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Constant Self-improvement
and Perseverance 

ปรับปรุงตัวตลอดเวลา 
มีความเพียรพยายาม  

ไม่ย่อท้อ

Risks Management, Quality Improvement
and increase Resilient to Continuously 

Maintaining Profitability 
การบริหารความเสี่ยง ปรับปรุงคุณภาพ

และเพิ่มความยืดหยุ่น เพื่อคงกำาไร
อย่างต่อเนื่อง

We have become a Robust Organization
สุขภาพองค์กรแข็งแรงจากการ
เพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอ

GC Spirit/4 Core Behaviors Culture
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

KNOWLEDGE
ความรู้

ETHICS
คุณธรรม

MODERATION
พอประมาณ

SELF-IMMUNITY
มีภูมิคุ้มกัน

Continuous Optimization of Natural  
Resources Usages has made GC

Who We are Today 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า 

และพัฒนาเป็น GC ในปัจจุบัน

REASONABLENESS
มีเหตุผล

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.

หนึ่งในสิ่งที่  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน)  
พึงกระทำ�อยู�เสมอ คือก�รน�อมนำ�แนวพระร�ชดำ�รัสของ พระบ�ท 
สมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช ม�ปรับใช � กับ 
ก�รดำ�เนินธุรกิจของเร� โดยน�อมนำ�ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง 
ซ่ึงช�วยช้ีนำ�แนวท�งก�รดำ�รงอยู�และปฏิบัติของประช�ชนในทุกระดับ
ให�อยู�ในท�งส�ยกล�งและมีคว�มพอเพียง อันประกอบไปด�วย  
คว�มพอประม�ณ มีเหตุผล มีภูมิคุ �มกัน บนเงื่อนไขคว�มรู � 
และคุณธรรม



ENVIRONMENT
ดีต่อสิ่งแวดล้อม

E

GC มีดี...ESG
Would not it be nice if all good things in life could 
create value and change the world for the better?...

Because we "care"...
At GC, we put "our heart" into creating the kind 
good things that not only bring positive change  
but also make the world a better place. It is our firm 
belief that we can do everyone a world of good, 
knowing that all charity begins at our home, GC.
Our value proposition is like a gift that keeps on 
giving...
that touches people’s lives and safeguards the 
quality of the living environment.
We are fully committed as a conscientious member 
of the corporate community and good global citizen 
to join hands with like-minded people to usher in  
a brighter and sustainable future.

จะดีแค่ไหน ถ้าสิ่งดี ๆ สามารถสร้างคุณค่า
และการเปลี่ยนแปลงให้โลกใบนี้ได้…

เพราะเรา "ห่วงใย"…
GC จึง "ใส่ใจ" ต่อการสรรค์สร้างสิ่งดี ๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้โลกของเราเป็นโลกที่น่าอยู่ ด้วยความเชื่อที่ว่าโลกจะดีได้
ด้วยการเริ่มต้นทำาสิ่งที่ดีจากภายใน GC ของเรา 
พร้อมส่งต่อคุณค่าที่ดีเหล่านี้…
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคม และร่วมปกป้อง 
ดูแล และรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยความเอาใจใส่ 
ในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคมและประชากรที่ดีของโลก 
สู่อนาคตที่ดีอย่างยั่งยืน  



SOCIAL
ดีต่อสังคม

GOVERNANCE
ดีต่อคู่ค้าและลูกค้า
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Environment
ดีต่อสิ่งแวดล้อม

The living, breathing environment 
is the essence of life. That is 
why we at GC attach foremost 
importance to environmental 
stewardship to preserve this 
life-sustaining planet. 

เพร�ะสิ่งแวดล�อม คือลมห�ยใจ
ของทุกชีวิต เร�จึงให�คว�มสำ�คัญ
ในก�รปกป้อง ดูแล เพื่อสร��ง
คว�มยั่งยืนให�โลกใบนี้





Social
ดีต่อสังคม

As a responsible member of society, 
improving people’s quality of life 
is a mission we do not take lightly. 
GC... Chemistry for Better Living.

เพร�ะเร�คือส�วนหนึ่งของสังคม  
ก�รยกระดับคุณภ�พชีวิตที่ดีของผู�คนในสังคม 
จึงถือเป็นพันธกิจหลักที่สำ�คัญของเร� 
GC เป็นเคมีที่เข��ถึงทุกคว�มสุข 





Governance
ดีต่อคู่ค้าและลูกค้า

Transparency, accountability, 
and good governance are the 
bywords that sum up the business 
code of conduct we live by.

ก�รดำ�เนินธุรกิจด�วยคว�มโปร�งใส 
ตรวจสอบได� มีธรรม�ภิบ�ล 
คือหัวใจสำ�คัญในก�รดำ�เนินธุรกิจ
ที่เร�ยึดมั่นม�โดยตลอด 





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.

นโยบายการบรหิารจดัการความย่ังยนื
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหำชน) เชื่อว่ำ 
กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนจ�ำเป็นจะต้องพิจำรณำใน  
3 ประเด็นหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ในทุกๆ กิจกำรที่บริษัทฯ ด�ำเนินกำร โดยบริษัทฯ เชื่อว่ำ 
ควำมสมดุลใน 3 ประเด็นหลกันีส้ำมำรถท�ำได้ หำกเรำมุ่งม่ัน
ในกำรพัฒนำนวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ อยู่เสมอ

CREATING CHEMISTRY 
INNOVATION FOR 
A HEALTHY AND 
SUSTAINABLE FUTURE

PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน)10



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 ในกำรเป็น “ผู้น�ำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสำกล เพ่ือ
สร้ำงสรรค์คุณภำพชวีติ” และพันธกจิในกำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื นโยบำยกำรบรหิำรจัดกำร
ควำมยั่งยืนนี้เป็นต้นแบบของกรอบควำมยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อใช้ในกำรส่งมอบอนำคต
ที่ดีขึ้นให้กับผู้มีส่วนได้เสียผ่ำนฝ่ำยบริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ 

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 มีเป้�หม�ยในก�รพัฒน�องค์กรให�เติบโต โดยยึดหลกัเกณฑ์ด��นคว�มย่ังยืนม�ใช� 
ในก�รดำ�เนนิธุรกิจของบริษัทฯ ผ��นก�รนำ�นวตักรรมไปใช�ทัง้ในเชงิกลยทุธ์และก�รดำ�เนนิง�น
เพื่อให�ธุรกิจเติบโตอย��งยั่งยืน

ในฐ�นะท่ีเป็นบริษัทระดับโลก บริษัทฯ มีคว�มมุ�งมั่นในก�รปฏิบัติต�มเกณฑ์ข้ันสูงสุด 
ของข�อตกลงโลกแห�งสหประช�ช�ติ (UN Global Compact LEAD level) อย��งต�อเนื่อง 
ในทุกด��นของก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ เพื่อสร��งคุณค��ให�แก�ผู�มีส�วนได�เสียของบริษัทฯ 
และโลกของเร�

บรษิทัฯ เข��ใจและให�คุณค��ในก�รเป็นส�วนหนึง่ของสิง่แวดล�อม และแสดงออกถึงคว�มรบัผดิชอบ 
โดยก�รขบัเคลือ่นให�มกี�รเปลีย่นแปลงปรบัปรงุสิง่แวดล�อมให�ดขีึน้ ผ��นกระบวนก�รดำ�เนนิ
ง�นตลอดโซ�อุปท�น เพร�ะบริษัทฯ เชื่อว��ก�รขับเคลื่อนด��นนวัตกรรมจะช�วยให�บริษัทฯ  
ส�งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีให�กับลูกค�� พร�อมทั้งช�วยลดผลกระทบด��นสิ่งแวดล�อมตลอด 
โซ�อุปท�น

Wealthy Economy

Well-being Society

Better Environment

INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2022
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำาปี 2565 11



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. 
We focus on managing resources to achieve efficiency and 
sustainability based on Circular Economy by reusing waste 
to reduce pollution. We 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 Pricing, 
and Nature-based Solutions.

GC attempts to drive sustainable industrialization through 
boosting our competit iveness 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, downgauging plastics, 
monomaterials, upcycling products, bioplastic 
production, bio-based coatings etc.

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.

MAJOR FOCUS
เป้าหมายหลัก

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS MAPPING
To be a part that contribute to creating a future that we all want for 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 2022 is as follows:

เพื่อเป็นส�วนหนึ่งในก�รสรรค์สร��งอน�คตที่เร�ต�องก�รให�แก�รุ�นต�อไป บริษัทฯ ยึดมั่นในก�รดำ�เนินง�นเพื่อสนับสนุนก�รบรรลุเป้�หม�ย
ก�รพัฒน�ที่ย่ังยืนของสหประช�ช�ติ โดยได�ประเมินคว�มเชื่อมโยงระหว��งกลยุทธ์ขององค์กรเข��กับเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ย่ังยืนฯ  
เป็นประจำ�ทุกปี ผลของก�รประเมินปี 2565 มีดังนี้

PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน)12



MINOR FOCUS
เป้าหมายรอง

We are all aware that water is essential to life, so 
ensuring quality water availability to all 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 
sustainabil ity 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. GC has also conveyed projects that 
dedicated to educating 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 alcohol hand 
sanitizer, etc. Our Work From Home policy, B-CAREs 
Safety Culture and Engineering Control by Special Tools 
also support stakeholders’ health and safety. GC also 
provided support to all staffs 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 
through out the supply chain.

GC has been striving to invest in renewable energy 
technology and integrate green initiatives into its 
business operat ions by aiming to reduce the 
consumption of fossil fuels. For instance, GC invested 
millions in the installation of sustainable floating solar 
and 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.

Even though, GC does not have 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 e.g., 
Reforestation and Water Conservation at Huai Ma Hat 
project and Our Khung Bangkachao project, etc.

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.

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 involve in world heritage sites.

GC has policies and guidelines in place to ensure 
inclusive society e.g., Business Code of Conduct and 
Good Corporate Governance policy, Whistle Blower 
Policy, etc.
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GC SUSTAINABILITY
IN FOCUS

Compensation-driven

Efficiency-driven

Zero 
Industrial Waste 

to Landfill

Energy 
Reduction 

1.44
million GJ per year

1 
Project 

registered in 
Green Forest of 

T-VER

Freshwater 
Withdrawal Reduction

6. 34
million m3 per year

1 
Project 

awarded in 
Forest & Green 
Areas of LESS 

GHG Emissions
(Scope 1 & 2)   

0.44
tons CO2e per ton 

production

GHG Emissions 
(Scope 1 & 2)  

88.60
million tons CO

2
e
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Portfolio-driven

Enabler and Finance

EBITDA   

22,420
million baht

Sale Revenue    

678,267
million baht

New Product 
Launch    

22
products

TRIR   

0.40
cases/ 

1 million man-hours

R&D 
Investment   

88 3
million baht

Zero
Case of Detrimental 
Cybersecurity Threat

100 
Product Grades 

received CFP 
Certification

55
Product Grades 

received CFR 
Certification

9 7
Product Grades 
received Water 

Footprint Certification

Revenue from 
Upcycling Products 

22.5
million baht

Customer
Satisfaction

9 3
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MESSAGE FROM THE CHAIRMAN 
AND THE CEO & PRESIDENT
ส�รจ�กประธ�นกรรมก�ร 
และประธ�นเจ��หน��ที่บริห�รและกรรมก�รผู�จัดก�รใหญ�

ปี 2565 เป็นปีที่เศรษฐกิจโลกเข้าสู ่บททดสอบใหม่ที่มี
ความรุนแรงมากกว่าที่ เคยผ่านมาด้วยหลากหลาย
ปัญหา ทั้งสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่น�าไปสู ่
วิกฤตด้านพลังงาน ราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้นอย่างมาก 
และอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นทั่วโลก ซึ่งกระทบโดยตรงต่อ 
การเติบโตทางเศรษฐกิจจนเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
(Economic Recession) ในขณะที่ประเทศจีนยังคง
นโยบายโควิดเป็นศูนย์ (Zero Covid) อย่างเข้มงวด  
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทั่วโลก ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของ
การด�าเนินงานด้านความย่ังยืนในหลายประเทศทั่วโลก 
อย่างไรก็ตามการแก้ป ัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศก็ยังคงเป็นประเดน็ทีป่ระชาคมโลกให้ความส�าคัญ 
ซึ่งนับเป็นการเร่งผลักดันให้มีการก�าหนดนโยบายและ
มาตรการต่าง ๆ  ซึง่จะมผีลต่อการด�าเนนิธรุกิจในระยะยาว

In 2022, the global economy was put to a new test 
which was more challenging than ever as the world 
faced countless problems. The war between 
Russia and Ukraine triggered an energy crisis 
which resulted in the dramatic increase of energy 
prices and rising global inflation, thus crippling 
economic growth to the point of recession. 
Meanwhile, China’s imposition of a strict Zero 
Covid Policy also disrupted the production sector 
and economic activities worldwide. These factors 
have all contributed to the slowdown in sustainability 
performance in many countries across the globe. 
However, tackling climate change remains an issue 
of crucial importance to the global community. 
Therefore, efforts to expedite the formulation of 
pertinent policies and measures will affect business 
operations in the long run. 
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บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหำชน) (บริษัทฯ) ให้ควำม
ส�ำคัญในกำรติดตำมและประเมินสถำนกำรณ์ทั้งระยะสั้นและ 
ระยะยำวอย่ำงต่อเนื่อง โดยในระยะสั้นบริษัทฯ ได้เตรียมกำรรับมือ
และปรบัแผนงำนให้รวดเรว็สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ตลำดพร้อมทัง้
ด�ำเนินมำตรกำรเชิงรุกรับมือกับภำวะเศรษฐกิจถดถอยโดยจัดท�ำ  
GC Recession Playbook ซึ่งเป็นมำตรกำรเพ่ือปรับแผนกำร 
เดินเครื่องโรงงำนให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม ควบคุมค่ำใช้จ่ำยอย่ำง
เข้มงวด รวมทั้งบริหำรจัดกำรสภำพคล่องทำงกำรเงินซึ่งได้เริ่ม
ด�ำเนนิกำรก่อนทีจ่ะเกดิภำวะเศรษฐกจิถดถอย ท�ำให้สำมำรถบรรเทำ
ผลกระทบต่อผลประกอบกำรและสภำพคล่องได้อย่ำงมีนัยส�ำคัญ

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแผนกลยุทธ์และกำรด�ำเนินธุรกิจที่สอดรับกับ 
แนวโน้มกำรเปล่ียนแปลงของโลก (Global Megatrends) โดยมุ่งเน้น
กำรเพ่ิมขดีควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนั พร้อมต่อยอดธรุกจิสูร่ะดับ
สำกลเพ่ือกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนภำยใต้สมดุลในทุกมิติครอบคลุม 
ด้ำนสิง่แวดล้อม สงัคม และกำรด�ำเนนิธรุกจิด้วยหลักธรรมำภิบำลทีดี่ 
(Environmental-Social-Governance: ESG) รวมถงึกำรด�ำเนนิงำน
ทีส่อดคล้องกบักรอบเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยนืของสหประชำชำติ 
(UN SDGs) ซึ่งสะท้อนผ่ำนยุทธศำสตร์ "3 Steps Plus" ประกอบ
ด้วย (1) Step Change ยกระดับเพ่ิมขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั  
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ (2) Step Out แสวงหำโอกำสกำร
เติบโตในธุรกิจใหม่ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดในอนำคต 
รวมถึงขยำยธุรกิจในต่ำงประเทศ และ (3) Step Up กำรน�ำหลัก 
ควำมยัง่ยนืมำเป็นพ้ืนฐำนในกำรด�ำเนนิธรุกจิ รกัษำควำมเป็นองค์กร
ต้นแบบด้ำนควำมยั่งยืนในระดับสำกล

ท่ำมกลำงควำมท้ำทำยและสภำวะวิกฤตทำงเศรษฐกิจ บริษัทฯ  
ยังคงมุ่งม่ันด�ำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืนอย่ำงเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
ท�ำให้ในปี 2565 บริษัทฯ มีควำมก้ำวหน้ำกำรด�ำเนินงำนด้ำน 
ควำมยั่งยืนอย่ำงเป็นรูปธรรมในทุกด้ำน

ด้านสิง่แวดล้อม (Environmental) : บรษิทัฯ มุ่งม่ันด�ำเนนิงำน
ตำมแผนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก หรือ Decarbonization 
Roadmap ที่ก�ำหนดไว้ เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหำและบรรเทำผลกระทบ
จำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change) และเพื่อ
ให้บรรลเุป้ำหมำยกำรลดก๊ำซเรอืนกระจกสทุธใิห้เป็นศนูย์ (Net Zero) 
ในปี 2593 ผ่ำน 3 แนวทำง ซึ่งมีแผนกำรด�ำเนินงำนรองรับชัดเจน 
เป็นรูปธรรม วัดผลและตรวจสอบได้ ได้แก่

 Efficiency-driven: กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกระบวนกำรผลติ  
มุ ่งเน ้นกำรบูรณำกำรให้เกิดกำรใช ้ทรัพยำกรอย่ำงคุ ้มค่ำ  
เพ่ิมประสิทธิภำพเครื่องจักร ใช้เทคโนโลยีใหม่เข้ำมำช่วยลด 
กำรใช้พลังงำน กำรน�ำพลังงำนสะอำดมำใช้ รวมถึงกำรเพ่ิม
สัดส่วนพลังงำนทดแทน เช ่น กำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำ 
จำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบลอยน�้ำทะเล (Solar Floating)  
กำรลดกำรปล่อยของเสยี เช่นโครงกำรปรบัปรงุคุณภำพน�ำ้ทิง้จำก
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย (Wastewater Reverse Osmosis: WWRO) 
เป็นต้น

 Portfolio-driven: กำรปรบัโครงสร้ำงธรุกจิในระยะยำวมุ่งสูธ่รุกจิ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำสูงและธุรกิจคำร์บอนต�่ำ (High Value 
and Low Carbon Business) ในขณะที่ยังสร้ำงผลตอบแทนที่ดี
ให้กับบริษัทฯ พร้อมน�ำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมำใช้อย่ำง 
บูรณำกำรเพ่ือสร้ำงทำงเลือกให้กับลูกค้ำผ่ำน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์
หลัก ได้แก่

PTT Global Chemical Public Company Limited (GC) places 
priority on the continuous monitoring and assessment of 
situations both in the short and long term. In the short-term, 
GC has made preparations and actively adapted our plans 
in response to market situations. We have also implemented 
proactive measures to cope with the economic recession 
by developing the GC Recession Playbook which lays 
guidelines on adapting our plants’ operation plans to an 
appropriate level, imposing strict cost control, and managing 
financial liquidity. These measures were implemented even 
before the recession and helped mitigate the impacts of the 
economic downturn on GC’s operating results and liquidity 
in a significant manner.

GC has established business strategies and plans in 
alignment with global megatrends. We have centered our 
focus on enhancing competitiveness and extending our 
business to the international stage to enable sustainable 
growth. Such effort has been carried out under the balance 
of the Environmental, Social and Governance (ESG) 
dimensions and in compliance with the United Nations 
Sustainable Development Goals (UN SDGs). This is reflected 
through the “3 Steps Plus” Strategy, comprising (1) Step 
Change: uplifting competitiveness and adding value to 
products, (2) Step Out: seeking new business growth 
opportunities in answer to future market demands as well 
as expanding business overseas, and (3) Step Up: adopting 
sustainability principles as the basis of business operations 
and maintaining our status as a global sustainability model. 

In the midst of economic challenges and crises, GC remains 
firmly committed to sustainability. As a result, GC has made 
concrete progresses in all dimensions of sustainability in 
2022.

Environmental: GC is committed to operating in 
accordance with the Decarbonization Roadmap to take part 
in resolving and mitigating the impacts of climate change 
and to achieve the Net Zero Target in 2050 through three 
strategies with a clear, concrete, measurable and verifiable 
plan: 

 Efficiency-driven: Enhancing the efficiency of production 
processes with emphasis on integration in order to 
optimize resource efficiency, increase machinery 
efficiency, employ new technologies to reduce energy 
consumption, utilize clean energy, and raise the proportion 
of renewable energy, for instance, installing solar floating 
systems and reducing waste discharge through projects 
such as Wastewater Reverse Osmosis (WWRO).

 Portfolio-driven: Transforming business portfolio over the 
long-term into a high value and low carbon business while 
still generating excellent returns for the company and 
integrating the principles of Circular Economy to provide 
options to customers with three main product groups, 
namely: 
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1) ผลิตภัณฑ์ชีวภำพ (Bio-based Products) โดยบริษัทฯ  
 เป็นผูผ้ลิตพลำสตกิชวีภำพทีมี่ก�ำลังกำรผลิตเป็นอันดับ 1 ของโลก  
 อีกทั้งต่อยอดสร้ำงกำรเติบโตด�ำเนินกำรก่อสร้ำงโรงงำน 
 ผลิตเม็ดพลำสติกชีวภำพพอลิแลกติกแอซิด (PLA) แห่งใหม่ 
 ในจงัหวดันครสวรรค์ ประเทศไทย เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร 
 ของตลำดที่เพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็ว คำดว่ำจะก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 
 ในช่วงครึ่งหลังของปี 2567

2) กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ยัง่ยนืและดีต่อโลก มุ่งเน้นผลติภัณฑ์ 
 รไีซเคิล รวมถงึระบบกำรจัดกำรพลำสตกิใช้แล้วแบบครบวงจร  
 (Circularity & Recycling) โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้เปิด 
 ด�ำเนินกำรเชิงพำณิชย์บริษัท ENVICCO โรงงำนผลิต 
 เม็ดพลำสตกิรไีซเคิลคุณภำพสงูระดับ Food Grade มำตรฐำน 
 ระดับโลกและใหญ่ทีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ทีน่คิมเอเชยี  
 มำบตำพุด จังหวดัระยอง ซ่ึงจะสำมำรถรองรบัพลำสตกิใช้แล้ว 
 ในประเทศได้ถึง 60,000 ตัน/ปี ลดขยะพลำสติกที่ต้องน�ำไป 
 ฝังกลบ ช่วยลดก๊ำซเรอืนกระจก 140,000 ตนัคำร์บอนไดออกไซด์ 
 เทียบเท่ำ มุ่งเน้นกำรให้ควำมส�ำคัญของกำรใช้ทรัพยำกร 
 อย่ำงรู ้ คุณค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมสร้ำงงำน 
 สร้ำงรำยได้ ให้กับชุมชน

3) เคมีภัณฑ์ชนดิพิเศษและสมรรถนะสงูทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม  
 (Specialty & Performance Chemicals) บริษัทฯ ได้เข้ำซื้อ 
 กจิกำร Allnex Holding GmbH (“allnex”) ซ่ึงเป็นผูน้�ำในธรุกจิ  
 Coating Resins ระดับโลก เพื่อเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้  
 GC ในฐำนะบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำระดับสำกล ด้วยกำรผสำน 
 นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีทันสมัย 
 เข้ำด้วยกัน สำมำรถเพ่ิมสัดส่วนก�ำไรจำกกลุ่ม High Value  
 Business (HVB) ที่มีกำรเจริญเติบโตและสนองตอบควำม 
 ต้องกำรของผู้บริโภคภำยใต้ Megatrends โดยหลังจำกกำร 
 เข้ำซื้อ allnex บริษัทฯ ได้ส่งเสริมควำมร่วมมือสร้ำงพลังร่วม  
 (Synergy) ภำยในกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและ 
 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรด�ำเนินธุรกิจ 

 Compensation-Driven: กำรชดเชยคำร์บอนทีเ่หลอื ผ่ำนกำรใช้
เทคโนโลยีกักเก็บคำร์บอนที่มีประสิทธิภำพสูง และกำรดูดซับ
คำร์บอนจำกธรรมชำติ โดยบริษัทฯ ได้ร่วมพิธีลงนำมบันทึก 
ข้อตกลงควำมร่วมมือโครงกำรศกึษำควำมเป็นไปได้กำรประยกุต์
ใช้เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (Carbon 
Capture and Storage: CCS) หรือ CCS Hub Model ร่วมกับ
กลุ่ม ปตท. โดยคำดกำรณ์ว่ำโครงกำรจะสำมำรถเริ่มด�ำเนินกำร
ได้ในปี 2572 ซ่ึงจะสำมำรถดักจับและกกัเกบ็ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์
ได้ 1.32 ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์ต่อปีในระยะแรก

1) Bio-based products: As the world’s No. 1 manufacturer  
 of bioplastics, GC continues to grow by building a new  
 polylactic acid (PLA) bioplastic plant in Thailand’s  
 Nakhon Sawan province in response to the rapidly  
 increasing demands of the market. The construction  
 is expected to be completed in the second half of 2024. 

2) Product designs that are sustainable and beneficial for  
 the planet, including circularity & recycling system:  
 In 2022, GC has launched the commercial operation  
 of ENVICCO Limited which is a high-quality food-grade  
 recycled plastic resin production plant that meets global  
 standards. Located at the Asia Industrial Estate in  
 Map Ta Phut, Rayong province, ENVICCO is the largest  
 recycling facility in Southeast Asia with the capacity to  
 support up to 60,000 tons of domestically used plastic  
 per year. The plant will contribute to the reduction of  
 plastic waste for landfill disposal and greenhouse gas  
 emissions by 140,000 tons CO2 equivalent. Through  
 the plant, GC stresses on the importance of using  
 resources wisely to achieve maximum benefits, creating  
 jobs and generating income for local communities. 

3) Specialty & performance chemicals: GC has acquired  
 Allnex Holding GmbH (“allnex”), a global leader in  
 coating resins, to solidify our position as a leading  
 global chemicals company by combining eco-friendly  
 innovations with modern technology. This has increased  
 the proportion of profit from the High Value Business  
 (HVB) group which is growing in response to the needs  
 of consumers under the megatrends. After the  
 acquisition of allnex, GC has boosted synergy within  
 GC Group in order to increase efficiency and strengthen  
 business operations.  

 Compensation-Driven: Offsetting excess carbon using 
high-efficiency carbon capture technology and nature-based 
solutions. Accordingly, GC has signed a Memorandum 
of Understanding to conduct a feasibility study on the 
application of Carbon Capture and Storage (CCS) 
technology, or CCS Hub Model, in collaboration with PTT 
Group. The project is expected to commence its 
operations in 2029, initially capturing and storing up to 
1.32 million tons of carbon dioxide per year. 
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ด้านสังคม (Social) : บริษัทฯ ยังสร้ำงควำมร่วมมือและด�ำเนินกำร
ร่วมกับพันธมิตรเครือข่ำยทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน รวมถึง
ชุมชนเพื่อสร้ำงสังคมที่แข็งแรงและยั่งยืนบนพื้นฐำนควำมเชี่ยวชำญ
ของบริษัทฯ โดยด�ำเนินโครงกำร Community Waste Model  
ร่วมกับชุมชนที่น�ำแนวคิดในกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงถูกวิธี   
ตำมหลกัเศรษฐกจิหมุนเวยีน (Circular Economy) ผ่ำน YOUเทร์ิน 
แพลตฟอร์ม ท�ำให้เกิดกำรจ้ำงงำน สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ให้กับ
ชมุชน ท�ำให้วสิำหกจิชมุชนมีรำยได้กว่ำ 1.5 ล้ำนบำท รวมถงึยงัเป็น 
1 ใน 3 บริษัทที่ ได ้รับเชิญอย ่ำงเป ็นทำงกำรจำกกระทรวง 
กำรต่ำงประเทศให้เข้ำร่วมจัดแสดงนิทรรศกำรในหัวข้อ BCG  
(Bio-Circular-Green) ในงำนประชุม APEC 2022 ที่ผ่ำนมำ  
เพ่ือเป็นกำรแสดงถึงควำมพร้อมของประเทศไทยในกำรผลักดัน 
BCG ให้เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนประเทศไทย ควบคู่กับ 
กำรรักษำสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและยั่งยืนอีกด้วย 

ด้านการก�ากับดูแลกิจการ (Governance) : กำรก�ำกับดูแลกิจกำร
เป็นอีกหนึง่มิตทิีบ่รษิทัฯ ให้ควำมส�ำคัญ และด�ำเนนิกำรเพ่ือยกระดับ
อย่ำงต่อเนือ่ง สำมำรถสนองตอบต่อควำมต้องกำรของผูมี้ส่วนได้เสยี
ตลอดห่วงโซ่อุปทำน โดยมีระบบกำรจัดกำรด้ำน Governance,  
Risk Management and Internal Control, Compliance (GRC) 
เป็นภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งในด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพองค์กร บริษัทฯ 
พัฒนำและปรบัโครงสร้ำงกำรด�ำเนนิงำนทัว่ทัง้องค์กรสูร่ปูแบบดิจิทลั 
(Digitalization) มำกยิ่งขึ้นและสำมำรถด�ำเนินธุรกิจได้อย่ำงยั่งยืน 
ในทุกสถำนกำรณ์ผ่ำนกำรด�ำเนินกำรที่ต่อเนื่องในโครงกำร Max 
Infinity Project  โครงกำร Map Ta Phut Integration และโครงกำร
ปรบัปรงุประสทิธภิำพของกระบวนกำรท�ำงำนในองค์กร (FiT Project)  
ด�ำเนนิกำรปรบัโครงสร้ำงกำรบรหิำรองค์กรเพ่ือให้สอดรบักบัทศิทำง
และเป้ำหมำยระยะยำวของบริษัทฯ นอกจำกนั้น กำรปรับโครงสร้ำง
ทำงธุรกิจของบริษัทในกลุ่มให้มีควำมคล่องตัว สำมำรถเพ่ิมมูลค่ำ 
ในตลำดเป้ำหมำย และสอดคล้องกับทิศทำงกลยุทธ์ของบริษัทฯ 
ได้แก่  กำรจัดตั้งบริษัท เอจีซี วีนิไทย จ�ำกัด (มหำชน) (AVT)  
ร่วมกับพันธมิตร กำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นในบริษัท ไทยแท้งค์
เทอร์มินัล จ�ำกัด (TTT) เพื่อเดินหน้ำธุรกิจกำรขนถ่ำยเคมีภัณฑ์และ
ท่ำเทียบเรือ เป็นต้น

ด้วยควำมมุ่งม่ันในกำรด�ำเนินธุรกิจตำมหลักควำมยั่งยืนจนเป็น 
ที่ประจักษ์ทั้งในระดับสำกลและระดับประเทศ ส่งผลให้บริษัทฯ  
ได้รับกำรจัดอันดับเป็นที่ 1 ของโลกในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ต่อเนื่อง
เป็นปีที ่4 จำกดัชนคีวำมยัง่ยนื Dow Jones Sustainability Indices: 
DJSI เป็นบริษัทแรกในเอเชียที่สำมำรถครองอนัดับ 1 ต่อเนื่องได้ถึง 
4 ปี ตอกย�้ำควำมเป็นองค์กรต้นแบบด้ำนควำมยั่งยืน นอกจำกนี ้
ยังได้รับรำงวัลเกียรติยศต่ำงๆ อำทิ

• ได้รบักำรจัดอันดับให้เป็นผูน้�ำด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรเปลีย่นแปลง
สภำพภูมิอำกำศ (Climate Change) และกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ 
(Water Security) ในระดับ "A" (Leadership Level) จำกกำร
ประเมินของสถำบันประเมินควำมยั่งยืนที่น่ำเชื่อถือระดับโลก 
Carbon Disclosure Project (CDP) ซึ่งเป็นบริษัทเดียว 
ในประเทศไทยในกลุ่มธรุกจิเคมีภัณฑ์ทีไ่ด้รบักำรจดัอันดับ A Level

• ได้รบักำรรบัรองมำตรฐำนโลก ISCC Plus จำกสมำคม International 
Sustainability and Carbon Certification (ISCC) ซึ่งให้ควำม
ส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินธุรกิจตำมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

Social: GC has established cooperation and collaboration 
with networks both in the government and private sectors 
as well as local communities in order to build a strong and 
sustainable society on the foundation of the company’s 
expertise. The Community Waste Model has been carried 
out in collaboration with communities that implement proper 
waste management according to Circular Economy through 
the YOUTURN Platform. This project has created jobs and 
income for the communities, raising over 1.5 million baht 
for the community enterprises. During the APEC 2022 
meetings in Bangkok, GC was also one of the three 
companies to have been officially invited by the Ministry of 
Foreign Affairs to take part in an exhibition on BCG (Bio-
Circular-Green) to demonstrate Thailand’s readiness in 
promoting BCG as the economic model that drives the 
country in tandem with preserving the environment in a 
balanced and sustainable manner.  

Governance: Another important area of focus is corporate 
governance. GC has dedicated efforts to raise the level of 
corporate governance in response to the needs of 
stakeholders across the supply chain. We have implemented 
a management system for governance, risk management & 
internal control, and compliance (GRC) to strengthen our 
immunity. In terms of organizational capacity development, 
GC has improved and transformed the operational structure 
to enable digitalization throughout the organization and 
ensure sustainable business operations under any type of 
circumstances through the uninterrupted implementation of 
the Max Infinity Project, the Map Ta phut Integration Project, 
and the FiT Project. We have carried out organizational 
management restructuring in order to comply with  
the company’s long-term directions and goals. In addition, 
GC has modified the business portfolio of subsidiaries to 
enable agility, add value in the target market and correspond 
to GC’s strategies, for example, establishing AGC Vinythai 
Public Company Limited (AVT) with partners and modifying 
the shareholding structure in Thai Tank Terminal Limited 
(TTT) to drive chemicals handling and port terminal 
businesses, etc.

Our determination to conduct business in accordance with 
sustainability principles has yielded evident success at both 
the international and national levels. GC has received the 
No. 1 global ranking in the Chemicals Industry of the  
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) for the fourth 
consecutive year, thus making GC the first Asian company 
to have maintained the No. 1 ranking for four successive 
years. This reaffirms our status as a sustainability model. 
Furthermore, GC has received various awards and honors, 
including:   

• Being the only Thailand-based company in the chemical 
business to have scored an “A” Leadership Level in 
Climate Change and Water Security from the globally 
trusted assessment institute, the Carbon Disclosure 
Project (CDP).

• ISCC Plus Certification from the International Sustainability 
and Carbon Certification (ISCC) which focuses on 
business conduct in accordance with Circular Economy.
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• รำงวัล Communitas Awards 2022 จำกประเทศสหรัฐอเมริกำ 
ในหมวดองค์กรที่เป็นเลิศในด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม สำขำ
จริยธรรมและควำมรับผิดชอบด้ำนสิ่งแวดล้อมเพ่ือควำมยั่งยืน 
จำกกำรด�ำเนินโครงกำรธนำคำรน�้ำใต้ดินระบบปิด

• รำงวลัเกยีรตคุิณ Sustainability Disclosure Award จำกสถำบนั
ไทยพัฒน์ ซึง่แสดงถึงองค์กรที่มีกำรเปิดเผยข้อมลูควำมยั่งยืนได้
อย่ำงดีเยี่ยม

• รำงวลั SET Sustainability Award of Honor ตดิต่อกนัเป็นปีที ่5 
และรำงวลัหุน้ยัง่ยนื Thailand Sustainability Investment  (THSI)  
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 สะท้อนกำรด�ำเนินงำนเพ่ือสร้ำงประโยชน์ต่อ 
ผูมี้ส่วนได้เสยีทัง้ภำยในและภำยนอกทัง้ในด้ำนสิง่แวดล้อม สงัคม 
และบรรษัทภิบำล

• ติดอันดับบริษัทกลุ ่มหลักทรัพย์ ESG100 บริษัทที่น่ำลงทุน 
ประจ�ำปี 2565

• รำงวัล ASEAN CG Scorecard ซึ่งมอบให้กับบริษัทจดทะเบียน
ทีมี่ควำมโดดเด่นในกำรปฏบิตัติำมหลักกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรตำม
มำตรฐำนอำเซียน โดยบริษัทฯ ติดอันดับ 20 บริษัทแรกของ
อำเซียนและ 3 อันดับแรกของประเทศไทยซึ่งจัดโดย Institute of 
Corporate Directors ณ ประเทศฟิลิปปินส์ 

• ได้รับกำรรับรองสถำนะสมำชิกแนวร่วมต่อต้ำนคอร์รัปชันของ 
ภำคเอกชนไทย Thai Private Sector Collective Action Against 
Corruption (CAC) อย่ำงต่อเนื่อง แสดงถึงกำรด�ำเนินธุรกิจด้วย
ควำมโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบพร้อมขยำยเครือข่ำย
ธุรกิจโปร่งใสไปยังพันธมิตรของบริษัทฯ เป็นต้น

บริษัทฯ มีควำมพร้อมในกำรด�ำเนินธุรกิจท่ำมกลำงควำมท้ำทำย 
ควำมผันผวนและกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ พร้อมสร้ำงกำรเติบโต 
อย่ำงยั่งยืนในอนำคต สอดผสำนควำมสมดุลควบคู่กับสังคม 
และสิ่งแวดล้อม พร้อมกับกำรด�ำเนินงำนภำยใต้หลักจริยธรรม  
กำรก�ำกบัดูแลกจิกำรทีดี่ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยนื  
(Sustainable Development Goals: SDGs) ยืนหยัดบนเส้นทำง
ควำมเป็นผูน้�ำในธรุกจิเคมีภัณฑ์ระดับสำกล ทีส่่งมอบเคมีแห่งคุณค่ำ
ที่ให้ประโยชน์สูงสุด เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู ้มี 
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มและประเทศชำติได้อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

Mr. Kongkrapan Intarajang
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง 
Chief Executive Officer & President
ประธ�นเจ��หน��ที่บริห�ร
และกรรมก�รผู�จัดก�รใหญ�

Mr. Piyasvasti Amranand
นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
Chairman 
ประธ�นกรรมก�ร

• Communitas Awards 2022 from USA in the category of 
Excellence in Corporate Social Responsibility for Ethical 
and Environmental Responsibility (Sustainability) from the 
Closed System Groundwater Bank Project.

• Sustainability Disclosure Award (Honorary Award) from 
Thai Pat Institute reflecting the organization’s excellent 
disclosure of sustainability data. 

• SET Sustainability Award of Honor for the fifth consecutive 
year and the Thailand Sustainability Investment (THSI) 
Award for the seventh consecutive year, representing our 
endeavors to create benefit for both internal and external 
stakeholders in environmental, social and corporate 
governance aspects. 

• Being listed on the 2022 ESG100 Index.
• ASEAN CG Scorecard Award which is presented to listed 

companies with outstanding performance in terms of 
compliance with corporate governance principles 
according to ASEAN standards. GC was ranked in the 
ASEAN Top 20 and the Top 3 of Thai PLCs lists.  
The ASEAN CG Scorecard Award is organized by the 
Institute of Corporate Directors in the Philippines.  

• Recertified as a member of the Thai Private Sector 
Collective Action Against Corruption (CAC) on a 
continuous basis, indicating our transparent business 
operations that is free of all forms of corruption and our 
eagerness to expand this transparent business network 
to partners. 

GC is well prepared to conduct business amidst challenges, 
volatilities, and changes. We are ready to create sustainable 
growth in the future and achieve a balance with the society 
and environment. We also place great importance on ethical 
principles and good governance in order to achieve the 
Sustainable Development Goals (SDGs). We stand firmly on 
the leadership path in the international chemicals business 
and continue to deliver maximum values and benefits to 
enhance the quality of life for all groups of stakeholders and 
Thailand in a continuous and sustainable fashion. 
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AWARDS 
AND RECOGNITIONS
Confirmation of company's performance excellence in economic, social and environmental aspects in 2022 
can be demonstrated by being recognized both national and international level.

INTERNATIONAL LEVEL 

Dow Jones Sustainability 
Indices (DJSI)
GC has been ranked 1st in the 2022  
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 
in the Chemicals Sector for the fourth 
consecutive year and positioned among 
the Top 10 companies in the DJSI World 
and Emerging Markets Index for the tenth 
consecutive year. 

MSCI ESG Rating
GC has been listed among the world’s 
Top 10 companies of the commodity 
chemical sector. The assessment 
provides assurance for investors that 
GC’s operations are in accordance with 
environmental, social and governance 
principles.  

Carbon Disclosure Project
GC has been included in CDP’s “A List” 
(Leadership Level) for Climate Change 
and Water Security. The “A List” is the 
highest level evaluation from CDP.

Ecavadis Supplier 
Sustainability Ratings
GC has achieved an EcoVadis 
Gold rating in ESG with a score 
of 72 and placed in the 97th 

percentile of companies in the 
chemicals industry. 

International Sustainability & Carbon 
Certificate
GC’s Olefins Cracker Plant and Polyethylene Plant have 
obtained the “ISCC PLUS” certification from the 
International Sustainability & Carbon Certification, 
reflecting our readiness and commitment to support  
bio-economy and circular economy. 

IDC Future Enterprise Awards 
2022 
GC has won the Best in Future Operations 
Award from the International Data 
Corporation (IDC) for the Furnace 
Management Program (FMP) which uses 
advanced analytics technology to 
develop a Close Loop Optimization 
mode l  to  p rocess  and  improve 
performance in Olefins Plant, Branch 2. 

The Asset Awards
GC has received the Platinum Award for 
ESG from The Asset Awards 2022, which 
was organized by the region’s leading 
financial magazine, The Asset. 

FTSE4Good Index Series
GC has been selected as a member of 
the FTSE4Good Index Series “Top 5” and 
the FTSE4Good Index Series for the 
seventh consecutive year (2016 - 2022). 
This is a testament of GC’s awareness 
of Environmental, Social and Governance 
(ESG) factors in our business operations. 
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ASEAN CG Scorecard
GC received ASEAN Corporate 
Governance Scorecard: ASEAN 
Top 20, Top 3 of Thai PLCs and 
ASEAN Asset Class f rom 
institut ion ASEAN Capital 
Market Forum.



NATIONAL LEVEL 

Investor’s Choice Awards 2022
GC has received the Investor’s Choice 
Award 2022 for the 11th consecutive year 
as a listed company with a perfect score 
of 100 percent in the Annual General 
Shareholders’ Meeting Assessment.

Thailand Sustainability 
Investment 2022 (THSI)
GC has maintained our position on the 
list of Thailand Sustainability Investment 
for  the e ighth  consecut ive  year  
(2015-2022). This demonstrates our 
efforts in creating benefit for both internal 
and external  stakeholders in the 
environmental, social and governance 
aspects, which is also in line with 
international standards. 

SET Sustainability Awards
of Honor
GC has received the SET Sustainability 
Award of Honor for the fifth consecutive 
year. This reflects the remarkable 
alignment of our business operations 
with sustainable development practices 
as well as the comprehensive and 
t ransparen t  d isc losures  on  our 
operations. 

The Prime Minister’s Industry 
Award
GC has received the Prime Minister’s 
Industry Award for Energy Management 
from the Ministry of Industry to be 
honored for driving Thai industry towards 
the excellence and being a role model, 
which reflects strength of management 
system and social responsibility at GC17.

CSR-DIW Continuous Award
16 plants under GC Group have received 
the CSR-DIW Continuous Award for the 
15th consecutive year.

Thailand Corporate Excellence
GC has won a Distinguished Award in 
Innovation Excellence from the Thailand 
Management Association (TMA). This 
award reflects GC’s commitment to 
research  and deve lopment  and 
innovation to drive the organization 
towards susta inable growth and 
strengthen our competitiveness.

ESG100 Company 
GC has been awarded the 2022 ESG100 
Company Certificate and included 
among other companies on the ESG100 
list following an evaluation of Thai publicly 
listed companies on their Environmental, 
Social and Governance (ESG) factors in 
2022 by Thaipat Institute.

CAC Change Agent Award 2022
GC was awarded the CAC Change Agent 
Award 2022 by Thai Private Sector 
Collective Action Against Corruption (CAC) 
reiterating our commitment to create the 
transparent business network that is free of 
corruption throughout the supply chain by 
encouraging SME suppliers to declare their 
intent to join CAC. This is to promote shared 
standards of conducting business with 
corporate governance and in line with our 
organizational development goal to achieve 
sustainability.
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รางวัล
แห่งความสำาเร็จ 
สิ่งยืนยันผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ที่เป็นเลิศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของปี 2565 สามารถแสดงให้เห็น
จากการได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับสากล

ระดับสากล 

Dow Jones Sustainability 
Indices (DJSI)
บริษัทฯ ได ้รับการจัดอันดับเป ็นสมาชิก 
ในกลุ ่มดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส์ (DJSI) 
ปี 2565 เป็นอันดับที่ 1 ของโลกในกลุ่มธุรกิจ
เคมีภัณฑ์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และติดอันดับ 
Top 10 ประเภท DJSI World และ Emerging 
Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

MSCI ESG Rating
บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็น Top 10 
ของโลกในกลุ ่ม Commodity Chemical 
ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้
กับนักลงทุนว่า บริษัทฯ มีการด�าเนินการที่ดี
ตามสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล

Carbon Disclosure Project
บรษัิทฯ ได้รบัผลการประเมนิด้านการบรหิาร
จัดการ เปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change) และผลการประเมิน 
ด้านการบริหารจัดการน�้า (Water Security) 
ในระดับ "A List" (Leadership Level) ซึ่งเป็น
ระดับสูงสุด

Ecovadis Supplier 
Sustainability Ratings
บริษัทฯ ได้รับการประเมินด้าน 
ESG โดย EcoVadis ในระดับทอง
ด้วยคะแนน 72 คะแนน Percentile 
ที่  97 ของบริษัทในกลุ ่มธุรกิจ
เคมีภัณฑ์

International Sustainability & Carbon 
Certificate
บริษัทฯ ได้รับการรับรองระดับโลกด้านความย่ังยืนและการ 
ลดคาร์บอน  “ISCC PLUS” จากองค์กร International 
Sustainability & Carbon Certification ถึง 2 สาขา ได้แก่ 
โรง Olefins Cracker และโรง Polyethylene ซึ่งใบรับรองนี้แสดง 
ให้เหน็ถึงความพร้อมและความมุง่มัน่ของบรษัิทฯ ทีจ่ะสนบัสนนุด้าน
เศรษฐกิจชีวภาพและเศรษฐกิจหมุนเวียน

IDC Future Enterprise Awards 
2022 
บริษัทฯ ได ้รับรางวัล Best in Future 
Operat ions รางวัลสุดยอดด ้านการ 
ด�าเนินงานตอบโจทย์โลกอนาคตจากเวท ี
International Data Corporation (IDC) 
ส�าหรับโครงการ Furnace Management 
Program (FMP) โดยน�าเทคโนโลยีดิจิทัล 
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลข้ันสูงมาใช้พัฒนา
โมเดล Close Loop Optimization เพื่อช่วย
ประมวลผล และปรบัปรงุประสทิธภิาพ ภายใน
โรงโอเลฟินส์ สาขา 2     

The Asset Awards
บริษัทฯ ได้รับรางวัล Platinum Award for 
ESG ในงาน The Asset Awards 2022 โดย
รางวลันีจ้ดัข้ึนโดยนติยสาร The Asset ซึง่เป็น
นิตยสารชั้นน�าด้านการเงินในระดับภูมิภาค

FTSE4Good Index Series
บริษัทฯ ได ้รับการคัดเลือกเป ็นสมาชิก 
FTSE4Good Index Series “Top 5” และเป็น
สมาชกิ FTSE4Good Index Series ต่อเนือ่ง
เป็นปีที่ 7 (ปี 2559-2565) แสดงถึงการให้ 
ความส�าคัญของบริษัทฯ ที่ตระหนักถึงปัจจัย
ด้านสิง่แวดล้อม ด้านสงัคม และด้านธรรมาภบิาล 
(Environmental, Social and Governance: 
ESG) ในการด�าเนินธุรกิจ

ASEAN CG Scorecard
บริษัทฯ ได ้รับรางวัล ASEAN  
C o r p o r a t e  G o v e r n a n c e  
Scorecard  สงูสดุทีร่ะดบั  ASEAN 
Top 20, Top 3 of Thai PLCs และ 
ASEAN Asset  C lass  จาก 
การประเมนิโดยกลุ่ม ก.ล.ต. อาเซยีน 
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ระดับชาติ

Investor’s Choice Awards 2022 
บริษัทฯ ได้รับรางวัล Investor’s Choice 
Awards 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ในฐานะ
บริษทัจดทะเบยีนทีท่�าคะแนนประเมนิคุณภาพ
การจัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นได้เต็ม 100 
คะแนน

Thailand Sustainability 
Investment 2022 (THSI)
บริษัทฯ ได้รับการจัดให้ติดอยู่ในรายชื่อหุ้น
ย่ังยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 (ปี 2558-2565) 
ซึ่งสะท้อนการด�าเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และภายนอก 
ในวงกว้าง ในด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษัทภิบาล พร ้อมทั้ งสอดคล ้องกับ
มาตรฐานสากล

SET Sustainability Awards
of Honor
บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Sustainability 
Awards of Honor ต ่อเนื่องเป ็นป ีที่  5 
ซึ่งสะท้อนถึงการด�าเนินธุรกิจตามแนวทาง
การพัฒนาอย่างย่ังยืนที่โดดเด่น ตลอดจน
เปิดเผยข้อมูลผลการด�าเนินงานด้านความ
ยั่งยืนได้อย่างครบถ้วนและโปร่งใส

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น
บริษัทฯ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 
ปี 2565 ประเภทการจัดการพลังงาน จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเชิดชูเกียรติ 
และผลักดันอุตสาหกรรมไทยให้เป ็นเลิศ 
เป็นแบบอย่างที่ดี และสะท้อนถึงความเข้มแข็ง
ของระบบบริหารจัดการและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ได้แก่ สาขา GC17

CSR-DIW Continuous Award
กลุ่มบริษัทฯ จ�านวน 16 โรงงาน ได้รับรางวัล
โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อเนื่องเป็น 
ปีที่ 15

Thailand Corporate Excellence
บริษัทฯ ได ้รับรางวัล Dist inguished 
Awards สาขาความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
และการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ (Innovation 
Excellence) จดัโดยสมาคมการจดัการธรุกิจ
แห่งประเทศไทย (TMA) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ด้านการวิจัยและ
พัฒนา รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรม เพื่อ 
มุ ่งผลักดันองค์กรให ้ เติบโตอย่างยั่งยืน 
พร้อมเสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขนั
ให้กับองค์กร

ESG100 Company
บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตร ESG100 
Company ประจ�าปี 2565 โดยได้รับคัดเลือก
ให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 
ที่มีการด�าเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental 
Social and Governance: ESG) จากการ
ประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียนในปี 2565 
โดยสถาบันไทยพัฒน์

CAC Change Agent Award 2022
บริษัทฯ ได้รับรางวัล CAC Change Agent 
Award 2022 จากแนวร่วมต่อต้านคอร์รปัชนั
ของภาคเอกชนไทย (CAC) ตอกย�า้ความมุง่มัน่
ในการสร ้ าง เครือข ่ ายธุ ร กิจที่ โปร ่ ง ใส 
ปราศจากคอร์รัปชัน ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน 
โดยเชญิชวนบรษัิทคู่ค้า SME เข้าร่วมประกาศ
เจตนารมณ์กับ CAC เพือ่ยกระดบัมาตรฐาน
การด�าเนนิธรุกิจร่วมกันอย่างมธีรรมาภบิาล 
สอดคล้องกับเป้าหมายในการพฒันาองค์กร
ให้เกิดความยั่งยืน
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ABOUT
THIS 

REPORT 

PTT Global Chemical Public Company Limited, or GC, 
has developed the Integrated Sustainability Report 2022 
in order to deliver messages regarding corporate 
strategies, management systems, operational processes, 
and sustainability performance on issues of significance 
to GC’s business operations and stakeholders from all 
sectors throughout the year. Additionally, it is intended to 
report our progress and performance in support of the 
Sustainable Development Goals (SDGs). This report was 
published in the form of an Integrated Sustainability Report 
(ISR) in accordance with the Integrated Reporting 
Framework (IR) of the Value Reporting Foundation, 
International Financial Reporting Standards Board: IFRS 
by ISSB, as well as the GRI Standards. The content of 
this report has undergone and successfully completed 
the GRI Content Index- Essentials Service. 

