ้างที่ท่านต้องการให้รายงานเพิ่มเติม
5. ในฐานะผู้อ่านรายงานฯ ของเรา กรุณาระบุว่าท่านเป็นผู้อ่านจากมุมมองไหน
		 คู่ค้าธุรกิจ
ลูกค้า
ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน
		 นักเรียน/นักศึกษา
สื่อ
หน่วยงานราชการ
		 พนักงานที่ท�ำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ (ตามความประสงค์)
ชื่อ-นามสกุล
อายุ
ที่อยู่
E-mail 		

ต�่ำกว่า 25 ปี

26-33 ปี

พนักงานที่ท�ำงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร
หน่วยงานวิจัยหรือสถาบันการศึกษา
อื่นๆ กรุณาระบุ

34-41 ปี

42-49 ปี

50 ปีขึ้นไป

อาชีพ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ในข้างต้นจะน�ำไปใช้เพื่อพัฒนาปรับปรุงรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการฉบับต่อไป
เราจะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นความลับ และด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างสูง โดยจะน�ำไปใช้เพื่อติดต่อกลับในกรณีที่มีค�ำถามเท่านั้น
เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านต่อบุคคลอื่นไม่ว่ากรณีใดๆ

บริการธุรกิจตอบกลับ

ใบอนุญาตเลขที่ ปช. 2/191 ปณ.มาบตาพุด
ถ้าฝากส่งภายในประเทศไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

กรุณาส่ง
หน่วยงานบริหารความยั่งยืนองค์กร
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 14-18
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

พับตรงรอยประ

7.18 kg

500 hardcopies of PTT Global Chemical Public Company Limited’s
Integrated Sustainability Report 2021
was certified with the carbon footprint label with the total emission
amount of 7.18 kg CO2e/report. GC achieved zero greenhouse gas emission from
carbon offsetting project compensation, resulting in
Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) (TGO)
carbon neutral certification. This is part of GC’s efforts to demonstrate
our responsibility to the society and the environment.
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำ�ปี 2564
ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวน 500 เล่ม ได้รับการรับรองการใช้เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
ซึ่งมีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ้น 7.18 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อเล่ม
และได้ดำ�เนินการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ จึงได้รับการรับรองการใช้
เครื่องหมายคาร์บอนนิวทรัลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
นับเป็นการดำ�เนินงานภายใต้จิตสำ�นึกที่ดี
เพื่อสะท้อนการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