The scope of this report Incorporates the operational 
performance of companies under PTT Global Chemical 
Group in Thailand, companies where GC holds greater 
than or equal to 50 percent of the total shares, and HMC 
Polymers Co., Ltd. (HMC) during the period between 
January 1st and December 31st, 2022. References 
regarding the shareholding structure is accessible on GC’s 
Annual Report and website: 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหำชน) หรือ บริษัทฯ  
จัดท�ำรำยงำนควำมยัง่ยนืแบบบรูณำกำรประจ�ำปี 2565 เพ่ือสือ่สำร
กลยุทธ์ ระบบกำรบริหำรจัดกำร กระบวนกำรด�ำเนินงำน และ 
ผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืนในประเด็นที่ส�ำคัญต่อกำร
ประกอบธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน พร้อมทั้งรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำและผลกำรด�ำเนินงำนที่สนับสนุนต่อเป้ำหมำย 
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนของโลก หรือ Sustainable Development 
Goals (SDGs) ทั้งนี้ รำยงำนฉบับนี้จัดท�ำขึ้นโดยอ้ำงอิงรูปแบบ
กำรรำยงำนควำมยั่งยืนสำกลในรูปแบบบูรณำกำร ตำมแนวทำง 
Integrated Reporting Framework (IR) ของ Value Reporting 
Foundation มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ
ก�ำหนดโดยคณะกรรมกำรมำตรฐำนควำมยัง่ยนืสำกล (International 
Financial Reporting Standards by International Sustainability 
Standards Board: IFRS by ISSB) แนวทำงกำรรำยงำนของ 
GRI Standards ซ่ึงได้รบักำรตรวจสอบพร้อมยนืยนัควำมครบถ้วน 
สมบรูณ์ และถกูต้อง (GRI Content Index - Essentials Service)

บริษัทฯ รำยงำนข้อมูลครอบคลุมขอบเขตกำรด�ำเนินงำนตั้งแต่ 
วันที่ 1 มกรำคม 2565 ถึง 31 ธันวำคม 2565 ของกลุ่มบริษัท  
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และที่บริษัทฯ  
ถือครองหุ้นมำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 50 รวมถึงกำรด�ำเนินงำน
ของบรษิทั เอ็ช เอ็ม ซ ีโปลีเมอส์ จ�ำกดั (HMC) ทัง้นีส้ำมำรถอ้ำงอิง
ข้อมูลสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ ได้จำกรำยงำนประจ�ำปีของ 
บริษัทฯ และเว็บไซต์ www.pttgcgroup.com   

REPORTING GUIDELINES
แนวทางการจัดท�ารายงาน

(GRI 2-1, 2-2, 2-3, 2-5)



Year 2022Year 2021Company

GC GROUP IN THE REPORTING SCOPE
กลุ่มบริษัทฯ ที่อยู่ในขอบเขตของรายงาน

(GRI 2-2)

หมายเหตุ :
(1) รำยงำนฉบับนี้ครอบคลุมข้อมูลบำงส่วนของบริษัทฯ
(2) รำยงำนฉบับนี้ครอบคลุมข้อมูลของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ�ำกัด ซึ่งบริษัทฯ 
 ถือหุ้นร้อยละ 41.44 เนื่องจำก บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่สุด
(3) รำยงำนฉบับนี้มีกำรปรับข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2559 เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ
 ในเรื่องโครงสร้ำงและขนำดองค์กรจำกกำรเข้ำซื้อและครอบครองกิจกำร (GRI 2-2)
(4) ณ วนัท่ี 31 สงิหำคม 2565 บรษิทั จซีี ไกลคอล จ�ำกดั (Glycol) และบรษิทั จซีี สไตรนีคิส์ จ�ำกดั (GCS) 
 ได้จดทะเบียนเลิกกิจกำร (GRI 2-4)
(5) ณ วันที่ 9 ธันวำคม 2565 บริษัทฯ ได้ปรับสัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท ไทยแท้งค์ เทอร์มินัล จ�ำกัด (TTT) 
 เป็นร้อยละ 36.43 ส่งผลให้กำรลงทุนใน TTT เปล่ียนจำกกำรลงทุนในบริษัทย่อยเป็นกิจกำรร่วมค้ำ 
 (GRI 2-4)
(6) รำยงำนฉบับนี้จัดท�ำขึ้นโดยอ้ำงอิงแนวทำงกำรรำยงำนของ GRI Standards 2021

Remarks:
(1) This report covers partial data of the company. 
(2) Data of HMC Polymers Company Limited (HMC) is included in the scope 
 of this report as GC is its largest shareholder (41.44%).
(3) This report includes data that has been retrospectively updated since 2016 
 due to significant changes in corporate structure and size as a result of merger 
 and acquisition. (GRI 2-2)
(4) As of August 31st, 2022, GC Glycol Company Limited (Glycol) and 
 GC Styrenics Company Limited have registered their dissolution. (GRI 2-4)
(5) As of December 9th, 2022, GC has changed the shareholding proportion 
 in Thai Tank Terminal Limited (TTT) to 36.43%, converting GC’s investment in TTT 
 from a subsidiary to a joint venture. (GRI 2-4)
(6) This report has been prepared in accordance with the reporting guidelines 
 of GRI Standards 2021.

PTT Global Chemical Public Company Limited 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหำชน)
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 ศูนย์บริหำรเงิน จ�ำกัด
GC Estate Company Limited
บริษัท จีซี เอสเตท จ�ำกัด
GC Marketing Solutions Company Limited 
บริษัท จีซี มำร์เก็ตติ้ง 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 (มหำชน)
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 อำซำฮี 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
ENVICCO Limited
บริษัท เอ็นวิคโค จ�ำกัด

PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
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As a member of the United Nations Global Compact, 
LEAD Level, GC has disclosed a Communication on 
Progress report in our endeavor to support the 
achievement of the Sustainable Development Goals 
(SDGs). The Communication on Progress report is 
available via https://www.unglobalcompact.org/ 
what-is-gc/participants/12570-PTT-Global-Chemical-
Public-Company-Limited.

ในฐำนะทีบ่รษิทัฯ เข้ำร่วมเป็นสมำชกิทีป่ฏบิตัติำมข้อตกลงโลก
แห่งสหประชำชำติในระดับสูงสุด (United Nations Global 
Compact, LEAD Level) บรษิทัฯ ได้จัดท�ำกำรรำยงำนควำม
ก้ำวหน้ำ (Communication on Progress) https://www.
unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/12570-
PTT-Global-Chemical-Public-Company-Limited  
เพ่ือมุ่งสูก่ำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำทีย่ัง่ยนืของโลกอีกด้วย 
(Sustainable Development Goals: SDGs)

ช่องทางการติดต่อ (GRI 2-1, 2-3)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

หน่วยงานกลยุทธ์และบริหารความยั่งยืนองค์กร 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) 
ส�ำนักงำนใหญ่ 555/1 
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อำคำรเอ ชั้น 14-18 
ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อีเมล : Corporatesustainability@pttgcgroup.com

CONTACT INFORMATION (GRI 2-1, 2-3)

For more information:

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

This report can be downloaded here:
สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ 

(GRI 2-3)
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ธุรกิจของเรา

OUR 
BUSINESS





To be a Leading Global Chemical Company for Better Living
เป็นผู้น�ำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสำกล เพื่อสร้ำงสรรค์คุณภำพชีวิต

MISSION
พันธกิจ

VISION
วิสัยทัศน์

We deliver the best performance through trustworthiness to create fair 
and sustainable value for shareholders. 
ส่งมอบผลตอบแทนที่เป็นธรรมและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยกำรบริหำร
ผลประกอบกำรที่เป็นเลิศอย่ำงน่ำเชื่อถือ

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

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.
สรำ้งองค์กรที่พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ด้วยบรรยำกำศกำรท�ำงำน
ที่เป็นสุข ควบคู่กับกำรเร่งพัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพพร้อมรับกับควำมท้ำทำยใหม่ ๆ 
รวมทั้งทุ่มเทและผูกพันต่อองค์กร เพื่อควำมเป็นเลิศอย่ำงมืออำชีพ

We integrate social and environmental responsibility into our business 
practices to achieve sustainable development.
ผสำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม และควำมใส่ใจสิ่งแวดล้อมในกำรด�ำเนินธุรกิจ
สู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน

Shareholder
ผู้ถือหุ้น

Business Partner
หุ้นส่วนทางธุรกิจ

Employee
พนักงาน

Community, 
Society and 
the Environment
ชุมชน สังคม 
สิ่งแวดล้อม

OUR BUSINESS
การดำาเนินธุรกิจของเรา

PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน)34



(GRI 2-1)

PTT Global Chemical Public Company Limited, or GC, 
is a listed company on the Stock Exchange of Thailand 
with the headquarter located in Thailand. GC is a 
global leader in chemicals that aims to deliver value 
for the better living of the society and our stakeholders. 
We strive to conduct business on the principles of 
social and environmental responsibility and in 
adherence to Circular Economy. We have adjusted 
our business portfolio to empower sustainable growth 
and decarbonization efforts by creating a balance 
between Environmental, Social and Governance (ESG) 
as well as economic aspects. At the same time, we 
have raised sustainability goals to become a Net Zero 
organization. GC targets to become a corporate leader 
in the following two aspects: 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหำชน) หรือ GC  
จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัฯ ในตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
โดยมีส�ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย บริษัทฯ เป็นผู้น�ำ
ในธรุกจิเคมีภัณฑ์ระดับสำกลทีพ่ร้อมส่งมอบคุณค่ำเพ่ือยกระดับ
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นแก่สังคมและผู้มีส่วนได้เสีย โดยมุ่งม่ัน 
ขบัเคล่ือนธรุกจิบนหลกัควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 
ยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) กำรปรับ 
Portfolio เพื่อกำรเติบโตอยำ่งยั่งยืน (Sustainable Growth) 
และกำรลดกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ (Decarbonization) 
โดยกำรสร้ำงสมดุล ESG: Environmental, Social และ 
Governance & Economic พร้อมยกระดับเป้ำหมำยด้ำน
ควำมยัง่ยนืสูอ่งค์กรทีล่ดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกสทุธเิป็นศนูย์ 
(Net Zero) โดยมีเป้ำหมำยทีจ่ะก้ำวเป็นผูน้�ำองค์กรใน 2 ด้ำน 
ดังนี้

Sustainability 
ด้านความยั่งยืน

Growth
ด้านการเติบโต

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 overseas investments.

GC is committed to operating our business under 
the framework of sustainability by consistently 
working towards international recognition.  
We have announced the goal to reduce Scope 1 
and 2 greenhouse gas emissions to net zero by 
2050, highlighting the company’s commitment to 
become a global leader in sustainability. 

บริษัทฯ มุ่งมั่นในกำรเป็นผู้ผลิตปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ระดับสำกลที่มีสำยกำรผลิตที่เชื่อมต่ออย่ำงครบวงจร 
(Integrated Value Chain) สำมำรถสร้ำงกำรเติบโตและ
ผลก�ำไรได้อย่ำงมั่นคงและต่อเนื่อง โดยเน้นกำรลงทุน 
ในผลติภัณฑ์ทีม่มีลูค่ำสงู (Performance and Specialty 
Chemicals) ธรุกิจคำร์บอนต�ำ่ (Low Carbon Business) 
และเพิ่มกำรลงทุนในต่ำงประเทศ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจตำมกรอบกำรด�ำเนินงำน
ด้ำนควำมย่ังยืน โดยได้ด�ำเนินกำรอย่ำงจริงจังและได้รับ
กำรยอมรับในระดับสำกลมำโดยตลอด พร้อมประกำศ 
เป้ำหมำยกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกขอบเขต 1 และ 2 สทุธิ
เป็นศูนย์ (Net Zero) ให้ ได้ในปี 2593 ตอกย�้ำควำมมุ่งมั่น
ของบริษัทฯ ในกำรเป็นองค์กรต้นแบบกำรด�ำเนินงำน 
ด้ำนควำมยั่งยืน (Sustainability) ในระดับสำกล
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OPERATION STRATEGY
กลยุทธ์การดำาเนินงาน
In 2022, the global economy suffered impacts from 
the Russia-Ukraine war in the forms of rising energy 
and commodity prices. Likewise, China’s ongoing 
implementation of a rigorous Zero COVID strategy has 
led to global supply disruption. Consequently, we are 
faced with a recession and a slowdown in the demand 
for petrochemical products in line with the economic 
trend. In addition, the current environmental awareness 
and the implementation of climate change policies 
across the globe have accelerated energy transition, 
thus affecting the industry’s competitiveness in the 
long run. 

With close observation of relevant trends, GC has 
defined business directions and strategies that focus 
on building and maintaining competitiveness, enabling 
sustainable business growth and making necessary 
preparations to support the company’s business 
growth plan. As a result, GC has accomplished both 
our short-term and long-term operational goals 
according to the established business plan. GC’s 
business directions and strategies emphasize on 
driving strategies in four main groups: 

ในปี 2565 เศรษฐกิจโลกเผชิญกับสถำนกำรณ์สงครำม 
รัสเซีย-ยูเครน ซึ่งส่งผลให้รำคำพลังงำนและสินค้ำโภคภัณฑ์
เพ่ิมสงูขึน้ อีกทัง้ประเทศจนียงัคงด�ำเนนิมำตรกำรโควดิเป็นศนูย์ 
(Zero COVID) อยำ่งเข้มงวด ท�ำให้เกิดปัญหำกำรหยุดชะงัก
ของอุปทำนทั่วโลก (Global Supply Disruption) ซ่ึงก่อให้
เกิดภำวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) และควำมต้องกำร
ผลติภัณฑ์ปิโตรเคมีมีแนวโน้มชะลอตวัตำมทศิทำงเศรษฐกจิ 
นอกจำกนี ้กระแสกำรตืน่ตวัทำงด้ำนสิง่แวดล้อมและกำรด�ำเนนิ
นโยบำยด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของนำนำ
ประเทศทั่วโลก น�ำไปสู่กำรเร่งกำรเปล่ียนผ่ำนด้ำนพลังงำน 
(Energy Transition) ซึ่งส่งผลต่อควำมสำมำรถทำงกำร
แข่งขันของอุตสำหกรรมในระยะยำว 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตำมแนวโน้มต่ำงๆ อย่ำงใกล้ชิด และ 
จัดท�ำทศิทำงและแผนกลยทุธ์กำรด�ำเนนิธรุกจิทีมุ่่งเน้นในกำร
สร้ำงและรักษำควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน กำรเติบโต 
ทำงธรุกจิอย่ำงยัง่ยนื และกำรเตรยีมควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ 
ที่สนับสนุนแผนกำรเติบโตทำงธุรกิจของบริษัทฯ ในอนำคต 
ส่งผลให้บรษิทัฯ บรรลุเป้ำหมำยกำรด�ำเนนิงำนตำมแผนธรุกจิ 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว โดยทิศทำงและแผนกลยุทธ์ 
กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มุ่งเน้นกำรขับเคล่ือนกลยุทธ์ 
ใน 4 กลุ่มหลัก ดังนี้

PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
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GC has hastened to strengthen the competitiveness 
of current businesses, uplift our performance, 
reinforce flexibility, and enhance resilience in order 
to gain strong footing and advantage over competitors 
through operational excellence, modernization & 
advanced technology, integration & diversification, 
market-focused business, and business restructuring. 
Details of these key strategies are as follows:

• Creating operational excellence and striving to 
place our performance in the 1st Quartile in a 
sustainable and long-term manner. GC aims 
towards achieving World Class Operational 
Excellence in five aspects, namely safety, reliability, 
energy efficiency, cash cost and return on invested 
capital (ROIC). Furthermore, GC has continued to 
enhance operational efficiency through added 
value creation with the MAX Infinity Project and 
Digitalization Roadmap which target to render 
benefits for the company and our subsidiaries. 
This also includes the implementation of a holistic 
management approach through the Maptaphut 
Integration Program in order to sustainably 
maintain or increase profits. 

บริษัทฯ เร่งเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ธรุกจิปัจจุบนั ยกระดับกำรด�ำเนนิงำน เสรมิสร้ำงควำมยดืหยุน่ 
และพร้อมปรับตัวอย่ำงต่อเนื่อง (Enhance Resilience)  
เพ่ือให้ยนืหยดัได้อย่ำงเข้มแขง็ และมีควำมได้เปรยีบเหนอืคู่แข่ง 
ด้วยกำรสร้ำงควำมเป็นเลิศด้ำนปฏิบัติกำร (Operational 
Excellence) ปรบัปรงุโรงงำนให้ทนัสมัยและใช้เทคโนโลยขีัน้สงู 
(Modernization & Advanced Technology) บูรณำกำร 
เชื่อมโยงธุรกิจและกำรต่อยอดผลิตภัณฑ์ (Integration & 
Diversification) และกำรเติบโตทำงธุรกิจที่เน้นตลำด  
(Market-focused Business) ไปจนถึงกำรปรับโครงสร้ำง
ธุรกิจ (Business Restructuring) โดยมีรำยละเอียดของ 
กลยุทธ์ที่ส�ำคัญ ได้แก่

• กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศด้ำนปฏิบัติกำร (Operational 
Excellence) โดยมุ่งม่ันทีจ่ะยกระดับกำรด�ำเนนิงำนให้อยู่
ในระดับ 1st Quartile อย่ำงยั่งยืนในระยะยำว เพ่ือมุ่งสู่
กำรเป็น World Class Operational Excellence ทัง้ 5 ด้ำน 
ได้แก่ ด้ำนควำมปลอดภัย (Safety) ด้ำนเสถียรภำพ 
ในกำรผลิต (Reliability) ด้ำนประสทิธภิำพกำรใช้พลังงำน 
(Energy Efficiency) ดำ้นต้นทุนกำรผลิต (Cash Cost) 
และด้ำนผลตอบแทนกำรลงทุน (Return on Invested 
Capital: ROIC) นอกจำกนี้  บริษัทฯ ได ้ปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนผ่ำนกำรสรำ้งมูลค่ำเพิ่มด้วย
โครงกำร MAX Infinity และแผนงำนด้ำน Digitalization 
ที่มีเป้ำหมำยสร้ำงผลประโยชน์ให้กับบริษัทฯ และบริษัท
ในกลุ่มมำอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรแบบ
องค์รวมผ่ำนโครงกำร Maptaphut Integration เพ่ือรกัษำ
หรือเพิ่มผลก�ำไรอย่ำงยั่งยืน

STEP CHANGE
กลยุทธ์การยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน 
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• กำรปรบัปรงุโรงงำนให้ทนัสมัยและกำรใช้เทคโนโลยขีัน้สงู 
(Modernization & Advanced Technology) เพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนัทัง้ในด้ำนผลผลิตและควำม
ปลอดภัย ด้วยกำรน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ให้
เป็น GC Smart Plant & Complex-wide Integration 
ผ่ำนกำรปรับปรุงโรงงำนให้ทันสมัย พัฒนำกระบวนกำร
ผลิตให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น รวมถึงใช้ทรัพยำกรบุคคล
และเงินลงทุนอย่ำงคุ้มค่ำ นอกจำกนี้ ยังสนับสนุนกำร 
ด�ำเนินกำรด้ำนควำมยั่งยืน ด้วยกำรลดกำรใช้ทรัพยำกร 
พลังงำน และกำรปลดปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์

• กำรบูรณำกำรเชื่อมโยงภำยในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น
และขัน้กลำง และกำรต่อยอดผลติภัณฑ์ให้เกดิมูลค่ำสงูสดุ 
(Integration & Diversification) มุ่งเน้นกำรปรับปรุง
หน่วยผลิตและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้มีควำมยดืหยุน่ในกำร
ใช้วตัถดิุบ (Feedstock Flexibility) ท�ำให้มีควำมได้เปรยีบ
ทำงด้ำนต้นทนุ และสร้ำงควำมม่ันคงทำงวตัถดิุบในระยะยำว 
เพ่ือส่งต่อวัตถุดิบให้ธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลำยเพ่ือต่อยอด
กำรเพิม่มูลค่ำผลติภัณฑ์ ซ่ึงจะช่วยเสรมิสร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรใน
อุตสำหกรรมปลำยทำงที่ก�ำลังเติบโต

• กำรเติบโตทำงธุรกิจที่เน้นตลำด (Market-focused  
Business) โดยมุ่งเน้นกำรเพ่ิมมูลค่ำให้กับผลิตภัณฑ์ 
เม็ดพลำสตกิและเคมีภัณฑ์ (High Value Products: HVP) 
และกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์ (Applications) ในหลำกหลำย
รูปแบบ ผ่ำนกำรสร้ำงควำมร่วมมือพัฒนำผลิตภัณฑ ์
กับพันธมิตรที่ส�ำคัญในห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain) 
ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำตลำดส�ำหรับผลิตภัณฑ์เดิมที่มี  
ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำง 
ครบวงจร (Customer Solution Marketing) ตลอดจน 
ให้ควำมส�ำคัญกับกำรสรำ้งควำมมั่นคงด้ำนกำรจ�ำหน่ำย
ในระยะยำว

• กำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจ (Business Restructuring)  
เพ่ือตอบสนองต่อแนวโน้มกำรเปลี่ยนผ่ำนด้ำนพลังงำน 
(Energy Transition) กำรพัฒนำเทคโนโลยี ตลอดจน
ทิศทำงกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของโลก ซ่ึงจะ
เป็นกำรรักษำควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันในระยะยำว 
รวมถงึช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก (Decarbonization) 
สนับสนุนให้บริษัทฯ สำมำรถบรรลุเป้ำหมำย Net Zero 
ในปี 2593 อีกด้วย

• Employing modernization & advance technology 
to increase competitiveness in productivity and 
safety through the application of digital technology 
to enable GC Smart Plant & Complex-wide 
Integration by modernizing plants, enhancing 
production process efficiency as well as utilizing 
human and capital resources with efficiency. 
Furthermore, GC also supports sustainability 
operations by reducing resource consumption, 
energy consumption and carbon dioxide emissions. 

• Integration & diversification within upstream and 
midstream petrochemical business groups with 
focus on improving production facilities and 
infrastructures to enable feedstock flexibility, gain 
cost leadership and establish long-term feedstock 
stability in order to deliver feedstock to downstream 
businesses and add further value to products. This 
will contribute to strengthening competitiveness 
and respond to the needs of the growing end 
industry. 

• Market-focused business emphasizes on various 
forms of high value products (HVP) and their 
application through cooperation in product 
development with key partners in the value chain 
in tandem with customer solution marketing as 
well as giving priority to creating long-term 
distribution stability. 

• Business restructuring answers to the trend of 
energy transition, technological development and 
decarbonization which will maintain long-term 
competitiveness and empower decarbonization 
efforts, contributing to the company’s achievement 
of the Net Zero Target in 2050.
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GC has uninterruptedly created business growth 
through various forms of investment, such as Joint 
Venture, Merge and Acquisition (M&A), Corporate 
Venture Capital (CVC). These investments have 
permitted the company to gain access to new 
businesses and technologies as well as achieve 
exponential growth. GC’s future business direction 
will center on high value & low carbon businesses 
while seeking opportunities to create synergy to yield 
the highest value from businesses, markets and 
current technologies. Examples of GC’s investments 
include the acquisition of “allnex” which produces 
innovative products in response to consumer needs 
according to megatrends, or joint ventures in both 
specialty chemicals, bioplastics and sustainability 
products. 

บริษัทฯ สร้ำงกำรเติบโตทำงธุรกิจมำอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนกำร
ลงทุนในหลำกหลำยรูปแบบ อำทิ กำรแสวงหำพันธมิตรและ
ลงทุนในบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) กำรเข้ำซ้ือหรือ 
ควบรวมกจิกำร (M&A) รวมถงึกำรลงทนุในรปูแบบ Corporate 
Venture Capital (CVC) ทีท่�ำให้บรษิทัฯ สำมำรถเข้ำถงึธรุกจิ
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเติบโตได้อย่ำงก้ำวกระโดด  
โดยทศิทำงในอนำคตนัน้บรษิทัฯ จะมุ่งเน้นกำรเตบิโตในธรุกจิ
ที่มีมูลค่ำสูงและคำร์บอนต�่ำ (High Value & Low Carbon 
Business) พร้อมแสวงหำโอกำสในกำรสร้ำง Synergy ให้เกดิ
มูลค่ำสูงสุดจำกธุรกิจ ตลำด และเทคโนโลยีที่มี ไม่วำ่จะเป็น 
บริษัท "allnex" ที่ได ้เข ้ำซ้ือกิจกำรมำ ซ่ึงมีผลิตภัณฑ  ์
เชิงนวัตกรรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคภำยใต้ 
Megatrends หรือบริษัทร่วมทุนต่ำงๆ (Joint Venture)  
ทัง้ในธรุกจิผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ชนดิพิเศษและธรุกจิผลติภัณฑ์
พลำสติกชีวภำพและผลิตภัณฑ์เพื่อควำมยั่งยืน

STEP OUT
กลยุทธ์การแสวงหาโอกาสใหม่
เพื่อสร้างการเติบโตในธุรกิจ
ที่มูลค่าสูงและคาร์บอนตํ่า 
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บริษัทฯ แสดงเจตนำรมณ์ในกำรเป็นผู้น�ำด้ำนควำมยั่งยืน 
ในระดับสำกล โดยได้บูรณำกำรหลักกำรเศรษฐกิจหมุนเวียน 
และกรอบของ Environment, Social และ Governance 
(ESG) มำเป็นส่วนส�ำคัญในกำรด�ำเนินธุรกิจ พร้อมทั้ง 
ได้ประกำศเป้ำหมำยกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกขอบเขต  
1 และ 2 สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Target) ภำยในปี 2593 
โดยมุ่งม่ันที่จะผลักดันแผนงำนที่ได้ก�ำหนดมำสู ่ขั้นตอน 
กำรปฏบิตัอิย่ำงเป็นรปูธรรมผ่ำนกำรด�ำเนนิกำร 4 แนวทำงหลกั
ได้แก่

• Eff iciency-driven: กำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
กระบวนกำรผลิต และกำรปรับเปล่ียนไปใช้พลังงำน 
ทำงเลือก ตลอดจนกำรพัฒนำและน�ำเทคโนโลยีใหม ่
ทีป่ล่อยคำร์บอนต�ำ่มำปรบัใช้ในกระบวนกำรผลิต เพ่ือลด
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น

• Portfolio-driven: กำรปรับ Portfolio สู่ธุรกิจที่มีกำร
ปล่อยคำร์บอนต�่ำ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ 
ผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมำกขึ้น เช่น กำรลงทุน 
ในธุรกิจกลุ่ม High Value Business (HVB) ซึ่งเป็น 
กลุ่มเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษที่มีประสิทธิภำพสูง พลำสติก
ชีวภำพ พลำสติกรีไซเคิล เป็นต้น นอกจำกนี้ บริษัทฯ  
ได้สร้ำงระบบหมุนเวียนของผลิตภัณฑ์อย่ำงครบวงจร 
(Circularity) เพื่อสนับสนุนเปำ้หมำยของบริษัทฯ ในกำร
มุ่งสู่ธุรกิจคำร์บอนต�่ำ เพ่ือสร้ำงทำงเลือกที่หลำกหลำย
อย่ำงครบวงจรให้กบัลกูค้ำ พร้อมกำรสร้ำงระบบหมุนเวยีน
ของผลติภัณฑ์อย่ำงครบวงจรผ่ำน YOUเทร์ิน แพลตฟอร์ม

GC has displayed our intent to become a global leader 
in sustainability by incorporating the principles of 
Circular Economy and the Environmental, Social and 
Governance (ESG) framework as a key part in business 
operations. At the same time, we have announced 
the Net Zero Target that aims to eliminate Scope 1 
and 2 greenhouse gas emissions by 2050. We are 
committed to put the established roadmap into 
implementation through four key strategies: 

• Efficiency-driven: Streamlining production process 
efficiency and shifting to alternative energy as well 
as developing and employing new low-carbon 
technology in the production process to reduce 
greenhouse gas emissions with efficiency. 

• Portfolio-driven: Adjusting business portfolio to 
focus on low-carbon businesses in accordance 
with the demands of environmentally conscious 
consumers, such as investment in high value 
business (HVB) which include high performance 
specialty chemicals, bioplastics, recycled plastics, 
etc. Furthermore, GC has created product 
circularity to support the company’s goals in 
progressing towards low-carbon businesses to 
provide integrated and diversified solutions for 
customers while creating product circularity via 
the YOUTURN platform. 

STEP UP
กลยุทธ์การสร้างความยั่งยืน
ทางธุรกิจ 

PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน)40



• Compensation-driven: กำรใช้เทคโนโลยกีกัเกบ็คำร์บอน
ทีมี่ประสทิธภิำพสงูทีมี่ต้นทนุทีแ่ข่งขนัได้ (Carbon Capture 
Utilization and Storage: CCUS) และกำรดูดซับและ 
กักเก็บคำร์บอนด้วยวิธีทำงธรรมชำติ Nature-based 
Solution เช่น กำรปลูกป่ำ กำรกักเก็บคำร์บอนในดินและ
มหำสมุทร เป็นต้น ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรคำร์บอน
เครดิต เพ่ือจดักำรคำร์บอนส่วนทีเ่หลอืจำกกระบวนกำรผลิต
และกำรด�ำเนนิธรุกจิ ท�ำให้กำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกสทุธิ
เป็นศูนย์

• ESG Leadership: กำรเป็นต้นแบบด้ำนควำมยั่งยืน  
(ESG Leadership) โดยมุ่งเน้นกำรน�ำหลักปฏิบัติ 
ด้ำนควำมยั่งยืนที่เป็นมำตรฐำนสำกลมำใช้ด�ำเนินงำน 
ในมิตทิีส่�ำคัญอย่ำงสมดุล ได้แก่ Environmental, Social 
and Governance (ESG) มุ่งเน้นกำรสร้ำงคุณค่ำสูส่งัคม
อย ่ำงยั่ งยืน รวมถึงกำรขยำยผลแนวปฏิบัติด ้ำน 
ควำมยัง่ยนืให้ครอบคลุมไปยงักลุม่บรษิทัฯ สอดรบักบักำร
มุง่เน้น Decarbonization Roadmap สู่กำรเป็นต้นแบบ
ในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีและอุตสำหกรรมอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วข้อง

• Compensation-driven: Implementing highly efficient 
and cost-competitive Carbon Capture Utilization and 
Storage (CCUS) technology and Nature-based 
Solution carbon with nature-based solutions, such 
as forestation, soil and ocean carbon sequestration, 
etc., as well as carbon credit management to 
manage excess carbon from production and 
business operations, reducing greenhouse gas 
emissions to net zero. 

• ESG Leadership: Focusing on the implementation 
of international sustainability practices in key 
dimensions, i.e., Environmental, Social and 
Governance (ESG), in a balanced manner, placing 
emphasis on creating sustainable value for the 
society, including extending sustainability practices 
to cover GC Group in accordance with the 
Decarbonization Roadmap to become a role model 
in the petrochemical and other relevant industries. 
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บริษัทฯ ยกระดับรูปแบบกำรด�ำเนินงำนขององค์กรให้มี
ประสทิธภิำพอย่ำงเป็นรปูธรรม เพ่ือสนบัสนนุให้บรษิทัฯ บรรลุ
เป้ำหมำยกำรด�ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ทั้ง 3 Steps ข้ำงต้น  
ส่งผลให้บรษิทัฯ มีควำมพร้อมในกำรรับมือกบักำรเปลีย่นแปลง
ในธุรกิจที่มีควำมผันผวน สำมำรถสร้ำงควำมได้เปรียบ
ทำงกำรแข่งขนั และสอดคล้องกบัทศิทำงกำรเตบิโตในอนำคต

ทั้งนี้ บริษัทฯ วำงแนวทำงในกำรปรับองค์กร (Organization 
Transformation) ให้มีกระบวนกำรและรูปแบบกำรท�ำงำน 
ที่เหมำะสม มีควำมคล่องตัวสูง และควำมยืดหยุ ่นผ่ำน  
“FiT Project” ด้วยกำรปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำนแบบ 
End-to-End และน�ำระบบดิจิทัลมำใช้เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำย  
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนและเพ่ิมประสิทธิผลของ 
ระบบงำน ตลอดจนเพ่ิมควำมคล่องตวัในกำรท�ำงำน (Agility) 
และลดควำมเสีย่ง ควบคู่ไปกบักำรพฒันำพนกังำน (People)  
ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีทักษะ
สอดคล้องกับทิศทำงองค์กร (Upskill & Reskill) นอกจำกนี้ 
บริษัทฯ ได้สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร (Culture) ให้มีควำม 
เข้มแขง็ เพ่ือให้พนกังำนมีทศันคตทิีพ่ร้อมรบักำรเปลีย่นแปลง 
โดยเสรมิสร้ำงควำมแขง็แกร่งของหน่วยสนบัสนนุ รวมทัง้วำง
พ้ืนฐำนในกำรก�ำกับดูแลกิจกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยงและ
กำรควบคุมภำยใน และก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย กฎ ระเบยีบ (Governance, Risk Management 
& Internal Control and Compliance หรือ GRC)  
ทีมี่ประสทิธภิำพไปพร้อมกนั เพ่ือให้บรษิทัฯ ได้รบัควำมเชือ่ม่ัน
จำกผูมี้ส่วนได้เสยี ว่ำบรษิทัฯ ด�ำเนนิธรุกจิด้วยควำมรบัผดิขอบ 
มีจรรยำบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

GC has upgraded our operational model to allow for 
higher efficiency in support of the company’s effort 
to accomplish goals according to the aforementioned 
“3 Steps Strategy”. Consequently, GC is ready to 
address changes from business volatility, create 
competitive advantage and comply with future growth 
directions. 

Our organization transformation has been tailored with 
appropriate operational processes and formats. In this 
regard, the “FiT Project” has been implemented to 
render higher agility and flexibility with end-to-end 
process improvement and the application of digital 
systems in order to reduce costs, streamline 
performance efficiency, enhance systems effectiveness, 
increase agility, and reduce risks. These are carried 
out in tandem with knowledge and ability development 
for our people through upskilling & reskilling. 
Furthermore, GC has built a strong corporate culture 
to equip employees with a “ready for change” attitude 
by simultaneously strengthening the support unit and 
laying the foundation for effective Governance, Risk 
Management & Internal Control and Compliance, or 
GRC, to assure stakeholders that our business 
operations are conducted with responsibility, ethics, 
fairness, transparency, and accountability. 

TRANSFORMATION
กลยุทธ์การปรับรูปแบบ
การดําเนินการขององค์กร 
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OUR BUSINESS
ธุรกิจของเรา 

บรษิทัฯ พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ�ำกดั (มหำชน) หรอืบรษิทัฯ 
เป็นผูน้�ำด้ำนกำรด�ำเนนิธรุกจิปิโตรเคมีและกำรกล่ันครบวงจร
ทีมี่ก�ำลงักำรผลิตผลติภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์รวมกนักว่ำ 
14.23 ล้ำนตันต่อปี โดยมีก�ำลังกำรกล่ันน�้ำมันดิบและ 
คอนเดนเสทรวมถึง 280,000 บำร์เรลต่อวัน บริษัทฯ มีฐำน
กำรผลิตในประเทศไทยจ�ำนวนทั้งสิ้น 47 ฐำนกำรผลิต  
ซ่ึงเป็นบริษัทปิโตรเคมีและกำรกลั่นที่มีขนำดใหญ่ที่สุด 
ในภูมิภำคอำเซียน นอกจำกฐำนกำรผลิตที่ตั้ งอยู ่ ใน
ประเทศไทยแล้ว บรษิทัฯ มีอีก 43 ฐำนกำรผลติในต่ำงประเทศ 
บริษัทฯ ได้แบ่งโครงสร้ำงทำงธุรกิจของบริษัทฯ ออกเป็น 5 
กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก และหน่วยธุรกิจกำรให้บริกำรและอื่น ๆ   
เพ่ือสนับสนุนทิศทำงกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย 
ให้ควำมส�ำคัญกับกำรคัดเลือกคู่ค้ำ ลูกค้ำ และพันธมิตร 
ทำงธรุกจิตลอดห่วงโซ่คุณค่ำทีมี่มำตรฐำนกำรด�ำเนนิงำนทีดี่ 
เพ่ือสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีภำยใต้ควำมยั่งยืนไปยังลูกค้ำ 
และผู้มีส่วนได้เสีย

PTT Global Chemical Public Company Limited, or GC, 
is a leader in integrated petrochemical and refining 
business with a combined petrochemical and chemical 
production capacity of more than 14.23 million tons 
per year, plus a crude oil and condensate refining 
capacity of 280,000 barrels per day. GC has 47 
production facilities based in Thailand, making us the 
largest petrochemical and refining company in the 
Asean region. Besides domestic production facilities, 
GC also has 43 production facilities located across 
the globe. GC’s business structure can be divided  
into 5 Business Groups and Service and others 
Business Groups.This business structure supports 
GC’s business direction, emphasizing on the selection 
of suppliers, customers, and business partners 
throughout a value chain with good operational 
standards in order to deliver products to customers 
and stakeholders under the sustainability framework. 

Additional information on GC’s business structure is 
available in the 2022 Annual Report on page 46-49   
ส�ำหรับข้อมูลโครงสร้ำงธุรกิจของบริษัทฯ 
สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รำยงำนประจ�ำปี 2565 หน้ำ 46-49  
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BUSINESS VALUE CHAIN
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Feedstocks

Upstream
Production

Midstream
Production 

Fuels and
Lubricants

Downstream
Production

Petrochemicals
for Industry

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

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.

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.

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

BUSINESS VALUE CREATION
การสร้างคุณค่าร่วมกันทางธุรกิจ  
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INPUT BUSINESS 
ACTIVITIES

Cash Flow Generated 
by Operation

-3,426
million baht

Total 
Assets 

719,965
million baht

Social 
Investment

Total Energy
Consumption

77.27
million baht

133.2 
million GJ

Total R&D 
Expenditures

883
million baht
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• 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

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

• 22 New products and 43 new product  
 prototypes
• 12 New processes and 11 new process  
 prototypes
• 9 New patent applications

• Energy saving 1,440,848 GJ per year
• GHG Reduction 100,595 tons 
 CO2 equivalent
• Water Recycled and Reused 14,353 
 Mega Litters

• EBITDA 22,420 million baht 
• Sales Revenue 678,267 million baht 
• Return on Shareholder’s Equity 
 -2.87 percent

• Turnover rate 5.65 percent
• LTIFR 0.00 and TRIR 0.40 case/
 1 million man-hours
• Total employee training investment 
 112.02 million baht 
• Average training hours 37.92 hours/
 person/year

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

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

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

• 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

• EMA: Waste and emission 
 Control Costs 840 million baht
• EMA: Prevention and Other 
 Environmental Management 
 Costs 67 million baht

• Social satisfaction 90.46 percent
• Customer satisfaction 93 percent
• Supplier satisfaction 90.26 percent

GC strives to become a leader in sustainable business 
conduct. We have integrated the three dimensions of 
sustainabil ity, namely economy, society, and 
environment, with the company’s long-term strategy. 
At the same time, GC focuses on promoting stakeholder 
engagement by addressing all stakeholders' opinions 
in the processes of decision-making and performance 
improvement. This is to create long-term value for all 
stakeholder groups as well as reduce business impact 
on the environment in a sustainable manner. 

บริษัทฯ มุ่งสู่กำรเป็นผู้น�ำในกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยแนวทำง
ควำมยั่งยืน โดยผสำนมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
เข้ำกับกลยุทธ์ระยะยำวของบริษัทฯ พร้อมทั้งมุ่งสร้ำงกำร 
มีส่วนร่วมผ่ำนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่ม โดยน�ำมำพิจำรณำและปรับปรุงทุกๆ กิจกรรมกำร
ด�ำเนินงำนของบริษัทฯ เพ่ือสร้ำงคุณค่ำให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
ตลอดจนลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
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OUTPUT

IMPACT

GHG Scope 1 & 2 
Emission 
8.60

million tons CO
2
 

equivalent 

Total Energy 
Saving 

Total Water 
Discharge 

1,440,848 
GJ per year

Total Non-hazardous 
Waste Directed to 

Disposal 

24,476 
megaliter

11,445
tons

Total 
Production

19.66 
million tons 
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AMERICA

AGC Chemicals Vietnam

BUSINESS EXPANSION 
TO INTERNATIONAL
การขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ  

100%
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Science & Innovation Center

Life Science Research and Technology Center

InnoPlus Solution Center 1-3

Polyurethane Application Center

Emery: Bio-based Polyols Product & Application Development 
Center, Cincinnati, Ohio, USA

Emery: Plastic Additives Product & Application Development 
Center, Cincinnati, Ohio, USA

Emery: Bio-lube Product & Application Development Center, 
Cincinnati, Ohio, USA

Emery: Plastic Additives Product & Application Development 
Center, Loxstedt, Germany

Emery: Bio-lube Product & Application Development Center, 
Dusseldorf (Monheim), Germany

NatureWorks : PLA – Product, Process and  
Application Development, Minnesota, USA

Vencorex: Isocyanate, Derivatives and Application 
Development R&D , Saint-Fons, Lyon, France

Vencorex: Der. Application Lab, Shanghai, China

RGL: European R&D Center, Merseyside, UK

allnex: 18 centers

6
GC R&D, Thailand

GC R&D, International

centers in Rayong, 
Thailand,

centers 
international,27



CHINA

CHINA

MYANMAR

VIETNAM

INDONESIA

20 3343
Operation Sites

Globally
ฐานการผลิตทั่วโลก

Countries Globally
ประเทศ

R&D Centers
ศูนย์วิจัยและพัฒนา

UAE

EUROPE ASIA

GC Marketing Solutions Company Limited 
Shanghai, China

GC Marketing Solutions Myanmar Company Limited
Yangon, Myanmar

GC Marketing Solutions Vietnam Company Limited
Ho Chi Minh City, Vietnam

SALE OFFICES 
ส�านักงานขาย 

6 PT GCM Marketing Solutions Indonesia
Jakarta, Indonesia

GCM Polymer Trading DMCC
Dubai, UAE

Representative Office
Guangzhou, China
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Use the Sector 
Standards to 

understand the 
sectors' context

Consider the 
topics and 

impacts described 
in the Sector 
Standards

Test the material 
topics against the 

topics in the 
Sector Standards

Engage with relevant stakeholders 
and experts

Test the material and 
information users 

Identify and assess impacts 
on an ongoing basis

Determine material topics 
for reporting

Understand the 
organization's 

context

Identify actual 
and potential 

impacts

Prioritize the 
most significant 

impacts for 
reporting

Assess the 
signifcance of 
the impacts

4

MATERIALITY ASSESSMENT
การประเมินประเด็นที่สำาคัญ 

(GRI 3-1)

GC has reviewed key sustainability issues related to both 
internal and external business operations throughout 2022 
by taking into consideration the company’s risks and 
stakeholder expectations as well as sustainability trends 
and directions in the petrochemical industry. In doing so, 
GC has implemented the principles of the GRI Standards, 
Stakeholder Engagement Standard: AA1000, Dow Jones 
Sustainability Indices (DJSI), International Financial 
Reporting Standards by International Sustainability 
Standards Board: IFRS by ISSB which is in line with the 
Task Force on Climate-related Financial Disclosures 
(TCFD), and the United Nations Sustainable Development 
Goals (SDGs), which comprises four main steps as follows:

บริษัทฯ ได้ทบทวนประเด็นที่ส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืนในปี 2565  
ทีเ่กีย่วข้องกบักำรด�ำเนนิธรุกจิทัง้ภำยในและภำยนอก ซ่ึงพิจำรณำ
ครอบคลุมทุกประเด็นควำมเสี่ยงของบริษัทฯ และควำมคำดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนแนวโน้มและทิศทำงควำม
ยั่งยืนในกลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี โดยอำศัยหลักกำรตำม
แนวทำงสำกลด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูลควำมยัง่ยนื (GRI Standards) 
หลักกำรและเครื่องมือกำรเชือ่มโยงผูมี้ส่วนได้เสยี (Stakeholder 
Engagement Standard: AA1000) กำรประเมินดัชนีควำมยั่งยืน
ดำวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศก�ำหนดโดยคณะกรรมกำร
มำตรฐำนควำมยัง่ยนืสำกล (International Financial Reporting 
Standards by International Sustainability Standards Board: 
IFRS by ISSB) ที่สอดคล้องกับกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงิน 
ทีเ่กีย่วข้องกบัสภำพภูมิอำกำศ (Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures: TCFD) รวมถึงสอดรับกับเป้ำหมำย 
กำรพัฒนำทีย่ัง่ยนืของสหประชำชำต ิ(Sustainable Development 
Goals: SDGs) โดยประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

PROCESS TO DETERMINE MATERIAL TOPICS
กระบวนการประเมินประเด็นที่สําคัญ

1 2 3

Material topics

PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
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(GRI 3-1)

• Review all business activities, 
 sustainability context and 
 stakeholders in a value chain. 

• ทบทวนบริบทขององค์กร
 ตลอดห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้อง
 กับกิจกรรม บริบทความยั่งยืน 
 และผู้มีส่วนได้เสีย

• Conduct global trend and 
 peer reviews across the 
 industry to predetermine 
 material topics.

• ศึกษาแนวโน้มโลก 
 และการดำาเนินกิจการ
 ของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน 
 เพื่อกำาหนดประเด็นที่สำาคัญ
 เบื้องต้น

• Engage stakeholders in the 
 impact identification process 
 through discussions with 
 internal departments. 

• ให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามา
 มีส่วนร่วมในการระบุผลกระทบ
 โดยการหารือร่วมกันกับ
 หน่วยงานภายใน
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Understand the Organization’s Context 
ทําความเข้าใจบริบทขององค์กร
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Material Issues

1. Energy Management & Climate Strategy
2. Occupational Health and Safety/ 
 Health and Well-being
3. Business Code of Conduct and Corporate 
 Compliance/Ethics/Transparency
4.  Product Stewardship

5. Water Management

6. Talent Attraction and Retention

7. Human Rights

8. Contribution to Society/Stakeholder Engagement

9. Environmental Management Systems

10. Circular Economy/Sustainable Packaging

INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2022
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำาปี 2565 53

Conduct Global Trend and Peer Reviews Across 
the Industry to Predetermine Material Topics
ศึกษาแนวโน้มโลกและการดําเนินกิจการของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน 
เพื่อกําหนดประเด็นท่ีสําคัญเบื้องต้น 

Peer 
Reviews

Material 
Topics

1. Information and Cyber Security
2. Innovation Management
3. Governance and Compliance
4. Supply Chain Management
5. Risk and Crisis Management

12. Occupational Health and Safety
13.  Talent Attraction and Retention
14. Human Capital Development
15. Contribution to Society
16. Customer Relationship 
 Management

6. Sustainable Environmental 
 Management
7. Climate Strategy and Energy 
 Management
8. Product Stewardship
9. Sustainable Water
10. Circular Economy
11. Biodiversity

Governance & 
Economic Environment Social

Global 
Trend

Importance Level: LowHigh Medium



(GRI 3-1)

Criteria to Choose Stakeholders for Engagement
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีส่วนได้เสียสําหรับการให้ข้อคิดเห็นโดยการสัมภาษณ์

• ระบุผลกระทบของประเด็นที่ส�ำคัญที่เกิดขึ้นจริง และที่มี
โอกำสเกดิขึน้ต่อเศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม และผูมี้ส่วนได้เสยี 
รวมถงึผลกระทบต่อสทิธมินษุยชนทัง้ทำงบวกและทำงลบ 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว ครอบคลุมทุกกิจกรรมกำร
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ โดยรับฟัง 
รวบรวม และท�ำควำมเข้ำใจข้อคิดเห็นและข้อห่วงกังวล
ของผู้มีส่วนได้เสียโดยกำรหำรือร่วมกัน และรับฟังควำม
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เชี่ยวชำญ

 ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้ท�ำกำรสัมภำษณ์ผูมี้ส่วนได้เสยีทีเ่ก่ียวข้อง 
และรวบรวมควำมคิดเหน็ของผูมี้ส่วนได้เสยีผ่ำนแบบส�ำรวจ
ออนไลน์ เพ่ือรับฟังและรวบรวมข้อคิดเห็น ตลอดจน 
ข้อห่วงกังวลจำกผู้มีส่วนได้เสีย  

• ประเมินว่ำบริษทัฯ สำมำรถก�ำหนดรปูแบบกจิกรรมทำงธรุกจิ 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดผลกระทบเชิงบวก และจัดกำรกับ 
ผลกระทบเชิงลบได้อย่ำงไร

• Identify actual and potential impacts of material 
issues on the economy, environment, stakeholders, 
and human rights, which include both positive and 
negative impacts in the short-term and long-term, 
covering all of GC’s business activities throughout 
the value chain. This is carried out by listening to, 
collecting and comprehending stakeholders’ 
opinions and concerns through discussions as well 
as opinions and recommendations of experts. 

 GC has conducted an interview on relevant 
stakeholders and collected their opinions via an 
online survey to take note of their opinions and 
concerns.  

• Assess how the company can determine the format 
of business activities to encourage positive impacts 
and manage negative impacts. 

Identify Actual and Potential Impacts
ระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นและท่ีอาจเกิดขึ้น

PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
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(GRI 3-1)

• ประเมินควำมส�ำคัญของผลกระทบ และจดัล�ำดับควำมส�ำคัญ 
โดยกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณและคุณภำพทั้งเชิงบวกและ
เชิงลบ

• น�ำผลที่ได้มำใส่ในตำรำงผลกระทบเชิงบวกและตำรำง
ผลกระทบเชิงลบ (ระดับของผลกระทบจะแตกต่ำงกัน
เนื่องจำกผลกระทบเชิงลบมีควำมส�ำคัญมำกกว่ำ และมี
ผลกระทบมำกกว่ำ จ�ำเป็นต้องได้รบักำรแก้ไขก่อนผลกระทบ
เชิงบวก)

• จัดล�ำดับควำมส�ำคัญคะแนนผลกระทบของบริษัทฯ  
ที่ได้จำกผู้มีส่วนได้เสียผ่ำนกำรสัมภำษณ์และกำรส�ำรวจ
ออนไลน์ โดยกำรใช้คะแนนผลกระทบที่มีค่ำมำกที่สุด
ระหว่ำงผลกระทบเชงิบวกและผลกระทบเชงิลบเป็นตวัแทน
คะแนนผลกระทบของแต่ละประเด็นที่ส�ำคัญ

• Assess and prioritize the significance of both 
positive and negative impacts using quantitative 
and qualitative analysis. 

• Develop a positive impact matrix and a negative 
impact matrix based on the acquired results. 
(Impact levels will vary as negative impacts have 
greater significance and produce more effects, 
thus demanding corrective actions to be taken 
before positive impacts.)

• Prioritize the significance of impacts from both the 
company's stakeholder engagement and online 
surveys by selecting the highest impact score 
between positive and negative impacts to represent 
the impact level of each material issues.

Assess the Significant of the Impacts
ประเมินผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญ

Positive Negative

4

3

2

1

High

Medium

Low

Very High
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Method of Materiality Analysis
วิธีการประเมินประเด็นที่สําคัญ

Water
Water

OHS

Employee
Cyber Environment
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ProductSupply Chain
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Risk
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Cyber

Product

Innovation
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Circular
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Customer
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Community
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Climate Strategy and Energy Management  
กลยุทธ์ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและกำรบริหำรจัดกำรพลังงำน
Innovation Management 
กำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรม 
Circular Economy 
เศรษฐกิจหมุนเวียน
Contribution to Society 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
Customer Relationship Management 
กำรบริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ
Governance and Compliance  
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณทำงธุรกิจและกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
Risk and Crisis Management 
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
Occupational Health and Safety 
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
Information and Cyber Security 
กำรก�ำกับดูแลควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศและไซเบอร์
Supply Chain Management 
กำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน
Product Stewardship 
ควำมรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
Sustainable Environmental Management 
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมอยำ่งยั่งยืน
Biodiversity 
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
Talent Attraction and Retention 
กำรดึงดูดและรักษำพนักงำน
Human Capital Development 
กำรเสริมสรำ้งศักยภำพให้พนักงำน
Sustainable Water  
กำรบริหำรจัดกำรน�้ำอยำ่งยั่งยืน

Positive Impact Level of Each Sustainability Issue
ตารางแสดงระดับผลกระทบเชิงบวกในแต่ละประเด็นด้านความยั่งยืน

Material Topic 
ประเด็นที่สําคัญ

Positive Impact 
Level 

ระดับผลกระทบ
เชิงบวก 
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บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน)56



(GRI 3-1)

Climate Strategy and Energy Management  
กลยุทธ์ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและกำรบริหำรจัดกำรพลังงำน
Governance and Compliance  
กำรก�ำกบัดูแลกจิกำรทีดี่และจรรยำบรรณทำงธรุกจิและกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและ กฎ ระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง
Risk and Crisis Management  
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
Innovation Management  
กำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรม
Contribution to Society 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
Occupational Health and Safety  
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
Information and Cyber Security 
กำรก�ำกับดูแลควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศและไซเบอร์
Supply Chain Management 
กำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน
Human Capital Development  
กำรเสริมสรำ้งศักยภำพให้พนักงำน
Circular Economy 
เศรษฐกิจหมุนเวียน
Customer Relationship Management  
กำรบริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ
Product Stewardship  
ควำมรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
Sustainable Environmental Management  
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมอยำ่งยั่งยืน
Biodiversity  
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
Talent Attraction and Retention  
กำรดึงดูดและรักษำพนักงำน
Sustainable Water  
กำรบริหำรจัดกำรน�้ำอยำ่งยั่งยืน

Negative Impact Level of Each Sustainability Issue
ตารางแสดงระดับผลกระทบเชิงลบในแต่ละประเด็นด้านความยั่งยืน

Material Topic 
ประเด็นที่สําคัญ

Negative Impact 
Level 

ระดับผลกระทบ
เชิงลบ 
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(GRI 3-1)

• ก�ำหนดเกณฑ์ทีจ่ะใช้พิจำรณำเลอืกประเด็นด้ำนควำมยัง่ยนื
ที่ส�ำคัญ

• ทวนสอบประเด็นด้ำนควำมยัง่ยนืทีส่�ำคัญกบัแนวโน้มกำร
เปล่ียนแปลงของโลกและควำมคิดเห็นผู ้ เชี่ยวชำญ  
(Expert Testing) โดยทบทวนประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อม 
สังคม และกำรก�ำกับกิจกำร (Environment, Social, 
Governance & Economics: ESG) จำกองค์กรชั้นน�ำ
ด้ำนควำมยัง่ยนื (Thought Leader) ทีไ่ม่ใช่องค์กรของรฐั 
(Non-Governmental Organizations: NGOs) ทั้งใน
ระดับนำนำชำติและระดับประเทศ จำกนั้นรวมคะแนน 
ผลกระทบทีไ่ด้จำกกำรทวนสอบควำมคิดเหน็หรอื Expert 
Testing เข้ำกับคะแนนผลกระทบของบริษัทฯ ที่ได้จำก 
ผู้มีส่วนได้เสียผำ่นกำรสัมภำษณ์และกำรส�ำรวจออนไลน์

• น�ำเสนอประเด็นด้ำนควำมยัง่ยนืทีส่�ำคัญต่อคณะกรรมกำร
กำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยนื เพ่ือตรวจสอบควำมสอดคล้องของ
ผลกำรประเมินประเด็นที่ส�ำคัญกับบริบท เป้ำหมำย  
และกลยุทธ์ของบริษัทฯ และน�ำเสนอต่อคณะบริหำรและ
คณะกรรมกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรและกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยนื 
(Corporate Governance and Sustainability Committee) 
เพื่อพิจำรณำเห็นชอบในกำรเปิดเผยข้อมูลในมิติต่ำงๆ

• จดักลุ่มประเด็นผลกระทบเป็นหวัข้อ และก�ำหนดรำยละเอียด
เนื้อหำกำรรำยงำนในแต่ละประเด็นควำมยั่งยืน

• Define criteria for the selection of key sustainability 
issues. 

• Verify key sustainability issues against global trends 
and expert testing by reviewing environmental, 
social, governance & economics (ESG) issues from 
both international and national NGO thought 
leaders. Subsequently, the impact score from 
expert testing is combined with the company’s 
score obtained from the stakeholder interview and 
online survey. 

• Highlight key sustainability issues to the Sustainable 
Development Committee to confirm the consistency 
of the materiality assessment results with corporate 
contexts, goals and strategies before reporting to 
the Management and the Corporate Governance 
and Sustainability Committee to obtain approval 
for the disclosure of various dimensions of 
information. 

• Categorize impacts into topics and define report 
content of each sustainability issue. 

Prioritize the Most Significant Impacts for Reporting
จัดลําดับความสําคัญของผลกระทบที่มีนัยสําคัญสําหรับการรายงาน
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(GRI 3-1)

• Impact on stakeholders
• Management guidelines
• Key operations (according 
 to the interest of stakeholders)
• Online disclosure of performance

• ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
• แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
• กำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ 
 (ตำมควำมสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย)
• เปิดเผยกำรด�ำเนินกำรบนเว็บไซต์

• Online disclosure of performance
• เปิดเผยกำรด�ำเนินกำรบนเว็บไซต์

• Impact on stakeholders
• Key operations (may be shown 

in issues with very high impact)
• Online disclosure of 

performance

• ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
• กำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ 
 (อำจแสดงไว้ในประเด็นที่มี
 ระดับผลกระทบสูงมำก)
• เปิดเผยกำรด�ำเนินกำรบนเว็บไซต์

Report Content Defining
การกําหนดเน้ือหาการรายงาน 

Impact Level 
ระดับผลกระทบ

Key Contents
เนื้อหาที่รายงาน

Disclosure 
Location

ช่องทางที่เปิดเผย

Integrated Sustainability 
Report/Website
รำยงำนควำมยั่งยืน
แบบบูรณำกำร/เว็บไซต์

Website
เว็บไซต์

Very High

สูงมาก

High

สูง

Medium

ปานกลาง 

Low

ต่ํา  

Most Important 
Material Topics
ประเด็นดำ้น
ควำมยั่งยืนที่ส�ำคัญ

Foundation
ประเด็นดำ้น
ควำมยั่งยืนพื้นฐำน
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จำกขั้นตอนกำรประเมินประเด็นที่ส�ำคัญข้ำงต้น บริษัทฯ  
ได้ด�ำเนินกำรที่สอดคล้องกับมำตรฐำน GRI อย่ำงครบถ้วน
ทุกขั้นตอน โดยแต่ละประเด็นด้ำนควำมยั่งยืนของบริษัทฯ  
ได้รับกำรประเมินระดับผลกระทบเป็นดังตำรำงด้ำนล่ำง

Climate Strategy and Energy Management 
กลยุทธ์ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และกำรบริหำรจัดกำรพลังงำน 
Governance and Compliance  
กำรก�ำกบัดูแลกจิกำรทีดี่ และจรรยำบรรณทำงธรุกจิและกำรปฏิบตัติำมกฎหมำยและ กฎ ระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง 
Risk and Crisis Management  
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
Innovation Management 
กำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรม
Circular Economy 
เศรษฐกิจหมุนเวียน
Occupational Health and Safety 
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
Contribution to Society  
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
Sustainable Environmental Management  
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมอยำ่งยั่งยืน
Customer Relationship Management 
กำรบริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ
Product Stewardship 
ควำมรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
Talent Attraction and Retention 
กำรดึงดูดและรักษำพนักงำน
Sustainable Water 
กำรบริหำรจัดกำรน�้ำอยำ่งยั่งยืน
Biodiversity 
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
Human Capital Development  
กำรเสริมสรำ้งศักยภำพให้พนักงำน
Information and Cyber Security 
กำรก�ำกับดูแลควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศและไซเบอร์
Supply Chain Management 
กำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน

Based on the aforementioned process to determine 
material topics, GC has taken steps that are in full 
compliance with the GRI Standards. Each sustainability 
issue has been assessed on its impact level as shown in 
table below: 

Impact Level of Each Sustainability Issue
ตารางแสดงระดับผลกระทบในแต่ละประเด็นด้านความยั่งยืน

Material Topics
ประเด็นที่สําคัญ

(GRI 3-2)

Material Topic 
ประเด็นที่สําคัญ

Impact Level 
ระดับผลกระทบ 
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Material 
Topics

Stakeholders
Impact

Stakeholders

นอกจำกนี ้บรษิทัฯ ได้วเิครำะห์สดัส่วนผลกระทบในแต่ละประเด็น
ด้ำนควำมยัง่ยนืทีส่�ำคัญของบรษิทัฯ ต่อผูมี้ส่วนได้เสยีทกุกลุ่ม 
ดังนี้ 

In addition, GC has analyzed the impact proportion of 
each material topic on all groups of stakeholders:  

E - Climate Strategy and Energy Management

G - Governance and Compliance

G - Risk and Crisis Management

G - Innovation Management

E - Circular Economy

S - Occupational Health and Safety

S - Contribution to Society

E - Sustainable Environmental Management

S - Customer Relationship Management

E - Product Stewardship

S - Talent Attraction and Retention

E - Sustainable Water

E - Biodiversity

S - Human Capital Development

G - Information and Cyber Security

G - Supply Chain Management

Shareholder

Supplier

Customer

Investor

Employee

Public Sector

Community & Society

Remarks: 
1. G Stands for Governance & Economic, E Stands for Environment and S Stands for Social
2. % Based on Stakeholder Interview and Survey

Impact Proportion of Each Material Topic on Stakeholders
สัดส่วนผลกระทบในแต่ละประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญของบริษัทฯ 

ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

(GRI 3-2)
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-

-

Material Topics 
ประเด็นที่ส�ำคัญ

Type of 
Impact
ประเภท

ผลกระทบ

Impact Level
ระดับผลกระทบ

Main Impact
ผลกระทบ

Impact Materiality
ผลกระทบจำกประเด็นที่ส�ำคัญ

Climate Strategy and 
Energy Management 
กลยุทธ์ด้าน
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการ
พลังงาน

Governance and 
Compliance
การกำากับดูแล
กิจการที่ดี และ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
และการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง 

• Reduce energy consumption and GHG emissions  
ลดกำรใช้พลังงำนและกำรปล่อยกำ๊ซเรือนกระจก

• Build confidence for investors 
 สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน
• Meet the needs of customers who are interested in 

climate change 
 ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำที่สนใจดำ้นกำรเปลี่ยนแปลง

สภำพภูมิอำกำศ
• Increase business opportunities with partners that take 

climate action 
 เพิ่มโอกำสทำงธุรกิจกับคู่ค้ำที่มีกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำร

เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
• Government agencies receive support in implementing new 

climate-related policies and measures
 หน่วยงำนภำครัฐได้รับกำรสนับสนุนกำรออกนโยบำยหรือ

มำตรกำรด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

• Higher operating costs as a result of climate change 
impacts may cause product and raw material price 
volatility as well as supply chain disruptions

 ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศส่งผลให้
 กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยสูงขึ้น อำจก่อให้เกิด
 ควำมผันผวนต่อรำคำสินคำ้หรือวัตถุดิบ และกำรหยุดชะงัก
 ของห่วงโซ่อุปทำน

• Good corporate governance and compliance enables 
good company performance

 กำรด�ำเนินงำนด้ำนก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณ
 ทำงธุรกิจส่งผลให้บริษัทฯ มีผลกำรด�ำเนินกำรที่ดี

• Loss of stakeholder trust and confidence due to 
inefficient governance or violations to business ethics 
กำรสูญเสียควำมไว้วำงใจและควำมเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย 
หำกไม่มีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี หรือมีกำรละเมิดจรรยำบรรณ
ทำงธุรกิจ

Management of Material Topics
การจัดการประเด็นที่สําคัญ

(GRI 3-3)
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Impact on Economy, 
Environment, and People 

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และสังคม

Key Stakeholders
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก

Human Rights 
Impacts 

ผลกระทบ
ต่อสิทธิมนุษยชน*

Main Reference SDGs
SDGs ที่สอดคล้อง

Strategy and Performance
(Chapter/Section and Web) 

กลยุทธ์และกำรด�ำเนินกำร

Impact Materiality
ผลกระทบจำกประเด็นที่ส�ำคัญ

Supplier and Business 
Partner

คู่ค้ำและหุ้นส่วนธุรกิจ

Shareholder
ผู้ถือหุ้น

Employee
พนักงำน

Employee
พนักงำน

Environment
สิ่งแวดล้อม

Economy
เศรษฐกิจ

1, 23, 28

6, 8, 9, 19, 
24, 25, 27, 33 

Good Citizenship - 
Climate Change 
Management

https://sustainability.
pttgcgroup.com/th/
environment/climate-strategy/
climate-change-strategy-
and-target 

Governance and Compliance

https://sustainability.
pttgcgroup.com/th/economy/
corporate-governance/
corporate-governance-
structure 

Investor
นักลงทุน

Investor
นักลงทุน

Customer
ลูกค้ำ

Public Sector
ภำครัฐ
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+

-

+

Risk and Crisis 
Management 
การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและ
ภาวะวิกฤต

Innovation 
Management 
การบริหารจัดการ
นวัตกรรม

• The company is able to prevent and manage risks 
and resulting potential impacts efficiently due to 
having risk and crisis management measures that are 
in line with international standards

 บริษัทฯ ป้องกันและรับมือควำมเสี่ยงและผลกระทบ 
ที่อำจเกิดขึ้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เนื่องจำกบริษัทฯ  
มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและภำวะวิกฤตที่ครอบคลุม
ตำมมำตรฐำนสำกล

• Inefficient risk and crisis management measures  
may result in business failure and stakeholder 
dissatisfaction 

 หำกไม่มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพ  
อำจก่อให้เกิดควำมล้มเหลวทำงธุรกิจ และควำมไม่พึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้เสีย

• Communities, customers, and business partners gain 
knowledge on innovation management from  
the company and is able to apply the knowledge  
in various contexts 

 ชุมชน ลูกค้ำ และคู่ค้ำน�ำควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
นวัตกรรมของบริษัทฯ ไปประยุกต์ใช้

• Business partners and customers collaborate with 
the company to develop new innovations 

 คู่ค้ำและลูกค้ำมีกำรพัฒนำนวัตกรรมร่วมกับทำงบริษัทฯ 
• Employees gain knowledge on innovation allowing 

them to work more efficiently 
 พนักงำนได้รับควำมรู้ดำ้นนวัตกรรมส่งผลให้ท�ำงำน 

ได้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
• Shareholders receive greater returns through the 

development and application of new innovations 
สำมำรถให้ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นได้มำกขึ้นจำกกำรพัฒนำและ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม

• Contribute to the economic, social,  
and environmental development of the country 

 ส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ของประเทศ

Material Topics 
ประเด็นที่ส�ำคัญ

Type of 
Impact
ประเภท

ผลกระทบ

Impact Level
ระดับผลกระทบ

Main Impact
ผลกระทบ

Impact Materiality
ผลกระทบจำกประเด็นที่ส�ำคัญ
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Shareholder
ผู้ถือหุ้น

Shareholder
ผู้ถือหุ้น

Employee
พนักงำน

Employee
พนักงำน

Economy
เศรษฐกิจ

Economy
เศรษฐกิจ

-

-

Risk and Crisis Management

https://sustainability.
pttgcgroup.com/th/economy/
risk-and-crisis-management/
risk-management 

Good Product - 
Innovation Management

https://sustainability.
pttgcgroup.com/th/economy/
innovation-management/
innovation-strategy-and-targets 

Investor
นักลงทุน

Community
ชุมชน

Customer
ลูกค้ำ

Public Sector
ภำครัฐ

Public Sector
ภำครัฐ

Supplier and Business 
Partner

คู่ค้ำและหุ้นส่วนธุรกิจ

Impact on Economy, 
Environment, and People 

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และสังคม

Key Stakeholders
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก

Human Rights 
Impacts 

ผลกระทบ
ต่อสิทธิมนุษยชน*

Main Reference SDGs
SDGs ที่สอดคล้อง

Strategy and Performance
(Chapter/Section and Web) 

กลยุทธ์และกำรด�ำเนินกำร

Impact Materiality
ผลกระทบจำกประเด็นที่ส�ำคัญ
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-

Circular Economy 
เศรษฐกิจหมุนเวียน

Occupational Health 
and Safety 
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

• Enhancing material circularity in business operations 
and production processes throughout the supply chain 
น�ำทรัพยำกรกลับมำหมุนเวียนในกระบวนกำรด�ำเนินธุรกิจและ
กำรผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทำน

• Reduce number of work-related accidents 
 ลดอัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุในกำรท�ำงำน
• Increase the company’s ability to compete  

within the market
 เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งกันทำงธุรกิจ 
• Increase employees’ and business partners’  

confidence in carrying out work
 เพิ่มควำมเชื่อมั่นในกำรท�ำงำนให้แก่พนักงำนและคู่ค้ำ 

• Disruptions in the company's production process 
resulting in reputational impacts 
ท�ำให้กำรผลิตหยุดชะงักและส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ

• Loss of life and property
 ก่อให้เกิดควำมสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

Material Topics 
ประเด็นที่ส�ำคัญ

Type of 
Impact
ประเภท

ผลกระทบ

Impact Level
ระดับผลกระทบ

Main Impact
ผลกระทบ

Impact Materiality
ผลกระทบจำกประเด็นที่ส�ำคัญ
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Employee
พนักงำน

Social and 
Relationship Capital

สังคม

-

1, 23, 25, 28, 34 

Good Citizenship - 
Portfolio-driven

https://sustainability.
pttgcgroup.com/th/environment/
circular-economy/circular-
economy-strategy-and-target 

Good Process - 
Occupational Health 
and Safety

https://sustainability.
pttgcgroup.com/th/society/
occupational-health-and-safety/
ohs-management 

Customer
ลูกค้ำ

Public Sector
ภำครัฐ

Supplier and Business 
Partner

คู่ค้ำและหุ้นส่วนธุรกิจ

Environment
สิ่งแวดล้อม

Impact on Economy, 
Environment, and People 

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และสังคม

Key Stakeholders
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก

Human Rights 
Impacts 

ผลกระทบ
ต่อสิทธิมนุษยชน*

Main Reference SDGs
SDGs ที่สอดคล้อง

Strategy and Performance
(Chapter/Section and Web) 

กลยุทธ์และกำรด�ำเนินกำร

Impact Materiality
ผลกระทบจำกประเด็นที่ส�ำคัญ
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+

-

Contribution to 
Society 
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

Sustainable 
Environmental 
Management 
การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

• Reduce negative perceptions and enhance  
the company’s reputation 

 ช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อภำพลักษณ์และสรำ้งชื่อเสียง 
ให้กับบริษัทฯ

• Build strong relationships with the community through 
participation and engagements 

 สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนผ่ำนกำรมีส่วนร่วมในดำ้นต่ำงๆ
• Improve the quality of life and elevate income for the 

community 
พัฒนำคุณภำพชีวิตและยกระดับรำยได้ให้แก่คนในชุมชน

• Create balance between business growth and 
responsibility towards the environment 

 สร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรเติบโตทำงธุรกิจและควำมรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

• มีกำรท�ำงำนร่วมกับภำครัฐในกำรส่งเสริมสนับสนุนนโยบำย
และมำตรกำรต่ำง ๆ โดยเฉพำะด้ำนกำรประกอบธุรกิจ และ
ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสิ่งแวดล้อม

 Collaboration with government agencies in implementing 
environmental management policies and measures.

• Inefficient management of the environment may 
impact environmental quality as well as the company’s 
trustworthiness and reputation 

 กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีประสิทธิภำพ 
อำจส่งผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อม ควำมน่ำเชื่อถือ 
และภำพลักษณ์ของบริษัทฯ

Material Topics 
ประเด็นที่ส�ำคัญ

Type of 
Impact
ประเภท

ผลกระทบ

Impact Level
ระดับผลกระทบ

Main Impact
ผลกระทบ

Impact Materiality
ผลกระทบจำกประเด็นที่ส�ำคัญ
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Environment
สิ่งแวดล้อม

-

31

Good Citizenship - 
Portfolio-driven

https://sustainability.
pttgcgroup.com/th/society/
corporate-social-responsibility/
csr-strategy 

Good Citizenship - 
Environmental Management

https://sustainability.
pttgcgroup.com/th/environment/
environmental-manage-
ment-system-and-investments/
ems-integration 

Supplier and Business 
Partner

คู่ค้ำและหุ้นส่วนธุรกิจ

Shareholder
ผู้ถือหุ้น

Shareholder
ผู้ถือหุ้น

Community
ชุมชน

Investor
นักลงทุน

Customer
ลูกค้ำ

Social and 
Relationship Capital

สังคม

Public Sector
ภำครัฐ

Public Sector
ภำครัฐ

Impact on Economy, 
Environment, and People 

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และสังคม

Key Stakeholders
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก

Human Rights 
Impacts 

ผลกระทบ
ต่อสิทธิมนุษยชน*

Main Reference SDGs
SDGs ที่สอดคล้อง

Strategy and Performance
(Chapter/Section and Web) 

กลยุทธ์และกำรด�ำเนินกำร

Impact Materiality
ผลกระทบจำกประเด็นที่ส�ำคัญ
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+

+

Customer 
Relationship 
Management
การบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้า

Talent Attraction 
and Retention
การดึงดูดและ
รักษาพนักงาน

Product Stewardship 
ความรับผิดชอบ
ต่อผลิตภัณฑ์

• Customers are satisfied allowing the company to 
maintain the current customer and expand new 
customer base 

 สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำส่งผลให้บริษัทฯ รักษำลูกค้ำ
ปัจจุบัน และขยำยฐำนลูกค้ำใหม่

• Increase opportunities in expanding the business 
alongside customers

 เพิ่มโอกำสในกำรขยำยธุรกิจร่วมกับลูกค้ำ

• Employees receive welfare benefits and  
are compensated appropriately 

 พนักงำนมีสวัสดิกำรและได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสม
• Enhance the quality of life for employees 
 ยกระดับคุณภำพชีวิตของพนักงำน
• Improve employee engagement to the company 
 เพิ่มควำมผูกพันของพนักงำนต่อองค์กร

• Develop products that are environmentally friendly 
using eco-design principles 

 พัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ด้วยหลักกำรออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

Material Topics 
ประเด็นที่ส�ำคัญ

Type of 
Impact
ประเภท

ผลกระทบ

Impact Level
ระดับผลกระทบ

Main Impact
ผลกระทบ

Impact Materiality
ผลกระทบจำกประเด็นที่ส�ำคัญ
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Environment
สิ่งแวดล้อม

19

23, 25

28

Good Product - 
Product Innovation

https://sustainability.
pttgcgroup.com/th/society/
customer-relationship-
management/crm-strategy-
target-and-performance

https://sustainability.pttgcgroup.
com/th/society/our-employees/
talent-attraction-and-retention 

Good Product - 
Product Innovation

https://sustainability.
pttgcgroup.com/th/environment/
product-stewardship/
product-stewardship-strategy 

Supplier and Business 
Partner

คู่ค้ำและหุ้นส่วนธุรกิจ

Supplier and Business 
Partner

คู่ค้ำและหุ้นส่วนธุรกิจ

Shareholder
ผู้ถือหุ้น

Customer
ลูกค้ำ

Customer
ลูกค้ำ

Employee
พนักงำน

Social and 
Relationship Capital

สังคม

Social and 
Relationship Capital

สังคม

Public Sector
ภำครัฐ

Impact on Economy, 
Environment, and People 

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และสังคม

Key Stakeholders
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก

Human Rights 
Impacts 

ผลกระทบ
ต่อสิทธิมนุษยชน*

Main Reference SDGs
SDGs ที่สอดคล้อง

Strategy and Performance
(Chapter/Section and Web) 

กลยุทธ์และกำรด�ำเนินกำร

Impact Materiality
ผลกระทบจำกประเด็นที่ส�ำคัญ
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+

+

Sustainable Water
การบริหารจัดการนำ้า
อย่างยั่งยืน

Biodiversity 
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

• Reduce extraction from natural water sources 
 ลดกำรดึงน�้ำจำกแหล่งน�้ำธรรมชำติ
• The company and business partners have sufficient 

water supplies 
 บริษัทฯ คู่ค้ำและหุ้นส่วนธุรกิจ มีน�้ำใช้อยำ่งเพียงพอ

• Insufficient water supplies may increase operating 
expenses and increases the risk of supply chain 
disruptions

 กำรขำดแคลนทรัพยำกรด้ำนน�้ำอำจส่งผลให้คำ่ใช้จำ่ยในกำร
ด�ำเนินธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น และมีควำมเสี่ยงในกำรหยุดชะงัก
กระบวนกำรผลิต

• Forests, natural resources, and biodiversity  
are rich and abundant

 ป่ำไม้ ทรัพยำกรทำงธรรมชำติ และควำมหลำกหลำย 
ทำงชีวภำพ มีควำมอุดมสมบูรณ์มำกขึ้น

-

Material Topics 
ประเด็นที่ส�ำคัญ

Type of 
Impact
ประเภท

ผลกระทบ

Impact Level
ระดับผลกระทบ

Main Impact
ผลกระทบ

Impact Materiality
ผลกระทบจำกประเด็นที่ส�ำคัญ
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Environment
สิ่งแวดล้อม

Environment
สิ่งแวดล้อม

-

-

Good Citizenship - 
Environmental Management

https://sustainability.
pttgcgroup.com/th/environment/
sustainable-water/
sustainable-water-strategy-
target-and-performance 

https://sustainability.
pttgcgroup.com/th/
environment/biodiversity 

Supplier and Business 
Partner

คู่ค้ำและหุ้นส่วนธุรกิจ

Public Sector
ภำครัฐ

Public Sector
ภำครัฐ

Impact on Economy, 
Environment, and People 

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และสังคม

Key Stakeholders
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก

Human Rights 
Impacts 

ผลกระทบ
ต่อสิทธิมนุษยชน*

Main Reference SDGs
SDGs ที่สอดคล้อง

Strategy and Performance
(Chapter/Section and Web) 

กลยุทธ์และกำรด�ำเนินกำร

Impact Materiality
ผลกระทบจำกประเด็นที่ส�ำคัญ

INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2022
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำาปี 2565 73



+

-

+

Human Capital 
Development
การเสริมสร้างศักยภาพ
ให้พนักงาน

Information and 
Cyber Security
การกำากับดูแล
ความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศและไซเบอร์

• Employees have greater knowledge and expertise 
in their work 

 พนักงำนมีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญในกำรท�ำงำนมำกขึ้น
• Create opportunities in career growth 
 for employees
 สร้ำงโอกำสให้พนักงำนได้ก้ำวหนำ้ในสำยอำชีพ
• Untimely development of employees results 
 in the inability for new employees to effectively 

replace employees that have retired or resigned 
 กำรพัฒนำพนักงำนอย่ำงไม่ทันท่วงทีส่งผลให้
 พนักงำนใหม่ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนทดแทนพนักงำน
 ที่ลำออกหรือเกษียณได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ

• Employees and business partners have  
confidence in working with the company

 พนักงำนและคู่คำ้มีควำมมั่นใจในกำรท�ำงำน 
ร่วมกับบริษัทฯ

• Efficiently prevent cyber threats and build trust  
in stakeholders

 ป้องกันภัยคุกคำมไซเบอร์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

• Inefficient cybersecurity management may cause 
stakeholders’ information and confidential 
business information to be leaked

 กำรหละหลวมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลและ 
ควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์อำจส่งผลให้ข้อมูลส�ำคัญ 
ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องหรือควำมลับทำงธุรกิจ

 รั่วไหลสู่ภำยนอกได้

-

Material Topics 
ประเด็นที่ส�ำคัญ

Type of 
Impact
ประเภท

ผลกระทบ

Impact Level
ระดับผลกระทบ

Main Impact
ผลกระทบ

Impact Materiality
ผลกระทบจำกประเด็นที่ส�ำคัญ
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Economy
เศรษฐกิจ

29

11

https://sustainability.
pttgcgroup.com/th/society/
our-employees/employee-
management 

https://sustainability.
pttgcgroup.com/th/economy/
information-security-
cybersecurity-and-system-
availability/cybersecurity-
governance-and-targets 

Employee
พนักงำน

Employee
พนักงำน

Supplier and Business 
Partner

คู่ค้ำและหุ้นส่วนธุรกิจ

Shareholder
ผู้ถือหุ้น

Social and 
Relationship Capital

สังคม

-

-

Impact on Economy, 
Environment, and People 

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และสังคม

Key Stakeholders
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก

Human Rights 
Impacts 

ผลกระทบ
ต่อสิทธิมนุษยชน*

Main Reference SDGs
SDGs ที่สอดคล้อง

Strategy and Performance
(Chapter/Section and Web) 

กลยุทธ์และกำรด�ำเนินกำร

Impact Materiality
ผลกระทบจำกประเด็นที่ส�ำคัญ
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+

-

Supply Chain 
Management 
การบริหารจัดการ
โซ่อุปทาน

• Create stability in business operations for  
the company, business partners, and shareholders

 สร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนกำรด�ำเนินธุรกิจให้กับบริษัทฯ 
คู่ค้ำ และหุ้นส่วนธุรกิจ

• Reductions in the cost of production enables  
customers to have access to quality products  
at a reasonable price 

 ลดต้นทุนกำรผลิตท�ำให้ลูกคำ้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ 
ในรำคำที่เหมำะสม

• Improve and strengthen the continuity  
of product delivery

 เกิดควำมต่อเนื่องของกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์
• สถำนกำรณ์ปัจจุบันต้นทุนด้ำนกำรขนส่งสูงขึ้นจำก 

ค่ำพลังงำน คำดหวังกำรออกแบบระบบกำรบริหำรจัดกำร
โซ่อุปทำนที่ช่วยบรรเทำภำระดังกล่ำวได้ 

 Today, Increased logistics costs due to rising 
energy prices. The expectation an better supply 
chain management system to minimize cost. 

* Remarks: Human Rights
 
Article  1 Right to Life
Article  6 Right to equality before the Law, Equal Protection of the Law, Non-discrimination
Article  8 Right to access to Effective Remedies 
Article  9 Right to a Fair Trial
Article  11 Right to Privacy
Article  19 Right to freedom of Opinion, Information and Expression
Article  23 Right to Social Security, including Social Insurance 
Article  24 Right to Work
Article 25 Right to enjoy just and favorable Conditions of Work, including Rest and Leisure 
Article 27 Right to an Adequate Standard of Living (Housing, Food, Water and Sanitation)
Article 28 Right to Health 
Article 29 Right to Education 
Article 31 Right to Self-determination and Natural Resources
Article 33 Right not to be subjected to Imprisonment for Inability to Fulfil a Contract
Article 34 Right of Aliens due Process when Facing Expulsion 

Additional information on stakeholder Engagement is available at:   
ส�ำหรับข้อมูลกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถดูเพิ่มเติมได้ที่

Material Topics 
ประเด็นที่ส�ำคัญ

Type of 
Impact
ประเภท

ผลกระทบ

Impact Level
ระดับผลกระทบ

Main Impact
ผลกระทบ

Impact Materiality
ผลกระทบจำกประเด็นที่ส�ำคัญ
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Economy
เศรษฐกิจ

- https://sustainability.
pttgcgroup.com/th/economy/
supply-chain-management/
supply-chain-management 

Supplier and Business 
Partner

คู่ค้ำและหุ้นส่วนธุรกิจ

Public Sector
ภำครัฐ

Customer
ลูกค้ำ

*  หมายเหตุ : สิทธิมนุษยชน

 ข้อที่ 1 สิทธิในกำรมีชีวิต
 ข้อที่ 6 สิทธิเท่ำเทียมของบุคคลตำมกฎหมำยทั้งดำ้นกำรได้รับควำมคุ้มครองโดยกฎหมำยอย่ำงเท่ำเทียมกันและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ 
 ข้อที่  8 สิทธิในกำรเข้ำถึงกำรเยียวยำที่มีประสิทธิผล 
 ข้อที่  9  สิทธิกำรได้รับกระบวนกำรทำงศำลที่เป็นธรรม
 ข้อที่  11  สิทธิในควำมเป็นส่วนตัว 
 ข้อที่  19  สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็น เข้ำถึงข้อมูล และแสดงออก/สิทธิในกำรมีอิสรภำพที่จะพูดหรือแสดงออกในสิ่งที่คิด และแบ่งปัน 
   ควำมเห็นให้คนอื่นได้ทรำบ รวมถึงได้รับข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง
 ข้อที ่23 สิทธิในกำรเข้ำถึงสวัสดิกำรสังคม เช่น ประกันสังคม 
 ข้อที่  24  สิทธิในกำรท�ำงำน 
 ข้อที ่25 สิทธิในกำรได้รับสภำพเงื่อนไขกำรท�ำงำนที่เป็นธรรมและน่ำพอใจ 
 ข้อที ่27 สิทธิที่จะได้รับกำรด�ำรงชีวิตที่ดี เช่น อำหำร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อำศัย ยำรักษำโรค และกำรบริกำรสำธำรณะ 
   ที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรด�ำรงชีวิตที่ดี
 ข้อที ่28 สิทธิด้ำนสุขภำพ 
 ข้อที ่29 สิทธิด้ำนกำรศึกษำ 
 ข้อที่  31  สิทธิเสรีภำพในกำรก�ำหนดวิถีชีวิตตนเองและกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ
 ข้อที่  33  สิทธิในกำรไม่ถูกจองจ�ำเนื่องจำกไม่สำมำรถปฏิบัติตำมสัญญำที่ก�ำหนด 
 ข้อที ่34 สิทธิของคนต่ำงดำ้วในกำรได้รับสิทธิตำมกระบวนกำรตำมกฎหมำยในกรณีที่ถูกขับออกจำกรัฐภำคี 

Impact on Economy, 
Environment, and People 

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และสังคม

Key Stakeholders
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก

Human Rights 
Impacts 

ผลกระทบ
ต่อสิทธิมนุษยชน*

Main Reference SDGs
SDGs ที่สอดคล้อง

Strategy and Performance
(Chapter/Section and Web) 

กลยุทธ์และกำรด�ำเนินกำร

Impact Materiality
ผลกระทบจำกประเด็นที่ส�ำคัญ
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Target:
12.1, 12.2, 

12.5

6.6

9.4, 9.58.2, 8.4

RISK MANAGEMENT 
AND INTERNAL 
CONTROL SYSTEM
การบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ระบบการควบคุมภายใน 

Key Stakeholders
ผู้มีส่วนได้เสียหลัก

Business Partner
หุ้นส่วนทางธุรกิจ

Shareholder
ผู้ถือหุ้น

Employee
พนักงาน

Community, Society and 
the Environment

ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม

Creating Shared Business Value
การสร้างคุณค่าร่วมกันทางธุรกิจ

Social and 
Relationship Capital

สังคม

Financial Capital
การเงิน

Human Capital
บุคลากร

In the midst of changing business environment, GC remains committed and continues to place priority on 
risk management. Such endeavor has also been extended towards the integrated management of GRC in  
a bid to build stakeholders' confidence and drive the achievement of our business objectives to become  
a sustainable leading global chemical company.
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ บริษัทฯ มุ่งมั่นและให้ความส�าคัญกับกระบวนการบริหารจัดการ
ความเส่ียง และขยายผลต่อเน่ืองไปสู่การบริหารจัดการแบบบูรณาการด้าน GRC เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย 
และขับเคลื่อนให้ GC บรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็นผู้น�าในธุรกิจเคมีภัณฑ์ในระดับสากลอย่างยั่งยืน

Miss Kanoknun Buranapunsri
Vice President,
Corporate Risk Management and Internal Control System
คุณกนกนันท์ บูรณพันธุ์ศรี
ผู้จัดการ
ฝ่ายหน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กรและระบบการควบคุมภายใน
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Stakeholder Impact 
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

Business Impact 
ผลกระทบต่อธุรกิจ

• Analysis, assessment, management, monitoring 
and communication of risks to stakeholders help 
in making effective investment decisions or in 
anticipating the appropriate management directions 
as well as creating the financial value or benefits 
to which stakeholders are entitled. 

• Efficient and prudent risk management will increase 
shared values and benefits for the organization 
and all stakeholder groups. 

•	 การวิเคราะห	์การประเมิน	การจัดการ	การติดตาม	และ
การสื่อสารความเสี่ยงให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียช่วยประกอบ
การตัดสินใจในการลงทุน	หรือคาดคะเนทิศทางการ
บริหารจัดการขององค์กรและมูลค่าด้านการเงินหรือ
ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับ

•	 การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีและรอบคอบจะช่วยเพ่ิม
มูลค่าและผลประโยชน์ร่วมขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม

• Comprehensive risk management contributes to 
the accomplishment of corporate targets and 
objectives, reduces potential damages and boosts 
competitiveness to generate long-term benefits.

•	 การบริหารจัดการความเสี่ยงที่รอบด้านจะช่วยให้บริษัทฯ	
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์องค์กรที่วางเอาไว้ได	้ 
ลดผลกระทบความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้	และช่วยยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน	สร้างมูลค่าผลประโยชน์ 
ได้ในระยะยาว

Commitment
ความมุ่งมั่น
GC is committed to operating our business in tandem with corporate-wide risk management 
using a risk management framework that complies with international standards. The framework 
covers comprehensive assessment, management, and monitoring of risks as well as new 
emerging risks in order to create business opportunities and increase competitiveness, leading 
to the generation of financial values and responding to all stakeholder expectations.  

บริษัทฯ	มุ่งม่ันในการด�าเนินงานควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร	โดยมีกรอบ
แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องตามหลักมาตรฐานสากล	ครอบคลุมการประเมิน	การบริหาร
จัดการ	และการตดิตามความเสีย่งอย่างรอบด้าน	รวมถงึความเสีย่งเกดิใหม่ในอนาคต	(Emerging	Risks)	
เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ	เพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน	น�าไปสู่การสร้างมูลค่าทางการเงิน	และตอบสนอง
ต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
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GC implements a comprehensive risk and crisis 
management system. The company also monitors and 
processes internal and external factors to detect any 
emerging risks systematically and efficiently. Our 
operations are based on international standards, 
including that of the Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission, or COSO 
ERM	2017,	and	the	 International	Organization	 for	
Standardization,	or	ISO	31000:2018,	in	tandem	with	
the Thai Corporate Governance Code for Listed 
Companies	-	2017.	Furthermore,	GC	has	integrated	
risk	management	into	the	areas	of	Governance,	Risk	
Management	and	Internal	Control,	and	Compliance,	
or	GRC	(Governance,	Risk	and	Compliance).	

GC has defined a three-tiered risk management 
structure, namely corporate level, business group 
level,	and	operational	 level.	The	Risk	Management	
Committee	(RMC)	oversees	risk	management	through	
the formulation of corporate risk management policies, 
risk appetite and five risk management frameworks, 
consisting	of	Enterprise	Risk	Management	Framework,	
Exchange	Rate	Risk	Management	Framework,	Price	
and	Spread	Risk	Management	Framework,	Subsidiary	
Risk	Management	Framework,	and	Investment	Risk	
Management	Framework.	

บรษิทัฯ	มรีะบบการบรหิารจัดการความเสีย่งและวกิฤตการณ์
อย่างรอบด้าน	รวมถึงมีการติดตามและประมวลผลปัจจัย
ภายในและภายนอก	เพื่อค้นหาความเสี่ยงใหม่ๆ	ที่มีโอกาส
เกิดขึ้น	และอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	
ในอนาคต	 (Emerging	 Risks)	 อย ่างเป ็นระบบและ 
มีประสิทธิภาพ	อ้างอิงตามหลักมาตรฐานสากล	COSO	 
(The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	
Treadway	Commission)	หรือ	COSO	ERM	2017	และ
มาตรฐานสากลระดับนานาชาติ	 ISO	 (International	 
Organization	for	Standardization)	หรอื	ISO	31000:2018	
ควบคู ่กับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ ดีส�าหรับบริษัท 
จดทะเบียนปี	2560	(Thai	Corporate	Governance	Code	
for	Listed	Companies	-	2017)	โดยบูรณาการการบริหาร
จัดการความเสี่ยงซึง่ครอบคลมุทั้งด้านการก�ากับดแูลกิจการ
ทีดี่	(Governance)	การบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายใน	
(Risk	Management	and	Internal	Control	System)	และ
การก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย	กฎ	
ระเบยีบ	(Compliance)	หรอื	GRC	(Governance,	Risk	and	
Compliance)

บริษัทฯ	ก�าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็น	
3	ระดับ	คือ	ระดับองค์กร	ระดับกลุ่มธุรกิจหรือสายงาน	และ
ระดบัปฏบิตักิาร	โดยมคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	(Risk	
Management	Committee:	RMC)	ท�าหน้าที่ก�ากับแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงผ่านการก�าหนดนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์กร	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	 (Risk	
Appetite)	และกรอบการบริหารความเสี่ยง	5	ด้าน	ได้แก่	
กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร	กรอบการบริหารความ
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปล่ียน	กรอบการบริหารความเสี่ยงด้าน
ราคาและส่วนต่างราคา	กรอบการบริหารความเสี่ยงบริษัท 
ในกลุ่ม	และกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน	
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นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดการ 
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร	โดยจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ	
ตลอดจนจัดให้มีการสือ่สารเกีย่วกบัการบรหิารจัดการความเสีย่ง
และระบบควบคุมภายใน	รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจของ 
กลุ่มบรษิทัฯ	และวฒันธรรมการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ผ่านช่องทาง
ทีห่ลากหลาย	อาท	ิการสือ่สารผ่านระบบอินทราเนต็	จดหมาย
ข่าว	การจัดท�าคลิปวิดีโอสั้น	หรือ	Hook	Talk	โดยมีการ
ก�าหนดให้ผูบ้รหิารน�า	Hook	Talk	ไปสือ่ความให้กับพนกังาน	
ในการประชุมต่างๆ	ภายในองค์กรอย่างสม�่าเสมอ	การจัด
กิจกรรม	GRC	Day	การจัดหลักสูตรอบรมผ่านแพลตฟอร์ม
การเรียนรู้ออนไลน์ของบริษัทฯ	หรือ	Up	Learning	Platform	
การสือ่สารจากผูบ้รหิารผ่าน	Executive	Short	Clips	รวมทัง้
มีการน�าระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เป็นช่องทางการรายงาน
ข้อมูลเหตุฉุกเฉินและเป็นศูนย์รวมข้อมูล	เช่น	ช่องทางการ 
รับข้อร้องเรยีนออนไลน์	(Whistleblower)	และระบบฐานข้อมูล
การจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ	 (Synergy	Life)	
เป็นต้น

GC strives to promote a corporate-wide risk management 
and internal control culture through numerous activities 
and	projects.	We	also	 communicate	 about	 risk	
management and internal control system together with 
GC Group Business Code of Conduct and Good 
Corporate Governance through diversified channels, 
such as intranet, newsletters, and short video clips, or 
Hook	Talk.	Executives	are	instructed	to	adopt	Hook	
Talk to communicate with employees regularly. Other 
activities	to	reinforce	the	culture	 include	GRC	Day,	
training courses via GC’s online learning platform called 
Up	Learning	Platform,	and	Executive	Short	Clips.	 
At the same time, digital system is implemented as an 
emergency reporting channel and data center, such 
as	Whistleblower	and	Synergy	Life	 (operational	risk	
management	database),	etc.	

Additional information 
is available online at:  
ส�ำหรับรำยละเอียด
สำมำรถดูเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์

Risk Management Structure
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

Risk Management Process
กระบวนการบริหารความเสี่ยง

Risk Culture
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
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GRC FiT
PROJECT 
OBJECTIVES

Better GRC 
Engagement

GRC Technology 
for the Future

End-to-End 
GRC Seamless Integration

Holistic View 
of Risk Across 
the Enterprise

Adaptive 
Governance

GC	has	executed	the	GRC	FiT	Project	 to	elevate	
corporate-wide	integrated	GRC	operations	according	
to the international standards to enhance the efficiency 
of corporate risk management processes and to 
enable	more	rapid	risk	response.	In	doing	so,	focus	
is placed on the implementation of digital technology 
in	GRC	processes	and	the	linkage	of	risks	at	all	levels,	
including	Internal	Control,	Governance	and	Compliance,	
in	order	to	ensure	effectiveness	and	efficiency	in	GRC	
operations. 

GRC FiT Project
โครงการ GRC FiT Project

บริษัทฯ	ด�าเนินโครงการ	GRC	FiT	Project	 เพื่อเป็นการ 
ยกระดับการด�าเนินงานด ้าน	 GRC	 อย ่างบูรณาการ	
(Integrated	GRC)	ทั่วทั้งองค์กรตามมาตรฐานสากล	 
เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความเสี่ยงได้อย่าง
รวดเร็วยิ่งขึ้น	โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์
ใช้ในกระบวนการท�างานด้าน	GRC	และเชือ่มโยงข้อมูลความ
เสีย่งในทกุระดับของบรษิทัฯ	ครอบคลุมถงึการควบคุมภายใน	
(Internal	Control)	การก�ากับดูแลกจิการ	(Governance)	และ
การก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให ้เป ็นไปตามกฎหมาย	 
กฎระเบียบ	 (Compliance)	 เพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ันว่าการ
ด�าเนินงานด้าน	GRC	จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น

PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน)82



2 3

1 Lesson 1 
บทเรียนที่ 1 
Three Lines Model

Lesson 3 
บทเรียนที่ 3 
GRC in Procurement

Lesson 2
บทเรียนที่ 2

Segregation of Duties: SOD

Additionally,	GC	also	reinforces	GRC	culture	and	
awareness	 through	a	Road	Show	activity	where	
relevant	Vice	Presidents	(VP),	Division	Managers	(DM)	
and interested employees take part in trainings and 
exchange	opinions	with	the	GRC	team.	The	company	
has	also	held	an	online	GRC	training	course	which	
saw an employee attendance rate of 99 percent  
in	2022.	

นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยงัเสรมิสร้างวฒันธรรมและความตระหนกัรู้
ในเรื่อง	GRC	ผ่านการจัดกิจกรรม	Road	Show	โดยมี 
ผู้จัดการฝ่าย	(Vice	President:	VP)	ผู้จัดการส่วน	(Division	
Manager:	DM)	รวมถึงพนักงานในสายงานที่สนใจเข้ารับฟัง
การอบรม	และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับทีมงาน	GRC	 
อีกทั้งบริษัทฯ	 ยังจัดหลักสูตรอบรมออนไลน์ด้าน	GRC	 
ซึง่ในปีทีผ่่านมามีจ�านวนพนกังานเข้าเรยีนผ่านระบบออนไลน์
ร้อยละ	99	ในปี	2565

หัวข้อบทเรียน GRC 
บนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์
ของบริษัทฯ หรือ Up Learning Platform 

GRC topics on GC’s online learning 
platform called “Up Learning Platform”

GC analyzes business environment based on both 
internal and external factors, including trends relating 
to the economy, society, politics, technology, industry, 
and competitive landscape, among other relevant 
factors to determine business as usual risks, future 
risks, and emerging risks. Accordingly, GC has 
classified corporate risk factors into three categories: 

Top Risk
ปัจจัยเสี่ยงส�าคัญ

บรษิทัฯ	วเิคราะห์สภาพแวดล้อมทางธรุกจิทัง้จากปัจจยัภายใน
และภายนอก	รวมถงึแนวโน้มด้านเศรษฐกจิ	สังคม	การเมอืง	
เทคโนโลยี	 อุตสาหกรรม	คู ่แข่ง	 และอ่ืนๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 
เพ่ือก�าหนดมาตรการจัดการความเสีย่งทีส่�าคญัต่อการด�าเนนิ
ธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต	รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	 
โดยบริษทัฯ	ได้แบ่งประเภทของปัจจยัความเสีย่งระดับองค์กร
ออกเป็น	3	กลุ่ม	

Additional information is available 
in One Report 2022 page 94-97  
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ในรายงานประจ�าปี 2565 
หน้า 94-97 

Additional information is available in 
One Report 2022 page 97-100
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ในรายงานประจ�าปี 2565 
หน้า 97-100

Additional information is available in 
One Report 2022 page 100-103 and 
GC website: 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ในรายงานประจ�าปี 2565 
หน้า 100-103 และบนเว็บไซต์

BUSINESS AS USUAL RISK 
FACTORS
ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน

STRATEGIC RISK FACTORS
ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

EMERGING RISKS
ปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ 
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Business as Usual Risk Factors
In	2022,	top	risks	with	potential	impacts	on	GC’s	business	operations	include:

Since GC’s core business involves large chemical plants and refineries, 
occupational health, and safety as well as production reliability thus 
constitute some of the most vital issues in GC business operations. GC 
strives to elevate our operational excellence, targeting to place our 
performance in safety and production reliability in the 1st Quartile to 
enable uninterrupted production and reduce unplanned shutdown to the 
minimum or none. 

•	 Inappropriate	management	may	interrupt	the	production	process,	affect	the	
safety	of	lives	and	properties,	and	cause	damage	to	the	environment.	It	may	
also potentially affect stakeholders’ operations throughout the supply chain. 

ISR	2022	page	204-219	
One	Report	2022	page	94

Business as Usual Risk Factors

Business Impact

Additional 
Information

Mitigation •	 Upgrade	Process	Safety	Management	(PSM)	to	meet	international	standards	
by using Bow Tie Assessment and Bow Tie Barrier Validation to evaluate safety 
risks	as	well	as	regularly	monitoring	PSM	Leading	Indicators	to	ensure	the	
effectiveness of the major accident prevention and control systems in all 
factories.	Furthermore,	a	machanism	to	continuously	promote	PSM	has	also	
been established. 

• Schedule process safety management audits performed by internal and external 
auditors. 

• Employ technology and digital technology to enhance efficiency in managing 
and monitoring machinery reliability and integrity. 

•	 Deploy	the	Operational	Discipline	(OD)	projects	to	encourage	excellent	work	
discipline among employees and to ensure that all employees are able to 
perform their tasks correctly according to the operational procedures. 

•	 Promote	personal	safety	culture	programs	among	employees	and	contractors,	
emphasizing on the rigorous onsite implementation through contractor 
partnership,	such	as	Effective	Toolbox	Talk,	Compliance	Life	Saving	Rule,	and	
Work	Permit,	and	Excellent	House	Keeping.	

• Groom and develop employees' skills by working with consultants as well as 
encouraging interdepartmental knowledge/experience management and sharing 
within GC Group. 

•	 Implement	the	Business	Continuity	Management	System	(BCMS)	to	manage	
emergencies and crises that may potentially disrupt business and to mitigate 
impact from such event and/or shorten the rehabilitation period. Accordingly, 
GC	conducts	Business	Continuity	Plan	(BCP)	drills	on	a	regular	basis.	

• Acquired necessary insurances to prepare for any potential future damages. 

Operational and 
Safety Risk
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ปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน
ในปี	2565	ปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	มีดังนี้

เนือ่งด้วยธุรกิจหลกัของบริษัทฯ เป็นโรงงานอตุสาหกรรมเคมีและการกลัน่ขนาดใหญ่ 
ดังน้ัน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมท้ังเสถียรภาพการผลิตของโรงงาน  
จงึถอืเป็นประเด็นท่ีส�าคญัท่ีสดุประเด็นหน่ึงในการด�าเนินธุรกิจ บรษัิทฯ มีความมุ่งม่ัน
ท่ีจะยกระดับความเป็นเลศิด้านปฏบัิตกิาร โดยตัง้เป้าหมายท่ีจะมีผลการด�าเนินงาน
ในระดับ 1st Quartile ท้ังในด้านความปลอดภัยและเสถียรภาพทางด้านการผลิต 
ของโรงงานต่าง ๆ ให้มีความม่ันคง สามารถผลติได้อย่างต่อเน่ือง ไม่เกิดเหตกุารณ์ 
ท่ีต้องหยุดการผลติโดยไม่คาดคดิหรอืไม่เป็นไปตามแผน (Unplanned Shutdown) 
หรอืเกิดข้ึนให้น้อยท่ีสดุ

•	 การบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของกระบวนการผลิต	 
ความปลอดภัยต่อชวีติ	ทรพัย์สนิ	และความเสยีหายต่อสิง่แวดล้อม	รวมถงึอาจส่งผลกระทบ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการด�าเนินงานของผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน	

ISR	2565	หน้า	204-219	 
One	Report	2565	หน้า	94

ปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน

ผลกระทบต่อธุรกิจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

มาตรการรองรับ
ปัจจัยเสี่ยง

•	 ยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต	(Process	Safety	
Management:	PSM)	ให้อยู่ในระดับสากล	โดยประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ผ่านการท�า	Bow	Tie	Assessment	และการท�า	Bow	Tie	Barrier	Validation	รวมถึง
ติดตามตัวชี้วัด	PSM	Leading	Indicators	เป็นประจ�า	เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งาน
ของระบบป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในทุกโรงงาน	ตลอดจนมี
กระบวนการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง	

•	 ก�าหนดให้มีการตรวจประเมินการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตโดยผู้ตรวจ
ประเมินภายในและภายนอก	

•	 ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการติดตาม
เสถียรภาพและสมรรถนะของเครื่องจักร	(Reliability	&	Integrity)	

•	 ส่งเสรมิให้พนกังานมีวนิยัในการปฏบิตังิานทีดี่ด้วยโครงการ	Operational	Discipline	(OD)	
เพือ่ให้ม่ันใจว่าพนกังานทกุระดับสามารถท�างานได้อย่างถกูต้องตามขัน้ตอนการปฏบิตังิาน

•	 ด�าเนนิโครงการส่งเสรมิวฒันธรรมความปลอดภัยส่วนบคุคลส�าหรบัพนกังานและผูร้บัเหมา	
และให้ความส�าคัญกับการน�ามาตรการไปปฏิบัติที่หน้างานอย่างจริงจังและเข้มแข็งผ่าน 
ผู้ปฎิบัติงาน	 (Contractor	Partnership)	อาทิ	การท�า	Effective	Toolbox	Talk,	
Compliance	Life	Saving	Rule	and	Work	Permit	และ	Excellent	House	Keeping	

•	 สร้างผูเ้ชีย่วชาญและพัฒนาพนกังานผ่านการท�างานร่วมกบัทมีทีป่รกึษา	พร้อมท้ังส่งเสรมิ
การจัดการและแลกเปล่ียนองค์ความรู/้ประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานภายในกลุม่บรษิทัฯ

•	 มีระบบการบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิ	(Business	Continuity	Management	System:	
BCMS)	ส�าหรับบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินและวิกฤตที่อาจส่งผลให้ธุรกิจหยุดชะงัก	 
เพือ่บรรเทาผลกระทบจากเหตกุารณ์ดังกล่าว	และ/หรอืลดระยะเวลาในการฟ้ืนฟูให้น้อยลง	
โดยบริษัทฯ	มีการซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ	(Business	Continuity	Plan:	BCP)	
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�า	

•	 กลุ่มบรษิทัฯ	ได้ท�าประกนัภัยต่างๆ	ทีจ่�าเป็น	เพ่ือเตรยีมความพร้อมต่อความเสยีหายทีอ่าจ
เกิดขึ้นในอนาคต

ปัจจัยเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการและ
ความปลอดภัย 
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Since the majority of GC products are commodities, risks relating to 
price and spread volatility stand high. In 2022, GC has suffered pressure 
from a range of factors, such as uncertain global economic recovery,  
concern over economic recession, COVID-19 control measures which 
are still imposed in certain countries, especially China, geopolitical 
conflicts, i.e., Ukraine-Russia, China-Taiwan, coupled with new 
petrochemical production capacity. 

•	 Price	volatility	of	feedstock	and	petroleum/petrochemical	products	can	be	caused	by	
highly complex external factors. Thus, this has imposed a challenge on price and 
spread	volatility	risk	management.	Without	a	doubt,	such	circumstances	have	a	direct	
impact on GC’s revenues. 

One	Report	2022	page	95

Business as Usual Risk Factors

Business Impact

Additional 
Information

Mitigation • Closely monitor economic situation, feedstock, and product prices as well as conduct 
weekly assessment of impacts on revenue in order to review and align production and 
sales plans across the value chain with the volatile and rapidly changing market situation. 

•	 Implement	commercial	hedging	against	product	price	volatility	in	accordance	with	the	
policy	and	price	and	spread	risk	management	 framework	approved	by	 the	Risk	
Management	Committee.	The	 implementation	 is	monitored	and	 reviewed	with	
consideration	of	the	changing	market	situation	by	the	Value	Chain	Management	(VCM)	
Committee on a weekly basis.

•	 Implement	additional	measures	to	improve	risk	management	through	hedging	against	
unprecedented high volatility in the petroleum market:  

	 1.	 Inventory	Hedging	Restructure:	Adjusting	hedging	strategies	to	be	in	line	with	the	 
 current situation and price estimates. 

	 2.	 Prepayment:	Partial	advance	payment	made	by	the	company	will	allow	the	company	 
 to receive a certain discount. 

	 3.	 Dynamic	Forward	Trading	(DFT):	Cooperation	between	GC	and	PTT	International	 
	 Trading	Pte	Ltd.	to	seek	benefit	 from	market	volatility	through	futures	trading	in	 
 tandem with GC’s risk management. 

	 4.	 Adaptation	of	hedging	strategies	on	Gasoil/Dubai	 in	accordance	with	 the	 
 fast-changing markets. 

•	 Upgrade	Customer	Relationship	Management	(CRM)	processes	to	maintain	existing	
customer base and expand the number of new customers through efficient product 
and market development processes. 

•	 Explore	opportunity	to	increase	sales	to	other	export	markets	beyond	China	and	India,	
where risks and competition are high, in order to create a footprint and study new 
markets in an effort to expand the customer base and achieve greater sales agility. 

•	 Develop	the	GC	Recession	Playbook	as	an	operational	framework	and	guideline	to	
reduce impact on overall revenue. 

•	 Define	long-term	strategy	in	developing	high	value	products	to	minimize	commodity	
price volatility risk. 

Price and Spread 
Volatility Risk
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ผลติภณัฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผลติภัณฑ์ Commodity ดงัน้ัน จงึมีความเสีย่ง
จากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและราคาผลิตภัณฑ์สูง ซ่ึงในปี 2565 ได้รับ 
แรงกดดันจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกท่ีมีความไม่แน่นอน และมีแนวโน้มท่ีจะ
เข้าสู่ภาวะถดถอย มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  
ท่ียังคงมีอยู ่ ในบางประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน ปัญหาความขัดแย้งทาง
ภมิูรฐัศาสตร์ อาทิ ยูเครน-รสัเซีย และจีน-ไต้หวนั ตลอดจนก�าลงัการผลติปิโตรเคมี
ที่เข้ามาใหม่ 

•	 ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	และปิโตรเคมีสามารถเกิดได้จากหลากหลาย
ปัจจัย	จงึยากต่อการคาดเดาถงึสถานการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต	ก่อให้เกดิความท้าทายในด้านการ
บรหิารจัดการความเสีย่งด้านราคาและส่วนต่างราคา	ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบการของบรษิทัฯ

ปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน

ผลกระทบต่อธุรกิจ

มาตรการรองรับ
ปัจจัยเสี่ยง

•	 ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ	ราคาวัตถุดิบ	และผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิด	รวมทั้งประเมินผลกระทบ
ต่อผลประกอบการเป็นรายสปัดาห์	เพ่ือทบทวนแผนการผลิตและแผนการขายตลอดห่วงโซ่คุณค่าให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

•	 ท�าประกันความเสี่ยงด้านราคา	(Commercial	Hedging)	เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของ
ราคาผลิตภัณฑ์เทยีบกบัแผนธรุกจิ	ซึง่เป็นไปตามนโยบาย	เป้าหมาย	และกรอบการบรหิารความเสีย่ง
ด้านราคาและส่วนต่างราคาที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	โดยมีการพิจารณา
สถานการณ์ตลาด	และพิจารณาอนุมัติระดับราคาและปริมาณในการเข้าบริหารความเสี่ยงโดย 
คณะกรรมการ	Value	Chain	Management	(VCM)	เป็นประจ�าทุกสัปดาห์		

•	 ด�าเนินมาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงสถานะการบริหารความเสี่ยง	 (Hedging	Gain/Loss)	 
จากความผันผวนที่สูงอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนของสถานการณ์ตลาดปิโตรเลียม	ดังนี้	

	 1.	 Inventory	Hedging	Restructure	โดยการเปล่ียนกรอบราคาการบริหารความเสี่ยงส�าหรับ 
	 สถานะทีมี่อยูเ่ดิมให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และระดับราคาประมาณการปัจจุบนั			

	 2.	 Prepayment	การช�าระเงินล่วงหน้าบางส่วนส�าหรับสถานะการบริหารความเสี่ยง	ซึ่งบริษัทฯ	 
	 เป็นผู้จ่ายเงิน	โดยบริษัทฯ	จะได้รับส่วนลดจากการช�าระเงินล่วงหน้าดังกล่าว	

	 3.	 Dynamic	Forward	Trading	(DFT)	ความร่วมมือของบริษัทฯ	และบริษัท	PTT	International	 
	 Trading	Pte	Ltd.	ในการหาผลประโยชน์จากความผันผวนของตลาดผ่านการซื้อขายในตลาด 
	 ซื้อขายล่วงหน้า	ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	

	 4.	 การปรบัเปลีย่นสถานะการบรหิารความเสีย่งผลติภัณฑ์	Gasoil/Dubai		ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
	 ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป		

•	 ยกระดับกระบวนการบรหิารจดัการลกูค้าสมัพันธ์	(Customer	Relationship	Management:	CRM)	
เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายจ�านวนลูกค้าใหม่ผ่านกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์	 (Product	
Development)	และกระบวนการพัฒนาตลาด	(Market	Development)	ที่มีประสิทธิภาพ

•	 แสวงหาโอกาสเพิ่มการขายไปยังตลาดส่งออกอื่นๆ	นอกเหนือจากประเทศจีนและอินเดียที่มีความ
เสี่ยงและการแข่งขันสูง	เพ่ือสร้าง	Footprint	และศึกษาตลาดใหม่ๆ	พร้อมทั้งเป็นการขยายฐาน
ลูกค้า	สร้างความคล่องตัวในการขาย	(Sales	Agility)	มากขึ้น

•	 จดัท�า	GC	Recession	Playbook	เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด�าเนนิงาน	เพ่ือลดผลกระทบ
ต่อผลประกอบการโดยรวมกรณีเกิดสถานการณ์เศรษฐกิจถดถอย

•	 ก�าหนดกลยุทธ์ระยะยาวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดที่มีมูลค่าสูง	 (High	Value	Product)	 
เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาผลิตภัณฑ์	Commodity
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The global COVID-19 situation has begun to subside as a result of the 
reduced severity of the virus, high vaccination rates and the relaxation 
of disease control measures. However, the viral mutation and vaccine 
efficacy in suppressing the mutated virus remain major risks on employee 
health and safety. Therefore, efficient management is crucial to prevent 
any potential impacts on GC core activities. 

•	 Worsening	spread	of	COVID-19	will	affect	business	continuity	across	the	supply	
chain and could lead to disruption of business and key activities, such as 
production, project construction, financial transactions, and sales, etc. 

Business as Usual Risk Factors

Business Impact

Mitigation •	 Monitor	the	outbreak	situation	continuously	to	define	preventive	guidelines	and	
measures	as	well	as	report	progress	through	the	COVID-19	Prevention	and	
Control Committee. 

• Employ the digital system to report and monitor employee health risks for the 
purpose of screening, monitoring and formulating preventive measures in order 
to enable rapid and timely actions. 

•	 Establish	the	Work	from	Home	measure	by	assigning	and	rotating	no	more	
than	30	percent	of	all	employees	to	work	onsite.	Employees	are	instructed	to	
always	take	ATK	tests	before	coming	to	the	office	and	to	strictly	follow	measures,	
wear masks, keep distance, eat separately and wash hands frequently. 

• Screen and define preventive measures for company visitors. 
•	 Establish	an	employee	infection	monitoring	process.	If	the	outbreak	situation	

worsens, preventive and control measures can be strengthened and 
implemented in a timely manner. 
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ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ท่ัวโลกเริ่มคลี่คลาย เน่ืองจาก 
ความรุนแรงของเชื้อไวรัสลดลง จ�านวนผู้ได้รับวัคซีนเพ่ิมมากข้ึน และมาตรการ
ควบคมุโรคท่ีผ่อนคลายลง อย่างไรก็ตาม การกลายพนัธ์ุของเช้ือไวรสัประกอบกับ
ประสทิธภิาพของวคัซีนในการยับย้ังเชือ้ท่ีกลายพนัธุ ์ยังคงเป็นประเด็นความเสีย่ง
ส�าคัญต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานท่ีจ�าเป็นต้องบริหารจัดการ
เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดต่อการด�าเนินกิจกรรมส�าคัญของบริษัทฯ

•	 การระบาดของโควิด	19	ที่รุนแรงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจตลอด 
ห่วงโซ่อุปทาน	โดยอาจสามารถน�าไปสูก่ารหยดุชะงักของการด�าเนนิธรุกจิ	รวมถงึกจิกรรม
ส�าคัญต่างๆ	ของบริษัทฯ	อาทิ	การเดินเครื่องผลิต	การก่อสร้างโครงการต่างๆ	การท�า
ธุรกรรมการเงิน	และการซื้อขาย	เป็นต้น
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•	 ตดิตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนือ่ง	เพ่ือก�าหนดแนวทางและมาตรการป้องกนั	
รวมทั้งมีการรายงานความก้าวหน้าการด�าเนินงานผ่านการประชุมคณะกรรมการป้องกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนา	2019

•	 ใช้ระบบดิจิทัลในการรายงานและติดตามความเสี่ยงด้านสุขภาพของพนักงาน	เพื่อการ 
คัดกรอง	เฝ้าระวงั	และก�าหนดมาตรการป้องกนั	ให้สามารถด�าเนนิการได้อย่างรวดเรว็และ
ทันต่อสถานการณ์

•	 จัดท�ามาตรการปฏิบัติงานจากที่พัก	 (Work	 from	Home)	 โดยหมุนเวียนพนักงาน 
เข้าส�านกังานต่อวนัไม่เกนิร้อยละ	30	ของจ�านวนพนกังานทัง้หมด	โดยก�าหนดให้พนกังาน
ตรวจ	ATK	ก่อนเข้ามาปฏิบัติงาน	และปฏิบัติตามมาตรการสวมหน้ากาก	เว้นระยะห่าง	
แยกรับประทานอาหาร	และหมั่นล้างมือบ่อยๆ	

•	 คัดกรองและก�าหนดมาตรการป้องกันส�าหรับบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อกับบริษัทฯ	
•	 มีกระบวนการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์การติดเชื้อของพนักงาน	โดยหากสถานการณ์

การระบาดกลับมารุนแรงขึ้น	จะด�าเนินการยกระดับมาตรการป้องกันและด�าเนินมาตรการ
ควบคุมที่เกี่ยวข้องได้ในเวลาที่เหมาะสม

ปัจจัยเสี่ยง
ด้านการบริหารจัดการ
การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด 19
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At present, cyber crime presents itself in various forms of attacks and 
threats. New methods and techniques are used to carry out attacks 
through diversified channels. At the same time, changing business 
models and competitions have obliged the organization to rely on digital 
technology to increase efficiency and competitiveness. The growing 
digital dependency can make the company more susceptible to 
cyberattacks. 

• Cyberattacks may affect business continuity in the forms of production or 
operating system disruption and leakage of vital operational data or personal 
data of contract parties, suppliers, and business partners, which will impact 
the company’s credibility, image, and reputation as well as lead to potential 
litigation for damages. 
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Business as Usual Risk Factors

Business Impact

Additional 
Information

Mitigation •	 Enforce	policies	on	Information	Technology	(IT)	security,	Operational	Technology	
(OT)	security,	and	Data	Governance	as	guidelines	for	GC	and	subsidiaries.	

•	 Regularly	monitor	emerging	cyber	threats,	assess	potential	risks	both	in	offices	
and	factory	systems,	test	IT	security	measures,	perform	internal	audits	to	ensure	
strict compliance with relevant safety measures. 

• Study and develop cyber-attack detection and prevention system using 
Deception	Technology.	

•	 Rehearse	cyber	incident	response	plan	and	IT	system/plant	system	recovery	
plan regularly to practice and make improvements to allow appropriate and 
timely response actions to minimize any potential damages. 

•	 Prepare	and	heighten	IT	security	measures	to	support	work	from	home	as	well	as	
install	necessary	prevention	systems,	such	as	Mobile	Device	Management,	
End-point	Security	Protection,	Mail	Security	Gateway,	Secure	Access	Service	
Edge,	and	2	Factors	Authentication.

•	 Raise	employee	awareness	in	cybersecurity	by	providing	practical	knowledge	
on	data	management	guidelines,	protection,	and	relevant	IT	laws,	along	with	
conducting	Phishing	tests	to	evaluate	their	knowledge	and	understanding	and	
handle threats. 

•	 Implement	data	security	measures	 for	both	corporate	and	personal	data,	
providing data protection and monitoring data leakage as well as defining 
measures to address violations and leakage of personal data. 

Cyber Threat
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ในปัจจุบันอาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime) มีรูปแบบการโจมตีและ 
ภัยคุกคามที่หลากหลาย มีวิธีการหรือเทคนิคใหม่ ๆ ที่สามารถโจมตีผ่านช่องทาง
ต่างๆ มากขึ้น รวมทั้งรูปแบบการด�าเนินธุรกิจและสภาวะการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลง
ไป ผลักดันให้องค์กรต้องน�าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท�างาน เพิ่มระดับความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ยกระดับความสามารถใน
การแข่งขัน ซ่ึงถือเป็นความเสี่ยงทางด้านดิจิทัล และเพิ่มโอกาสท่ีบริษัทฯ  
จะถูกโจมตีทางด้านไซเบอร์ได้

•	 การถูกโจมตีทางไซเบอร์อาจส่งผลต่อความต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 
โดยท�าให้ระบบการผลิตหรอืระบบปฏบิตักิารต่างๆ	หยุดชะงัก	ตลอดจนอาจเกดิการรัว่ไหล
ของข้อมูลส�าคัญในการด�าเนนิงานหรอืข้อมูลส่วนบคุคลของคู่สญัญา	คู่ค้า	และหุ้นส่วนทาง
ธุรกิจ	 ซ่ึงจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ	ภาพลักษณ์	 ช่ือเสียง	ตลอดจนอาจเกิดคดีฟ้องร้อง 
ค่าเสียหายต่างๆ
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•	 บงัคับใช้ข้อก�าหนดบรษิทัฯ	ว่าด้วยนโยบายด้านความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยสีารสนเทศ	
(Information	Technology:	IT)	เทคโนโลยด้ีานการปฏบิตักิาร	(Operational	Technology:	
OT)	และการก�ากับดูแลข้อมูล	(Data	Governance)	เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติส�าหรับบริษัทฯ	
และบริษัทในกลุ่ม

•	 ตดิตามความเคลือ่นไหวและระวงัภัยคุกคามใหม่ๆ	ประเมินความเสีย่งทัง้ในส่วนส�านกังาน
และระบบโรงงาน	รวมทั้งทดสอบมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ	รวมถึงการตรวจประเมินระบบและการตรวจสอบภายใน	เพื่อให้มั่นใจว่ามีการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

•	 ศึกษาและพัฒนาระบบการตรวจจับและป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์โดยใช้เทคโนโลยี	
Deception	

•	 ซ้อมแผนรับมือภัยคุกคามจากการโจมตีด้านไซเบอร์	และแผนการกู้คืนระบบสารสนเทศ
และระบบโรงงานเป็นประจ�า	เพือ่ซกัซ้อมแผนและปรบัปรงุแผนรบัมือให้เหมาะสมและทนัท่วงท	ี
เพื่อลดทอนความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

•	 เตรียมความพร้อมระบบงานและเพ่ิมมาตรการความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการท�างานจากที่พัก	รวมทั้งติดตั้งระบบป้องกันต่างๆ	อาท	ิMobile	Device	
Management,	End-point	Security	Protection,	Mail	Security	Gateway,	Secure	
Access	Service	Edge	และระบบยืนยันตัวตน	2	ขั้นตอน	(2	Factors	Authentication)	

•	 สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์	อาทิ	การให้ความรู้เรื่องแนวปฏิบัต	ิ
แนวทางการจัดการข้อมูล	การป้องกันและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง	 
ให้กับพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง	และจัดให้มีการท�า	Phishing	Test	เพื่อประเมิน
ความรู้	ความเข้าใจของพนักงาน

•	 มีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลทั้งข้อมูลธุรกิจขององค์กรและข้อมูล 
ส่วนบุคคล	โดยจัดให้มีการด�าเนินการปกป้องข้อมูลและเฝ้าระวังการรั่วไหลของข้อมูล	 
รวมถึงมีมาตรการจัดการเหตุละเมิดและการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

ปัจจัยเสี่ยง
ด้านภัยคุกคามไซเบอร์
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Economic volatility, global geopolitical unrest, growing concerns over 
the economic situation and war combined with the volatility of major 
currencies and the Thai baht are key factors affecting the profitability 
and costs of the company which operates in various countries across 
the world. 

• Volatility from various external factors have depressed the profitability of the 
company and subsidiaries, impacting our liquidity and capital management  
as well as the ability to acquire funding and investor trust. 
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Business as Usual Risk Factors

Business Impact

Additional 
Information

Mitigation • Closely monitor operating performance and financial ratios of the company and 
subsidiaries on a quarterly basis by performing stress testing to consider 
potential	risks	on	performance	and	define	supporting	measures.	Report	the	
results	to	executives	and	Board	of	Directors	for	acknowledgement.	

•	 Manage	risks	from	exchange	rate	volatility	using	enhanced	natural	hedging	to	
reduce impact on business performance. 

•	 Manage	interest	rate	risks	using	Interest	Rate	Swap	to	mitigate	impact	from	
rising interest rates. 

•	 Develop	and	 implement	GC	Recession	Recession	Playbook	measures	by	
defining measures to mitigate impact on performance and maintain liquidity 
under different scenarios. 

Financial Risk

PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน)92



ความผันผวนของเศรษฐกิจ ความไม่สงบทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลก ความกังวล
ของนักลงทุนต่อสถานการณ์เศรษฐกิจและสงคราม รวมถึงความผันผวนของ 
ค่าเงนิสกุลหลกัและค่าเงนิบาทเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีส่งผลกระทบท้ังด้านความสามารถ
ในการท�าก�าไรและต้นทุนของบริษัทฯ ซ่ึงมีการด�าเนินธุรกิจอยู่ในหลายประเทศ 
ทั่วโลก

•	 ความผนัผวนจากปัจจัยภายนอกต่างๆ	กดดันท�าให้ความสามารถในการท�าก�าไรของบรษิทัฯ	
และบริษัทในกลุ่มลดลง	ส่งผลต่อเนื่องถึงการรักษาสภาพคล่องและการบริหารเงินทุน 
ของบริษัทฯ	(Liquidity	and	Capital	Management)	รวมทั้งศักยภาพในการจัดหาเงินทุน
และความเชื่อมั่นของนักลงทุน
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ปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน

ผลกระทบต่อธุรกิจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

มาตรการรองรับ
ปัจจัยเสี่ยง

•	 ติดตามประมาณการผลประกอบการและอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ	และบริษัท 
ในกลุ่มอย่างใกล้ชิดรายไตรมาส	 โดยท�าการทดสอบภาวะวิกฤต	 (Stress	Testing)	 
เพื่อพิจารณาความเสี่ยงต่อผลประกอบการและก�าหนดมาตรการรองรับ	รวมท้ังรายงาน 
ให้ผู้บริหารและกรรมการบริษัทฯ	รับทราบ

•	 บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนโดยวิธี	Enhanced	Natural	
Hedging	เพื่อลดผลกระทบต่อผลประกอบการ

•	 บริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย	อาทิ	การท�า	 Interest	Rate	Swap	(IRS)	เพ่ือลด 
ผลกระทบจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น	

•	 จัดท�าและด�าเนินมาตรการ	GC	Recession	Playbook	บน	Scenario	ต่างๆ	โดยก�าหนด
มาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผลประกอบการและรักษาสภาพคล่อง	

ปัจจัยเสี่ยง
ด้านการเงิน
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Strategic Risk Factors
GC has analyzed the trends of external factors as well as changing business environment, including factors 
affecting the implementation of our strategic goals. The details of relevant risk factors are as follows: 

Besides working to increase flexibility in the use of feedstock for olefins 
production, GC must also maintain our competitiveness in terms of 
production cost at not lower than the 2nd quartile. Therefore, it is essential 
that guidelines to create long-term feedstock stability are established 
in order to ensure feedstock availability, quality, and cost competitiveness. 

• By lacking an integrated sustainable feedstock management plan, the company 
may be faced with higher production costs and process disruption from 
feedstock shortage which will ultimately impact revenues and operational 
credibility.  
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Strategic Risk Factors

Business Impact

Additional 
Information

Mitigation • Closely and regularly monitor the natural gas situation both in terms of quantity 
and	quality	in	collaboration	with	PTT	Group	companies.

•	 Implement	 feedstock	optimization	based	on	market	situation	and	cost	
effectiveness. 

• Evaluate condensate quality by measuring arsenic level in collected samples. 
If	the	level	exceeds	the	control	value,	corrective	actions	must	be	taken	before	
feeding the condensate into the production process. 

•	 Implement	 feedstock	flexibility	strategy	to	 increase	 flexibility	 in	 feedstock	
procurement and consumption. 

•	 Collaborate	with	PTT	Group	by	leveraging	networks	in	the	United	States	to	
seek opportunities and increase sustainability in low-cost feedstock sourcing. 

Sustainable 
Feedstock 
Supply Risk

PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
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ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
บริษัทฯ	ได้วิเคราะห์แนวโน้มปัจจัยภายนอก	ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป	รวมถึงปัจจัยที่กระทบต่อ 
การด�าเนินการตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์	โดยมีรายละเอียดของปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้	

นอกจากการด�าเนินการเพื่อเพ่ิมความยืดหยุ่นในการใช้วัตถุดิบในการผลิต
โอเลฟินส์แล้ว บริษัทฯ ยังต้องรักษาความสามารถในการแข่งขันทางด้านต้นทุน 
การผลิตให้อยู่ในระดับไม่ต�่ากว่า 2nd Quartile ดังน้ัน จึงจ�าเป็นต้องมีแนวทาง 
ในการสร้างความม่ันคงทางด้านวัตถุดิบในระยะยาว เพื่อให้มีวัตถุดิบในการ 
ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่การผลิตด้วยคุณภาพและต้นทุนท่ีสามารถ
แข่งขันได้ 

•	 หากบริษัทฯ	 ไม่มีแผนบูรณาการการจัดการด้านวัตถุดิบที่ยั่งยืน	อาจท�าให้ต้องเผชิญ 
กบัต้นทนุการผลิตทีส่งูขึน้	ตลอดจนอาจประสบปัญหาการขาดแคลนวตัถดิุบและท�าให้เกดิ
การหยุดชะงักของกระบวนการผลิต	ส่งผลต่อรายได้และความน่าเชื่อถือด้านปฏิบัติการ 
ของบริษัทฯ	

ปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

ผลกระทบต่อธุรกิจ

มาตรการรองรับ
ปัจจัยเสี่ยง

•	 ตดิตามสถานการณ์ก๊าซธรรมชาตอิย่างใกล้ชดิทัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพร่วมกบับรษิทั
ในกลุ่ม	ปตท.	ผ่านที่ประชุมคณะท�างานร่วมกันเป็นประจ�า

•	 ท�า	Feedstock	Optimization	โดยพิจารณาสถานการณ์ตลาดและความคุ้มค่าของการ 
ใช้วัตถุดิบประเภทต่างๆ	

•	 ประเมินคุณภาพคอนเดนเสทผ่านการเกบ็ตวัอย่างเพ่ือวดัปรมิาณสารหน	ู(Arsenic)	ซ่ึงหาก
มีค่าสูงเกินค่าควบคุมจะด�าเนินการแก้ไขก่อนป้อนเข้ากระบวนการผลิต

•	 ด�าเนินกลยุทธ์ด้านความยืดหยุ่นในการใช้วัตถุดบิ	(Feedstock	Flexibility)	เพื่อเพิม่ความ
ยืดหยุ่นทางด้านการจัดหาและใช้วัตถุดิบ	

•	 ท�างานร่วมกับกลุ่ม	ปตท.	โดยใช้เครือข่ายของบริษัทฯ	ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
แสวงหาโอกาส	และเพ่ือเพ่ิมความยั่งยืนในการจัดหาวัตถุดิบที่มีต้นทุนต�่ากลับมายัง
ประเทศไทย
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ปัจจัยเสี่ยง
ด้านความยั่งยืน
ของวัตถุดิบ 
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The availability and efficiency of sustainable water management is critical 
to GC’s competitiveness and the aspiration to align our business 
operations with sustainability practices. Therefore, it is imperative that 
GC formulate a strategy to drive sustainable water management at the 
national level, locate alternative water supply sources, and consider 
using technology to reduce water consumption while increasing water 
efficiency in order to ensure sufficient water supply for current business 
operations as well as future projects. 

•	 Water	shortage	may	disrupt	the	production	process,	affecting	the	company’s	
operational credibility and revenues. 

•	 Higher	water	sourcing	costs	may	lead	to	higher	production	costs	which	may	
eventually affect investment projects for future growth. 

ISR	2022	page	150-152,	157
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Strategic Risk Factors

Business Impact

Additional 
Information

Mitigation • Assess risks, monitor drought situation, define mitigation measures, and 
implement	Business	Continuity	Plan	in	case	of	drought.	

•	 Enhance	water	efficiency	in	the	production	process	according	to	3Rs	principle	
(Reduce,	Reuse,	and	Recycle),	support	technological	investment,	streamline	
production process, and explore reserve water supply sources. 

•	 Report	water	situation,	drought	risks	and	progress	of	relevant	projects	through	
the	Sustainable	Water	Management	Working	Group,	the	Safety,	Health	and	
Environment	Governance	Committee,	and	the	Sustainability	Development	
Committee	(SDC).	

•	 Participate	in	the	PTT	Central	Water	Management	Working	Group	to	exchange	
information	and	knowledge	for	greater	efficiency	in	PTT	Group’s	overall	water	
management. 

• Advocate and promote sustainable integrated water management policies and 
approaches at the national level through networking with government, private 
and industrial sectors. 

Sustainable Water 
Management

PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
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ความพร้อมและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน�้าอย่างย่ังยืนเป็นสิ่งส�าคัญ 
ท่ีส ่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และการด�าเนินธุรกิจ 
ตามแนวทางด้านความยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงจ�าเป็นต้องก�าหนดกลยุทธ์ในการ
ผลักดันให้มีการบริหารจัดการน�้าอย่างย่ังยืนในระดับประเทศ การจัดหาแหล่งน�้า
ทางเลือก รวมถึงการพิจารณาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ 
ลดการใช้น�้า เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ จะมีน�้าใช้เพียงพอส�าหรับการด�าเนินธุรกิจ 
ในปัจจุบัน รวมถึงรองรับโครงการในอนาคต

•	 การขาดแคลนน�า้อาจส่งผลให้เกดิการหยดุชะงักของกระบวนการผลติ	ส่งผลต่อรายได้และ
ความน่าเชื่อถือด้านปฏิบัติการของบริษัทฯ	

•	 บริษัทฯ	อาจมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากต้นทุนการจัดหาน�้าที่เพ่ิมขึ้น	 โดยในระยะยาว 
อาจส่งผลกระทบต่อโครงการลงทุนเพื่อการเติบโตในอนาคต

ปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

ผลกระทบต่อธุรกิจ

มาตรการรองรับ
ปัจจัยเสี่ยง

•	 ประเมินความเสี่ยงและติดตามความเสี่ยงของการเกิดภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง	และก�าหนด
แผนการรับมือความเสี่ยง	ตลอดจนแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในกรณีที่เกิด
ภาวะน�้าแล้ง

•	 เพ่ิมประสทิธภิาพการใช้น�า้ในกระบวนการผลิตตามหลัก	3Rs	(Reduce,	Reuse,	Recycle)	
สนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยี	ปรับปรุงกระบวนการผลิต	ตลอดจนการหาแหล่งน�้า 
ส�ารอง	

•	 รายงานสถานการณ์น�า้	ความเสีย่งการเกดิภัยแล้ง	และความก้าวหน้าโครงการทีเ่กีย่วข้อง
ผ่านคณะท�างาน	Sustainable	Water	Management	คณะกรรมการก�ากับดูแล	Safety,	
Health	and	Environment	และคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 (Sustainability	
Development	Committee:	SDC)	

•	 ร่วมด�าเนินงานในคณะท�างาน	PTT	Central	Water	Management	เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
และองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน�า้ภาพรวมของกลุ่ม	ปตท.	ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	

•	 ผลักดันและส่งเสริมนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการน�้าอย่างบูรณาการที่ยั่งยืน 
ในระดับประเทศ	ผ่านการสร้างเครือข่ายร่วมกับภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคอุตสาหกรรม
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ปัจจัยเสี่ยง
ด้านการบริหาร
จัดการน้�าอย่างยั่งยืน 
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Upon making investment for the purpose of increasing competitiveness 
and creating long-term growth and sustainability for the business, there 
exist risks that require close monitoring and management. In addition to 
the ability to raise funds for investment projects in tandem with the effort 
to maintain credit rating at the invesment grade level, GC must also take 
into account the efficient management and allocation of investment funds 
in order to achieve future growth and increased returns while balancing 
sustainability. 

•	 Without	appropriate	and	efficient	 investment	management,	GC	can	 lose	
opportunities	for	growth.	It	can	also	affect	our	competitiveness	and	reputation	
as well as stakeholders' and investors' trust. 
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Strategic Risk Factors

Business Impact

Additional 
Information

Mitigation • Employ the Stage Gate system which covers from the process of opportunity 
seeking through to request for investment approval in accordance with GC’s 
Corporate	 Investment	Management	 (CIM)	process	 implemented	by	 the	
Investment	Supervisory	Committee.	

•	 For	major	investment	projects	with	high	accumulated	budgets	or	obligations	
that have significant impact on the company’s reputation and/or stakeholders, 
the	Risk	Management	Committee	will	carefully	consider	and	provide	opinions	
on the project's risk assessment, and risk management measures to support 
the	Board	of	Directors	in	deciding	on	investment	approval.

•	 Use	project	prioritization	framework	to	carefully	analyze,	review,	and	prioritize	
investment projects in accordance with trends and volatile economic conditions. 

• Set perspective on sustainability as an investment consideration criterion. 
• Conduct the Look Back Analysis on completed projects and use the acquired 

lesson learned to continually improve GC’s project management and increase 
likelihood of success for future project development. 

•	 Make	financial	preparations	for	securing	funds	and	maintaining	the	company’s	
liquidity according to our financial policy to support future investments. 

Investment 
Risk
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การลงทุนเพ่ือเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสร้างความเติบโตและย่ังยืนให้กับ
ธุรกิจในระยะยาว มีปัจจัยเสีย่งท่ีบรษัิทฯ ต้องตดิตามและบรหิารจดัการอย่างใกล้ชดิ 
นอกเหนือจากความสามารถในการจัดหาเงินลงทุนเพ่ือสนับสนุนโครงการลงทุน
ควบคู่ไปกับการรักษาระดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน (Credit Rating) ให้อยู่ใน
ระดบั Investment Grade แล้ว บรษัิทฯ จ�าเป็นต้องค�านึงถงึการบรหิารและจดัสรร
เงนิลงทุนอย่างมีประสทิธิภาพเพือ่การเตบิโตและเพ่ิมผลตอบแทนในอนาคต ควบคู่
ไปกับการสร้างความสมดุลด้านความยั่งยืน

•	 หากขาดกระบวนการบรหิารจดัการการลงทนุทีเ่หมาะสมและมีประสทิธภิาพ	จะท�าให้บรษิทัฯ	
สญูเสยีโอกาสในการเตบิโต	กระทบต่อความสามารถในการแข่งขนั	ชือ่เสยีง	และความเชือ่ม่ัน
ของผู้มีส่วนได้เสียและนักลงทุน
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ผลกระทบต่อธุรกิจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

มาตรการรองรับ
ปัจจัยเสี่ยง

•	 มีกระบวนการพิจารณาการลงทุนตามขั้นตอนอย่างรอบคอบและรัดกุม	 (Stage	Gate)	 
ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การแสวงหาโอกาสในการลงทุน	(Opportunity	Seeking)	จนถึงการ
ขออนุมัติการลงทุนตามกระบวนการก�ากับดูแลการลงทุนของบริษัทฯ	 (Corporate	
Investment	Management:	CIM)	ผ่านคณะกรรมการก�ากับดูแลการลงทุน	

•	 ส�าหรับโครงการลงทุนส�าคัญที่มีงบลงทุนสะสมหรือภาระผูกพันสูง	กระทบต่อชื่อเสียงหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพิจารณา
กลั่นกรองและให้ความเห็นต่อการประเมินความเสี่ยง	ความเพียงพอของการประเมิน 
ความเสี่ยง	และมาตรการจัดการความเสี่ยง	เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัต ิ
การลงทุนโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

•	 วเิคราะห์	ทบทวน	จดัล�าดับความส�าคัญของโครงการลงทนุ	และความสามารถในการลงทนุ	
(Project	Prioritization)	อย่างรอบคอบให้สอดคล้องกบัแนวโน้มต่างๆ	และสภาวะเศรษฐกจิ
ที่มีความผันผวน	

•	 ก�าหนดให้มุมมองด้านความยั่งยืน	(Sustainability)	เป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณา
การลงทุน

•	 ติดตามและประเมินผลโครงการท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จ	(Look	Back	Analysis)	เพื่อน�ามา
ปรับปรุงการบริหารโครงการของบริษัทฯ	อย่างต่อเนื่อง	และเพิ่มโอกาสในความส�าเร็จ
ส�าหรับการพัฒนาโครงการอื่นๆ	ในอนาคต

•	 เตรียมความพร้อมด้านการจัดหาเงินทุนและรักษาสภาพคล่องของบริษัทฯ	ตามนโยบาย
ด้านการเงินเพื่อรองรับการลงทุนในอนาคต

ปัจจัยเสี่ยง
ด้านการลงทุน 
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GC announced the Net Zero Goal with a medium-term target to reduce 
greenhouse gas emissions by 20 percent within 2030 and achieve net 
zero by 2050 to drive global sustainability leadership. Accordingly, risks 
that must be addressed in order to attain such goals include challenges 
in driving related projects under GC’s three decarbonization pathways, 
namely Efficiency-driven, Portfolio-driven, and Compensation-driven, 
as well as challenges from uncertainty as a result of unclear government 
policies in related matters. 

•	 Failure	to	execute	decarbonization	projects	according	to	established	plans	may	
affect	GC’s	Net	Zero	Goal	and	will	send	ripple	effects	on	our	competitiveness,	
reputation, stakeholder confidence, and investor interest. 

•	 At	the	same	time,	the	implementation	of	measures	to	achieve	the	Net	Zero	
Goal is regarded as an opportunity for GC to step up as a leader in conducting 
business in accordance with sustainability principles. 

ISR	2022	page	140-181	
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Strategic Risk Factors

Business Impact

Additional 
Information

Mitigation •	 Follow	up	on	the	private	sector’s	sustainability	movements	as	well	as	monitor	
government measures, laws and regulations pertaining to greenhouse gas 
control/promotion management through meetings of the Sustainability 
Development	Committee	(SDC).

•	 Drive	decarbonization	efforts	through	specialized	task	forces	 in	five	areas,	
namely	(1)	Asset	&	Efficiency	Improvement,	(2)	Low	Carbon	Power	&	Heat,	(3)	
Portfolio	Evolution,	 (4)	New	Technology	&	CVC	 Implementation,	and	 (5)	
Offsetting.

• Enhance efficiency in all processes to reduce resource and energy consumption, 
employ new innovations and seek new low-carbon technology to overcome 
current technological constraints. 

• Encourage the implementation of energy reduction projects in factories, follow 
up	on	their	progress	and	assign	energy	reduction	as	a	corporate	KPI.	

• Shift portfolio to low-carbon businesses, such as specialty chemicals, 
bioproducts, green products and products made from renewable materials.

•	 Include	Internal	Carbon	Pricing	as	an	investment	consideration	criterion	and	
set specific criteria for greenhouse gas reduction projects.

• Seek new, effective, and lower-costing technology as well as encourage 
technological	cooperation	between	PTT	Group	companies.

• Coordinate with the government sector to expedite laws, regulations and 
supporting policies.

Climate Action 
Towards Net Zero 
Risk

0=
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บริษัทฯ ประกาศเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Net Zero) 
ด้วยเป้าหมายระยะกลางในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 20 ภายในปี 
2573 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593 เพื่อขับเคลื่อนความเป็น
ผู้น�าด้านความย่ังยืนระดับสากล ท้ังน้ี ประเด็นความเสี่ยงท่ีจ�าเป็นจะต้องได้รับ 
การบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าวครอบคลุมถึงความท้าทายในการ
ผลักดันโครงการเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนทัง้ 3 แนวทางหลกั ได้แก่ Efficiency-
driven, Portfolio-driven และ Compensation-driven ให้บรรลุวัตถุประสงค ์
ตามแผนท่ีได้วางไว้ ตลอดจนความไม่แน่นอนท่ีเกิดจากความไม่ชดัเจนของนโยบายรฐั
ทั้งด้านการก�ากับและสนับสนุนในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

•	 หากบรษิทัฯ	ไม่สามารถด�าเนนิโครงการต่างๆ	เพือ่ลดการปลดปล่อยคาร์บอนให้ลลุ่วงตามแผน	
อาจส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ซึ่งจะส่งผลต่อ 
ความสามารถในการแข่งขัน	ชื่อเสียงที่ดีของบริษัทฯ	ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย	และ
ความสนใจจากนักลงทุน	

•	 ในขณะเดียวกนัการด�าเนนิมาตรการต่างๆ	เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
สทุธใิห้เป็นศนูย์	นบัเป็นโอกาสของบรษิทัฯ	ในการก้าวขึน้เป็นผูน้�าด้านการด�าเนนิธรุกจิตาม
แนวทางความยั่งยืน
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มาตรการรองรับ
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•	 ติดตามการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนต่างๆ	ของทั้งภาคเอกชนและมาตรการภาครัฐ	
กฎหมาย	กฎระเบียบ	ที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับ/ส่งเสริมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 (Sustainability	Development	
Committee:	SDC)

•	 ขับเคลื่อนการด�าเนินงานเรื่อง	Decarbonization	ผ่านคณะท�างานเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้อง	5	
ด้าน	ได้แก่	(1)	Asset	&	Efficiency	Improvement	(2)	Low	Carbon	Power	&	Heat	
(3)	Portfolio	Evolution	 (4)	New	Technology	&	CVC	Implementation	และ	 (5)	
Offsetting

•	 เพ่ิมประสิทธิภาพในทุกกระบวนการเพ่ือลดการใช้ทรัพยากรและลดการใช้พลังงาน	 
น�านวตักรรมใหม่ๆ	มาปรบัใช้และแสวงหาเทคโนโลยคีาร์บอนต�า่รปูแบบใหม่	เพ่ือก้าวข้าม
ขีดจ�ากัดของเทคโนโลยีในปัจจุบัน

•	 สนบัสนนุการท�าโครงการลดการใช้พลงังานในโรงงานต่างๆ	โดยมีการตดิตามความคืบหน้า
โครงการ	รวมทัง้ก�าหนดให้ปรมิาณการใช้พลงังานทีล่ดลง	(Energy	Reduction)		เป็นหนึง่ใน
ตัวชี้วัดการด�าเนินงานขององค์กร	(Corporate	KPI)	

•	 ปรบัเปล่ียน	Portfolio	ไปสูธ่รุกจิและผลติภัณฑ์คาร์บอนต�า่	อาท	ิการลงทนุในธรุกจิเคมีภัณฑ์
ชนิดพิเศษมูลค่าสูง	ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชีวภาพ	ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม	และ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุหมุนเวียน

•	 น�าการก�าหนดราคาคาร์บอน	(Internal	Carbon	Pricing)	มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา
การลงทนุ	รวมทัง้พิจารณาก�าหนดเกณฑ์เฉพาะส�าหรบัโครงการทีล่ดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	

•	 แสวงหาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ	ที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนต�่าลง	 
รวมทั้งผลักดันสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระหว่างบริษัทฯ	ในกลุ่ม	ปตท.	

•	 ประสานภาครฐั	ให้ข้อเสนอเพ่ือผลกัดันกฎหมาย	กฎระเบยีบ	รวมถงึนโยบายสนบัสนนุจาก
รัฐที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัยเสี่ยง
ด้านความพร้อม
ในการมุ่งสู่เป้าหมาย
การลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิ
ให้เป็นศูนย์
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In an effort to strengthen our competitiveness and achieve sustainable 
growth, GC must make preparations in terms of People, Organization, 
and Culture to accommodate changing business models and working 
styles. 

• The inability to manage people and organization risks may result in failure to 
meet corporate goals and execute strategies for future growth. 

• Corporate culture and work environment are key factors in recruiting and 
retaining talent. Therefore, improper management may result in failure in attrating 
and retaining talents.

One	Report	2022	page	99-100

Strategic Risk Factors

Business Impact

Additional 
Information

Mitigation People
•	 Define	new	skill	sets	that	correspond	to	modified	working	processes	and	styles.	

Evaluate knowledge and abilities of current employees in order to design learning 
programs to enhance their knowledge and skills while performing regular  
follow-ups on their progress.

•	 Develop	personnel	by	focusing	on	competencies	that	contribute	to	driving	each	
department’s strategy as well as encourage upskilling/reskilling in preparation for 
future business changes.

Organization
•	 Reinforce	flexibility	and	speed,	increase	the	organization’s	operational	efficiency	

in accordance with changing business contexts and situations, for example, 
encourage cross functional collaborations, etc. 

•	 Implement	FiT	project	to	enhance	end-to-end	lean	&	process	improvement	
together with drive digital transformation by setting synchronized targets, plans 
and operations to achieve maximum operational efficiency.

•	 Designate	Work	from	Home	(WFH)	as	a	normal	form	of	work	for	office	workers	
to create flexibility in accordance with the situation and need of new generation 
employees. 

 
Culture  
•	 Strengthen	corporate	culture	with	 the	GC	SPIRIT	 to	enable	employees’	

understanding, awareness and implementation in order to continuously drive 
the creation of corporate culture and encourage all levels of employees to 
consistently	exhibit	GC’s	4	Core	Behaviors.	

•	 Periodically	follow	up	on	and	survey	employee	opinions,	using	the	acquired	
information to enhance efficiency as well as conduct Employee Engagement 
Survey that covers factors comparable with world-class companies in order to 
improve systems and create a more pleasant organization. 

People and 
Organization Risk
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บรษัิทฯ จะต้องเตรยีมความพร้อมด้านบุคลากร (People) องค์กร (Organization) 
และวัฒนธรรมองค์กร (Culture) เพื่อรองรับรูปแบบการด�าเนินธุรกิจและรูปแบบ
การท�างานท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและ 
การเติบโตอย่างยั่งยืน

•	 การไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านบุคลากรและองค์กรอาจท�าให้การด�าเนินงาน
ต่างๆ	ขององค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่สามารถด�าเนินกลยุทธ์เพ่ือการเติบโต 
ในอนาคตให้ส�าเร็จลุล่วง

•	 วฒันธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมในการท�างานเป็นปัจจัยส�าคัญในการสรรหาและรกัษา
บุคลากรที่มีความสามารถ	ดังนั้น	การบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสมอาจท�าให้บริษัทฯ	 
ไม่สามารถดึงดูดและ/หรือสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
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ด้านบุคลากร
•	 ก�าหนดทกัษะ	(Skill	Set)	ใหม่ทีส่อดคล้องกบักระบวนการและรปูแบบการท�างานทีป่รบัใหม่	

และประเมินความรูค้วามสามารถของพนกังานในปัจจุบนั	เพ่ือออกแบบโปรแกรมการเรยีนรู้
ที่จะสามารถยกระดับความรู้และทักษะ	พร้อมทั้งมีการติดตามผลอย่างสม�า่เสมอ	

•	 ด�าเนนิการพัฒนาบคุลากรโดยมุ้งเน้นไปทีค่วามสามารถ	(Competency)	ทีจ่ะช่วยขบัเคล่ือน
กลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานให้สัมฤทธิ์ผล	พร้อมทั้งส่งเสริมการ	Upskill/	Reskill	 
ให้เตรียมพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในอนาคต

ด้านองค์กร
•	 เสริมสร้างความยืดหยุ่น	ความรวดเร็ว	และเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินการขององค์กร

ให้สอดคล้องกับธุรกิจและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	เช่น	ส่งเสริมการท�างานร่วมกัน
ของบุคลากรจากต่างสายงาน	(Cross	Function)	

•	 ด�าเนินโครงการ	FiT	 เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ	 (Lean	&	Process	 Improvement)	 
แบบ	End-to-End	พร้อมกับการขับเคล่ือน	Digital	Transformation	โดยมีเป้าหมาย	 
แผนงาน	และการด�าเนินการที่สอดคล้องกัน	 เพื่อให้การปรับรูปแบบการด�าเนินการ 
ขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

•	 ก�าหนดให้การท�างานแบบ	Work	from	Home	(WFH)	เป็นรูปแบบการท�างานปกติส�าหรับ
พนักงานส�านักงาน	เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการท�างาน	สอดคล้องกับสถานการณ์	และ
ความต้องการของพนักงานรุ่นใหม	่

ด้านวัฒนธรรมองค์กร 
•	 เสรมิสร้างวฒันธรรมองค์กรด้วยค่านยิม	GC	SPIRIT	ให้พนกังานเกดิความเข้าใจ	ตระหนัก	

และน�าไปปฏบิตั	ิเพ่ือให้เกดิการขบัเคล่ือนการสร้างวฒันธรรมองค์กรอย่างทัว่ถงึทัง้องค์กร	
โดยมีเป้าหมายให้พนกังานในทกุระดับแสดงออกตามพฤตกิรรมหลัก	(4	Core	Behaviors)	
อย่างต่อเนื่อง

•	 ติดตามและส�ารวจความคิดเห็นของพนักงานเป็นระยะ	โดยน�าผลมาปรับปรุงและพัฒนา 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	รวมทั้งจัดท�าแบบส�ารวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	
(Employee	Engagement	Survey)	ที่ครอบคลุมปัจจัยหลายด้าน	สามารถเทียบเคียง 
กับบริษัทชั้นน�าระดับโลก	เพ่ือการปรับปรุงระบบงานต่างๆ	ให้เป็นองค์กรที่น่าท�างาน 
มากยิ่งขึ้น

ปัจจัยเสี่ยง
ด้านบุคลากรและ
องค์กร 
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Emerging Risks
GC performs external factor analysis and emerging risk assessment to determine effective mitigation measures 
with	focus	on	risks	that	may	potentially	cause	impact	within	the	next	3-5	years	to	ensure	proactive	preparations.	
This will allow the company to achieve business goals according to established strategies and directions. 

More	information	is	available	 in	Energy	Management	and	Climate	on	
page	140-181	and	GC’s	Task	Force	on	Climate-related	Financial	
Disclosures	(TCFD)	Report.

Acute global climate change has increased the severity and frequency 
of natural disasters. Consequently, countries have united to establish 
the common goal to reduce greenhouse gas emissions. The Thai 
government has targeted to become carbon neutral by 2050 and achieve 
net zero emission by 2065. Accordingly, policies have been issued while 
relevant laws and regulations have been amended to resolve the 
intensifying environmental problems. In addition, concerns about 
environmental issues have also caused significant changes in consumer 
behavior as both consumers and entrepreneurs now direct their attention 
towards eco-friendly products. 

•	 Without	proper	adjustments	and	adequate	mitigations,	natural	disasters	which	
have become more severe and more frequent may disrupt GC’s business and 
key activities as well as impact properties and employee safety.

•	 If	the	company	lacks	efficient	water	management	planning,	climate	change	
may cause water shortage that will interrupt the production process and affect 
revenues as well as operational credibility. 

• GC’s operating costs may rise as a consequence of our emissions reduction 
efforts and carbon credit costs in our bid to comply with more stringent rules. 
These regulatory changes have also led to an increasing demand for low-carbon 
products. 

• GC turns risks into opportunities by expanding investment in low-carbon 
emission businesses by continuously increasing investment in low-carbon 
product development in tandem with caring for the environment in order to 
answer to consumer demands, maintain the company’s performance value, 
and create shared values with stakeholders in a sustainable manner. 

Environmental

Natural	Factor

Emerging Risks

Business Impact

Category of Risk

Source of Risk

Climate Risk

GC’s Task Force on Climate-related Financial Disclosures Report is available at: 
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ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
บริษัทฯ	 มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและประเมินปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	 เพ่ือก�าหนดมาตรการลดความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ	โดยให้ความส�าคัญกับความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบในอีก	3-5	ปีข้างหน้า	เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับ
สถานการณ์ใหม่ๆ	และช่วยให้บริษัทฯ	สามารถบรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และทิศทางที่ก�าหนดไว้

ทั้งนี้	 สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในหัวข้อการจัดการพลังงานและ 
สภาพภูมิอากาศ	หน้า	140-181	และรายงานตามแนวทางของ	Task	Force	on	
Climate-related	Financial	Disclosures	(TCFD)

การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศโลกท่ีส่งผลให้เกิดภัยพบัิตทิางธรรมชาตท่ีิรุนแรง
และมีอตัราการเกิดบ่อยครัง้ข้ึน จงึน�ามาซ่ึงการตัง้เป้าหมายร่วมกันของประเทศต่าง ๆ 
เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยรัฐบาลไทยตั้งเป้าหมายในการเป็นประเทศ
ท่ีเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ในปี  2593 และจะบรรลุเป้าหมาย 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ในปี  2608  
ส่งผลให้มีการออกนโนบายและการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบเพ่ือแก้ปัญหา 
ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเข้มข้นมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ี ความกังวลเก่ียวกับประเด็นด้าน 
สิ่งแวดล้อมยังส่งผลท�าให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส�าคัญ  
โดยผู้บริโภคและผู้ประกอบการต่างให้ความส�าคัญต่อผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น

•	 ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความถี่และความรุนแรงเพ่ิมขึ้นอาจส่งผลให้เกิดการหยุดชะงัก
ทางธุรกิจและกิจกรรมส�าคัญของบริษัทฯ	รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและ 
ความปลอดภัยของพนักงาน	หากบริษัทฯ	ไม่มีการปรับตัวและเตรียมการรับมือไว้อย่าง
เพียงพอ

•	 หากขาดแผนการบริหารจัดการน�้าที่มีประสิทธิภาพ	การเปลี่ยนแปลงภาพภูมิอากาศอาจ 
ส่งผลกระทบให้เกิดการขาดแคลนน�้าในกระบวนการผลิต	ท�าให้เกิดการหยุดชะงัก 
ของกระบวนการผลิต	ส่งผลต่อรายได้และความน่าเชื่อถือด้านปฏิบัติการของบริษัทฯ	

•	 ต้นทุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ	อาจเพ่ิมสูงขึ้นจากความพยายามในการลดการปล่อย
มลพิษและต้นทนุคาร์บอนเครดิต	เพ่ือให้สอดคล้องกบักฎระเบยีบทีเ่ข้มงวดมากขึน้	นอกจากน้ี
การเปล่ียนแปลงของกฎระเบียบเหล่านี้ยังส่งผลต่อความต้องการผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�่า
มากยิ่งขึ้น	

•	 บริษัทฯ	สามารถสร้างโอกาสโดยขยายการลงทุนในผลิตภัณฑ์และธุรกิจคาร์บอนต�่า 
โดยเพิ่มการลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�า่อย่างต่อเนื่อง	ควบคู่ไปกับการดูแล
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม	 เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค	รักษามูลค่า 
ผลประกอบการของบริษัทฯ	สร้างมูลค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

สิ่งแวดล้อม

ปัจจัยทางธรรมชาติ

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

ผลกระทบต่อธุรกิจ

ประเภทปัจจัยเสี่ยง

แหล่งที่มา

ความเสี่ยงด้าน
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

สำาหรับรายงานตามแนวทางของ Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์
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GC analyzes both internal and external risk factors in order to identify the key 
impacts of climate change on business operations using the Qualitative and 
Quantitative Climate-related Scenario Analysis based on various climate scenarios, 
such	as	RCP	2.6,	IEA	2DS,	IEA	B2DS,	etc.	The	analysis	results	are	then	used	to	
set assumptions, goals, business strategies and directions in order to appropriately 
adapt and respond to stakeholder expectations.

GC implements strategies alongside the management of climate change risks  
and	opportunities	which	 is	 in	 line	with	 the	guidelines	of	 the	Task	Force	on	 
Climate-related	Financial	Disclosures	 (TCFD).	Details	of	 risk	and	opportunity	
management are as follows:

Physical Risks
•	 Formulate	and	conduct	Business	Continuity	Plan	drills	using	different	

hypothetical scenarios at corporate, business group, and subsidiaries levels to 
ensure the adequacy and practicality of measures or mitigation plans. 
Furthermore,	the	drills	are	aimed	to	enable	relevant	executives	and	staffs	to	
acknowledge their roles and responsibilities that must be taken when an incident 
occurs as well as to make necessary improvements beforehand. 

•	 Work	with	consultants	to	assess	the	likelihood	of	future	natural	disasters	and	
forecast impacts on both properties and business operations as information in 
monitoring and making preparations to address potential disaster risk situations. 

Transition Risks
1. Policy and Legal
	 •	 Monitor	and	assess	impacts	and	opportunities	of	short-term	and	long-term	 

	 climate	change	policies.	Follow	up	on	performance	and	review	greenhouse	 
 gas reduction target strategy to be in line with policies and regulations. 

	 •	 Prepare	a	corporate	greenhouse	gas	inventory,	basing	calculation	methods	 
	 on	ISO	14064-1:2018,	the	Greenhouse	Gas	Protocol,	American	Petroleum	 
	 Institute	(API	2009),	Intergovernmental	Panel	on	Climate	Change	(IPCC	2006)	 
	 and	 the	Thailand	Greenhouse	Gas	Management	Organization	 (Public	 
	 Organization),	or	TGO,	 to	determine	 the	company’s	greenhouse	gas	 
 management guidelines. 

2. Technology
 • Enhance efficiency and streamline current production process using new  

 technology and innovations to reduce greenhouse gas emissions. 
 • Study and explore technological investment opportunities with focus on new  

 and cost competitive eco-friendly technologies.

Medium-to	long-term	(3-10	years)

Environmental	Impact/Ecomomic	Impact

Scenario Analysis

Mitigation and 
Opportunities

Timeframe

Type of Impact
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บริษัทฯ	ได้วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ	ทั้งภายในและภายนอก	เพื่อระบุผลกระทบส�าคัญต่อการ
ด�าเนินธุรกิจจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	โดยใช้การวิเคราะห์สถานการณ์จ�าลอง	
(Qualitative	and	Quantitative	Climate-related	Scenario	Analysis)	ผ่านแบบจ�าลอง	 
เช่น	RCP	2.6,	IEA	2DS	และ	IEA	B2DS	เพื่อน�ามาก�าหนดสมมติฐาน	ตั้งเป้าหมาย	และ
ก�าหนดกลยุทธ์ทิศทางการด�าเนินธุรกิจ	ให้สามารถปรับตัวและตอบสนองต่อความคาดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเหมาะสม

บริษัทฯ	ด�าเนินกลยุทธ์ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงและโอกาสด้านการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ	ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ	Task	Force	on	Climate-related	Financial	
Disclosures	(TCFD)	โดยมีรายละเอียดของมาตรการจัดการความเสี่ยงและโอกาส	ดังนี้

ความเสี่ยงทางกายภาพ
•	 จัดท�าและฝึกซ้อมแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในสถานการณ์สมมุติที่แตกต่าง

กันไป	ทั้งในระดับองค์กร	ระดับกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ	์รวมถึงบริษัทในกลุ่ม	เพื่อให้มั่นใจว่า
มาตรการหรอืแผนลดผลกระทบต่อลกูค้าและผูมี้ส่วนได้เสยีมีความเพียงพอสามารถใช้งาน
ได้จรงิ	รวมถงึให้ผูบ้รหิารและพนกังานทีเ่กีย่วข้องได้รบัทราบถงึบทบาทหน้าทีแ่ละสิง่ทีต้่อง
ปฏิบัติเม่ือเกิดอุบัติการณ์ขึ้น	ตลอดจนช่วยให้สามารถบ่งชี้ถึงข้อบกพร่องต่างๆ	ในการ
ด�าเนินมาตรการส�ารอง	เพื่อท�าการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะเกิดอุบัติการณ์จริงขึ้น

•	 ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาในการประเมินโอกาสการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในอนาคต	และ
คาดการณ์ผลกระทบทัง้ต่อทรพัย์สนิและการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	เพ่ือเป็นข้อมูลส�าหรบั
เฝ้าระวังและเตรียมการรองรับสถานการณ์ความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได	้

ความเสี่ยงเปลี่ยนผ่าน
1.	 ด้านกฎหมาย	กฎระเบียบ	และนโยบาย
	 •	 ติดตามและประเมินผลกระทบและโอกาสจากนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลง 

	 สภาพภูมิอากาศทั้งระยะสั้นและระยะยาว	รวมถึงติดตามผลการด�าเนินงาน	ทบทวน 
	 กลยุทธ์เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้สอดคล้องตามนโยบาย	 
	 กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	

	 •	 จัดท�าบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร	โดยอ้างอิงวิธีค�านวณตามมาตรฐาน	 
	 ISO	14064-1:2018,	the	Greenhouse	Gas	Protocol,	สถาบนัปิโตรเลยีมแห่งอเมรกิา	 
	 (American	Petroleum	Institute	:	API	2009)	คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วย 
	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	(Intergovernmental	Panel	on	Climate	Change:	 
	 IPCC	2006)	และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	(องค์การมหาชน)	หรือ	อบก.	 
	 เพื่อใช้ก�าหนดแนวทางในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ

2.	 ด้านเทคโนโลยี
	 •	 เพ่ิมประสทิธภิาพ	ปรบัปรงุกระบวนการผลิตปัจจุบนั	โดยใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ 

	 เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
	 •	 ศึกษาและแสวงหาโอกาสการลงทุนในเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใหม่ที่มี 

	 ประสิทธิภาพและต้นทุนต�่า	

ระยะกลางถึงระยะยาว	(3-10	ปี)

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม/ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

การวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์

มาตรการรองรับ
ปัจจัยเสี่ยงและโอกาส

กรอบเวลา
การเกิดผลกระทบ

ประเภทของผลกระทบ
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Additional 
Information

3. Market
	 •	 Reduce	proportion	of	plastic	resin	production	for	single-use	plastic	while	 

 increasing the proportion of the resin for durable or semi-durable products. 
 • Adjust investment porfolio towards low-carbon businesses in response to  

	 changing	customer	demands,	such	as	High	Value	Business	(HVB),	High	 
	 Value	Products	(HVP),	bioplastics	and	recycled	plastics,	etc.	

4. Reputation 
	 •	 Provide	knowledge,	publicize,	and	create	understanding	through	projects,	 

	 such	as	Upcycling	the	Oceans,	Thailand,	ThinkCycle	Bank,	Thailand	Public-Private	 
	 Partnership	 for	Plastic	and	Waste	Management,	GC	Circular	Living	 
	 Symposium	2022,	to	emphasize	on	our	image	in	sustainability	leadership.	

Opportunity
1. Resource Efficiency and Energy Source 
	 •	 Execute	environmental	projects,	such	as	Maptaphut	Integration	(MTPi)	and	 

 energy saving projects which can enhance performance efficiency, reduce  
 resource and energy consumption, and lower greenhouse gas emissions  
 and production costs. 

2. Product and Service 
	 •	 Set	up	Customer	Solution	Center	(CSC)	to	learn	and	answer	to	consumer	 

 demands through collaborations with customers and partners in designing  
 and adding value to products from plastic waste in order to expand business  
 opportunities.  

	 •	 Build	cooperation	with	tech	startups	and	venture	capitals	(VC)	worldwide	to	 
 raise capability level in developing low-carbon, eco-friendly products that  
 are safe for consumers. 

 3. Market 
	 •	 Set	target	to	increase	the	proportion	of	low	carbon	businesses		to	35	percent	 

	 of	over	all	business	portfolio	in	2030	by	investing	in	production	technology	 
 with low carbon emissions, green products, recycled products, high-performance  
 products and upcycled products to create shared values for stakeholders  
 in accordance with the sustainability framework. 

 • Extend business towards sustainability by working with allnex team to drive  
 growth and upgrade eco-friendly, high-tech innovations along with the pursuit  
 of continuous growth in new markets and the determination to develop  
 coating products that meet environmental requirements. 

 • Study and monitor emerging businesses as a result of the transitional trends  
 towards low-carbon businesses to create sustainable business growth for  
 the future.

4. Resilience
	 •	 Encourage	investment	in	high	value	business	(HVB),	focusing	on	product	 

 groups with high growth rate and profitability, low price volatility and low  
	 carbon	emissions	through	merger	and	acquisition	(M&A).	
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ข้อมูลเพิ่มเติม

3.	 ด้านความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
	 •	 ปรับลดสัดส่วนการผลิตเม็ดพลาสติกที่ใช้เป็นวัตถุดิบส�าหรับผลิตภัณฑ์ประเภท 

	 ใช้ครั้งเดียว	 (Single-use	Plastic)	อาทิ	ถุงพลาสติก	และเพิ่มสัดส่วนการผลิต 
	 ของเม็ดพลาสติกส�าหรับสินค้าคงทนหรือกึ่งคงทนทดแทน

	 •	 ปรบั	Portfolio	การลงทนุสูธ่รุกจิทีมี่การปล่อยคาร์บอนต�า่	เพ่ือตอบสนองความต้องการ 
	 ของลูกค้าที่เปล่ียนแปลงไป	เช่น	กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์พิเศษที่มีมูลค่าสูง	(High	Value	 
	 Business:	HVB)	มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูง	(High	Value	Product:	 
	 HVP)	พลาสติกชีวภาพ	และพลาสติกรีไซเคิล	เป็นต้น

4.	 ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร
	 •	 ให้ความรู	้ประชาสัมพันธ	์และการสร้างความเข้าใจผ่านโครงการต่างๆ	อาทิ	โครงการ	 

	 Upcycling	the	Oceans,	Thailand	โครงการ	ThinkCycle	Bank	โครงการ	Thailand	 
	 Public-Private	Partnership	for	Plastic	and	Waste	Management	ตลอดจนการ 
	 จัดงาน	GC	Circular	Living	Symposium	2022	เพื่อตอกย�้าภาพลักษณ์ของการเป็น 
	 ผู้น�าด้านความย่ังยืน

โอกาส
1.	 ด้านการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
	 •	 ด�าเนนิโครงการด้านสิง่แวดล้อมต่างๆ	อาทิ	โครงการ	Maptaphut	Integration	(MTPi)	 

	 โครงการด้านการประหยดัพลังงาน	ซ่ึงจะสามารถยกระดับประสทิธภิาพการด�าเนนิงาน	 
	 ลดการใช้ทรพัยากรและพลงังาน	ลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	ตลอดจนลดต้นทนุ 
	 การผลิต

2.	 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ	
	 •	 จัดตั้งศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์	 (Customer	Solution	Center:	CSC)	 

	 เพ่ือร่วมเรยีนรูแ้ละสนองตอบต่อความต้องการของผูบ้รโิภคผ่านความร่วมมือกบัลกูค้า	 
	 และพันธมิตรในการออกแบบ	และเพิ่มมูลค่าของสินค้าจากขยะพลาสติกให้สามารถ 
	 ต่อยอดทางธุรกิจได้	

	 •	 สร้างความร่วมมือกับธุรกิจสตาร์ทอัพเทคโนโลยี	 (Tech	Startups)	และ	Venture	 
	 Capital	 (VC)	ทั่วโลก	เพื่อยกระดับความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร 
	 ต่อสิ่งแวดล้อม	ปลอดภัยต่อผู้บริโภค	และปลดปล่อยคาร์บอนต�า่	

3.	 ด้านความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป	
	 •	 เพ่ิมการลงทุนเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�า่	โดยมีเป้าหมายเพ่ิมสัดส่วนการลงทุน 

	 ในกลุ่มธุรกิจดังกล่าวเป็นร้อยละ	35	ในปี	2573	ผ่านการลงทุนในเทคโนโลยีการผลิต 
	 ที่มีการปลดปลดปล่อยคาร์บอนต�่า	การลงทุนในผลิตภัณฑ์สีเขียว	ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล	 
	 ผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูง	และผลิตภัณฑ์อัพไซเคิล	เพื่อสร้างมูลค่าร่วมให้กับผู้ใช้และ 
	 ด�าเนินการตามกรอบความยั่งยืน

	 •	 ต่อยอดธุรกิจสู่ความยั่งยืนโดยท�างานร่วมกับทีมงาน	allnex	เพื่อขับเคลื่อนการเติบโต	 
	 และยกระดับเทคโนโลยนีวตักรรมชัน้สงูทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม	พร้อมทัง้มุ่งแสวงหา 
	 การเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดใหม่ๆ	และมุ่งม่ันพัฒนาสารเคลือบที่ตอบโจทย์ 
	 ด้านสิ่งแวดล้อม

	 •	 ศึกษาและติดตามธุรกิจใหม่	 (Emerging	Business)	จากแนวโน้มการเปล่ียนแปลง 
	 สู่ธุรกิจคาร์บอนต�่า	เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต

4.	 ด้านความยืดหยุ่นและการปรับตัวของธุรกิจ	
	 •	 ผลักดันการลงทุนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์พิเศษที่มีมูลค่าสูง	 (High	Value	Business:	 

	 HVB)	โดยมุ่งเน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการเจริญเติบโตและความสามารถในการท�า 
	 ก�าไรในระดับสงู	มคีวามผนัผวนของราคาต�า่	และปล่อยคาร์บอนต�า่ผ่านการเข้าซ้ือหรอื 
	 ควบรวมกิจการ	(Merger	and	Acquisition:	M&A)	
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The trend of environmental awareness among consumers combined with 
accelerated energy transition, advances in electric vehicle and battery 
technology, government policies and support for the development of 
low-carbon technology and circularity to maximize the efficiency of 
resource utilization and minimize environmental impact will lead to a 
decline in the demand for GC’s petroleum and petrochemical products, 
such as finished fuel oil and single-use plastic resins. 

• Changes in consumer demand reduce the demand for GC’s petroleum and 
petrochemical products, thus affecting our ability to generate income. 

•	 Impact	on	corporate	 image	and	 reputation	as	global	 leading	chemical	
manufacturer. 

• At the same time, it serves as an opportunity for our business to step up as 
leader in sustainability, respond to the needs of the society, consumers, and 
the environment, raise our competitiveness level, and create sustainable value 
for stakeholders. 

Social and Environmental

Environmental	Factor	and	Technological	Factor

Emerging Risks

Business Impact

Category of Risk

Source of Risk

Consumer 
Trends Risk

Upon	formulating	our	strategies	and	business	plans,	GC	monitors	and	analyzes	
future demands for products, taking into account global megatrends and external 
factors, such as the tendency of transitioning from combustion vehicles to electric 
vehicles, peak oil demand as well as markets and demands for recycled products.

Medium	to	long-term	(3-10	Years)

Scenario Analysis

Timeframe

Ecomomic	ImpactType of Impact
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แนวโน้มการตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน 
(Energy Transition) ท่ีเร่งตัวข้ึน ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าและ
แบตเตอรี่ นโยบายภาครัฐ และการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีคาร์บอนต�่า  
รวมถึงเทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circularity) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
ส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีของบริษัทฯ อาทิ น�า้มัน
เชือ้เพลงิส�าเรจ็รปู เม็ดพลาสตกิประเภทใช้ครัง้เดียวท้ิง เปลีย่นแปลงลดลงในอนาคต

•	 ความต้องการของผู้บริโภคเปล่ียนไป	ส่งผลให้ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและ
ปิโตรเคมีของบริษัทฯ	ลดลง	กระทบต่อความสามารถในการสร้างรายได	้

•	 ผลกระทบด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทฯ	ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นน�า 
ของโลก	

•	 ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสทางธุรกิจในการก้าวขึ้นเป็นผู้น�าด้านความยั่งยืนที่ตอบสนอง 
ต่อความต้องการของสังคม	ผู้บริโภค	และสิ่งแวดล้อม	และยกระดับความสามารถในการ
แข่งขัน	และสร้างมูลค่าเพิ่มต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

สังคม	และสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม	(Environmental	Factor)	และเทคโนโลย	ี(Technological	Factors)	

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

ผลกระทบต่อธุรกิจ

ประเภทปัจจัยเสี่ยง

แหล่งที่มา

ปัจจัยเสี่ยง
ที่เกี่ยวกับแนวโน้ม
ความต้องการใช้
ผลิตภัณฑ์ในอนาคต 

บริษัทฯ	ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ในอนาคต	โดยพิจารณา
ครอบคลุมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของโลก	(Megatrends)	ปัจจัยภายนอกต่างๆ	
อาท	ิแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์สันดาปไปสู่รถยนต์ไฟฟ้า	แนวโน้มการเกิดจุดสูงสุด
ของการใช้น�้ามันโลก	(Peak	Oil	Demand)	ตลาด	และความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล	
เป็นต้น	เพื่อน�ามาประกอบการก�าหนดกลยุทธ์และจัดท�าแผนธุรกิจ	

การวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์

ระยะกลางถึงระยะยาว	(3-10	ปี)กรอบเวลา
การเกิดผลกระทบ

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจประเภทของผลกระทบ
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•	 Increase	the	proportion	of	plastic	resin	production	for	durable	or	semi-durable	
products to replace the production of resin for single-use plastic products. 

• Create opportunities to expand into markets for recycled plastic products and 
eco-friendly	products	by	establishing	investment	strategies	in	rPET	and	rHDPE	
businesses.

• Appoint a working group to study the feasibility of investing in green businesses 
in order to expand eco-friendly businesses and seize opportunities from the 
increasing demand for eco-friendly products. 

• Adjust portfolio to focus more on low-carbon businesses, specifically high value 
business	(HVB),	high	value	products	(HVP),	bioplastics	and	recycled	plastics.	

• Explore the possibility of reducing the proportion of high-carbon businesses 
by considering business model adjustments and seeking partners with common 
interests. 

•	 Build	partnership	with	Tech	Startups	and	Venture	Capital	(VC)	around	the	world	
to seek investment opportunities with emphasis on innovative technologies that 
align with GC’s strategies as well as to create high growth business opportunities 
in accordance with megatrends.

Mitigation and 
Opportunities

One	Report	2022	page	102Additional 
Information
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•	 เพ่ิมสัดส่วนการผลิตเม็ดพลาสติกส�าหรับสินค้าคงทนหรือกึ่งคงทนทดแทนการผลิต 
เม็ดพลาสติกที่ใช้เป็นวัตถุดิบส�าหรับผลิตภัณฑ์ประเภทใช้ครั้งเดียว	(Single-use	Plastic)

•	 สร้างโอกาสในการขยายสู่ตลาดผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิลและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม	โดยก�าหนดกลยุทธ์ลงทุนในธุรกิจพลาสติกรีไซเคิล	rPET	และ	rHDPE	

•	 จัดตั้งคณะท�างานเพ่ือท�าการศึกษาความเป็นไปได้และรายละเอียดการลงทุนในโครงการ 
ที่เกี่ยวข้องกับ	Green	Business	เพื่อขยายธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ช่วงชิงโอกาส
ทางธรุกจิจากกระแสความต้องการผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมทีเ่พ่ิมขึน้	และต่อยอด
สู่ความเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรม

•	 ด�าเนินกลยุทธ์ปรับพอร์ตโฟลิโอการลงทุนสู่ธุรกิจที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนต�่า	ได้แก	่ 
กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์พิเศษที่มีมูลค่าสูง	(High	Value	Business:	HVB)	มุ่งเน้นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูง	 (High	Value	Product:	HVP)	พลาสติกชีวภาพ	และพลาสติก
รีไซเคิล	เป็นต้น	

•	 ศกึษาความเป็นไปได้ในการปรบัลดสดัส่วนของธรุกจิทีป่ลดปล่อยคาร์บอนสงู	โดยพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการปรับ	Business	Model	และสรรหา	Partner	ที่มีความต้องการ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ	GC	

•	 สร้างความร่วมมือกับธุรกิจสตาร์ทอัพเทคโนโลยี	(Tech	Startups)	และ	Venture	Capital	
(VC)	 ท่ัวโลกเพ่ือแสวงหาโอกาสการลงทุน	โดยมุ่งเน้นในเทคโนโลยีใหม่ที่สอดคล้องกับ
ทิศทางกลยุทธ	์และเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูงตาม	Megatrends

มาตรการรองรับ
ปัจจัยเสี่ยงและโอกาส
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Competition and polarization between superpowers, global warming, 
limited natural resources, political tensions in different regions and the 
risk of potential international military conflicts have left countries to face 
more challenges in economic cooperation. This may affect economies 
in terms of decreased demand for goods due to economic conditions, 
supply bottlenecks, investment uncertainties, non-tariff trade barriers, 
or issues concerning the intervention of currency exchange rates. 

Geopolitical

Geopolitical	Factor	and	Macroeconomics	Factor

GC closely monitors and analyzes tensions from war, the likelihood of polarization 
of global economic and political systems, and other economic risk factors that 
may impact investment and performance. Consequently, four sub-scenarios have 
been analyzed and identified to assess impacts on the organization’s business 
plan and long-term strategies. Accordingly, follow-ups, reviews and updates of 
relevant situations and factors are required to be carried out on a regular basis. 

Emerging Risks

Business Impact

Category of Risk

Source of Risk

Geoeconomic 
Confrontations

Scenario Analysis

Medium	to	long-term	(3-10	years)Timeframe

• Geopolitcal risks produce significant negative impact on overall economic and 
financial conditions, especially in developing economies, influencing consumer 
demands and spendings which may in turn affect GC’s returns. 

• Conflicts between economic superpowers will result in the imposition of trade 
barriers and specific standards of each country in order to protect the domestic 
economy and gain trade advantages. This may bring about higher operating 
costs, loss of market and competitiveness, and the inability to generate returns 
for stakeholders in the long run. 

• Economic volatility, changes in government policies, lack of economic flexibility, 
and economic attacks decrease investor confidence; thus, delaying investment 
and affecting GC’s investment directions. 

•	 International	conflicts	may	affect	 the	company’s	supply	chain	 in	 terms	of	
procurement of feedstock, machinery, equipment, and key chemicals, as well 
as in the forms of restrictions, obstacles, duration, and cost in delivering 
products. 
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การแข ่งขันและแบ ่ง ข้ัวระหว ่างประเทศมหาอ�านาจ ป ัญหาโลกร ้อนและ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีจ�ากัด ความตึงเครียดทางการเมืองในภูมิภาคต่าง ๆ  
ตลอดจนความเสี่ยงท่ีจะเกิดความขัดแย้งทางการทหารระหว่างประเทศ จะท�าให้
ประเทศต่าง ๆ  ต้องเผชญิความท้าทายในการร่วมมือด้านเศรษฐกิจมากข้ึน ซ่ึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท้ังในประเด็น 
ด้านความต้องการสินค้าท่ีลดลงจากภาวะเศรษฐกิจ ปัญหาอุปทานคอขวด  
ความไม่แน่นอนในการลงทุน การกีดกันทางการค้าท่ีมิใช่ภาษี หรือประเดน็เก่ียวกับ
การแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่าง ๆ 

ภูมิรัฐศาสตร	์

ปัจจัยจากภูมิรฐัศาสตร์	(Geopolitical	Factor)	และเศรษฐศาสตร์มหภาค	(Macroeconomics	
Factor)	

บรษิทัฯ	ติดตามและวเิคราะห์สถานการณ์	รวมถงึโอกาสในการเกดิการแบ่งขัว้อ�านาจของระบบ
เศรษฐกิจและการเมืองโลก	ตลอดจนปัจจัยเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจอ่ืนๆ	ที่อาจมีผลต่อการ
ลงทุนและผลประกอบการอย่างใกล้ชิด	โดยได้วิเคราะห์และก�าหนดสถานการณ์ที่เป็นไปได	้ 
4	ระดับย่อย	เพื่อน�ามาประเมินผลกระทบต่อแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์ระยะยาวขององค์กร	
โดยก�าหนดให้มีการติดตาม	ทบทวน	และอัพเดทสถานการณ์และปัจจัยต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง 
อย่างสม�า่เสมอ

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

ผลกระทบต่อธุรกิจ

ประเภทปัจจัยเสี่ยง

แหล่งที่มา

ความขัดแย้งทางด้าน
ภูมิเศรษฐศาสตร์โลก 

ระยะกลางถึงระยะยาว	(3-10	ปี)

การวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์

กรอบเวลา
การเกิดผลกระทบ

•	 ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์	 (Geopolitics)	ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อภาวะเศรษฐกิจการ
เงินในภาพรวมอย่างมีนัยส�าคัญโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนา	 (Developing	
Economies)	ผลกระทบดงักล่าวส่งผลต่อความต้องการบรโิภค	การจับจ่ายใช้สอย	ซึง่อาจ
กระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ	

•	 ความขัดแย้งระหว่างขั้วอ�านาจทางเศรษฐกิจจะส่งผลให้เกิดการก�าหนดมาตรการ 
กีดกันทางการค้าและมาตรฐานเฉพาะของแต่ละประเทศ	เพ่ือปกป้องเศรษฐกิจภายใน
ประเทศและสร้างความได้เปรียบทางการค้า	ซึ่งอาจท�าให้บริษัทฯ	มีต้นทุนการด�าเนินงาน 
ทีส่งูขึน้	สญูเสยีตลาดและความสามารถในการแข่งขนั	และอาจไม่สามารถสร้างผลตอบแทน
แก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาวได้

•	 ความผันผวนของทิศทางเศรษฐกิจ	แนวโน้มการเปล่ียนแปลงนโยบายรัฐ	สภาวะการ 
ขาดความคล่องตัวทางด้านเศรษฐกิจ	และการโจมตีทางเศรษฐกิจ	ท�าให้ความเชื่อม่ัน 
ในการลงทุนของนักลงทุนลดน้อยลง	นักลงทุนจะชะลอการลงทุน	ส่งผลต่อทิศทางการ
ลงทุนของบริษัทฯ	

•	 ความขัดแย้งระหว่างประเทศอาจส่งผลกระทบต่อระบบห่วงโซ่อุปทาน	(Supply	Chain)	 
ของบริษัทฯ	ทั้งด้านการจัดหาวัตถุดิบ	เครื่องจักร	อุปกรณ์	และสารเคมีส�าคัญ	รวมถึง 
ข้อจ�ากัด	อุปสรรค	ระยะเวลา	และต้นทุนในการจัดส่งสินค้าจากคู่ค้าและให้กับลูกค้า 
ที่เพิ่มสูงขึ้น
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•	 Monitor,	process	and	analyze	global	megatrends	as	well	as	industrial/market	
trends, business issues, technological advancement, and relevant policies in 
order to make long-term forecasts on product prices as well as production 
and operating costs. Such action is part of the sensitivity analysis and corporate 
strategy formulation processes. 

•	 Implement	scenario	planning	in	different	feedstock	price	situations,	support	
and reduce impact from potential future changes and uncertainties in a timely 
manner. 

•	 Focus	on	setting	flexibility	and	optionality	measures	in	terms	of	markets	and	
products to enable GC to flexibly adjust our business in situations of uncertainty 
and create stability in sales and profits. 

• As a result of efficient supply chain management, GC has collaborated with 
suppliers to analyze situations and forecast risks, built relationship with key 
suppliers, increased number of potential regional suppliers, and made long-term 
contracts to ensure that the company will not face shortage of feedstocks or 
spare parts for operations. 

•	 Monitor	announcements	regarding	product	standards	as	well	as	trade	barriers	
of other countries in order to establish mitigation approaches with the 
government and relevant sectors.

• Set plan to develop human resources by upskilling/reskilling, enhance employee 
capacity to be on par with competition and rapid changes. 

Ecomomic	Impact

Mitigation and 
Opportunities

Type of Impact

One	Report	2022	page	103Additional 
Information
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•	 ตดิตาม	ประมวลผล	และวเิคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงทีส่�าคัญของโลก	(Megatrend)	
รวมถึงแนวโน้มอุตสาหกรรม/ตลาด	ประเด็นทางธุรกิจ	ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	
นโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน	เพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ความอ่อนไหว	
(Sensitivity	Analysis)	และการก�าหนดกลยุทธ์ขององค์กร

•	 จัดท�าแผนธรุกจิเพ่ือรองรบัสถานการณ์ทีห่ลากหลาย	(Scenario	Planning)	ในสถานการณ์
ระดับราคาวัตถุดิบต่าง ๆ	 เพ่ือรองรับและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและ 
ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างทันท่วงที	

•	 มุ่งเน้นการก�าหนดมาตรการที่สร้างความยืดหยุ่นและสร้างทางเลือก	 (Flexibility	and	
Optionality)	ในด้านตลาดและผลิตภัณฑ์	ให้บริษัทฯ	สามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจได้อย่าง
คล่องตัวในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน	เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านยอดขายและก�าไร

•	 บรษิทัฯ	มกีารบรหิารจัดการสายโซ่อุปทาน	(Supply	Chain	Management)	ทีมี่ประสทิธภิาพ	
โดยมีการวิเคราะห์สถานการณ์และคาดการณ์ความเสี่ยงร่วมกับคู่ค้า	สร้างความสัมพันธ์
กบัคู่ค้ารายส�าคัญ	รวมทัง้การเพ่ิมจ�านวนคู่ค้าทีมี่ศกัยภาพภายในภูมิภาค	ตลอดจนการท�า
สัญญาระยะยาว	เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ	จะไม่เผชิญปัญหาการขาดแคลนสินค้าหรืออะไหล่
ส�ารองในการด�าเนินงาน	

•	 ตดิตามประกาศมาตรฐานผลติภัณฑ์	รวมถงึมาตรการกดีกนัทางการค้าของประเทศต่างๆ	
เพื่อก�าหนดแนวทางในการรับมือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

•	 ก�าหนดให้มีแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล	โดยการปรับทักษะ	(Upskill/	Reskill)	ยกระดับ
ศักยภาพพนักงานครอบคลุมถึงการสร้างความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีให้พร้อมต่อ 
การแข่งขัน	และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

มาตรการรองรับ
ปัจจัยเสี่ยงและโอกาส

ประเภทของผลกระทบ
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The World Economic Forum (WEF) predicts that the financial status of 
both the government and business sectors may be faced with risks from 
higher debt volume as a consequence of economic impacts during the 
COVID-19 outbreak. This may affect liquidity, the ability to pay debt and 
fund acquisition. It will also create a ripple effect on economic growth. 

• Global economic slowdown has significantly lowered the price and demand 
for both petroleum and petrochemical products which affects the company’s 
returns in a direct and significant manner. 

•	 Debt	crises	combined	with	global	economic	slowdown	may	impact	the	financial	
status of customers and suppliers as well as their ability to pay debt and deliver 
products and services to the company. 

• Costs which have risen in accordance with product demand and supply may 
result in the loss of the ability to generate income and compete while also 
affecting stakeholder confidence. 

•	 Higher	debt	ratio	may	increase	the	company’s	financial	costs	and	affect	the	
ability to obtain funding and maintain credit rating at the investment grade level.

•	 Without	any	debt	headroom,	GC	may	not	be	able	 to	 invest	according	to	
established strategies nor meet project investment goals.

Economic

Macroeconomics	Factor

Emerging Risks

Business Impact

Category of Risk

Source of Risk

Debt Crises

• Conduct Sensitivity Analysis and Stress Test on key risk factors that will influence 
corporate net profit. Accordingly, financial scenarios are implemented to 
contemplate the impacts of changes in key factors, such as foreign exchange 
rates, crude oil price and core product price, etc., on the company’s net profit 
in order to determine supporting measures to mitigate or minimize potential 
losses. 

• Analyze and define four possible sub-scenarios to assess impacts on business 
plan and long-term strategies by requiring regular follow-ups, reviews and 
updates on relevant situations and factors. 

Scenario Analysis

Medium	term	(3-5	years)Timeframe

Ecomomic	ImpactType of Impact
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The World Economic Forum (WEF) คาดการณ์ว่าสถานะทางการเงินของ 
ท้ังภาครัฐและภาคธุรกิจอาจเผชิญความเสี่ยงจากปริมาณหน้ีสินท่ีสูงข้ึนจาก 
ผลทางเศรษฐกิจในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยอาจส่งผลกระทบ 
ต่อสภาพคล่อง ความสามารถในการช�าระหน้ี การจดัหาเงนิทุน และกระทบต่อเน่ือง
ไปยังการเติบโตทางเศรษฐกิจ

•	 การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกท�าให้ราคาและความต้องการผลิตภัณฑ์ทั้งปิโตรเลียมและ
ปิโตรเคมีลดลงอย่างมาก	ซึ่งกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญ

•	 วิกฤตการณ์สภาวะหนี้	ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกอาจส่งผลต่อสถานะ 
การเงินของลูกค้า	คู่ค้า	จนอาจจะกระทบต่อความสามารถในการช�าระหนี้	และการส่งมอบ
สินค้าและบริการให้กับบริษัทฯ	

•	 ราคาต้นทนุทีส่งูขึน้ตามอุปสงค์และอุปทานของสนิค้าและต้นทนุการบรหิารจัดการอาจส่งผล
ให้สูญเสียความสามารถในการสร้างรายได้	 ไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้	และกระทบ 
ต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย

•	 สัดส่วนหนี้ที่สูงขึ้นอาจท�าให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ	สูงขึ้น	และกระทบต่อความ
สามารถในการจัดหาเงินทุนฯ	และการรักษาระดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน	 (Credit	
Rating)	ให้อยู่ในระดับลงทุน	(Investment	Grade)

•	 บริษัทฯ	อาจไม่สามารถลงทุนได้ตามแผนกลยุทธ์หรือตามเป้าหมายการลงทุนโครงการ 
ที่ตั้งไว้	หากไม่มี	Debt	Headroom	คงเหลือ

เศรษฐกิจ

ปัจจัยจากเศรษฐศาสตร์มหภาค

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

ผลกระทบต่อธุรกิจ

ประเภทปัจจัยเสี่ยง

แหล่งที่มา

วิกฤตหนี้ 

•	 มีการวเิคราะห์ความอ่อนไหว	(Sensitivity	Analysis)	และทดสอบภาวะวกิฤต	(Stress	Test)	
ในปัจจัยเสี่ยงส�าคัญที่จะมีอิทธิพลต่อก�าไรสุทธิขององค์กร	โดยใช้แบบจ�าลองทางการเงิน
เพ่ือพิจารณาผลกระทบต่อก�าไรสทุธจิากการเปล่ียนแปลงของปัจจยัส�าคัญ	เช่น	อัตราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ	ราคาน�้ามันดิบ	และราคาสินค้าหลัก	 เป็นต้น	 เพื่อน�ามาก�าหนด
มาตรการรองรับในการบรรเทาหรือลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

•	 วิเคราะห์และก�าหนดสถานการณ์ที่เป็นไปได้	4	ระดับย่อย	เพ่ือน�ามาประเมินผลกระทบ 
ต่อแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์ระยะยาวขององค์กร	โดยก�าหนดให้มีการติดตาม	ทบทวน	
และอัพเดทสถานการณ์และปัจจัยต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ

การวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์

ระยะกลาง	(3-5	ปี)กรอบเวลา
การเกิดผลกระทบ

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจประเภทของผลกระทบ

INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2022
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำาปี 2565 119



•	 Define	risk	management	measures	covering	three	core	aspects,	namely	Price	
Volatility	Risk,	Sale	&	Marketing	Risk,	and	Counterparty	Risk.

•	 Increase	competitiveness	by	minimizing	impact	from	economic	factors	and	
implementing measures covering six aspects, namely feedstock, production, 
sales, project investment, cost control, and communication. 

• Expedite strategy to steer business portfolio towards performance products 
and explore opportunities to expand sales to other export markets in a bid to 
reduce impact from volatility and increase sales agility due to lack of economic 
mobility. 

•	 Implement	a	process	to	review	and	inspect	counterparty	risks	using	the	ESG	
Assessment and evaluate their financial status during the process of vendor 
list registration by conducting regular liquidity assessment and monitoring.

•	 Implement	project	prioritization	process	under	various	possible	economic	
scenarios with focus on alternative financing options in order to prevent impact 
on credit rating and financial discipline. 

Mitigation and 
Opportunities

One	Report	2022	page	103Additional 
Information
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•	 ก�าหนดมาตรการบรหิารจัดการความเสีย่งครอบคลุม	3	ด้านหลกั	ได้แก่	ความผนัผวนของ
ราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ	์(Price	Volatility	Risk)	ด้านการขายและการตลาด	(Sale	&	
Marketing	Risk)	และด้านการบริหารจัดการคู่สัญญา/คู่ค้า	(Counterparty	Risk)

•	 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันผ่านการลดผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจโดยด�าเนิน
การตามมาตรการต่างๆ	ครอบคลมุทัง้	6	ด้าน	ได้แก่	วตัถดิุบ	การผลติ	การขาย	การลงทนุ
โครงการ	การควบคุมค่าใช้จ่าย	และการสื่อสาร

•	 ผลักดันกลยุทธ์ในการปรับพอร์ตฟอลิโอธุรกิจไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง	 (Performance	
Product)	และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น	รวมทั้งแสวงหาโอกาส 
ขยายการขายไปยงัตลาดส่งออกอ่ืนๆ	เพือ่ลดผลกระทบจากความผนัผวนและเพ่ิมความคล่องตวั
ด้านการขายจากสภาวะการขาดความคล่องตัวทางด้านเศรษฐกิจ	

•	 มีกระบวนการทบทวนและตรวจสอบความเสีย่งของคู่ค้ารายส�าคัญโดยใช้การประเมินแบบ	
ESG	Assessment	รวมทั้งประเมินสถานะทางการเงินในระหว่างขั้นตอนการขึ้นทะเบียน
ผู ้ขายรายใหม่	 (Vendor	List)	 โดยมีการตรวจประเมินและติดตามความเสี่ยงด้าน 
สภาพคล่องเป็นประจ�า

•	 มีกระบวนการทบทวนและจัดล�าดบัความส�าคญัของโครงการลงทนุและการจัดการทรพัยากร
ในอนาคต	(Project	Prioritization)	บนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นไปได้ต่างๆ	โดย 
มุ่งเน้นพิจารณาทางเลือกการจัดหาเงินทุนเพ่ือไม่ให้กระทบต่อ	Credit	Rating	และ 
วินัยทางการเงิน

มาตรการรองรับ
ปัจจัยเสี่ยงและโอกาส

One	Report	2565	หน้า	103ข้อมูลเพิ่มเติม

INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2022
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำาปี 2565 121



CORPORATE GOVERNANCE, 
BUSINESS CODE OF 
CONDUCT AND CORPORATE 
COMPLIANCE
การกำากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ 
และการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง 

Key Stakeholders
ผู้มีส่วนได้เสียหลัก

Business Partner
หุ้นส่วนทางธุรกิจ

Shareholder
ผู้ถือหุ้น

Employee
พนักงาน

Creating Shared Business Value
การสร้างคุณค่าร่วมกันทางธุรกิจ

Social and 
Relationship Capital

สังคม

Financial Capital
การเงิน

Human Capital
บุคลากร

GC is a large national conglomerate with clear business ethics and responsibilities that align with the Corporate 
Governance Policy. GC is listed on the Stock Exchange of Thailand (SET). Its definitive requirements have 
contributed to work safety.
GC เป็นองค์กรใหญ่ระดับประเทศ มีจรรยาบรรณในการท�าธุรกิจชัดเจน มีความรับผิดชอบตามนโยบายการก�ากับดูแล 
กิจการที่ดี อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีข้อก�าหนดที่ชัดเจน ท�าให้มีความปลอดภัยในการท�างาน

Mr. Saenpithak Dechpanyarat  
Director 
CR3 Thailand
นายแสนพิทักษ์ เดชปัญญารัตน์ 
กรรมการบริษัท
บริษัท CR3 Thailand

16.3, 16.5

Target:
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Stakeholder Impact 
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

Business Impact 
ผลกระทบต่อธุรกิจ

• Efficient corporate governance is an essential 
factor which enables GC to respond to stakeholder 
demands across the supply chain. It establishes 
understanding and encourages involvement of all 
stakeholders in order to render resilience in its 
incorporation to our business strategies, 
contributing to the accomplishment of goals and 
objectives, excellent short-term and long-term 
operating results, and stakeholder trust. 

•	 การก�ากบัดูแลกจิการทีดี่และมีประสทิธภิาพเป็นปัจจยัส�าคัญ
ที่ช่วยให้บริษัทฯ	สามารถตอบสนองต่อความต้องการ 
ของผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน	ด้วยการสร้าง
ความเข้าใจและสนบัสนนุการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้เสยี
ทกุฝ่าย	เพ่ือน�ามาปรบัใช้ในกลยทุธ์การด�าเนนิธรุกจิอย่าง
ทันท่วงทีและเหมาะสม	 (Resilience)	ส่งผลให้องค์กร
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์	 มีผลประกอบการที่ดี 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	และสร้างความเชื่อม่ันของ 
ผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัทฯ

• Conducting business in compliance with Corporate 
Governance and Business Code of Conduct boosts 
GC’s competitiveness amidst changing business 
conditions, society, and environment through the 
promotion of innovation and responsible business 
conduct. It also prevents potential risks resulting 
from noncompliance and creates sustainable 
values for the business. 

•	 การด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธรุกจิ	(Corporate	Governance	&	Business	
Code	of	Conduct)	ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของบรษิทัฯ	ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงของสภาพ
ธุรกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	โดยการส่งเสริมนวัตกรรม
และประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ	 อีกทั้งช่วย
ป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	
กฎ	ระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง	และสร้างคุณค่าให้กจิการอย่างยัง่ยนื
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Key Achievement in 2022
ความส�าเร็จที่ส�าคัญของบริษัทฯ ในปี 2565

Commitment
ความมุ่งมั่น
GC conducts business with responsibility, transparency, accountability, and fairness in strict 
adherence to our good corporate governance principles, Business Code of Conduct,  
Anti-Corruption	Policy,	and	Corporate	Compliance	Policy	in	order	to	enable	effective	corporate	
governance in GC Group. Such effort reiterates our commitment to become a role model in 
corporate governance at both the national and international levels. 

บรษิทัฯ	ด�าเนนิธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	และเป็นธรรม	โดยยดึม่ันในหลกัการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดี	จรรยาบรรณธุรกิจ	นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	และนโยบายการก�ากับดูแล 
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย	กฎ	ระเบียบของบริษัทฯ	อย่างเคร่งครัด	เพื่อสนับสนุนให้การก�ากับ
ดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ	มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง	 (Effective	Corporate	Governance	 in	GC	
Group)	ตอกย�า้ความมุ่งม่ันในการเป็นองค์กรต้นแบบด้านการก�ากับดูแลกจิการทีดี่ทัง้ในระดับประเทศและ
ระดับสากล

• Zero complaints regarding fraud and corruption
• บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน

• 100 percent of GC’s executives and employees declared conflicts 
 of interest via an online platform
• ร้อยละ 100 ของผู้บริหารและพนักงานจัดท�าแบบรายงานการเปิดเผยรายการที่มี
 หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านระบบออนไลน์

• 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 ของผู้บริหารและพนักงานเข้าเรียนรู้และลงนามรับทราบใบพันธสัญญาของคู่มือ
 การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านระบบออนไลน์

• GC encouraged the adoption of the Whistleblower Policy and process in four 
additional subsidiaries, bringing the total to 12 subsidiaries.

• บริษัทฯ ส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่มจัดท�านโยบายและกระบวนการจัดท�าระบบรับข้อร้องเรียน
 ของตนเอง เพิ่มขึ้นอีก 4 บริษัท รวมทั้งสิ้น 12 บริษัท
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The	Board	of	Directors,	executives	and	employees	at	
all levels attach great importance to the adherence to 
the	good	corporate	governance	principles.	 In	 this	
regard, GC has implemented 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, 
transparency, and accountability.  

In	2022,	GC	participated	in	a	corporate	governance	
assessment,	namely	the	Corporate	Governance	Report	
of	Thai	Listed	Companies	2022	(CGR)	conducted	by	
the	Thai	Institute	of	Directors	Association	(IOD).	As	a	
result, GC received an excellent assessment score, 
which	corresponds	to	a	score	range	of	90-100	out	of	
100,	 in	all	categories	for	the	eleventh	consecutive	
year.  

Furthermore,	GC	joined	the	ASEAN	CG	Scorecard	
2021	evaluation	held	by	the	 Institute	of	Corporate	
Directors,	Philippines	and	won	three	ASEAN	Corporate	
Governance	Scorecard	awards,	namely	ASEAN	Asset	
Class,	ASEAN	Top	20,	and	Top	3	of	Thai	PLCs.	This	
reflects GC’s status as a role model in adhering to 
the good corporate governance principles. 

Corporate Governance
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ	ผู ้บริหาร	 และพนักงานทุกระดับ	 
ให้ความส�าคญักบัการปฏบิตัติามหลักการก�ากับดูแลกจิการทีดี่	
โดยบริษัทฯ	ได้จัดท�าและประกาศใช้นโยบายการก�ากับดูแล
กจิการทีดี่	คู่มือการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่และจรรยาบรรณธรุกจิ	
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสากลของ	Organization	 for	 
Economic	Co-operation	and	Development	 (OECD)	 
รวมถงึหลกัการก�ากับดูแลกจิการทีดี่ส�าหรับบรษิทัจดทะเบยีน
ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์	
(ส�านักงาน	ก.ล.ต.)	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 
เพือ่ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด�าเนนิธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบ	
เป็นธรรม	โปร่งใส	และตรวจสอบได้	

ในปี	2565	บริษัทฯ	 ได้เข้ารับการประเมินโครงการส�ารวจ 
การก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�าปี	2565	
(Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies	
2022:	CGR)	ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	
(Thai	Institute	of	Directors	Association:	IOD)	โดยบรษิทัฯ	
ได้รับผลคะแนนการประเมินทกุหวัข้อในระดับดีเลศิ	(Excellent)	
ซึ่งเป ็นกลุ ่มที่ มีช ่วงคะแนนระหว่าง	 90-100	 คะแนน	 
จากคะแนนเต็ม	100	คะแนน	ต่อเนื่องเป็นปีที่	11	

นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ได้เข้ารับการประเมินการก�ากับดูแล 
กิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียน	 (ASEAN	CG	
Scorecard)	ประจ�าปี	2564	จัดขึ้นโดย	The	Institute	of	
Corporate	Directors,	Philippines	โดยบรษิทัฯ	ได้รบัรางวลั	
ASEAN	Corporate	Governance	Scorecard	จ�านวน	3	
รางวัล	ได้แก	่ASEAN	Asset	Class,	ASEAN	Top	20	และ	
Top	3	of	Thai	PLCs	แสดงถึงการเป็นองค์กรต้นแบบที่มี
การด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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CREATION OF 
LONG-TERM VALUE

RESPONSIBILITY

EQUITABLE 
TREATMENT 

ACCOUNTABILITY

TRANSPARENCY

ETHICS

for the organization 
มีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว

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

of all stakeholders
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

for one’s decisions and actions with availability of explanation to 
support such decisions and actions 
มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ/การกระทำาของตนเอง โดยสามารถ
ชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจ/การกระทำานั้นได้

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

and morals in the conduct of business 
มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

Additional information on Corporate Governance Policy 
and relevant practices is available at:   
สำาหรับนโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการที่ดี
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์

C
R
E
A
T
E

Key Principles of GC Good Corporate Governance
หลักส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CREATE)
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Board Composition
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	15	คน	
โดยมีกรรมการที่มิใช่ผู้บริหารจ�านวน	14	คน	กรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร	1	คน	และกรรมการอิสระตามนิยามคุณสมบัติ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ	และประกาศคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทนุของส�านกังาน	ก.ล.ต.	จ�านวน	9	คน	(ข้อมลู	ณ	วนัที่	
31	มกราคม	2566)	ซึ่งกรรมการทุกคนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	อีกทั้งยังมีความรู้	ความเชี่ยวชาญ	ทักษะ	
และประสบการณ์ที่หลากหลาย	สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดให้
กรรมการบริษัทฯ	 ทุกคนด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท 
จดทะเบียนไม่เกิน	5	บริษัท	เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการบริษัทฯ	
สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และ 
มีประสิทธิภาพ	ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและ 
เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยในปี	2565	
บริษัทฯ	ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	รวมทั้งสิ้น	15	
ครัง้	เพ่ือก�ากบัดูแลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับบริษัทฯ	และมติที่ประชุม 
ผูถ้อืหุน้อย่างครบถ้วนและเคร่งครดั	โดยรายละเอียดเกีย่วกบั
การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัต ิ
ในการก�ากับดูแลกิจการ	และการเข้าร่วมการประชุมของ 
คณะกรรมการปรากฏในแบบ	56-1	One	Report	ประจ�าปี	2565	
หน้า	193-211	และหน้า	188-189

Board Composition
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

Executive Director
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

Non-executive Director
กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร

Independent Director
กรรมการอิสระ

2
years

Board Size and Independence
จ�านวนกรรมการบริษัทฯ และความเป็นอิสระ

Board Tenure
ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ 

Average Board Tenure
ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งโดยเฉลี่ยของกรรมการบริษัทฯ

Gender Diversity 
ความหลากหลายทางเพศ

person
คน

persons
คน

persons
คนpersons

คน

persons
คน

person
คน

persons
คน

persons
คน

Male
ผู้ชาย

Female
ผู้หญิง

1 11
3
1

14

13 2

9

ปี

GC’s	Board	of	Directors	was	composed	of	 15	
members,	namely	14	non-executive	directors,	one	
executive director with nine independent directors 
(Information	as	of	January	31,	2023)	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 
stipulated by relevant laws and regulations. They must 
also possess diversified 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 on 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	2022,	GC	held	15	Board	Meetings	to	oversee	GC’s	
operations in full and strict compliance with laws, 
objectives, regulations and shareholder resolutions. 
More	 information	on	GC’s	compliance	with	 the	
Corporate	Governance	Policy	and	related	practices,	
and	the	attendance	of	Board	Meetings	is	available	in	
Form	56-1	One	Report	2022	on	page	193-211	and	
188-189.
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Board Composition 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

Name
ชื่อ

Board Position
ต�าแหน่ง GC Board Skills Matrix

Mr. Piyasvasti Amranand 
นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

Mrs. Watanan Petersik
นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค

Mr. Grisada Boonrach 
นายกฤษฎา บุญราช

Mr. Apisak Tantivorawong
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

Mr. Pakorn Nilprapunt
นายปกรณ์ นิลประพันธ์

Professor Somkit Lertpaithoon
ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์

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

Independent	Director	(Non-executive	Director),	
Director	to	the	Audit	Committee,	and	Director	
to the Corporate Governance and 
Sustainability Committee
กรรมการอิสระ	(กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร)	
กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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

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

Independent	Director	(Non-executive	
Director),	Chairman	of	the	Nomination	and	
Remuneration	Committee,	and	Director	to	
the Audit Committee 
กรรมการอิสระ	(กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร)	
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	
และกรรมการตรวจสอบ

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

Furthermore,	GC	has	specified	that	Board	member	
election	shall	be	conducted	annually	 (to	 replace	
members	who	retire	by	rotation)	under	the	criteria	and	
processes for nomination and appointment of Board 
members that are transparent and fair. The director 
nominee must fully meet the qualifications and posess 
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	diversified	
knowledge, capabilities and experience that will 
benefit the formulation of GC’s strategies, directions 
and business plans. 

บริษัทฯ	ก�าหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการเป็นประจ�าทุกป	ี
(แทนกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามวาระ)	ภายใต้หลัก
เกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ	 
ทีโ่ปร่งใสและเป็นธรรม	โดยพจิารณาจากคุณสมบตัทิีค่รบถ้วน
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ 
ทีเ่กีย่วข้อง	ข้อบงัคับบรษิทัฯ	และหลกัการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่	
ตลอดจนองค์ประกอบในเรื่องความหลากหลายของคณะ
กรรมการ	(Board	Diversity	Policy)	ได้แก่	สัดส่วนกรรมการ
อสิระและกรรมการทีเ่ป็นเพศหญิง	(ความหลากหลายทางเพศ)	
ความหลากหลายทางเชื้อชาติและสัญชาติ	 รวมถึงความ 
หลากหลายทางทักษะ	ความรู้ความสามารถ	ประสบการณ์	
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตาม	Board	Skills	Matrix	 
ของบริษัทฯ	ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดกลุ่มธุรกิจ	
Global	Industry	Classification	Standard	(GICs)	Level	1	
Classification	 เพื่อให้ม่ันใจว่า	คณะกรรมการบริษัทฯ	
ประกอบด้วยบคุคลทีมี่ความรู	้ความสามารถ	และประสบการณ์
ทีห่ลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการก�าหนดกลยทุธ์	ทศิทาง	
และแผนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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Additional information on the Board’s knowledge, skills and 
experience that correspond with GC’s business industry 
according to GC Board Skills Matrix is available at: 
สำาหรับข้อมูลความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมธุรกิจตาม 
Board Skills Matrix ของบริษัทฯ 
สามารถดูเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ 

Additional information on the Board of Directors Nomination 
Process and Board diversity is available in topic (9) of the Corporate 
Governance & Business Code of Conduct Handbook page 17-18:  
สำาหรับข้อมูลกระบวนการสรรหาคณะกรรมการบริษัทฯ และความหลากหลาย
ของคณะกรรมการของบริษัทฯ สามารถดูเพิ่มเติมได้ ในคู่มือ
การกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ 
หน้า 17-18 หัวข้อ (9) บนเว็บไซต์

Name
ชื่อ

Board Position
ต�าแหน่ง GC Board Skills Matrix

Mr. Kongkrapan Intarajang 
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง

M.L. Chayotid Kridakon
ม.ล. ชโยทิต กฤดากร

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

Independent	Director	(Non-executive	Director)	
and	Director	to	the	Corporate	Governance	and	
Sustainability Committee
กรรมการอิสระ	(กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร)	และ
กรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Materials	
Industry

Security

Engineering Enterprise	Risk	
Management Accounting

Sustainability Sustainability	&	
Climate

Information	
Technology Cybersecurity

Economics

Law

Business 
Management

Mr. Sarawut Kaewtathip  
นายสราวุธ แก้วตาทิพย์

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

Mr. Chadil Chavanalikikorn
นายชฎิล ชวนะลิขิกร

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

Lieutenant General 
Nimit Suwannarat
พลโท นิมิตต์ สุวรรณรัฐ

Independent	Director	(Non-executive	Director)	
and	Director	to	the	Nomination	and	
Remuneration	Committee
กรรมการอิสระ	(กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร)	และกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

Mrs. Pantip Sripimol 
นางปานทิพย์ ศรีพิมล

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

Mr. Noppadol Pinsupa
นายนพดล ปิ่นสุภา

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

Mr. Cherdchai Boonchoochauy
นายเชิดชัย บุญชูช่วย

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

Mr. Somkiat Prajamwong
นายสมเกียรติ ประจ�าวงษ์

Independent	Director	(Non-executive	Director)	
and	Director	to	the	Nomination	and	
Remuneration	Committee
กรรมการอิสระ	(กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร)	และ	
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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Details on the Board Performance Assessment are available in Form 56-1 One Report 2022 
on page 135 under the topic of Board Performance Assessment. 
รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำาปี 2565 
หน้า 135 หัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

GC	requires	that	the	Board	Performance	Assessment	
shall be conducted in the forms of Group Assessment, 
Self-assessment, and Cross-assessment on an annual 
basis. GC also considers appointing a third-party 
consultant to assist in the formulation of guidelines 
and provide recommendations on the Board 
Performance	Assessment	every	three	years	to	enable	
the Board in reviewing its own performance and 
improvements of the past year, which will lead to 
greater development and improvement for better 
operational efficiency.

In	2022,	EY	Corporate	Services	Company	Limited	(EY)	
was appointed as GC’s independent third-party 
consultant	for	the	2022	Board	Performance	Assessment	
project in accordance with the Thai Corporate 
Governance	Code	 for	 Listed	Companies	 2017	 
(CG	Code)	 issued	by	the	Securities	and	Exchange	
Commission	(SEC).	The	scope	of	project	includes	the	
improvement of quality of GC’s Group Assessment, 
Self-assessment,	and	Cross-assessment	Forms	and	
the annual performance assessment by means of 
conducting individual interviews in comparison with 
assessment scores as well as the preparation of an 
analysis report on the assessment results and the 
recommendation	of	 the	Board	of	Directors.	This	
project enables GC to further improve, monitor and 
enhance	 the	Board’s	performance.	 In	addition,	 
the	Board	Performance	Assessment	consists	of	eight	
main components as follows:

Board of Directors Performance Assessment
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ	ก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ	(Board	Performance	Assessment)	
ในรูปแบบการประเมินทั้งคณะ	 (Group	Assessment)	 
การประเมินตนเอง	 (Self-assessment)	และการประเมิน 
แบบไขว้	(Cross-assessment)	เป็นประจ�าทกุปี	และพิจารณา
ในการจดัจ้างทีป่รกึษาภายนอกมาช่วยในการก�าหนดแนวทาง	 
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ในทุกๆ	3	ปี	เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ร่วมพิจารณา
ทบทวนผลการปฏบิตังิานและแนวทางปรบัปรงุต่างๆ	ในรอบ
ปีที่ผ่านมา	น�าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการด�าเนินงาน 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยในปี	2565	บริษัทฯ	ได้คัดเลือกที่ปรึกษาอิสระภายนอก 
คือ	บริษัท	อีวาย	คอร์ปอเรท	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด	(EY)	ส�าหรับ
โครงการประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	
ประจ�าปี	 2565	ตามแนวปฏิบัติของหลักการก�ากับดูแล 
กิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี	2560	 (CG	Code)	 
ของส�านักงาน	ก.ล.ต.	เพ่ือด�าเนินการปรับปรุงคุณภาพของ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	
แบบทั้งคณะ	ตนเอง	และแบบไขว้	และประเมินผลการปฏิบัติ
งานประจ�าปี	โดยวิธกีารสมัภาษณ์แบบรายบคุคล	เปรยีบเทียบ
กับผลคะแนนการประเมิน	พร้อมทั้งจัดท�ารายงานการ 
วเิคราะห์ผลประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบรษิทัฯ	
เพื่อให้บริษัทฯ	สามารถน�าไปใช้ในการปรับปรุง	ติดตาม	และ
พัฒนาการปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัฯ	ต่อไป	ท้ังนี้	
องค์ประกอบหลักในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วย	8	ด้าน	ดังนี้

Main Components of Board Performance Assessment
องค์ประกอบหลักในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัทฯ

Board Performance Assessment 
Result is excellent.
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ในระดับดีเยี่ยม

Self-assessment 
(Individual Evaluation)
การประเมินตนเอง
(ประเมินรายบุคคล)

Cross-assessment
การประเมินแบบไขว้ 
(ประเมินกรรมการท่านอื่น)

98.1

96.4

98.4

Group Assessment
การประเมินทั้งคณะ
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Board structure and performance
โครงสร้างและการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัทฯ

GC Group structure 
โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ

Behavior and culture 
พฤติกรรมและวัฒนธรรม

Governance of regulatory bodies 
การก�ากับดูแลหน่วยงาน
ด้านการควบคุม

Board composition
องค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริษัทฯ

Roles, duties, and 
responsibilities
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

Trainings and development of 
knowledge and skills 
การอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถ

Governance of disclosures and 
performance assessment
การก�ากับดูแลการรายงาน
การเปิดเผยข้อมูลและ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน



Additional information on GC’s Corporate Governance & Business Code of Conduct Handbook is available online at: 
สำาหรับข้อมูลคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ 
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์

GC is committed to operating our business in 
compliance with the Business Code of Conduct while 
enhancing the responsibility towards stakeholders 
across	 the	supply	chain.	 In	 this	 regard,	GC	has	
determined	that	the	Board	of	Directors,	executives,	
and all employees shall strictly observe and comply 
with	GC’s	Anti-Corruption	Policy	and	the	Corporate	
Governance	&	Business	Code	of	Conduct	Handbook.	
In	 2022,	 GC	 continued	 to	 communicate	 and	
disseminate the Business Code of Conduct to all 
employees and relevant stakeholders through various 
channels,	such	as	PR	e-mails,	GC	website,	trainings,	
CG	Day,	and	Supplier	Conference,	etc.,	in	order	to	
create awareness, knowledge and understanding 
while	instilling	the	Ethical	Behavior	&	Integrity	Culture.	
Furthermore,	GC	has	reviewed	and	 improved	our	
compliance processes in accordance with international 
criteria	as	well	as	streamlined	 the	Whistleblower	
process for more efficiency. 

Business Code of Conduct and Corporate Compliance
จรรยาบรรณธุรกิจและการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ	 ยึดม่ันการด�าเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณธุรกิจ	 
(Business	Code	of	Conduct)	ควบคู่กับความรับผิดชอบ
ต่อผู ้มีส ่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน	 โดยก�าหนดให้ 
คณะกรรมการบริษัทฯ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกระดับยึดถือ
และปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริต	
คอร์รัปชันและคู่มอืการก�ากับดแูลกิจการที่ดแีละจรรยาบรรณ
ธุรกิจอย่างเคร่งครัด	โดยในปี	2565	บริษัทฯ	ได้สื่อสารและ
เผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ	 ให้กับพนักงาน 
ทุกระดับของบริษัทฯ	และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องรับทราบ
อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ	 เช่น	อีเมล
ประชาสัมพันธ์	 เว็บไซต์ของบริษัทฯ	การจัดอบรม	การจัด
กิจกรรม	CG	Day	และ	Supplier	Conference	เป็นต้น	 
เพื่อสร้างความตระหนัก	ความรู้ความเข้าใจ	และมาตรฐาน
การประพฤตปิฏบิตัแิละวฒันธรรมด้านจรยิธรรม	ทัง้เป็นคนเก่ง
และคนดี	 (Ethical	Behavior	&	Integrity	Culture)	อีกทั้ง
บรษิทัฯ	ยังได้ทบทวนและปรบัปรงุกระบวนการท�างานด้านการ
ก�ากบัดูแลการปฏิบตังิาน	(Compliance)	ให้มีความสอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล	รวมถึงปรับปรุงกระบวนการ
จัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Implementation of Business Code of Conduct and Corporate Compliance
กระบวนการด�าเนินงานด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

CG & CC, 
and Business 

Code of 
Conduct & 

Anti-corruption

Corporate Governance & Business 
Code of Conduct Handbook, and 

Corporate Compliance Policy

External Activities Cooperated 
with the PTT Group, namely 

PTT Group CG Day
Agenda base "Hook Talk" 

in the Meeting

GC's Intranet Website
Corporate Governance

CG & CC Column in the 
Corporate & GRC Newsletters

CG & CC 
e-Learning Courses

New Employee 
Orientation

Corporate Governance Mail, 
Corporate Compliance Mail, and 

GRC Communication Mail

Internal Activities

of the directors
have signed 

an acknowledgement

100
of the employees

have signed 
an acknowledgement

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

100
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GC requires that all executives and employees of GC 
have the duty to study, complete the knowledge 
assessment, and sign the Acknowledgement and 
Conformity	Form	of	 the	Corporate	Governance	&	
Business	Code	of	Conduct	Handbook	via	the	Hook	
Acknowledgment	&	Learning	platform	on	an	annual	
basis in order to enable the accurate and appropriate 
implementation	of	the	Corporate	Governance	Policy	
and	Principles,	Business	Code	of	Conduct	and	 
Anti-Corruption	Policy	and	Practices	in	their	operations.	

In	2022,	100	percent	of	executives	and	employees	of	
GC	 and	 10	 subsidiaries	 completed	 the	 tasks.	 
The assessment results indicated that executives and 
employees of GC Group were able to apply knowledge 
acquired	from	the	Hook	Acknowledgement	&	Learning	
System to their working behaviors at an excellent 
level,	which	 is	equivalent	 to	91	percent	of	 total	
employees. 

บรษิทัฯ	ก�าหนดให้ผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดับมีหน้าทีศ่กึษา	
ท�าแบบประเมินความรูค้วามเข้าใจ	และลงนามใบพันธสญัญา
ของคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจเป็น
ประจ�าทุกปีผ่านระบบฮูก	Acknowledgment	&	Learning	
เพ่ือน�านโยบายและหลกัการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่	จรรยาบรรณ
ธุรกิจ	นโยบาย	และแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	 
ไปปรบัใช้ในการปฏิบตังิานได้อย่างถกูต้องเหมาะสม 

โดยในปี	 2565	ผู ้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ	และ 
บรษิทัในกลุม่จ�านวน	10	บรษิทั	ได้ด�าเนนิการผ่านระบบครบถ้วน
ร้อยละ	100	โดยผลการประเมินพบว่า	ผู้บริหารและพนักงาน
ของกลุ่มบริษัทฯ	สามารถน�าความรู ้ที่ได้รับจากระบบฮูก	 
Acknowledgment	&	Learning	ไปปรับใช้กบัพฤตกิรรมการ
ท�างานอยู่ในระดับดีมาก	หรือคิดเป็นร้อยละ	91	ของจ�านวน
พนักงานทั้งหมด	

GC communicates and strengthens knowledge and 
understanding about the Business Code of Conduct 
for	executives	and	employees	at	all	levels	via	“Hook	
Talk”, which is conducted in the form of video and 
disseminated	via	e-mails	and	Web	Department	in	the	
Intranet	System	on	a	monthly	basis.	Executives	are	
required	 to	 use	 “Hook	 Talk”	 as	 a	means	 of	
communication with their staff during key activities 
such	as	Town	Hall	meetings	or	adding	it	as	an	agenda	
in internal meetings in order to instill an ethical working 
behavior culture by establishing “Tone at the Top”.  
In	2022,	evaluation	results	revealed	that	95	percent	
of employees acknowledged and understood the 
contents relating to Business Code of Conduct 
communicated	via	“Hook	Talk”.

Hook Acknowledgment & Learning 
ฮูก Acknowledgment & Learning

Communicating Business Code of Conduct via Hook Talk
การสื่อความจรรยาบรรรณธุรกิจผ่านฮูก Talk

บริษัทฯ	สื่อสารและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ	ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน 
ทุกระดับของบริษัทฯ	โดยจัดท�า	"ฮูก	Talk"	ในรูปแบบของ
วดีิโอเผยแพร่ผ่านทางอีเมลและ	Web	Department	ในระบบ
อินทราเน็ต	 (Intranet)	 เป็นประจ�าทุกเดือน	โดยก�าหนดให้ 
ผู้บริหารน�า	"ฮูก	Talk"	ไปสื่อความให้กับพนักงานในสังกัด	 
ผ่านกิจกรรมที่ส�าคัญ	(Town	Hall)	หรือจัดให้เป็น	Agenda	
Base	ก่อนการประชมุต่างๆ	ภายในบรษิทัฯ	เพ่ือเป็นการปลกูฝัง
วัฒนธรรมการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมให้เกิดขึ้นภายใน
องค์กรด้วยการสร้าง	 "Tone	at	 the	Top"	ทั้งนี้	ผลการ
ประเมินในปี	2565	พบว่าพนักงานร้อยละ	95	รับทราบและ
เข้าใจการสื่อความจรรยาบรรณธุรกิจผ่าน	"ฮูก	Talk"

Acknowledgment &

ฮูก
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GC recognizes the important role that corporate 
compliance plays in GC and GC Group. Therefore,  
A third party has been contracted to evaluate and 
analyze our corporate compliance processes to align 
them	with	international	standards	and	criteria.	In	this	
regard,	 the	 ISO	37301:	Compliance	Management	
Systems	 -	 2021	 (E)	 has	 been	 implemented	 in	
formulating guidelines:

•	 Establish	the	Compliance	Management	Roadmap,	
prioritize work plans and determine appropriate 
development timeframe.

• Set non-compliance risk identification and 
assessment guidelines, define adequate and 
appropriate prevention and compliance control 
measures covering all processes. 

• Establish guidelines on the implementation of 
digital or technological tools to support corporate 
compliance.

• Analyze necessary resources and capacities of 
compliance supervisor.   

 
The objective of this project is to enhance the 
efficiency of compliance processes in GC and 
subsidiaries as well as prevent risks and create 
sustainability.	It	is	expected	that	GC	will	complete	our	
compliance process improvement according to 
strategy	by	2023.	

บรษิทัฯ	เลง็เหน็ความส�าคัญของการก�ากบัดูแลการปฏบิตังิาน	
(Corporate	Compliance)	ของบริษัทฯ	และบริษัทในกลุ่ม
โดยได้ว่าจ้างทีป่รกึษาภายนอก	(Third	Party)	มาประเมินและ
วเิคราะห์กระบวนการท�างานด้านการก�ากบัดูแลการปฏบิตังิาน
ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบยีบ	ให้สอดคล้องกบัเกณฑ์
มาตรฐานสากล	โดยใช้เกณฑ์	 ISO	37301:	Compliance	
Management	Systems	-	2021	(E)	มาเป็น	Guidelines	
ได้แก่

•	 จัดท�าแผนงานด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎ
ระเบียบ	ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	 (Compliance	 
Management	Roadmap)	รวมถึงจัดล�าดับความส�าคัญ
ของแผนงาน	และก�าหนดช่วงเวลาด�าเนินการพัฒนา 
ที่เหมาะสม	

•	 จัดท�าแนวทางการระบุและประเมินความเสี่ยง	จากการ 
ไม่ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์	และก�าหนดแนวทาง
ป้องกัน	และมาตรการควบคุม	(Compliance	Control)	
ที่เพียงพอเหมาะสมให้ครอบคลุมทุกกระบวนการท�างาน	

•	 จัดท�าแนวทางในการน�าเครื่องมือดิจิทัลหรือเทคโนโลยี 
มาใช้สนับสนุนการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน

•	 วเิคราะห์ทรพัยากรและศกัยภาพทีจ่�าเป็นของผูก้�ากบัดูแล
ด้าน	Compliance			

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ
ท�างานด้าน	Compliance	ของกลุม่บรษิทัฯ	ให้มปีระสทิธภิาพ
เพ่ิมขึ้น	ตลอดจนป้องกันความเสี่ยงและสร้างความยั่งยืน 
ของบริษัทฯ	โดยคาดว่าการด�าเนินงานปรับปรุงกระบวนการ
ท�างานด้าน	Compliance	ของบริษัทฯ	ตามแผนกลยุทธ์ 
จะเสร็จสมบูรณ์ในปี	2566	

Corporate Compliance Management System Evaluation in accordance with ISO 37301
โครงการประเมินระบบงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายและ
กฎ ระเบียบตามหลัก ISO 37301
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In	addition,	GC	has	also	streamlined	the	Whistleblower	
System using a centralized structure to compile 
whistleblowing, fines, and penalties information, and 
allowing the information to be exchanged between 
GC’s governance-related departments. This is to 
enhance the efficiency in management, analysis of 
control guidelines or improvements to prevent fraud 
or misconduct in the future. The scope of the 
Whistleblower	System	has	also	been	expanded	to	
cover stakeholders of GC and subsidiaries in 
accordance with GC Group’s Corporate Governance 
guidelines.

นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียน	
(Whistleblower	System)	ให้เป็นลักษณะการรวมศูนย์กลาง
ข้อมูลเกีย่วกบัข้อร้องเรยีนในด้านต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้	(Centralized	
Whistleblowing,	Fines,	and	Penalties	Information)	และ
ให้มีการสื่อสารแลกเปล่ียนข้อมูลในระหว่างหน่วยงานที่ท�า
หน้าที่ในการก�ากับดูแลของบริษัทฯ	 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการจัดการ	การวิเคราะห์หาแนวทางในการจัดการควบคุม	
หรือการแก้ไขปรับปรุงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือปฏิบัติ
ไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ต่างๆ	ในอนาคต	รวมถึงการขยาย
ขอบเขตระบบการรบัเรือ่งร้องเรยีนให้ครอบคลุมผูมี้ส่วนได้เสยี
ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ	และบริษัทในกลุ่มตามแนวทางการ
ก�ากับดูแลบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ

It	 is	GC’s	priority	to	manage	our	organization	with	
transparency, accountability, fairness and zero 
tolerance on any form of corruption, whether directly 
or	indirectly.	In	this	regard,	GC	has	implemented	and	
announced	the	Anti-Corruption	Policy	as	part	of	the	
Corporate	Governance	Policy	and	 the	Corporate	
Governance	&	Business	Code	of	Conduct	Handbook	
and	has	appointed	an	Anti-corruption	Working	Group.	
In	addition,	GC’s	Board	of	Directors,	executives	and	
employees at all levels are required to acknowledge 
and strictly adhere to our policy and handbook as a 
norm in performing their duties. Any actions in violation 
of anti-fraud, anti-corruption and anti-bribery laws are 
unacceptable and subject to disciplinary action and 
legal punishment. 

บรษิทัฯ	ให้ความส�าคัญกบัการบรหิารจัดการองค์กรด้วยความ
โปร่งใส	ตรวจสอบได้	 เป็นธรรม	และไม่ยอมรับการทุจริต																
คอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	 (Zero	
Tolerance	on	any	Form	of	Corruption)	โดยได้จัดท�าและ
ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่ง
ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือการก�ากับดูแล
กจิการทีดี่และจรรยาบรรณธรุกจิ	พร้อมทัง้แต่งตัง้คณะท�างาน
ส่งเสรมิการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชนั	ทัง้นี	้คณะกรรมการบรษิทัฯ	
ผู้บริหาร	และพนักงานทุกระดับมีหน้าที่รับทราบและยึดถือ
นโยบายและคู่มือของบรษิทัฯ	เป็นบรรทดัฐานในการปฏบิตังิาน
อย่างเคร่งครัด	และถือว่าการกระท�าใดๆ	ที่เป็นการฝ่าฝืน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน	 (Fraud	and	Corruption)	รวมถึงการให้หรือ 
รับสินบน	(Bribery)	เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง	และจะต้องได้รับโทษ
ทางวินัยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Anti-corruption
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
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Mr. Kongkrapan Intarajang
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง 
Chief Executive Officer & President
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

นอกจากนี้	บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดให้พนักงานทุกระดับจัดท�า 
แบบรายงานการเปิดเผยรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เป็นประจ�าทุกปีและเม่ือเกิดเหตุการณ	์ 
เพ่ือตดิตามและสอบทานรายการความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ที่อาจมีขึ้นภายในองค์กร	 รวมทั้งป ้องกันการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนตัวและ/หรือผู ้ที่เกี่ยวข้อง	 โดยในปี	 2565	 
คณะกรรมการบริษัทฯ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	รวมทั้งบริษัท
ในกลุ่มจ�านวน	15	บริษัท	ได้จัดท�าแบบรายงานการเปิดเผย
รายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ครบถ้วน
ร้อยละ	100	แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการด�าเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบรษิทัฯ	ด้วยความโปร่งใส	ตรวจสอบได้	และเป็นไปตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

GC expresses our intention to refrain from accepting gifts, 
assets and any other forms of reward on the New Year’s Seasonal 
Greetings and any other occasions through the No Gift Policy. 
In this regard, we have continuously promoted and conveyed this 
message to third parties through our website every year.

บริษัทฯ แสดงเจตนารมณ์ในการงดรับของขวัญ ทรัพย์สิน 
และผลประโยชน์อื่นใด ในช่วงเทศกาลปีใหม่และโอกาสอื่นใด 
(No Gift Policy) โดยได้เผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้บุคคลภายนอกรับทราบอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ�าทุกปี

Furthermore,	GC	has	determined	that	employees	at	
all levels shall complete a conflict of interest disclosure 
report on an annual and occurrence basis as a means 
to monitor and review possible conflicts of interest 
within the organization and prevent any attempt to 
gain personal benefit for oneself and/or that of related 
parties.	 In	2022,	100	percent	of	GC’s	Board	of	
Directors,	executives	and	employees	as	well	as	15	
subsidiaries completed the conflict of interest 
disclosure report, reflecting GC Group’s intent to 
conduct business with transparency, accountability 
and in compliance with the good corporate governance 
principles.
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GC encourages our subsidiaries to declare their intent 
and	 join	 the	Thai	Private	Sector	Collective	Action	
Against	Corruption	(CAC)	to	enable	the	implementation	
of appropriate, adequate and standardized internal 
control pol ic ies, pract ices and systems on  
anti-corruption to prevent internal corruption risks in 
GC	Group.	In	2022,	our	four	subsidiaries	have	been	
certified as CAC members, and two subsidiaries have 
also declared their intent to join the CAC and are in 
the process of submitting their membership requests. 

Furthermore,	GC	also	communicates	to	stakeholders,	
such as suppliers, customers, and business partners 
to enable acknowledgement, understanding and 
compliance	with	GC’s	Anti-corruption	Policy	and	its	
practices as well as encourage them to implement 
sufficient and appropriate anti-corruption measures 
using	 the	same	standard	as	GC.	 In	addition,	we	
participated in the CAC Change Agent project, which 
encouraged	more	than	10	supplier	companies	to	join	
the	CAC.	 Its	main	objective	 is	 the	expansion	of	a	
transparent business network that is free of corruption. 
As a result, GC obtained the CAC Change Agent 
Award	for	the	year	2022.	

บริษัทฯ	สนับสนุนให้บริษัทในกลุ่มประกาศเจตนารมณ์และ 
เข้าร่วมเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ 
ภาคเอกชนไทย	(Thai	Private	Sector	Collective	Action	
Against	Corruption:	CAC)	เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ	มีนโยบาย
แนวปฏิบัติ	และระบบควบคุมภายในเรื่องการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชันที่เหมาะสม	เพียงพอ	และเป็นมาตรฐานเดียวกัน	
ช่วยป้องกนัความเสีย่งในการเกดิทจุรติคอร์รปัชนัภายในองค์กร	
โดยในปี	2565	มีบริษัทในกลุ่มจ�านวน	4	บริษัท	ที่ได้รับ 
การรบัรองจาก	CAC	และอีก	2	บรษิทั	ทีไ่ด้ประกาศเจตนารมณ์
และอยู่ระหว่างการยื่นขอรับรองเป็นสมาชิก

นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังได้สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	
อาทิ	คู่ค้า	ลูกค้า	และพันธมิตรทางธุรกิจ	เพื่อรับทราบ	เข้าใจ	
และปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปัชนัของบรษิทัฯ	ตลอดจนส่งเสรมิให้มีมาตรการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชันที่เพียงพอ	เหมาะสม	เป็นมาตรฐานเดียวกัน
กับของบริษัทฯ	ทั้งนี้	บริษัทฯ	 ได้เข้าร่วมโครงการ	CAC	
Change	Agent	ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนให้บริษัทคู่ค้า 
เข้าร่วมโครงการ	CAC	มากกว่า	10	บรษิทั	โดยมีเป้าหมายหลกั
คือการขยายเครือข่ายการประกอบธุรกิจที่โปร่งใส	ปราศจาก
การคอร์รัปชัน	ส่งผลให้บริษัทฯ	ได้รับรางวัล	CAC	Change	
Agent	Award	ประจ�าปี	2565	

Collaboration with Anti-corruption Partners Network
การเข้าร่วมภาคีเครือข่ายด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

Subsidiaries with Declaration 
of Intent to Join CAC
บริษัทในกลุ่มที่ได้ยื่นค�าประกาศเจตนารมณ์
เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ CAC

Subsidiaries Certified by CAC
บริษัทในกลุ่มที่ได้รับการรับรองจาก CAC
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Additional information on Business Code of Conduct and Corporate Compliance is available on: 
สำาหรับข้อมูลด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
สามารถดูเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ 

GC has established that fraud and corruption risk 
assessment shall be conducted annually to prevent 
fraud and corruption within the organization in 
accordance	with	GC	Group’s	Anti-corruption	Policy	
and	CAC’s	Self-Evaluation	Form.	

To increase efficiency in managing fraud and 
corruption	risk,	GC	conducted	the	CSA	x	Fraud	Risk	
Assessment	project,	in	2022,	which	integrates	fraud	
and corruption risk assessment into Control  
Self-assessment System, or CSA Connect, for 
executives and employees working in the procurement 
department. The project was executed in the form of 
a workshop to enable executives and employees to 
identify and assess fraud and corruption risks in the 
work	process	(Control	Self-assessment)	and	determine	
sufficient and appropriate internal control system 
through CSA Connect. This involves the systematic 
compilation and storage of information which allows 
information to be analyzed for further purposes and 
creates data connectivity in order to achieve greater 
operational efficiency and effectiveness.

Additionally,	GC	has	also	implemented	the	Fraud	Risk	
Universe	which	gathers	 information	on	 risks	and	
internal control relating to fraud and corruption from 
best practices and credible sources. Such information 
is	embedded	in	GC’s	Risk	&	Control	Library	to	enable	
employees’ understanding about fraud and corruption 
risks.	 It	can	also	be	efficiently	applied	to	 the	risk	
assessment process in each department’s operating 
process. The benefits of this project will contribute to 
GC’s ability to prevent fraud and corruption risks, 
enhance efficiency of operating process to fulfill 
objectives, and create a control culture within the 
organization.

บริษัทฯ	ก�าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต
คอร์รัปชันเป็นประจ�าทุกปี	 เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต
คอร์รัปชันภายในองค์กรตามแนวปฏิบัติที่ก�าหนดในนโยบาย
ต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนัของกลุ่มบรษิทัฯ	และแบบประเมิน
ตนเองของ	CAC	

ทั้งนี้	 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ด้านทุจริตคอร์รัปชัน	ในปี	2565	บริษัทฯ	ได้จัดท�าโครงการ	
CSA	x	Fraud	Risk	Assessment	ซึ่งเป็นการบูรณาการการ
ประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันเข้ากับระบบประเมิน
การควบคุมภายในโดยผู้ปฏิบัติงานเอง	หรือ	CSA	Connect	
ส�าหรบัผูบ้รหิารและพนกังานสายงานจดัหาผ่านการจดัอบรม
เชิงปฏิบัติ	(Workshop)	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุและ
ประเมินความเสีย่งด้านทจุรติคอร์รปัชนัในกระบวนการท�างาน	
(Control	Self-assessment)	และก�าหนดระบบควบคุมภายใน
ทีเ่พยีงพอและเหมาะสมผ่านระบบ	CSA	Connect	โดยมกีาร
รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ	สามารถน�าข้อมูล 
ไปใช้วิเคราะห์ต่อยอด	ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงของข้อมูล	 
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น	

นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังได้จัดท�า	Fraud	Risk	Universe	 
ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันจากแนวปฏิบัติที่ดีและแหล่งความรู้
ที่น่าเชื่อถือ	 โดยน�ามาใส่ไว้ใน	Risk	&	Control	Library	 
ของบริษัทฯ	 เพ่ือช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจความเสี่ยงด้าน
ทุจริตคอร์รัปชัน	และสามารถน�ามาปรับใช้ในการประเมิน
ความเสี่ยงในกระบวนการท�างานของหน่วยงานตนเอง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดท�า
โครงการนี้	 จะช่วยให้บริษัทฯ	สามารถควบคุมความเสี่ยง 
ด้านทุจริตคอร ์รัปชันไม ่ให ้ เกิดขึ้น	 เ พ่ิมประสิทธิภาพ 
ของกระบวนการปฏบิตังิานให้บรรลวุตัถปุระสงค์	และก่อให้เกดิ
วัฒนธรรมการควบคุมขึ้นในองค์กร

CSA x Fraud Risk Assessment
โครงการ CSA x Fraud Risk Assessment

CSA 
x 

Fraud Risk 
Assessment

Achieve Business Objective

Improve Effectiveness

Ensure Risk & Control Awareness

Optimize Value & Resources
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กลยุทธ์การดำาเนินงาน

OUR 
STRATEGY IN

ACTION





Good 
Citizenship
ดีต่อโลก



9.4, 9.5

CLIMATE CHANGE 
MANAGEMENT
การบริหารจัดการ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Target:

13.1, 13.212.1, 12.2, 
12.5

8.2, 8.43.9 7.2, 7.3

GC holds a clear goal to achieve net zero emissions and transparently discloses information to investors. In 
my point of view, GC conducts business with efficiency. When GC targets overseas markets, I will want to 
work together with the company on the development of process innovation.
GC มีเป้าหมายท่ีชัดเจนไปสู่ Net Zero และการเปิดเผยข้อมูลต่อนักลงทุนอย่างดี และมองว่า GC มีประสิทธิภาพในการ 
ด�าเนินธุรกิจ ถ้ามุ่งสู่ตลาดต่างประเทศ อยากให้พัฒนาด้านนวัตกรรมในกระบวนการผลิต

Mr. Tanawat Chumpolphaisa 
Investment Analyst
AIA Investment Management Thailand Limited

คุณธนวัฒน์ ชุมพลไพศาล
นักวิเคราะห์การลงทุน
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จ�ากัด

Key Stakeholders
ผู้มีส่วนได้เสียหลัก

Social and 
Relationship Capital

สังคม

Natural Capital
สิ่งแวดล้อม

Creating Shared Business Value
การสร้างคุณค่าร่วมกันทางธุรกิจ

Business Partner
หุ้นส่วนทางธุรกิจ

Community, Society and 
the Environment

ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม

Financial Capital
การเงิน

Manufactured Capital
การผลิต
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Stakeholder Impact 
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

Business Impact 
ผลกระทบต่อธุรกิจ

• GC must adapt to cope with and respond to 
climate change by improving operational efficiency, 
expanding investment in low-carbon businesses, 
and developing technology to create shared value 
for stakeholders and make contributions to the 
value chain and the society. 

• Climate-related risks have obliged GC to develop 
cutt ing-edge technology and innovat ion. 
Concurrently, our employees must enhance their 
potential in innovation research and development 
to streamline production processes for maximum 
efficiency, enable appropriate use of energy,  
and support the invention and development of 
low-carbon products for the market.   

• Rising costs from the development of advanced 
technology that is crucial to accommodate climate 
change and consumer needs as well as the 
enlarged investment proportion in response to 
GC's Net Zero Target may impact the value of 
financial returns which may not meet the 
expectations of shareholders and investors.

•	 บรษิทัฯ	ต้องปรบัตวัเพ่ือรบัมือและตอบสนองการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ	ทัง้การปรบัปรงุประสทิธภิาพการด�าเนนิงาน	
การขยายการลงทุนในธุรกิจคาร์บอนต�่า	และการพัฒนา
เทคโนโลย	ีก่อให้เกดิการสร้างมูลค่าร่วมให้แก่ผูมี้ส่วนได้เสยี	
และส่งผลต่อคุณค่าตลอดห่วงโซ่คุณค่าและสังคม

•	 ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 
ส่งผลให้บริษัทฯ	ต้องพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ที่ล�้าสมัย	และพนักงานต้องยกระดับศักยภาพในการ
ค้นคว้าและพัฒนานวตักรรมเพ่ือน�ามาปรบัปรงุกระบวนการ
ผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	ใช้พลังงานอย่างเหมาะสม	
รวมถึงการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�่าออกสู่
ตลาดมากขึ้น	

•	 ต้นทุนที่สูงขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง	ซึ่งจ�าเป็น
ต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	และ 
ความต้องการของผู้บริโภค	รวมถึงการขยายสัดส่วน 
การลงทุนที่สนองตอบต่อเป้าหมาย	Net	Zero	มากขึ้น	
อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าผลตอบแทนทางการเงิน 
ทีไ่ม่สนองตอบต่อความคาดหวงัของผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุ	

• Climate-related risks may interrupt GC’s production 
processes and affect business continuity as well 
as the ability to deliver goods to customers, thus 
hindering the latter’s business operations. As a 
result, both GC’s revenues and credibility may 
decline. 

• Changes in regulations may increase GC’s 
operating costs. 

• The trend of consumer demand which is increasingly 
shifting towards low-carbon products has permitted 
GC to expand investment in low-carbon products 
and businesses through increased investment in 
low-carbon product development in tandem with 
care for the environment.   

•	 การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลให้กระบวนการผลิต
หยดุชะงักจึงเกดิผลกระทบต่อความต่อเนือ่งในการด�าเนนิธรุกจิ	
รวมถงึไม่สามารถจัดส่งสนิค้าให้กบัลกูค้า	ท�าให้ลูกค้าไม่สามารถ
ด�าเนินธุรกิจได้	อาจท�าให้รายได้และความน่าเชื่อถือของ 
บริษัทฯ	ลดลง

•	 การเปล่ียนแปลงของกฎระเบียบต่างๆ	อาจท�าให้ต้นทุน
การด�าเนินงานของบริษัทฯ	เพิ่มขึ้น	

•	 แนวโน้มของความต้องการผลิตภัณฑ์ของผู ้บริโภค	 
ที่เปล่ียนถ่ายไปสู่ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�่ามากขึ้น	ท�าให้
บริษัทฯ	มีโอกาสในการขยายการลงทุนในผลิตภัณฑ์และ
ธุรกิจคาร์บอนต�่า	 โดยการเพ่ิมการลงทุนในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�า่อย่างต่อเนือ่ง	ควบคู่ไปกบัการดูแล
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
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Key  Achievement in 2022
ความสำาเร็จที่สำาคัญของบริษัทฯ ในปี 2565

• Reduced energy consumption by 1,440,848 GJ and lowered costs by 471.60 million baht 
• ลดการใช้พลังงาน 1,440,848 จิกะจูล และลดค่าใช้จ่าย 471.60 ล้านบาท 

• Energy efficiency in 10 operating sites is at the leading levelts
• ประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน 10 พื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทฯ อยู่ในระดับชั้นน�า

• Greenhouse gas emissions (scope 1 & 2) are at 8.60 million tons CO
2
 equivalent, 

accomplishing the targeted goal (not exceeding 8.60 million tons CO
2
 equivalent)

• การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 1 และ 2) เท่ากับ 8.60 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ (ไม่เกิน 8.60 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

• Decreased freshwater withdrawal from natural sources for production processes by 
6.34 million m3, or 10.71 percent of total water withdrawal

• ลดปริมาณการดึงน้�าจืดจากแหล่งน้�าธรรมชาติมาใช้ในกระบวนการผลิต 6.34 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็นร้อยละ 10.71 ของการใช้น้�าทั้งหมด

Commitment
ความมุ่งมั่น
GC strives to become a global leader in sustainability. We have created a balance between 
business growth and environmental responsibility while supporting the Sustainable Development 
Goals (SDGs) and aiming to reduce greenhouse gas emissions (scope 1 & 2) to net zero by 
2050. Accordingly, we have implemented efficient resource management (Efficiency-driven) 
and adjusted long-term business portfolio by transforming 40 percent of the long-term adjusted 
EBITDA into low-carbon businesses by 2030 (Portfolio-driven). At the same time, we continue 
to maintain the organization’s growth and provide integrated solutions to customers in 
accordance with the needs of more eco-conscious consumers, such as investing in bioplastic 
and recycled plastic businesses. Meanwhile, we have implemented Circular Economy in order 
to explore additional business opportunities in circularity through projects such as Waste 
Management Value Chain and YOUTURN Platform. GC also emphasizes carbon compensation 
through advanced technology and nature-based solutions (compensation-driven) in tandem 
with promoting stakeholder engagement in a bid to achieve our established goals. 

บริษัทฯ	มุ่งม่ันที่จะเป็นผู้น�าด้านความยั่งยืนในระดับสากล	สร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและ 
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	พร้อมทั้งสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 (Sustainability	 
Development	Goals:	SDGs)	และมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์	 (Net	Zero)	 
ในขอบเขต	1	และ	2	ภายในปี	2593	โดยการบรหิารจัดการทรพัยากรให้เกดิประสทิธภิาพ	(Efficiency-driven)	
ปรับโครงสร้างธรุกจิในระยะยาวสูธ่รุกจิคาร์บอนต�า่ร้อยละ	40	ของ	Long-term	Adjusted	EBITDA	ภายใน
ปี	2573	 (Portfolio-driven)	โดยยังคงรักษาการเติบโตขององค์กร	การสร้างทางเลือกที่หลากหลาย 
อย่างครบวงจรให้กับลูกค้า	สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากขึ้น	 
เช่น	การลงทุนในธุรกิจพลาสติกชีวภาพ	พลาสติกรีไซเคิล	รวมถึงการด�าเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน	
(Circular	Economy)	โดยหาโอกาสทางธรุกจิใหม่ๆ	ด้าน	Circularity	เพิม่เตมิ	เช่น	Waste	Management	
Value	Chain	และ	YOUเทิร์น	แพลตฟอร์ม	เป็นต้น	และการชดเชยคาร์บอน	(Compensation-driven)	 
ผ่านการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและแนวทางธรรมชาติต่าง	ๆ	โดยบูรณาการควบคู่ไปกับการส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้
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> Challenges
Accomplishing the Net Zero Target within 2050 by 
reducing greenhouse gas emissions, in conjunction 
with investment management for continual business 
growth.

> Strategic Responses 
GC has formulated the Energy Management Strategy 
and the Climate Strategy in response to greenhouse 
gas reduction efforts under the United Nation’s climate 
change target. Our climate change management 
guidelines are in accordance with those of the Task 
Force on Climate-Related Financial Disclosures 
(TCFD). We have also conducted environmental 
projects and improved operational processes with 
emphasis on enhancing efficiency, lowering resource 
consumption, and increasing the proportion of 
alternative energy use, such as solar power generation 
projects and importing biogas for production, etc. 

Furthermore, GC focuses on transforming long-term 
business portfolio into low-carbon businesses, 
expanding investment in high value businesses (HVB), 
eco-friendly products, and corporate venture capital 
(CVC) to access and develop novel innovation as well as 
solutions that respond to market needs. GC also 
highlights integrating collaboration with suppliers and 
customers while building cooperation with network 
partners. 

> ความท้าทาย
การด�าเนินงานเพ่ือให้บริษัทฯ	บรรลุเป้าหมายการลดการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิป็นศนูย์	(Net	Zero)	ภายในปี	2593	
โดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ควบคู่กบัการบรหิารจดัการ
การลงทุนให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง

> การดำาเนินงานเพื่อตอบสนอง
บรษิทัฯ	ก�าหนดกลยทุธ์การบรหิารจดัการพลงังานและกลยทุธ์
ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	พร้อมตอบรับการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้เป้าหมายการรับมือการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การสหประชาชาต	ิโดย
ได้ก�าหนดแนวทางการบรหิารจดัการและรบัมือต่อการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ	Task	Force	
on	Climate-related	Financial	Disclosures	(TCFD)	ตลอดจน
จัดท�าโครงการด้านสิง่แวดล้อม	ปรับปรงุกระบวนการด�าเนนิงาน	
โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการด�าเนินงาน	ลดการใช้
ทรัพยากร	เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน	เช่น	โครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	และโครงการน�าเข้า 
ไบโอแก๊สเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต	เป็นต้น

นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ 
ในระยะยาวสู่ธุรกิจคาร์บอนต�า่	ขยายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ
เคมีภัณฑ์มูลค่าสูงที่มีดัชนีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต�่า	
(High	Value	Business:	HVB)	ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร 
กบัสิง่แวดล้อม	และการลงทนุผ่าน	Corporate	Venture	Capital	
(CVC)	 เพ่ือเข้าถึงและพัฒนานวัตกรรมใหม่	ๆ	ตลอดจน 
ส่งมอบโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการของตลาด	รวมถึง 
การบรูณาการความร่วมมือกบัคู่ค้า	ลกูค้า	และสร้างความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่าย	

Challenges and Strategic Responses
ความท้าทายและการดำาเนินงานเพื่อตอบสนอง
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• Reduce greenhouse gas emissions (scope 1 & 2) 
by 20 percent within 2030 and achieve Net Zero 
emissions while halving scope 3 emissions by 
2050.  

• Develop decarbonization pathways by combining 
the principles of Circular Economy with different 
carbon offsetting methods with multiple greenhouse 
gas reduction approaches. 

• Restructure business portfolio to 40 percent of the 
long-term adjusted EBITDA from Net Zero aligned 
businesses by 2030 through expansion of 
investment in high value businesses (HVB), green 
business, and recycling business. 

Stepping Up Our Ambitions
แผนการดำาเนินงานในอนาคต

•	 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง	 (ขอบเขต	1	และ	2)	 
ร้อยละ	20	ภายในปี	2573	และมุ่งสูเ่ป้าหมายลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์	 (Net	Zero)	และลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขต	3	ให้ได้ร้อยละ	50	 
ในป	ี2593	

•	 ก�าหนดแนวทางการด�าเนนิการเพ่ือลดการปล่อยคาร์บอน	
(Decarbonization)	โดยการน�าหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
มาผสานเข้ากบัแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ที่หลากหลาย

•	 ปรับโครงสร้างทางธุรกิจเพ่ือให้เป็นธุรกิจคาร์บอนต�่า	 
(Net	Zero)	ร้อยละ	40	ของ	Long-term	Adjusted	
EBITDA	ภายในปี	2573	โดยขยายการลงทนุสูก่ลุม่ธรุกจิ
เคมีภัณฑ์มูลค่าสูงที่มีดัชนีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต�่า	
(High	Value	Business:	HVB)	กลุ่มธุรกิจฐานชีวภาพ	
(Green	Business)	และกลุ่มธุรกิจรีไซเคิล	(Recycling	
Business) 
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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. In this regard, GC has 
appointed the Board Chair to define corporate vision, 
mission, directions and strategies. The Corporate 
Governance and Sustainability Committee and the 
Risk Management Committee (RMC) are in charge of 
monitoring and evaluating the efficiency of climate 
risks and opportunities governance. Meanwhile, the 
Management Committee (MC) has been tasked with 
determining and reviewing sustainability policies, 
approaches and goals as well as consider implementing 
guidelines based on GC’s sustainability strategy 
framework which includes 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. Subsequently, the SDC summarizes 
and reports its performance to the Sustainability Policy 
Supervisory Board every three months. 

Climate Governance
การกำากับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทฯ	ก�าหนดโครงสร้างการก�ากับดูแลและการบริหาร
จัดการการด�าเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	
(Decarbonization)	ครอบคลุมตั้งแต่ระดับกรรมการบริษัทฯ	
จนถึงระดับปฎิบัติการ	 เพ่ือให้การด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง
ทัง้หมดเป็นไปอย่างบรูณาการและมีประสทิธภิาพ	โดยบรษิทัฯ	
ก�าหนดให้ประธานคณะกรรมการบริษัท	 (Board	Chair)	 
เป็นผู้ก�าหนดวสิยัทศัน์	พันธกจิ	ทศิทางและยทุธศาสตร์ในการ
ด�าเนินงาน	 โดยให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและ 
ความยั่งยืน	(Corporate	Governance	and	Sustainability	
Committee)	และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 (Risk	
Management	Committee:	RMC)	ติดตามและประเมินงาน
ด้านการก�ากับดูแลความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวกับสภาพ 
ภูมิอากาศให้มีประสทิธภิาพ	โดยมีคณะบรหิาร	(Management	
Committee:	MC)	ท�าหน้าที่ก�าหนดและทบทวนนโยบาย	
แนวทางการด�าเนินงาน	และเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน	 และพิจารณาแนวทางการด�าเนินงานตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ความยั่งยืนของบริษัทฯ	ที่ครอบคลุมการบริหาร
จัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	และการบริหาร
จัดการเศรษฐกจิหมุนเวยีน	ตลอดจนสนบัสนนุการปฏบิตังิาน
ของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 (Sustainable	 
Development	Committee:	SDC)	ซ่ึงมีหน้าทีก่�าหนดกลยทุธ์
และทิศทางของการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ	
ทั้งนี้คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะสรุปผลการ 
ด�าเนินงานและน�าเสนอต่อคณะกรรมการก�ากับนโยบาย 
ความยั่งยืนทุก	3	เดือน
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Additional information on Climate Governance is available in the TCFD Report (page 11-15):
สำาหรับข้อมูลการกำากับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สามารถดเพิ่มเติมได้ในรายงาน TCFD (หน้า 11-15) 

Policy/Direction 

Strategy

Corporate KPI

Individual KPI 

Climate 
Statement

Organizational Structure of Climate Governance
โครงสร้างการกำากับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

Portfolio-driven

Efficiency-driven

Compensation-driven

Board of Director 

Management Committee

Corporate Governance 
and Sustainability 

Commitee 
Risk Management 

Committee

Sustainable Development 
Committee

• Decarbonization Unit

Enterprise Risk Management 
Committee

• Risk Function Unit
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Role:
The responsibility for the 
identification and assessment 
of climate-related risk and 
opportunities across GC 
assets to determine 
situations or scenarios.

Role:
Risks and opportunities 
assessment are conducted 
on a yearly basis in order to 
forecast and budget the 
process. All risks and 
opportunities are analyzed.

Assessment process

Responsible Function:
Enterprise Risk Management 
Coordinator 

Role:
The physical risk and 
opportunities from natural 
disasters are monitored and 
managed continuously. These 
risk and opportunities are 
communicated to Risk 
Coordinators on a monthly 
basis.

Role:
RMC will then be responsible 
for the policy and risk 
management framework 
establishment as well as 
monitoring and providing 
recommendations on the risk 
management.

Process applied to physical 
risks/opportunities

Responsible Function:
The risk related units and 
departments, and Business Units  
and Support Functions at  
asset level.

Process applied to transition 
risks/opportunities

Responsible Function:
the Enterprise Risk Management 
Committee (ERMC), then, 
Management Committee (MC) 
before reaching the Risk 
Management Committee (RMC) 
for acknowledgement or approval.

The steps Identification Process and Risk Assessment for Climate 
Change in GC Group outlines the process for managing 
climate-related risks and opportunities.

Frequency of the assessment once a year.

GC analyzes both physical and transition risks to 
identify significant climate-related risks on business 
operations using qualitative and quantitative  
climate-related scenario analysis in order to formulate 
a Climate Adaption Plan for potential risks and 
opportunities.

Climate-related Risk Management 
การบริหารจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

บรษิทัฯ	วเิคราะห์ปัจจัยเสีย่งต่างๆ	เพือ่ระบผุลกระทบทีส่�าคัญ
ต่อการด�าเนินธุรกิจจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 
โดยใช้การวิเคราะห์สถานการณ์จ�าลอง	 (Qualitative	and	
Quantitative	Climate-related	Scenario	Analysis)	 
ทั้งความเสี่ยงทางกายภาพ	(Physical	Risk)	และความเสี่ยง
เปลีย่นผ่าน	(Transition	Risk)	เพือ่จัดท�ามาตรการการรบัมือ	
(Climate	Adaption	Plan)	กับความเสี่ยงและโอกาสที่อาจ
เกิดขึ้น	โดยมีรายละเอียดดังนี้	

Physical and Transition Risk Assessment 
กระบวนการระบุและประเมินความเสี่ยง
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Identification process

Responsible Function:
The heads of Business Units (BU) 
and Support Functions (SF)
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Additional information on Climate-Related Risk Management is available in the TCFD Report (page 47-54): 
สำาหรับข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สามารถดูเพิ่มเติมได้ในรายงาน TCFD 

ภัยแล้งอาจส่งผลต่อ
ปริมาณน�้าจืดที่ไม่เพียงพอ
ส�าหรับการใช้ใน
กระบวนการผลิต รวมถึง
การอุปโภคและบริโภค 
ซึ่งอาจน�าไปสู่การหยุดชะงัก
ของกระบวนการผลิตและ
ระบบสาธารณูปโภค 
นอกจากนี้ ยังส่งผล
ให้บริษัทฯ อาจมีต้นทุนการ
จัดหาน�้าและต้นทุนการ
ปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อการ
บริหารจัดการน�้าที่เพิ่มขึ้น

Drought may result in 
the unavailability of 
adequate freshwater 
supply for both 
production processes 
and consumption. This 
may lead to disruption of 
production and utility 
systems. Additionally, 
GC may be forced to 
bear higher costs in 
terms of water sourcing 
and improvement of 
water management 
technology. 

การเกิดอุทกภัยอาจส่งผล
ให้การด�าเนินงานหยุดชะงัก 
ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการ
สูญเสียรายได้ของบริษัทฯ 
อีกทั้งยังอาจส่งผลให้การ
ส่งมอบวัตถุดิบของคู่ค้า
ของบริษัทฯ ล่าช้าได้

Floods may interrupt 
operations and directly 
impact GC in the form of 
revenue loss. Floods 
may also compel 
feedstock suppliers to 
delay the delivery of raw 
materials. 

สภาพภูมิอากาศสุดขั้ว
อาจส่งผลให้เกิดความ
เสียหายต่อสินทรัพย์
ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ ด�าเนินการ
ออกแบบสินทรัพย์อย่างมี
มาตรฐาน โดยให้สามารถ
รับแรงลมจากความเร็วลม
สูงสุดของประเทศไทยได้
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10 ดังนั้น
ความเสี่ยงนี้จึงไม่มี
ผลกระทบที่มีนัยส�าคัญ
ต่อบริษัทฯ

Extreme weather may 
cause damage to 
assets. However, GC’s 
assets have been 
designed according to 
relevant standards and 
can withstand wind 
speed that is 10 percent 
higher than Thailand’s 
maximum velocity. 
Therefore, extreme 
weather-related risks do 
not present significant 
impact on GC. 

ผลิตภัณฑ์และธุรกิจ
คาร์บอนต�า่สามารถ
ส่งผลดีต่อธุรกิจในแง่ของ
โอกาสและเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขัน
ในตลาด ทั้งนี้ โอกาส
ทางการเงินเริ่มต้นอยู่ที่
ประมาณ 87,000 ล้านบาท
ต่อปี  

Low-carbon products 
and business can have 
positive impacts on  
business in terms of 
opportunities and 
enhanced market 
competitiveness. 
The initial financial 
opportunity is 
approximately 87,000 
million baht per year. 

ความต้องการของตลาด
ที่เปลี่ยนแปลงไป นโยบาย
ที่เกี่ยวกับคาร์บอน อาทิ 
ภาษีคาร์บอน ส่งผลให้
ความต้องการของ
ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�า่
ในตลาดและเทคโนโลยี
คาร์บอนต�า่เพิ่มสูงขึ้น 
รวมไปถึงผลกระทบด้าน
ต้นทุนและความสามารถ
ในการแข่งขันของ
กลุ่มสินค้าและบริการที่มี
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
หรอืก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในปริมาณสูง นับเป็น
ความท้าทายในการรักษา
ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของบริษัทฯ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
ตระหนักดีว่าความเสี่ยงนี้
สามารถเป็นโอกาส
ทางธุรกิจในระยะยาว
ของบริษัทฯ ได้เช่นกัน

Changing market 
demands and 
carbon-related policies, 
such as carbon tax, 
have increased the 
demand for low-carbon 
products and 
technologies. They also 
impact the company in 
terms of costs and the 
competitive ability of 
high-emission products 
and services. Despite 
posing challenge on 
competitiveness, GC is 
well aware that these 
changes can also 
present themselves 
as opportunities for the 
company in the long run. 

Drought
ภัยแล้ง

Floods
อุทกภัย

Physical Risk
ความเสี่ยงทางกายภาพ

Transition Risk
ความเสี่ยงเปลี่ยนผ่าน

Opportunity
โอกาส

Extreme Weather
สภาพภูมิอากาศสุดขั้ว

Changing Demand 
and Carbon Price
การเปลี่ยนแปลงของ

ตลาดและราคาคาร์บอน

Low-carbon Products 
and business

ผลิตภัณฑ์และธุรกิจ
คาร์บอนต�า่

Climate-related Risks and Opportunities Implication 
ความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ

Issue
ประเด็น

Impacts 
and 

Opportunities
for GC 

ผลกระทบ
และโอกาส
ต่อบริษัทฯ
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Based on the aforementioned climate change 
assessment, GC has established measures to handle 
potential risks and opportunities through projects such 
as Enhancement of Sea Water Reverse Osmosis 
(SWRO) Plant and Second Source Water Project, etc. 

จากการประเมินความเสีย่งด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ
ดังกล่าวข้างต้น	บรษิทัฯ	ได้จัดท�ามาตรการการรบัมือกบัความ
เสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น	เช่น	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
หน่วยผลิตน�้าจืดจากน�้าทะเล	และโครงการแหล่งน�้าส�ารอง	
เป็นต้น

Enhancement of Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) Plant
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยผลิตนำ้าจืดจากนำ้าทะเล

บริษัทฯ	 จัดท�าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพหน่วยผลิตน�้าจืด 
จากน�า้ทะเล	โดยได้ติดตั้ง	Sea	Water	Reverse	Osmosis	
(SWRO)	Plant	 ซ่ึงสามารถลดการดึงน�้าจืดจากแหล่งน�้า
ภายนอกได้	2.76	ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี	ทั้งนี้	บริษัทฯ	 
ได้ร่วมมือกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	(EEC)	ในการ
ศึกษาการผลิตน�้าจืดจากน�้าทะเล	เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การรับมือต ่อวิกฤตภัยแล ้งที่ เป ็นผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่ เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก	ซึ่งคาดว่าหากโครงการแล้วเสร็จในปี	2570	 
จะสามารถผลติน�า้จดืทดแทนการดึงน�า้จากแหล่งน�า้ภายนอกได้	
200,000	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	

With the goal to enhance the efficiency of freshwater 
production from seawater, GC has set up a Sea Water 
Reverse Osmosis (SWRO) plant which can reduce 
freshwater	withdrawal	from	external	sources	by	2.76	
million m3 per year. In this regard, GC has collaborated 
with the Eastern Economic Corridor (EEC) to study 
the production of freshwater from seawater in 
preparation for possible drought crises that is caused 
by	 climate	 change.	Once	 completed	 in	 2027,	 
the project can replace external water withdrawal with 
the production of 200,000 m3 of freshwater per day. 

Sea Water
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SWRO

2nd Pass 
BWRO

1
4 6

5

7

3

55-60% 
Reject to 

Brine Tank 15-20%

Sea Water
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Second Source Water Project 
โครงการแหล่งนำ้าสำารอง

นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยังเข้าร่วมเครอืข่ายกบัภาครฐั	ภาคเอกชน	
และภาคอุตสาหกรรม	เช่น	สถาบันน�้าและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
ความยัง่ยนื	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ศนูย์ปฏบิตักิาร
น�้ าภาคตะวันออก	 (Water	War	 Room)	 และชมรม 
ผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	 (Maptaphut	
Plant	Manager	Club:	PMC)	เป็นต้น	รวมถงึเข้าไปมีบทบาท
ส�าคัญ	และเป็นส่วนหนึง่ของการวางแผนและบรหิารจดัการน�า้	
ทัง้ระดับพ้ืนทีแ่ละระดับประเทศ	เพ่ือผลักดันให้เกดิการบรหิาร
จัดการน�้าที่ยั่งยืน

ตัวอย่างโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ	และเครือข่าย
ต่างๆ	ด้านการบรหิารจัดการน�า้ทีโ่ดดเด่น	อาท	ิโครงการ	GC	
รวมพลังรกัษ์น�า้	ซึง่เป็นโครงการบรรเทาปัญหาน�า้ท่วม-น�า้แล้ง
ในพ้ืนที่ชุมชน	และช่วยสนับสนุนให้ชุมชนมีน�้าสะอาดส�าหรับ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	

Furthermore, GC has joined networks with the public, 
private and industrial sectors, such as the Water and 
Environment Institute for Sustainability (WEIS), the 
Federation of Thai Industries (FTI), the Water War 
Room, and the Maptaphut Plant Manager Club (PMC), 
etc. We have also played an important role and 
participated in both local and national water 
management planning to drive sustainable water 
management.

Examples of GC’s collaborative projects with water 
management networks include GC Collaborative 
Community-based Water Management Project which 
aims to alleviate floods and drought in communities 
and contribute to the provision of sufficient clean water 
for consumption. 

บริษัทฯ	สนับสนุนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
(กนอ.)	 ในการจัดหาแหล่งน�้าดิบเพ่ิมเติม	 เพ่ือรองรับ 
ความต้องการน�้าที่เพ่ิมขึ้นจากการเติบโตของธุรกิจ	และ 
สร้างความม่ันคงในการบริหารจัดการน�้าของบริษัทฯ	และ 
ผู้ประกอบการอื่นๆ	ในพื้นที่ใกล้เคียง	อีกทั้งยังร่วมกับ	ปตท.	
ในการศกึษาและประเมินความเป็นไปได้ในการด�าเนนิโครงการ
พัฒนาแหล่งน�้าบริเวณฐานทัพเรือสัตหีบ	เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
ในการกักเก็บน�้า	และเป็นแหล่งน�้าต้นทุนในพ้ืนที่มาบตาพุด
และพื้นที่ใกล้เคียง

GC supports the Industrial Estate Authority of Thailand 
(IEAT) in procuring additional raw water sources to 
accommodate the increasing demand for water due 
to business growth and create stability in water 
management for the company and other operators in 
neighboring areas. Furthermore, GC has collaborated 
with PTT to study and assess the feasibility of 
developing a water source at Sattahip Naval Base to 
elevate water retention capacity and serve as a water 
source for Maptaphut and the vicinity. 
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As a result of our endeavors, water management 
performance in 2022 was in line with climate change 
and GC’s target to halve dependence on current 
water sources by 2032.

ทั้งนี้	จากการด�าเนินการบริหารจัดการน�้าข้างต้นท�าให้ในปีนี้
บรษิทัฯ	มผีลการด�าเนนิการด้านการบรหิารจัดการน�า้ทีต่อบสนอง
ต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ	และเป้าหมายลดการพ่ึงพา
แหล่งน�า้ปัจจุบนัลงกว่าร้อยละ	50	ภายในปี	2575	ของบรษิทัฯ	
ดังต่อไปนี้

Additional information on the performance of GC’s Water Management Plan is available at:
สำาหรับผลการดำาเนินงานของแผนการบริหารจัดการน้ำาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์

59.4 million m3

0.1 percent lower than 
the previous year

59.4 ล้านลูกบาศก์เมตร
ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 0.1

56.6 million m3

1.4 percent lower than 
the previous year

56.6 ล้านลูกบาศก์เมตร
ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 1.4

2.16 m3 per ton production
the previous year

2.16 ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต

Freshwater Withdrawal
ปริมาณการดึงน�า้จืดมาใช้

Water Consumption
ปริมาณการใช้น�า้

Water Consumption Intensity
ประสิทธิภาพการใช้น�า้
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Additional information on GC’s decarbonization pathways is available at:
สำาหรับข้อมูลแนวทางลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายสามารถดูเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์

GC has formulated decarbonization pathway, comprising 
three pillars, namely Efficiency-driven, Portfolio-driven, 
and Compensation-driven, to empower the achievement 
of the Net Zero Emission Target.

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็น
ศูนย์	(Net	Zero	Emission)	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดแนวทางการ
ด�าเนินการเพ่ือลดการปล่อยคาร์บอน	 (Decarbonization)	
ครอบคลมุการด�าเนนิการใน	3	ด้าน	คอื	การเพ่ิมประสทิธภิาพ
การด�าเนนิงาน	(Efficiency-driven)	การปรบัโครงสร้างธรุกจิ
ระยะยาวสู่ธุรกิจคาร์บอนต�่า	 (Portfolio-driven)	และการ
ชดเชยคาร์บอน	(Compensation-driven)

Decarbonization Pathway
แนวทางลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมาย Net Zero

2030

2050

2
Reduction

GHG
2020

+ Halving Value-chain
Emissions

Scope 1,2

Scope 3

0%

Peak Year 
in 2025

Our clear targets and frameworks to become
Net zero company 

Efficiency-driven
Maximizing efficiency across all assets 
and implementing new breakthrough 
technologies

Portfolio-driven
Portfolio adjustment to increase quality of 
earning, while adopting integrated circular 
economy concept

Compensation-driven
Capture & offset carbon using multiple 
approaches and technologies

Pillars3

Private & Confidetial |

to transition to Net Zero Company

Portfolio-driven

Efficiency-driven

Compensation-driven
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In order to efficiently reduce greenhouse gas 
emissions, GC has improved process efficiency and 
shifted to renewable or low-carbon energy while 
developing and implementing new low-carbon 
technologies. Examples of performance enhancement 
projects include energy conservation projects, PDH 
Optimization Model, Floating Solar Reduce Water 
Injection at Oxidation Unit, and Wastewater Reverse 
Osmosis (WWRO).

*PDH: Propane Dehydogenation

บริษัทฯ	ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต	ปรับเปลี่ยน
ไปใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานคาร์บอนต�่า	ตลอดจน
พัฒนาและน�าเทคโนโลยีใหม่ที่ปล่อยคาร์บอนต�่ามาปรับใช ้
ในกระบวนการผลิต	 เพ่ือให้สามารถลดการปล่อยก๊าซ 
เรอืนกระจกได้อย่างมีประสทิธภิาพมากขึน้	ตวัอย่างโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการด�าเนินงาน	อาทิ	 โครงการอนุรักษ์
พลังงาน	โครงการ	PDH*	Optimization	Model	โครงการ 
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดลอยน�้า	
(Floating	Solar)	โครงการ	Reduce	Water	 Injection	at	
Oxidation	Unit	และโครงการปรบัปรงุคุณภาพน�า้ทิง้จากระบบ
บ�าบดัน�า้เสยี	(Wastewater	Reverse	Osmosis:	WWRO)

Efficiency-driven 
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงาน

PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
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*PDH: Propane Dehydogenation

In	2022,	GC	has	executed	a	 total	of	94	energy	
conservation projects in accordance with the  
ISO 50001:2018 energy management standard, 
placing emphasis on improving energy efficiency in 
production processes and creating awareness on 
energy conservation among employees. 

This model development project aims to improve 
process efficiency and reduce carbon dioxide 
emissions. The project centers on the study, 
development and application of advance analysis 
technology used to create a model that regulates 
process reactor conditions. This has permitted an 
increase in product yields, reduced the use of 
reactants and energy as well as lowered greenhouse 
gas emissions. GC plans to continue this study and 
extend this model development to other production 
processes.  

ในปี	 2565	บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน 
ทั้งสิ้น	94	 โครงการ	ตามมาตรฐานการจัดการพลังงาน	 
ISO	50001:2018	โดยมุ่งเน้นที่การปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงานในกระบวนการผลิต	และสร้างจิตส�านึกให้กับ
พนักงานเพื่อร่วมอนุรักษ์การใช้พลังงาน

โครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาแบบจ�าลอง	 เพ่ือปรับปรุง
กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 และลดการ 
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	โดยศกึษา	พัฒนา	และประยกุต์ใช้
เทคโนโลยี	Advance	Analysis	 ในการสร้างแบบจ�าลอง
ส�าหรับควบคุมถังปฏิกรณ์กระบวนการผลิตให้อยู่ในสภาวะ 
ที่เหมาะสม	ซึ่งท�าให้ได้ผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้นและลดการใช้ 
สารตั้งต ้นรวมถึงลดการใช ้พลังงานและลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก	ทั้งนี้บริษัทฯ	ยังมีแผนที่จะศึกษาต่อยอด 
รปูแบบการพัฒนาถงัปฏกิรณ์ดังกล่าวไปยงักระบวนการผลิต	
อื่นๆ	ต่อไป

Energy Conservation Projects 
โครงการอนุรักษ์พลังงาน

PDH* Optimization Model
โครงการ PDH Optimization Model

Overall Performance of Energy Conservation Projects in 2022
ภาพรวมผลการดำาเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานในปี 2565

Reduction of Energy 
Consumption

ลดการใช้พลังงาน 

Reduction of Energy 
Consumption

ลดการใช้พลังงาน 

Investment 
เงินลงทุน 

Reduction of Propane Gas 
Usage (Precursor)

ลดการใช้ก๊าซโพรเพน 
(สารตั้งต้น)

Reduction of 
GHG Emissions

ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

Reduction of 
GHG Emissions

ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

Reduction of Costs
ลดค่าใช้จ่าย

Reduction of Costs
ลดค่าใช้จ่าย

261

1 , 656

1,440,848

30,090

100,595

1,700

471.6

26.2 

million baht

 tons per year

GJ per year

GJ per year

tons CO2equivalent per year

tons CO2equivalent per year

million baht per year

million baht per year

CO2

CO2
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Additional information on Efficiency-driven is available at:
สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมของการเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงาน (Efficiency-driven) 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์

GC has collaborated with Global Power Synergy Public 
Company	Limited	(GPSC)	to	generate	power	from	
f loating solar panels for the company’s use.  
The project is estimated to produce up to 1.12 million 
units of electricity per year and reduce greenhouse 
gas	emissions	by	564	tons	CO2 equivalent per year 
throughout the 20-year contract period. GC’s InnoPlus 
resins, which are innovative eco-plastics with 
outstanding features in strength, flexibility and 
resistance to shock, heat, and chemicals, were used 
as the material of these floating solar panels. 

Additionally, GC has conducted numerous other 
projects to improve process efficiency and increased 
the proportion of alternative energy to substitute the 
use of energy released from hydrocarbon fuel and 
reduce greenhouse gas emissions. GC is currently in 
the process of exploring new energy alternatives, for 
instance, importing biogas for production processes 
which is expected to lower carbon emissions by 
42,282 tons CO2 equivalent per year in 2030. We have 
also established cooperation with third parties to study 
new technologies in order to achieve our Net Zero 
Target. 

บริษัทฯ	ได้ร่วมมือกับ	บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	 ซินเนอร์ยี่	
จ�ากดั	(มหาชน)	หรอื	GPSC	ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์
บนทุน่ลอยน�า้	(Floating	Solar)	เพือ่ใช้ในกระบวนการด�าเนนิงาน
ของบริษัทฯ	โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า
ได้ถึง	1.12	ล้านหน่วยต่อปี	ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
สู่บรรยากาศได้	564	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี	
ตลอดอายุสัญญา	20	ปี	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้น�านวัตกรรมด้าน
พลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	(เม็ดพลาสติก	InnoPlus)	
ที่มีคณุสมบัติเด่นเรื่องความแข็งแรง	ทนทานต่อการกระแทก	
ทนความร้อนและสารเคมีได้สูง	มีความยืดหยุ่นสามารถ 
ขึ้นรูปทรงได้หลายรูปแบบ	มาเป็นวัสดุส�าหรับผลิตทุ่นเพ่ือใช้
ในโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
แบบลอยน�้า	

นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตอีกหลายโครงการ	รวมถงึเพ่ิมสดัส่วนการใช้
พลังงานทางเลือก	เพื่อทดแทนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิง
ไฮโดรคาร์บอน	และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	โดยก�าลงั
ศึกษาทางเลือกในการใช้พลังงานใหม่ๆ	อาทิ	การน�าเข้า
พลังงานชีวภาพ	 (Biogas)	 เพื่อมาใช้ในกระบวนการผลิต	 
ซ่ึงคาดว่าจะสามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้	42,282	ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีในปี	2573	ตลอดจนสร้าง
ความร่วมมือกับภายนอกศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ	 เพ่ือให้
สามารถบรรลเุป้าหมายการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเป็นศนูย์ได้

Floating Solar
โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 
แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยนำ้า

Clean Energy 
Consumption

ใช้พลังงานสะอาด

Reduction of 
GHG Emissions

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Reduction of Costs
ลดค่าใช้จ่าย

4,032 564 0.4 
GJ per year tons CO2equivalent per year million baht per year

CO2
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GC has enhanced process efficiency by streamlining 
GC Oxyrane’s production technology in order to 
reduce the use of water and sodium carbonate in the 
oxidation reactor. Not only has such effort proven to 
lower water and sodium carbonate use, but it has 
also contributed to cost-saving and decreased 
wastewater generation as well as total dissolved solids 
(TDS) in wastewater. Consequently, waste to be 
disposed of by incineration has dropped to almost 
none. 

GC has continuously worked to improve the quality of 
effluent from the wastewater treatment system using 
Wastewater Reverse Osmosis (WWRO) technology, 
which	has	reduced	wastewater	discharge	by	9,456	m3 
per day and freshwater withdrawal from external sources 
by	9,526	m3 per day.

บรษิทัฯ	ได้ปรบัปรงุระบบการผลิตให้มีประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	
โดยการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตของ	จีซี	 ออกซีเรน		 
เพ่ือลดการใช้น�้าและโซเดียมคาร์บอเนตในถังท�าปฏิกิริยา 
ออกซิเดชั่น	 (Oxidation	Reactor)	 ซึ่งพบว่าสามารถ 
ลดปริมาณการใช้น�า้และโซเดียมคาร์บอเนตได้	อีกทั้งยังช่วย
ลดค่าใช้จ่าย	และท�าให้น�้าเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 
รวมถงึความเข้มข้นของของแขง็ทีล่ะลายได้	(Total	Dissolved	
Solids:	TDS)	 ในน�้าเสียนั้นลดลง	ซึ่งส่งผลให้มีของเสีย 
ที่ต้องน�าเข้าระบบก�าจัดด้วยวิธีการเผา	 (Incineration)	 
ลดน้อยลงจนเกือบไม่มี

บริษัทฯ	ปรับปรุงคุณภาพน�้าทิ้งจากระบบบ�าบัดน�้าเสียมา 
อย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยี	Wastewater	Reverse	 
Osmosis	(WWRO)	ส่งผลให้บริษัทฯ	สามารถลดการปล่อย
น�้าเสียออกสู่ภายนอกได้	9,456	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	และ
สามารถลดปริมาณการดึงน�้าจืดจากแหล่งน�้าภายนอกได้ถึง	
9,526	ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

Reduce Water Injection at Oxidation Unit 
โครงการ Reduce Water Injection at Oxidation Unit 

Wastewater Reverse Osmosis (WWRO)
โครงการปรับปรุงคุณภาพนำ้าทิ้งจากระบบบำาบัดนำ้าเสีย

No additional 
investment 

ไม่มีการลงทุนใน
โครงการเพิ่มเติม

Investment 
เงินลงทุน 

No additional 
investment 

ไม่มีการลงทุนใน
โครงการเพิ่มเติม

Reduction of 
GHG Emissions

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

10,272
tons CO2equivalent 

per year

CO2

Reduction of Costs
ลดค่าใช้จ่าย

70.54
million baht per year

Reduction of Energy 
Consumption

ลดการใช้พลังงาน 

121,861
GJ per year

Reduction of External 
Water Withdrawal 

ลดการดึงน�้าจืด
จากแหล่งน�้าภายนอก

Investment 
เงินลงทุนในโครงการ

Percentage of Total 
Freshwater 
Withdrawal

ร้อยละของปริมาณ
การดึงน�้าจืดทั้งหมด

Reduction of Costs
ลดค่าใช้จ่าย

3,477 5.88 17.69 
million m3 per year percent million baht per year
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GC targets to adjust long-term business portfolio by 
transferring 40 percent of the long-term adjusted 
EBITDA into low-carbon businesses by 2030. In 2022, 
GC’s combined production capacity for bio-based 
products (chemical & polymers) and plastic recycling 
(mechanical & chemical recycling) totaled to more 
than 1,500,000 tons. GC further targets to expand 
investment to support a production capacity of 
2,500,000	tons	by	2027.	While	aligning	with	GC’s	Net	
Zero Target, such adjustment also helps the company 
to maintain our competitiveness and growth. At the 
same time, our customers can also benefit from  
low-carbon products. It also creates product circularity 
which reintroduces used plastics into recycling and 
upcycling systems. 

บริษัทฯ	 มีเป้าหมายที่จะปรับโครงสร้างธุรกิจในระยะยาว 
สู่ธุรกิจคาร์บอนต�่าร้อยละ	40	ของ	Long-term	Adjusted	
EBITDA	ภายในปี	2573	ในปี	2565	บรษิทัฯ	มกี�าลงัการผลติ
กลุ่มผลิตภัณฑ์	Bio-based	(chemical	&	polymers)	และ	
Plastic Recycling (Mechanical & Chemical Recycling) 
รวมกว่า	1,500,000	ตัน	โดยมีเป้าหมายขยายการลงทุน 
ก�าลังการผลิตรวมกว่า	2,500,000	ตัน	ภายในปี	2570 
ซ่ึงนอกจากจะตอบสนองต่อเป ้าหมายการปล่อยก ๊าซ 
เรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์แล้ว	 ยังช่วยให้บริษัทฯ	รักษา 
ขีดความสามารถด้านการแข ่งขันและเติบโตได ้อย ่าง 
ต่อเนื่อง	ตลอดจนสนับสนุนให้ลูกค้าของบริษัทฯ	 ได้รับ
ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�่า	อีกทั้งยังเป็นการสร้าง
ระบบหมุนเวียนของผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร	(Circularity)	
เพื่อน�าพลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู ่กระบวนการรีไซเคิลและ 
อัพไซเคิล	

Portfolio-driven
การปรับโครงสร้างธุรกิจระยะยาวสู่ธุรกิจคาร์บอนตำ่า 

Bio-based and recycled plastics 
production capacity in 2022
ก�าลังการผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
Bio-based และ recycled plastics
ป ี2565

Investment Expansion 
Target in 2027
เป้าหมายการขยายการลงทุน
ในปี 2570

1,500,000 2,500,000
tons
ตัน

tons
ตัน
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In 2022, GC joined hands with Allnex Holding GmbH 
(allnex), a global leader in coating resins, to develop 
eco-friendly innovation that corresponds to modern 
technology and GC’s move to transform our business 
portfolio towards high value businesses (HVB) or the 
high value industrial coating chemicals business group 
which adds variety to specialty chemicals, for instance, 
water-based food can coatings, epoxy resin coatings 
for production industry, etc. Such portfol io 
transformation upgrades and expands the overall 
scope of product application to enable greater 
efficiency and achieve lower carbon emissions index, 
strengthening our position as leader in the chemicals 
industry. Consequently, GC’s revenues increased in 
2022 with a steady growing proportion of income from 
overseas, resulting from allnex’s operating results.  
It is expected that within the next 4-5 years, allnex’s 
EBITDA will continue to grow as GC plans to expand 
our business base to permit diversified high-quality 
chemicals and to develop business and products that 
meet customer needs. 

ในปี	2565	บริษัทฯ	ร่วมกับบริษัท	Allnex	Holding	GmbH	
หรือ	allnex	ซึ่งเป็นบริษัทผู้น�าระดับโลกในธุรกิจผลิตภัณฑ์	
Coating	Resins	ได้ด�าเนินการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตร
ต่อสิง่แวดล้อมเข้ากบัเทคโนโลยทีีท่นัสมัย	สอดรบักบัการปรบั	
Portfolio	ที่มุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจ	High	Value	Business	
(HVB)	 หรือกลุ ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์มูลค ่าสูงในกลุ ่มของ 
สารเคลือบผิวอุตสาหกรรม	ซึ่งเพ่ิมความหลากหลายให้กับ
เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ	เช่น	สารเคลือบผิวของกระป๋องอาหาร
สูตรน�้า	 (Water-based	Food	Can	Coatings)	สารเคลือบ 
ที่ผลิตจาก	Epoxy	Resins	ส�าหรับอุตสาหกรรมการผลิต	
เป็นต้น	โดยการปรับ	Portfolio	นี้เป็นการยกระดับขอบเขต
การน�าไปใช้งาน	(Application)	ของผลิตภัณฑ์โดยรวมได้กว้างขึน้	
มีประสิทธิภาพมากขึ้น	และมีดัชนีการปล่อยคาร์บอนต�่าลง	 
นับว่าเป็นการสร้างความแข็งแกร่งในฐานะผู้น�าด้านธุรกิจ
เคมีภัณฑ์	ส่งผลให้ในปีนีบ้รษิทัฯ	มผีลประกอบการเพ่ิมขึน้และ
สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง	 
ซึ่งเป็นผลมาจากผลประกอบการของ	allnex	ทั้งนี้	คาดว่า
ภายใน	4-5	ปีข้างหน้า	EBITDA	ของ	allnex	จะเติบโต 
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ด้วยบริษัทฯ	มีแผนจะขยายฐานธุรกิจ
เคมีภัณฑ์คุณภาพสูงที่มีความหลากหลาย	เพื่อพัฒนาธุรกิจ
และผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

Synergy with Allnex Holding GmbH (allnex)
การ Synergy ร่วมกับ Allnex Holding GmbH (allnex)

Additional information on investment in 
low-carbon businesses is avaialble at:
สำาหรับข้อมูลการลงทุนในธุรกิจคาร์บอนต่ำา 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์

ทั้งนี้	ในปี	2565	บริษัทฯ	มีการด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม	
ทั้งในด้านของการลงทุนในธุรกิจคาร์บอนต�่า	อาทิ	การลงทุน
เข้าซื้อกิจการ	บริษัท	Allnex	Holding	GmbH	หรือ	allnex	
การเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของโรงงาน	ENVICCO	และการ 
ด�าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างและสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการด�าเนินงานระบบ 
การบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วแบบครบวงจร	YOUเทิร์น	
แพลตฟอร์ม	 และการต่อยอดการด�าเนินงานเพ่ือสังคม 
อย่างโครงการ	Community	Waste	Model

In 2022, GC has carried out operations in transitioning 
to low-carbon businesses. For example, creating 
synergy with Allnex Holding GmbH (allnex), commencing 
the commercial operation of ENVICCO, strengthening 
and supporting the efficient implementation of circular 
economy through end-to-end plastic management 
system, YOUTURN platform, and CSR activities, such 
as Community Waste Model.
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GC has continuously developed product circularity 
and formulated an end-to-end plastic waste 
management plan. through collaborations with public 
and private partners, including Thailand PPP Plastics, 
Thailand Institute of Packaging and Recycling 
Management for Sustainable Environment (TIPMSE) 
under the Federation of Thai Industries, and Upcycling 
the Oceans, Thailand. We have also joined hands with 
eight brand owners in the Upcycling Upstyling 
Campaign	and	60	organizations	in	the	expansion	of	
the YOUTURN Platform. Such efforts are dedicated 
towards organizations promoting the recycling and 
upcycling of used plastics according to the principles 
of Circular Economy, optimizing resource efficiency, 
and reducing waste for landfill disposal in tandem 
with greenhouse gas emissions reduction.

บรษิทัฯ	พฒันาระบบหมุนเวยีนของผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร	
(Circularity)	อย่างต่อเนื่อง	ตลอดจนจัดท�าแผนการจัดการ
พลาสติกใช้แล้วจากต้นทางสู ่ปลายทางแบบครบวงจร	 
(End-to-End	Waste	Management)	 ร่วมกับพันธมิตร 
ทัง้ภาครัฐและเอกชน	ได้แก่	Thailand	PPP	Plastics,	สถาบนั
การจัดการบรรจุ ภัณฑ ์และรี ไซ เ คิล เ พ่ือสิ่ งแวดล ้อม	 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	หรือ	TIPMSE,	โครงการ	
Upcycling	 the	Oceans,	 Thailand,	 ความร่วมมือ 
ในแคมเปญ	Upcycling	Upstyling	ร่วมกบั	8	เจ้าของแบรนด์
ชื่อดัง,	 การขยายผลการด�าเนินงานของ	 YOUเทิร ์น	
แพลตฟอร์ม	ร่วมกับกว่า	60	หน่วยงานพันธมิตรทั่วประเทศ	
เพ่ือส่งเสริมการน�าพลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการ 
รไีซเคิลและอัพไซเคิลตามหลกัเศรษฐกจิหมุนเวยีน	(Circular	
Economy)	เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	
ลดปริมาณขยะสู ่หลุมฝังกลบควบคู่ไปกับการลดปริมาณ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก		

บริษัทฯ	ได้ด�าเนินงานด้านการจัดการพลาสติกใช้แล้วจาก
ต้นทางสู่ปลายทางแบบครบวงจรอย่างเป็นรูปธรรม	 โดย 
ในปี	 2565	 เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์โรงงานผลิตเม็ด
พลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงระดับ	Food	Grade	ภายใต	้
บริษัท	 เอ็นวิคโค	จ�ากัด	 (ENVICCO	Limited)	ซึ่งเป็น 
บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ	และ	ALPLA	ผู้น�าระดับโลก 
ในธรุกจิบรรจุภัณฑ์พลาสตกิและพลาสตกิรไีซเคิล	เพือ่สนบัสนนุ
การใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	และสร้างคุณค่า 
ให้กับพลาสติกใช้แล้วอย่างครบวงจร	

GC has begun the implementation of end-to-end 
plastic management with the commercial operation 
of a high-quality food grade recycled plastic resin 
production	plant	under	ENVICCO	Limited,	which	is	a	
joint	venture	between	GC	and	ALPLA,	a	global	leader	
in plastic and recycled plastic packaging, to optimize 
resource efficiency and create value for used plastic. 

Circularity
ระบบหมุนเวียนของผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร 
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ENVICCO is a high-quality recycled plastic resin 
production plant that meets global standards with the 
largest end-to-end production process in Southeast 
Asia. The company uses mechanical recycling 
technology to manufacture high-quality rHDPE and 
food grade rPET resins certified by the U.S. Food and 
Drug Administration (US FDA). 

Launching	commercial	operations	in	2022,	ENVICCO	
uses 100% domestic used plastic as raw materials. 
So far, the company has recycled more than 13,000 
tons of used plastic, generating a value of over 250 
million baht. This supports GC’s long-term strategy 
relating to Circular Economy, promotes end-to-end 
plastic waste management, and creates jobs in 
communities in accordance with Thailand’s BCG 
Model (Bio-Circular-Green Economy Model).

ENVICCO	เป็นโรงงานผลิตเมด็พลาสติกรีไซเคลิคณุภาพสูง	
มาตรฐานระดับโลกที่มีกระบวนการผลิตแบบบูรณาการ 
ครบวงจร	ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ผลิตเม็ด
พลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงชนิด	 rHDPE	และ	rPET	โดย	
rPET	มีคุณภาพระดับ	Food	Grade	ที่ผ่านการรับรองโดย
องค์การอาหารและยาประเทศสหรฐัอเมรกิา	(U.S.	Food	and	
Drug	Administration:	US	FDA)	โดยใช้เทคโนโลยี	Me-
chanical Recycling 

ในปี	2565	ENVICCO	ได้เริ่มด�าเนินการผลิตเชิงพาณิชย ์
อย่างสมบรูณ์	โดยใช้วตัถดิุบเป็นพลาสตกิทีใ่ช้แล้วในประเทศ
ทัง้หมด	และได้ด�าเนนิการรไีซเคิลพลาสตกิใช้แล้วกว่า	13,000	ตัน	
สามารถสร้างมูลค่าได้กว่า	 250	ล้านบาท	นับเป็นการ
สนับสนุนแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ	ด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียน	ส่งเสริมการจัดการขยะพลาสติกจากต้นทางสู่ 
ปลายทางแบบครบวงจร	พร้อมทั้งช่วยให้เกิดการสร้างงาน 
ในชุมชน	สอดคล้องกับ	BCG	Model	(Bio-Circular-Green	
Economy	Model)	ของประเทศไทย

*	 Reducing	60,000	tons	of	plastic	from	landfill	disposal	is	equivalent	 
 to reducing approximately 140,000 tons CO2 equivalent of green 
 house gas emissions (TGO Guideline).
** Big 10-year-old trees absorbing carbon dioxide in 1 year,  
 calculated on an average planting area of 12-18 m2 per tree,  
	 or	90-120	trees	per	rai.

*	 ปริมาณการลดการน�าพลาสติกไปฝังกลบกว่า	60,000	ตัน	เทียบเท่ากับ 
	 การลดก๊าซเรอืนกระจกประมาณ	140,000	ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า	 
 (TGO Guideline)
**	 ปริมาณต้นไม้ใหญ่อายุ	10	ปี	 ท่ีดูดซับก๊าซได้ในเวลา	1	ปี	โดยคิดพ้ืนที ่
	 เฉลี่ยการปลูก	12-18	ตร.ม.	ต่อต้น	หรือ	90-120	ต้นต่อ	1	ไร่

ENVICCO, Global-Standard Food Grade Recycled Plastic Resin Production Plant 
ENVICCO โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงระดับ Food Grade มาตรฐานระดับโลก

rHDPE Production 
Capacity

ก�าลังการผลิต
เม็ดพลาสติกชนิด 

rHDPE

Reduction of 
Plastic Waste in 

Thailand
ลดขยะพลาสติก

ในประเทศไทย

rPET Production 
Capacity

ก�าลังการผลิตเม็ดพลาสติก
ชนิด rPET

Reduction of GHG
from landfilling

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการน�าไปฝังกลบ

Equivalent to Planting
Big Trees 

เทียบเท่าการปลูก
ต้นไม้ใหญ่

45,00060,000 15,000 140,000 155,000
tons per yeartons per year tons per year tons CO2equivalent* million trees**

CO2
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Moreover, GC has further utilized our collaborative 
efforts with partners to collect and reintroduce used 
plastic into the recycling process for the production 
of value-added goods in accordance with the 
principles of Circular Economy via the YOUTURN 
Platform. 

นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ขยายผลการสร้างความร่วมมือกับ
พันธมิตรต่างๆ	 เพ่ือการรวบรวมพลาสติกที่ใช้แล้วเข้าสู ่
กระบวนการรีไซเคิล	และอัพไซเคิลเพ่ือผลิตเป็นสินค้าที่มี
มูลค่าเพ่ิมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่าน	YOUเทิร์น	
แพลตฟอร์ม

YOUTURN Platform 
YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม 
For the third consecutive year, the YOUTURN Platform 
has empowered GC to implement end-to-end used 
plastic management and drive corporate strategy in 
Circular Economy which supports a loop connecting 
process (Ecosystem) or the connection of all sectors 
along the supply chain under the concept of 
“YOUTURN begins with you”. The platform collects 
used plastic that are clean from physical drop points 
in	more	 than	60	entities	and	170	 locations	and	
provides a transportation system which delivers them 
to a high standard end-to-end recycling process.  
The YOUTURN digital application helps to locate  
drop points and arrange pick-up appointments.  
The application also contributes to the planning of  
a systematic, transparent and efficient recycling 
process for used plastic. 

GC recycles and upcycles used plastic into lifestyle 
products under the brand UPTOYOU in response to 
current consumer needs.

บรษิทัฯ	บรหิารจดัการพลาสตกิใช้แล้วแบบครบวงจรต่อเนือ่ง
เป็นปีที	่3	ผ่าน	YOUเทร์ิน	แพลตฟอร์ม	เพ่ือขบัเคล่ือนกลยทุธ์
ของบริษัทฯ	ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน	(Circular	Economy)	
ที่สนับสนุนกระบวนการ	Loop	Connecting	(Ecosystem)	
หรอืการเชือ่มโยงทกุภาคส่วนตลอดห่วงโซ่อุปทานด้วยแนวคิด	
“YOUเทิร์น	เริ่มต้นที่ยู”	โดยมีกระบวนการรวบรวมพลาสติก
ที่ใช้แล้วจากจุดรับพลาสติกสะอาด	ซึ่งตั้งอยู ่ในพ้ืนที่รวม
มากกว่า	60	หน่วยงาน	มีจ�านวนมากกว่า	170	จุด	พร้อม 
จัดระบบขนส่งรองรับการน�ากลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล 
ที่ได้มาตรฐานอย่างครบวงจร	โดยประยุกต์ใช้	YOUเทิร์น	
ดิจิทัล	แอปพลิเคชัน	เพื่อช่วยค้นหาจุดรับ	นัดหมายการรับ
พลาสติกใช้แล้ว	อีกทั้งช่วยให้การวางแผนการน�าพลาสติก 
ใช้แล้วเข้าสู่โรงงานรีไซเคิลได้อย่างเป็นระบบ	โปร่งใส	และ 
มีประสิทธิภาพ	

โดยบริษัทฯ	 ได้น�าพลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู ่กระบวนการ
รีไซเคิล	รวมถึงสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยการพัฒนาเป็นสินค้า 
ไลฟ์สไตล์ภายใต้แบรนด์	UPTOYOU	ตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน	
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In 2022, GC has extended the success of the 
YOUTURN Platform to various sectors, creating 
diversified sub-projects both within and beyond the 
company, including YOUTURN X GC Volunteer and 
Bangkok Magic Hands: Sort Bottles to Help BMA 
Cleaners.

ในปี	2565	บริษัทฯ	ได้ขยายผลการด�าเนินงาน	YOUเทิร์น	
แพลตฟอร์มไปยังหลายภาคส่วน	จนเกิดเป็นโครงการย่อย 
ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ	ที่หลากหลาย	อาทิ	โครงการ	
YOUเทร์ิน	X	GC	Volunteer	และโครงการมือวเิศษ	กรงุเทพฯ	
แยกเพื่อให้...พี่ไม้กวาด

GC encourages employees to engage in driving the 
Circular Economy strategy by working with the 
community to sort used plastics that are clean and 
of suitable quality to be used as production raw 
materials. In 2022, employees took part in reducing 
more than 8.5 tons of waste, comparing to greenhouse 
gas	emissions	reduction	of	8.7	tons	CO2 equivalent, 
or	and	the	planting	964	trees.

บริษัทฯ	สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
กลยทุธ์ด้านเศรษฐกจิหมุนเวยีนผ่านการท�างานร่วมกบัชมุชน
ในการช่วยคัดแยกพลาสติกใช้แล้วที่สะอาดและมีคุณภาพ
เหมาะสมที่จะน�าไปใช้เป็นวัตถุดิบส�าหรับการผลิต	โดยในปี	
2565	พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการลดขยะได้กว่า	8.5	ตนั	
คิดเป็นปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	8.7	ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า	และเทยีบเท่ากบัการปลกูต้นไม้	
964	ต้น	

YOUTURN X GC Volunteer
โครงการ YOUเทิร์น X GC Volunteer

Number of Volunteers
จ�านวนพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม

Number of Volunteered Hours
ชั่วโมงจิตอาสาจากการร่วมกิจกรรม

2,543 4,853.5
employees 

คน
hours 
ชั่วโมง
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In continuation of the Sorting Bottles to Help Doctors 
(PET to PPE Project), GC has joined forces with 
partners from various sectors, such as Environment 
Department of the Bangkok Metropolitan Administration 
(BMA),	Less	Plastic	Thailand,	WON	Project,	Thailand	
Environment Institute (TEI), and other working groups 
from the public and business sectors to collect, sort, 
recycle, and transform used plastic bottles into PPE 
gowns for BMA cleaning staff. In 2022, the project 
contributed to more than 100 kilograms of waste 
reduction resulting to 150 PPE gowns. The production 
of one PPE gown requires 42 used plastic bottles.  

The YOUTURN Platform is Thailand’s second project 
that all implementation progresses are aligned with 
the	BS	8001:2017	 circular	 economy	 standard.	
Throughout the past three years, the project has 
collected	more	 than	600	 tons	of	used	plastic	 for	
recycling and upcycling since its inception in August 
2020. 

บริษัทฯ	ด�าเนินการต่อยอดจากโครงการแยกขวดช่วยหมอ	โดยท�างานร่วมกับภาคีหลายภาคส่วน	อาทิ	ส�านักสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร	Less	Plastic	Thailand	โครงการ	“วน”	สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	และคณะท�างานอ่ืนๆ	ทั้งภาครัฐและ 
ภาคธุรกิจ	เพื่อร่วมกันช่วยเก็บ	คัดแยก	และรีไซเคิลขวดพลาสติกใช้แล้ว	เพื่อน�ามาแปรรูปผลิตเป็นชุด	PPE	ส�าหรับพนักงาน
ท�าความสะอาด	กทม.	โดยในป	ี2565	ช่วยลดขยะพลาสติกได้มากกว่า	100	กิโลกรัม	ผลิตเป็นชุด	PPE	ได้ทั้งหมด	150	ชุด	
โดยใช้ขวดน�้าพลาสติกใช้แล้วจ�านวน	42	ขวดต่อชุด	PPE	1	ชุด	

Bangkok Magic Hands: Sort Bottles to Help BMA Cleaners 
โครงการมือวิเศษ กรุงเทพฯ แยกเพื่อให้...พี่ไม้กวาด 

ทั้งนี้	YOUเทิร์น	แพลตฟอร์ม	ได้รับการรับรองการด�าเนิน
โครงการว่ามีความสอดคล้องกบัหลักมาตรฐานด้านเศรษฐกจิ
หมุนเวยีน	(BS	8001:2017)	เป็นโครงการทีส่องในประเทศไทย	
ซึ่งผลการด�าเนินงานกว่า	3	ปี	ของ	YOUเทร์ิน	แพลตฟอร์ม	
เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม	2563	นั้น	สามารถเก็บรวบรวม
พลาสติกใช้แล้วได้กว่า	600	ตัน	เพื่อน�ากลับเข้าระบบบริหาร
จัดการด้วยกระบวนการรีไซเคิลและอัพไซเคิล

Additional information on YOUTURN is available at:
สำาหรับข้อมูลโครงการ YOUเทิร์น สามารถดูเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์

Amount of Collected 
PET/HDPE Bottles

ปริมาณขวด PET/HDPE 
ที่รวบรวมได้

Reduction of 
GHG Emissions
from landfilling

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการน�าไปฝังกลบ

Equivalent to Planting
Big Trees 

เทียบเท่าการปลูก
ต้นไม้ใหญ่

>600 >1,400 >155,000
tons tons CO2 equivalent* trees**

CO2

*	 Reducing	600	tons	of	plastic	for	landfill	disposal	is	equivalent	 
 to reducing approximately 1,400 tons CO2 equivalent of green 
 house gas emissions (TGO Guideline).
** Big 10-year-old trees absorbing carbon dioxide in 1 year,  
 calculated on an average planting area of 12-18 m2 per tree,  
	 or	90-120	trees	per	rai.

*		 ปริมาณการลดการน�าพลาสติกไปฝังกลบกว่า	600	ตัน	 เทียบเท่ากับ 
	 การลดก๊าซเรอืนกระจกประมาณ	1,400	ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า	 
 (TGO Guideline)

**	 ปริมาณต้นไม้ใหญ่อายุ	10	ปี	 ท่ีดูดซับก๊าซได้ในเวลา	1	ปี	โดยคิดพ้ืนที ่
	 เฉลี่ยการปลูก	12-18	ตร.ม.	ต่อต้น	หรือ	90-120	ต้นต่อ	1	ไร่
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Additional information on GC’s collaboration with 
communities and CSR projects is available at: 
สำาหรับข้อมูลการดำาเนินงานร่วมกับชุมชน 
และโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม 
สามารถดูเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์

Additional information on Portfolio-driven is available at:
สำาหรับข้อมูลปรับโครงสร้างธุรกิจระยะยาวสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำา 
(Portfolio-driven) สามารถดูเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ 

GC has implemented the Community Waste Model project in 
collaboration with communities that target to achieve proper waste 
management in order to promote end-to-end waste management 
under the YOUTURN Platform. The project kicked off with the 
establishment of a recycle hub at Wat Chaklukya Community in 
2020 and expanded its operations to four other areas in the 
provinces of Rayong and Nakhon Pathom, namely Khao Phai 
Community, Nong Bua Daeng Community, Ban Chang Municipality 
in	Rayong	and	Lam	Hoei	Subdistrict	Administrative	Organization	
in Nakhon Pathom. In 2022, the project collected and delivered 50 
tons of used plastic to ENVICCO and 33 tons of other recyclable 
waste to recycling facilities, creating jobs and generating a revenue 
of 1.5 million baht for community enterprises. At present, GC is in 
the process of expanding the project to other communities across 
Thailand	with	a	goal	to	establish	50	recycle	hubs	by	2027.	

บริษทัฯ	ด�าเนนิโครงการ	Community	Waste	Model	ร่วมกบัชมุชนทีมี่แนวคิดในการบรหิารจดัการขยะอย่างถกูวธิ	ีเพือ่ส่งเสรมิ
ให้ชุมชนมีการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรจากต้นทางถึงปลายทาง	 (End-to-End	Waste	Management)	ภายใต้	
YOUเทิร์น	แพลตฟอร์ม	โดยเริ่มต้นจากการจัดตั้งศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิล	(Recycle	Hub)	ณ	ชุมชนวัดชากลูกหญ้า	
ในปี	2563	และขยายการด�าเนินงานออกไปยังพื้นที่อื่นๆ	ในจังหวัดระยองและจังหวัดนครปฐมจ�านวนอีก	4	แห่ง	ได้แก	่ชุมชน
เขาไผ่	 ชุมชนหนองบัวแดง	เทศบาลเมืองบ้านฉาง	จังหวัดระยอง	และองค์การบริหารส่วนต�าบลล�าเหย	จังหวัดนครปฐม	 
โดยในปี	2565	บรษิทัฯ	สามารถรวบรวมขวดพลาสตกิใช้แล้วเข้าสูโ่รงงาน	ENVICCO	ได้จ�านวน	50	ตนั	และรวบรวมขยะรไีซเคิล
อ่ืนๆ	น�าไปส่งให้โรงงานขยะรีไซเคิล	33	ตัน	ท�าให้เกิดการจ้างงาน	สร้างอาชีพให้กับชุมชน	ท�าให้วิสาหกิจชุมชนมีรายได	้ 
1.5	ล้านบาท	โดยในปัจจุบันบริษัทฯ	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมแผนขยายผลโครงการฯ	ไปยังชุมชนอ่ืนๆ	ทั่วประเทศ	โดยมี 
เป้าหมายจัดตั้ง	ศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิล	(Recycle	Hub)	ให้ได้รวมทั้งหมด	50	แห่ง	ภายในปี	2570

Community Waste Model
โครงการ Community Waste Model 

Amount of Collected 
PET/HDPE Bottles 

for Recycling
ขวด PET/HDPE 
กลับมารีไซเคิล

Income Generation 
for Communities
สร้างรายได้ให้ชุมชน

SROI*
(Social Return on 

Investment)

Reduction of 
GHG Emissions
from landfilling

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการน�าไปฝังกลบ

Equivalent to Planting
Big Trees

เทียบเท่าการปลูก
ต้นไม้ใหญ่

501,500,000  0.86 116 12,889
tons per yearbaht per year tons CO2 equivalent*

trees**

CO2SROI*

* Reducing 50 tons of plastic for landfill disposal is equivalent  
	 to	reducing	approximately	116	tons	CO2 equivalent of green 
 house gas emissions (TGO Guideline).
** Big 10-year-old trees absorbing carbon dioxide in 1 year,  
 calculated on an average planting area of 12-18 m2 per tree,  
	 or	90-120	trees	per	rai.

*		 ปริมาณการลดการน�าพลาสติกไปฝังกลบกว่า	50	ตัน	เทียบเท่ากับการ 
	 ลดก๊าซเรอืนกระจกประมาณ	116	ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า	 (TGO	 
 Guideline)

**	 ปริมาณต้นไม้ใหญ่อายุ	10	ปี	ที่ดูดซับก๊าซได้ในเวลา	1	ปี	โดยคิดพ้ืนที ่
	 เฉลี่ยการปลูก	12-18	ตร.ม.	ต่อต้น	หรือ	90-120	ต้นต่อ	1	ไร่

INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2022
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำาปี 2565 165



Furthermore, GC has also amplified the scope of 
operations in end-to-end waste management to cover 
our partners and third parties via projects such as 
Upcycling Upstyling which offers an opportunity for 
our partners from various industries to collaborate 
with “Experts of Style” to design eco-friendly products 
from recycled plastic or bioplastics, etc.  

นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังขยายขอบเขตการด�าเนินงานด้านการ
จัดการขยะอย่างครบวงจรไปยังพันธมิตรของบริษัทฯ	 
และบุคคลภายนอก	เช่น	โครงการ	Upcycling	Upstyling	 
ทีเ่ปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการทีเ่ป็นพันธมิตรของบรษิทัฯ	จาก
หลากหลายอุตสาหกรรมได้ร่วมมือกับ	"ผู้เชี่ยวชาญดีไซเนอร์
ชั้นน�า	(Expert	of	Style)"	ในการออกแบบผลิตภณัฑ์รักษ์โลก	
ที่น�าขยะพลาสติกมาผลิตเป็นพลาสติกรีไซเคิล	 (Recycled	
Plastic)	หรือพลาสติกชีวภาพ	(Bioplastics)	เป็นต้น	

Additional information on Upcycling Upstyling is available 
in Innovation Management on page 197-198
สำาหรับข้อมูลโครงการ Upcycling Upstyling 
สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่บทการบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation 
Management) หน้า 197-198

In addition to the aforementioned actions, GC also 
places priority in green procurement. In the past year, 
GC has educated our suppliers on how to achieve 
the goal to become a low-carbon business to 
encourage the formulation of their own decarbonization 
goals and carry out GHG accounting as well as a plan 
of action to achieve the established goals. GC intends 
to cover all targeted suppliers in response to our  
Net Zero Target. Internal carbon pricing (ICP) has  
also been implemented in the form of shadow  
price to study the impacts of carbon on a project. 
The information is then used as a factor of consideration 
in making investment decisions to assure that all 
invested projects are capable of generating long-term 
targeted returns. 

นอกจากการด�าเนินการข้างต้นแล้ว	บริษัทฯ	ยังให้ความส�าคัญกับการจัดซ้ือจัดจ้างเพ่ือสิ่งแวดล้อม	(Green	Procurement)	
โดยในปีทีผ่่านมา	บริษทัฯ	ได้ให้ความรูเ้กีย่วกบัการด�าเนนิการ	เพือ่มุ่งสูเ่ป้าหมายการเป็นธรุกจิคาร์บอนต�า่แก่คู่ค้า	เพือ่สนบัสนนุ
ให้คู่ค้าตัง้เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	และจดัท�าบญัชก๊ีาซเรอืนกระจก	(GHG	Accounting)	รวมถงึแผนด�าเนนิการ
ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	 โดยจะผลักดันให้เกิดการด�าเนินการครอบคลุมคู่ค้ากลุ่มเป้าหมายเพ่ือตอบสนองกับเป้าหมาย 
การลดก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิป็นศนูย์ของบรษิทัฯ	รวมถงึการด�าเนนิการก�าหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร	(Internal	Carbon	
Pricing:	 ICP)	ในรูปแบบ	Shadow	Price	เพื่อพิจารณาผลกระทบด้านคาร์บอนต่อโครงการส�าหรับประกอบการตัดสินใจ 
การลงทุนของบรษิทัฯ	เพือ่ให้ม่ันใจได้ว่าโครงการต่างๆ	ทีบ่รษิทัฯ	ลงทนุจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามเป้าหมายทีก่�าหนด
ไว้ในระยะยาว	

Additional information on Green Procurement is available at:
สำาหรับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสามารถดูเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์

Additional information on Internal Carbon Pricing is available at:
สำาหรับข้อมูลการประยุกต์ใช้กลไกราคาคาร์บอนภายในองค์กรสามารถดูเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์
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GC will compensate the remaining carbon through 
Carbon Capture and Storage (CCS) and nature-based 
solutions, such as reforestation, forest restoration, and 
carbon credit trading, etc., as well as through 
partnerships and corporate venture capital (CVC) 
investments to gain access to cutting-edge technology 
in an effort to achieve Net Zero Target.

บรษิทัฯ	จะด�าเนนิการชดเชยคาร์บอนทีเ่หลือด้วยการประยกุต์
ใช้เทคโนโลยดัีกจบัและกกัเกบ็คาร์บอนไดออกไซด์		(Carbon	
Capture	and	Storage:	CCS)	การดูดซับคาร์บอนโดยวิธี
ทางธรรมชาติ	(Nature-Based	Solutions)	เช่น	การปลูกป่า	
ฟ้ืนฟูป่า	และการซ้ือขายเครดิตคาร์บอน	เป็นต้น	ตลอดจนการ
สร้างพันธมิตร	และการลงทุนผ่าน	Corporate	Venture	
Capital	(CVC)	เพือ่ให้สามารถเข้าถงึเทคโนโลยลี�า้สมัย	สูก่าร
บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิป็นศนูย์

Compensation-driven
การชดเชยคาร์บอน
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GC and subsidiaries of PTT Group, namely PTT Public 
Company	Limited,	PTT	Exploration	and	Production	
Public	Company	Limited,	Thai	Oil	Public	Company	
Limited,	IRPC	Public	Company	Limited,	and	Global	
Power	Synergy	Public	Company	Limited,	have	signed	
a Memorandum of Understanding on the feasibility 
study of Carbon Capture and Storage (CCS) application 
or CCS Hub Model. The project explores different 
approaches in implementing CCS which is an efficient 
technology that can store millions of tons of carbon 
dioxide from production per year and uses safe 
permanent geological storage that does not release 
carbon dioxide back into the atmosphere. The project 
is	expected	to	commence	 in	2029	and	targets	 to	
capture and store 1.3 million tons CO2 equivalent per 
year in the initial stage. Studies will begin in PTT’s 
operating sites in Rayong and Chonburi provinces. 
This cooperation is a key model in extending our 
success to a national level in the future in order to 
drive GC and Thailand towards accomplishing the 
Carbon Neutrality Target and the Net Zero Target.

บริษัทฯ	และบริษัทในกลุ่ม	ปตท.	ได้แก่	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	
(มหาชน)	บริษัท	ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	จ�ากัด	
(มหาชน)	บริษัท	ไทยออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	ไออาร์พีซี	
จ�ากัด	 (มหาชน)	และ	บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ชินเนอร์ยี่	
จ�ากัด	(มหาชน)	ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการศึกษาความเป็นไปได้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
ดักจบัและกกัเกบ็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	(Carbon	Capture	
and	Storage:	CCS)	หรือ	CCS	Hub	Model	กลุ่ม	ปตท.	
โดยโครงการจะด�าเนินการศึกษาแนวทางการประยุกต์ 
ใช้เทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด	์
ในรูปแบบ	CCS	Hub	Model	ซึ่ง	CCS	เป็นเทคโนโลยีที่มี
ศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการ
ผลิตได้ในระดับหลายล้านตนัต่อปี	และน�าไปกกัเกบ็ในชัน้ธรณี
ทีมี่ศกัยภาพและเหมาะสมแบบปลอดภัยและถาวร	(Permanent	
Geological	 Storage)	 โดยไม่มีการปล่อยกลับเข ้าสู  ่
ชัน้บรรยากาศได้อีก	โดยคาดการณ์ว่าโครงการจะสามารถเริม่
ด�าเนนิการได้ในปี	2572	และบริษทัฯ	มเีป้าหมายในการดักจับ
และกักเก็บก ๊าซคาร ์บอนไดออกไซด์ได ้	 1.3	 ล ้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีในระยะแรก	ทั้งนี้	 จะเริ่มศึกษา 
ในพ้ืนที่ปฏิบัติการกลุ ่ม	ปตท.	 จังหวัดระยองและชลบุร	ี 
ความร่วมมือนี้นับเป็นต้นแบบส�าคัญในการขยายผลสู่ระดับ
ประเทศได ้ในอนาคต	 เพ่ือช ่วยขับเคล่ือนองค ์กรและ
ประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมาย	Carbon	Neutrality	และ	Net	
Zero	อย่างเป็นรปูธรรม

The Feasibility Study of Carbon Capture and Storage (CCS) Application 
โครงการศึกษาความเป็นไปได้การประยุกต์ใช้โนโลยีดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
Carbon Capture and Storage (CCS)

PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
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GC is among other investors to have made corporate 
venture capital (CVC) investment in British company, 
Econic Technologies, or ECONIC, which specializes 
in the development and application of advanced 
technology in Carbon Capture and Utilization (CCU). 
The captured carbon dioxide is reused as raw 
materials in the production process of polymer through 
the implementation of a catalyst technology that 
appropriately and efficiently converts carbon dioxide 
for manufacturing products in the polyurethane 
industry, such as thermal insulation foam, protective 
coatings, sealants, and adhesives. With a value of 
over 10.4 million GBP, this CVC will assist ECONIC 
in producing and developing commercial technology. 

บรษิทัฯ	ได้ร่วมเป็นหนึง่ในผูล้งทนุในบรษิทั	Econic	Technologies	
หรือ	ECONIC	ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติอังกฤษผ่านการลงทุน	
Corporate	Venture	Capital	โดย	ECONIC	เป็นผูเ้ชีย่วชาญ
ในการพัฒนาและการน�าเทคโนโลยขีัน้สงูมาใช้ในกระบวนการ
ดักจับและการใช้คาร์บอน	(Carbon	Capture	and	Utilization:	
CCU)	โดยน�าคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดักจับได้กลับมาใช้ใหม่
เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตโพลิเมอร์ผ่านการประยุกต์ 
ใช้เทคโนโลยีตัวเร่งปฏิกิริยาแปลงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสทิธภิาพ	จนสามารถน�าไปใช้ผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์ส�าหรบัอุตสาหกรรมโพลียรูเีทน	(Polyurethane)	
อาทิ	โฟมฉนวนกันความร้อน	สารเคลือบป้องกัน	สารผนึก	
และสารยึดติด	โดยมีมูลค่าการลงทุนกว่า	10.4	ล้านปอนด	์ 
ซึง่การระดมทนุครัง้นีจ้ะช่วยให้	ECONIC	สามารถด�าเนนิการ
ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ได้

Corporate Venture Capital in ECONIC
โครงการการร่วมลงทุนใน ECONIC 

Additional information on Corporate Venture Capital is available in 
Innovation Management on page 190-192.
สำาหรับข้อมูลการลงทุน Corporate Venture Capital 
สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่บทการบริหารจัดการ
ด้านนวัตกรรม หน้า 190-192
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GC has continuously worked to conserve natural 
resources as well as restore and create balance in 
the forest ecosystem in collaboration with the 
government, private and community sectors to explore 
an alternative for carbon storage and a means to 
generate carbon credits to offset excess greenhouse 
gas from operations. GC has conducted various 
reforestation projects, i.e., Eco-Forest Rayong 
Wanarom, Huai Mahat Forest Restoration Project, 
25-Rai Reforestation for CO2 Storage, and “The More 
You Plant, the Better” Project by GC x BMA, which 
hold an accumulated greenhouse gas sequestration 
capacity	of	over	34,316	tons	CO2 equivalent. บริษัทฯ	ด�าเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 

รวมถึงการฟื ้นฟูและเสริมสร้างสมดุลระบบนิเวศของป่า 
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	และชุมชนต่างๆ	 
มาอย่างต่อเนื่อง	 เพ่ือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการกักเก็บ
คาร์บอน	และการสร้าง	Carbon	Credit	ส�าหรับชดเชย 
ก ๊าซเรือนกระจกส ่วนที่ เหลือหลังจากการด�าเนินงาน	 
โดยบริษัทฯ	ด�าเนินโครงการปลูกป่าหลายโครงการ	อาท	ิ
โครงการป่านิเวศระยองวนารมย์	 โครงการฟื้นป่ารักษ์น�้า 
เขาห้วยมะหาด	โครงการปลกูป่าช่วยกกัเกบ็คาร์บอนไดออกไซด์	
25	ไร่	และโครงการปลูกต้นไม	้“ยิ่งปลูกยิ่งดี”	GC	x	กทม.	
โดยสามารถดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้กว่า	 34,316	 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าจากการด�าเนนิโครงการข้างต้น

Nature-based Solutions
โครงการ Nature-based Solutions

PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
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Asia Industrial Estate, 
Ban Chang sub-district, 
Ban Chang district, 
Rayong province

Rayong Office 
(GC Chemical 
Experience Campus)

On Nut Solid Waste 
Disposal Center

Khao Huai Mahat 
Mountain, Rayong 
province

-

-

นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 
ต�าบลบ้านฉาง 
อ�าเภอบ้านฉาง
จังหวัดระยอง

พื้นที่ส�านักงานระยอง 
(GC Chemical 
Experience Campus)

พื้นที่กองขยะเก่า
ศูนย์ก�าจัดมูลฝอย
อ่อนนุช 1

เขาห้วยมะหาด 
จังหวัดระยอง

1,270 
tons CO

2
 equivalent 

per year
ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่าต่อปี

32,807 
tons CO

2
 equivalent 

per year
ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่าต่อปี

165 
tons CO

2
 equivalent 

per year
ตันคาร์บอน

ไดออกไซต์เทียบเท่าต่อปี 

74 
tons CO

2
 equivalent 

per year
ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่าต่อปี 
(ค�านวณจากต้นไม้

มีอายุครบ 5 ปี)

141,107 
trees 
ต้น

364,513 
trees 
ต้น

200 
trees 
ต้น

45,000
trees 
ต้น

80 
rais 
ไร่

2,500 
rais 
ไร่

9 rai 1 ngarn 
in 2022

9 ไร่ 1 งาน 
ในปี 2565

2 rai in 2022

2 ไร่ 
ในปี 2565

Equivalent to Planting
เทียบเท่า

การปลูกต้นไม้ใหญ่

Equivalent to Planting
เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่

GHG Sequestration
ดูดซับก๊าซเรือนกระจก

GHG Sequestration
ดูดซับก๊าซเรือนกระจก

Area
พื้นที่โครงการ

Area
พื้นที่โครงการ

Participating Network
เครือข่ายมีส่วนร่วม

Participating Network
เครือข่ายมีส่วนร่วม

Location
พื้นที่ตั้ง

Location
พื้นที่ตั้ง

Project
โครงการ

2,5914 5

• Konrakpa Club under 
 Chaklukya – Huai Mahat 
 Community
• Air and Coastal Defense 
 Command
• Kasetsart University

• Bangkok Metropolitan  
 Administration (BMA)
• Kasetsart University

• กรุงเทพมหานคร
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ชมรมคนรักษ์ป่า
 ชากลูกหญ้า-ห้วยมะหาด
• หน่วยบัญชาการต่อสู้ 
 อากาศยานและรักษาฝั่ง
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

tons CO2
 equivalent per year

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
entities
หน่วยงาน

locations
พื้นที่

rais 
ไร่

trees 
ต้น

Additional information on Nature-based Solutions is available at: 
สำาหรับข้อมูลการดำาเนินงานด้าน Nature-based Solutions สามารถดูเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์

Eco-Forest 
Rayong Wanarom 
โครงการป่านิเวศ
ระยองวนารมย์ 

Huai Mahat Forest 
Restoration 
Project
โครงการฟื้นป่า 
รักษ์น้ำา
เขาห้วยมะหาด

25-Rai 
Reforestation for 
CO2 Storage
โครงการปลูกป่า 
ช่วยกักเก็บ
คาร์บอนไดออกไซด์ 
25 ไร่ 

“The More You 
Plant, the Better” 
Project by GC x 
BMA
โครงการปลูกต้นไม้ 
“ยิ่งปลูกยิ่งดี” 
GC x กทม.

34 , 316 550,820

Total
รวม
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Also, GC studies new nature-based solutions, such 
as blue carbon, and builds partnerships with third-party 
agencies continuously. 

นอกจากโครงการข้างต้นแล้ว	บริษัทฯ	ยังศึกษาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ	ในการดูดซับคาร์บอนจากธรรมชาติ	(Nature-based	
Solutions)	อาทิ	การศึกษาการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ 
ที่สะสมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง	 (Blue	Carbon)	
รวมถงึการสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนือ่ง

Besides climate change management, GC has also 
established business strategies that are sustainably 
eco-friendly	through	the	formulation	of	the	Quality,	
Security, Safety, Occupational Health, Environment, 
and	Business	Continuity	 (QSHEB)	Policy	and	an	
environmental management system that integrates 
energy, air, water and waste as well as resource 
efficiency. Furthermore, GC has strictly complied with 
national and international laws, rules, and standards 
in order to reduce impact on the environment, 
communities and society across the value chain.  
In 2022, outstanding waste and air management 
projects include Refuse Derived Fuel (RDF), 
Implementation of Code of Practice (CoP) to Reduce 
Emissions of Benzene and 1,3-Butadiene, and Modify 
Vent Gas from TK-1201 to Flare System.

นอกจากการบริหารจัดการด้านการเปล่ียนแปลงด้าน 
สภาพภูมิอากาศแล้ว	บรษิทัฯ	ยงัก�าหนดยทุธศาสตร์การด�าเนนิ
ธรุกจิทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื	โดยจัดท�านโยบาย
คุณภาพ	ความม่ันคง	ความปลอดภัย	อาชวีอนามัย	สิง่แวดล้อม	
และความต่อเนื่องทางธุรกิจ	 (Quality,	Security,	Safety,	
Occupational Health, Environment, and Business 
Continuity:	QSHEB)	และมรีะบบบรหิารจัดการด้านสิง่แวดล้อม
แบบบูรณาการทั้งด้านพลังงาน	อากาศ	น�้า	และของเสีย	รวม
ถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	นอกจากนี้	บริษัทฯ	
ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	และมาตรฐานทั้งในระดับ
ประเทศและระดับสากลอย่างเคร่งครดั	รวมถงึตดิตามและจัด
ท�ารายงานผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง	
เพ่ือลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	ชมุชน	และสังคมตลอดห่วง
โซ่คุณค่า	โดยในปีนีมี้โครงการด้านการบรหิารจัดการของเสยี
และอากาศที่โดดเด่นหลากหลายโครงการ	อาทิ	โครงการน�า
ขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิง	 (Refuse	 
Derived	Fuel:	RDF)	โครงการประยกุต์ใช้กลไกการปฏบิตัทิีดี่	
(Code	of	Practice:	CoP)	เพ่ือลดการปล่อยไอสารเบนซีน	
1,3-บวิทาไดอีน	และโครงการตดิตัง้ระบบรวบรวมอากาศจาก
ถังเก็บคิวมีนไปบ�าบัดที่หอเผา	

Environmental Management
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
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Having	fulfilled	our	Zero	Industrial	Waste	to	Landfill	
Target for the eighth consecutive year, GC has 
extended such success to cover non-hazardous and 
solid waste which are used as Refuse Derived Fuel 
(RDF) to reduce the amount of waste for landfill 
disposal and maximize waste reutilization. Accordingly, 
GC has collaborated with employees in each operating 
area to assess the suitability of non-hazardous and 
solid waste, such as paper, wood, rubber, plastic, 
etc., which are then sorted for reutilization as RDF. 
The waste is also classified by type according to the 
source, i.e., production processes or office. It is then 
collected and delivered to the designated service for 
transportation and disposal in the form of RDF for 
cement kilns, lime kilns, industrial kilns (boilers), 
biomass power plants and waste-to-energy plants.  
In	2022,	more	than	92	tons	of	waste	were	collected	
as RDF.  

จากที่บริษัทฯ	ได้บรรลุเป้าหมายการลดการฝังกลบของเสีย
อุตสาหกรรมจนเป็นศนูย์	(Zero	Industrial	Waste	to	Landfill)	
ได้อย่างต่อเนือ่งเป็นปีที	่8	จงึได้มีการขยายผลการด�าเนนิการ
ลดการฝังกลบไปสู่ขยะไม่อันตรายและขยะมูลฝอยโดยการ 
น�ากลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิง	 (Refuse	Derived	Fuel:	RDF)	
เพ่ือลดปริมาณการน�าไปฝังกลบและน�าของเสียกลับมาใช้
ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด	 โดยมีการสร้างความร่วมมือกับ
พนกังานในแต่ละพ้ืนทีป่ฏบิตังิานประเมินความเหมาะสมและ
แยกประเภทขยะไม่อันตรายและขยะมูลฝอยที่สามารถ	 
น�ากลบัมาใช้เป็นเชือ้เพลงิได้	เช่น	เศษกระดาษ	เศษไม้	เศษยาง	
เศษหนัง	 เศษพลาสติก	 เป็นต้น	 และมีการคัดแยกขยะ 
แบ่งตามประเภททั้งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและ 
จากอาคารส�านักงาน	และรวบรวมส่งผู้รับก�าจัดที่ได้มีการ
ประสานความร่วมมือในการขนส่ง	และน�าของเสียไปจัดการ
ด้วยการน�ากลับไปใช ้เป ็นเชื้อเพลิงทั้งในเตาเผาผลิต
ปูนซีเมนต์	 เตาเผาปูนขาว	 เตาเผาอุตสาหกรรม	 (Boiler)	 
โรงไฟฟ้าชีวมวล	และโรงไฟฟ้าขยะ	โดยในปี	2565	มีการ
รวบรวมขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์เป ็นเชื้อเพลิง 
โดย	RDF	ได้กว่า	92	ตัน	

Refuse Derived Fuel (RDF)
โครงการนำาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิง

INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2022
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำาปี 2565 173



GC has implemented the Code of Practice (CoP) in 
our operations to enhance the management efficiency 
of VOCs from production processes in order to 
regulate benzene and 1,3 Butadiene emissions from 
turnaround activities to the minimum. Accordingly, GC 
has installed an efficient vapor treatment system, 
required the measurement and regulation of VOCs 
emitted during decontamination from vapor treatment 
system vents and the sampling point of equipment 
system as well as during the transfer of liquid waste 
to transportation for disposal. Moreover, GC has 
demanded that the piping system be tested prior to 
operations and arrange coverings for all connecting 
points to prevent VOCs leakage. In terms of proactive 
surveillance, GC measures VOCs in the air surrounding 
the factory walls during three periods, namely before, 
during and after conducting an activity. This has 
helped to maintain VOCs to a low level with benzene 
and 1,3 Butadiene level at < 1 ppm and TVOCs at < 
300 ppm. 

บริษัทฯ	มีการน�ากลไกการปฏิบัติที่ดี	 (Code	of	Practice:	
CoP)	มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสารอินทรีย์ระเหยง่าย	 (VOCs)	 จาก
กระบวนการผลิต	 เพื่อควบคุมการปล่อยไอสารเบนซีน	
และ1,3-บวิทาไดอีน	ทีเ่กดิจากกจิกรรมซ่อมบ�ารงุของบรษิทัฯ	
ให้ออกสู่บรรยากาศน้อยที่สุด	 โดยการติดตั้งระบบบ�าบัด 
ไอระเหย	(Vapor	Treatment)	ที่มีประสิทธิภาพ	ก�าหนดให้มี
การตรวจวัดและควบคุมค่าสารอินทรีย์ระเหยช่วงท�าความ
สะอาดอุปกรณ์	(Decontamination)	ทัง้จากจดุระบาย	(Vent)	
ของระบบบ�าบัดไอระเหย	 (Vapor	Treatment)	และจาก 
จุด	Sampling	Point	ของระบบอุปกรณ์	และช่วงท�าการ 
สูบถ่ายของเสีย	 (Liquid	Waste)	ลงสู่รถขนส่งเพ่ือไปก�าจัด	
นอกจากนั้น	 ก�าหนดให้มีการทดสอบระบบท่อก่อนเริ่ม
กิจกรรมและท�าการปิดคลุมบริเวณจุดต่อ	 (Connecting	
Point)	เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของ	VOCs	ออกสู่บรรยากาศ	
และจัดให้มีการเฝ้าระวังเชิงรุกโดยตรวจวัดสาร	VOCs	 
ในบรรยากาศบริเวณริมรั้วโรงงาน	3	ช่วง	ได้แก	่ก่อนด�าเนิน
กิจกรรม	ระหว่างด�าเนินกิจกรรม	และหลังด�าเนินกิจกรรม 
ส่งผลให้ควบคุมค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายให้อยู่ในระดับต�่า	
โดยมีค่าไอสารเบนซีนและ	1,3-บิวทาไดอีน	<	1	ppm		และ	
TVOCs < 300 ppm

Implementation of Code of Practice (CoP) to Reduce Emissions of Benzene and 1,3-Butadiene 
โครงการประยุกต์ใช้กลไกการปฏิบัติที่ดี เพื่อลดการปล่อยไอสารเบนซีน 1,3-บิวทาไดอีน 
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GC has installed a system to collect air from the 
cumene storage tank for treatment at the Phenol 
Plant’s flare system by installing an ejector at the 
cumene tank vent as well as gas pipelines for 
delivering vent gas from the tank to the flare system. 
Other necessary installations include control equipment 
sets, e.g., control valve, instrument, and distributed 
control system (DCS), along with the foundation, 
platform, and tower pipe support. The operation, which 
was carried out under a capital budget of more than 
15 million baht, complies with the requirements of the 
Environmental and Health Impact Assessment Report 
of the Phenol Plant Project. As a result, the amount 
of cumene in the atmosphere around the factory 
remains within the legal limit while the concentration 
of cumene in the storage area is non-detectable (ND). 
After the project’s completion, no complaints 
regarding the odor of cumene were made by 
neighboring communities. 

บรษิทัฯ	ด�าเนนิการตดิตัง้ระบบรวบรวมอากาศจากถงัเกบ็คิวมีน
ไปบ�าบัดที่หอเผาในพ้ืนที่โรงงานผลิตสารฟีนอล	โดยติดตั้ง
ระบบตัวก�าเนิดสุญญากาศ	(Ejector)	ที่จุดระบายอากาศจาก
ถงัเกบ็คิวมีน	รวมถงึตดิตัง้ท่อส่งแก๊ส	เพือ่ส่งอากาศทีร่ะบาย
จากถังทั้งหมดไปเผาท�าลายที่หอเผา	และติดตั้งชุดอุปกรณ์
ควบคุม	อาทิ	วาล์ควบคุม	 (Control	Valve)	 เครื่องมือวัด	
(Instrument)	และระบบควบคุมแบบกระจาย	(Distributed	
Control	System:	DCS)	รวมถึงติดตั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน	
(Foundation)	ชั้นแพลตฟอร์ม	 (Platform)	และติดตั้งเสา
ส�าหรับรองรับท่อ	(Tower	Pipe	Support)	คิดเป็นงบทุนกว่า	
15	ล้านบาท	 เพื่อให้สอดคล้องตามข้อก�าหนดในรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ
โรงงานผลิตสารฟีนอล	และส่งผลให้ควบคุมปรมิาณคิวมีนใน
บรรยากาศบริเวณพ้ืนที่โรงงานอยู ่ภายในค่าที่กฎหมาย
ก�าหนดอย่างต่อเนื่อง	และความเข้มข้นของคิวมีนในบริเวณ
ถังเก็บคิวมีนมีค่าอยู ่ในระดับน้อยกว่าความสามารถของ
เครื่องมือวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการจะวิเคราะห์ได	้
(Non-detectable:	ND)	อีกทั้งหลังจากโครงการแล้วเสร็จ	 
พบว่าไม่มีข้อร้องเรยีนเรือ่งกล่ินคิวมีนจากชมุชนโดยรอบพ้ืนที่
โรงงาน

Modified Vent Gas from TK-1201 to Flare System
โครงการติดตั้งระบบรวบรวมอากาศจากถังเก็บคิวมีนไปบำาบัดที่หอเผา 
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GC is well aware that achieving the Net Zero Target 
is a challenging task that demands and depends 
greatly on the cooperation of employees in all sectors. 
Therefore, we have worked to raise and improve 
environmental awareness and responsibility of 
employees in all operating sites by strengthening the 
organization’s environmental culture. In the past year, 
we have urged employees to participate in tree 
planting and waste separation activities on important 
occasions, such as the World Environment Day (June 
5, 2022) and Thai Environment Day (December 4, 
2022). This action coincides with GC’s decarbonization 
pathways and the circular economy strategy. Through 
such activities, we have successfully planted 240 trees 
and	recycled	9.72	tons	of	waste,	which	is	equivalent	
to	carbon	sequestration	of	12.87	tons	CO2 equivalent 
per year. 

บริษัทฯ	ตระหนักเสมอว่าการบรรลุเป้าหมาย	Net	Zero	 
นัน้เป็นหน้าทีอั่นท้าทาย	จ�าเป็นต้องพ่ึงพาและอาศยัความร่วมมือ
จากพนกังานในทกุภาคส่วนอย่างมาก	บรษิทัฯ	จงึด�าเนนิการ
สร ้างและยกระดับความตระหนักรู ้และรับผิดชอบต่อ 
สิ่งแวดล้อมของพนักงานภายในบริษัทฯ	อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่
ปฏิบัติงานผ่านการเสริมสร้างวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมของ
องค์กรให้มีความเข้มแขง็มากขึน้	โดยในปีทีผ่่านมาได้เชญิชวน
ให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้และคัดแยกขยะ
ส�าหรบัการน�าไปรไีซเคิลในวนัส�าคัญอย่างวนัสิง่แวดล้อมโลก	
(5	มถินุายน	2565)	และวนัสิง่แวดล้อมไทย	(4	ธันวาคม	2565) 
ซึ่งเป็นการด�าเนินงานที่สอดคล้องตามแนวทางลดการปล่อย
คาร์บอน	(Decarbonization	Pathway)	และกลยุทธ์เศรษฐกจิ
หมุนเวียน	โดยด�าเนินการปลูกต้นไม้ไปทั้งสิ้น	240	ต้น	และ
น�าขยะเข้าสูร่ะบบรไีซเคิลได้	9.72	ตนั	คิดเป็นปรมิาณการดูดซบั
คาร์บอนไดออกไซด์ถึง	 12.87	ตันคาร์บอนไดออกไซด์ 
เทียบเท่าต่อปี
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Additional information is 
available online 
สำาหรับข้อมูล
สามารถดูเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์

Quality, Security, Safety, Occupational 
Health, Environment, and Business 

Continuity (QSHEB) Policy
นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม 
และความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

(QSHEB Policy) 

Water Management 
แนวทางการบริหารจัดการน้ำา

GC’s Air Quality Control
การจัดการด้านการควบคุมคุณภาพอากาศ 

ของบริษัทฯ

GC’s Waste Management
การจัดการด้านการบริหารจัดการของเสีย 

ของบริษัทฯ 
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(plant)
(โรงงาน)

2019

2019

2020

2020

11

10.45

2021

2021

10

10.93

2022

2022

10

12 .37

Energy Efficiency of GC Group Plants Achieving 
Top Quartile Performance in Benchmarking 
จำานวนโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานอยู่ในระดับชั้นนำา

Accumulative Energy Reduction 
การลดการใช้พลังงานสะสม 

12

9.30

(million GJ)
(ล้านจิกะจูล)

1 1 .46=
Target 2022

10=
Target 2022
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2019

2019

2020

2020

7.78

378

2021

2021

8.98

415

2022

2022

8 .60

437

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

7.78

380

439=
Target 2022

=
Target 2022

(million tons CO2 equivalent )
(ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

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

(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	2023.

หมายเหตุ :
(1)	 มีการทบทวนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขยายธุรกิจ
(2)	 ข้อมูลดังกล่าวเป็นค่าประมาณการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	เนื่องจากอยู่ระหว่างการทวนสอบและ
	 ขอรับรอง	ISO	14064-1	ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม	2566

8.60
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Greenhouse Gas Emissions (Scope 3)
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 3) 

In addition, GC has compiled data on scope 3 
emissions from company activities 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.

นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ได้รวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	
ในขอบเขต	3	ของกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิของ 
บรษิทัฯ	เพือ่น�าไปสูก่ารบรหิารจัดการการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน	โดยแบ่งเป็น	11	กลุม่หลักตามแนวทาง 
การประเมิน	Technical	Guidance	for	Calculating	Scope	3	
Emission by Greenhouse Gas Protocol

GHG Emissions
(Ton CO2 equivalent)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

34.72

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

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

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

5. Treatment of waste generated in operations, e.g., 
 landfill, incineration, wastewater treatment, etc. 
 การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินธุรกิจ 
 เช่น การฝังกลบ การเผาท�าลาย และการบ�าบัดน�้าเสีย เป็นต้น

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

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

7. Employees’ commute between home and office
 การเดินทางไป-กลับระหว่างบ้านกับสถานที่ท�างานของพนักงาน

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

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

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

12. Investment
 การลงทุน

3.  Fuel- and Energy-Related Activities 
 Not Included in Scope 1 or Scope 2
 กิจกรรมเกี่ยวกับเชื้อเพลิงและพลังงาน
 ซึ่งไม่รวมอยู่ในขอบเขตที่ 1 และขอบเขตที่ 2
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Target in 2023 and Long-term Target
เป้าหมายในปี 2566 และเป้าหมายระยะยาว

Energy Management
การบริหารจัดการพลังงาน

Climate Change
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Energy efficiency of plants under 
GC Group to achieve top quartile 
performance in benchmarking

Achieve net zero greenhouse gas 
emissions (scope 1 & 2) by 2050

Reduce accumulative energy 
consumption by 16.95 million GJ 
within 2030

Reduce greenhouse gas 
emissions (scope 1 & 2) 
by 20 percent within 2030

Reduce greenhouse gas 
emissions (scope 3) 
by 50 percent within 2050

Restructure portfolio by 
transforming 40 percent of 
long-term adjusted EBITDA into 
net zero businesses by 2030

ผลการด�าเนินงานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ของโรงงานภายในกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในระดับชั้นน�า
เมื่อเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกันทั่วโลก 
(Top Quartile Performance in Benchmarking)

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 
(Net Zero) ในขอบเขต 1 และ 2 ภายในปี 2593

ลดการใช้พลังงานสะสม 16.95 ล้านกิกะจูล 
ภายในปี 2573

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง (ขอบเขต 1 และ 2) 
ร้อยละ 20 ภายในปี 2573

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขต 3 
ให้ ได้ร้อยละ 50 ภายในปี 2593

ปรับโครงสร้างทางธุรกิจให้เป็นธุรกิจคาร์บอนต�่า 
(Net Zero) ร้อยละ 40 ของ Long-term Adjusted 
EBITDA ภายในปี 2573

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2
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Good 
Product
ดีที่ผลิตภัณฑ์

PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน)182



Key Stakeholders
ผู้มีส่วนได้เสียหลัก

Creating Shared Business Value
การสร้างคุณค่าร่วมกันทางธุรกิจ

INNOVATION 
MANAGEMENT
การบริหารจัดการนวัตกรรม 

Business Partner
หุ้นส่วนทางธุรกิจ

Shareholder
ผู้ถือหุ้น

Intellectual Capital
ภูมิปัญญา

Social and 
Relationship Capital

สังคม

Natural Capital
สิ่งแวดล้อม

GC is the leader in environmental and sustainable business practices. It is also a corporate sustainability 
model that other companies should study and implement. In addition, GC products are consistent of excellent 
quality and offer new innovations. Such is the reason for our continued trust and why we have remained GC’s 
customer for over a decade.
GC เป็นผู้น�ำด้ำนกำรด�ำเนินธุรกิจท่ีค�ำนึงถึงส่ิงแวดล้อมและควำมย่ังยืนท่ีดี อีกทั้งยังเป็นต้นแบบท่ีบริษัทอื่นสำมำรถน�ำไป
ศึกษำและน�ำไปประยุกต์ใช้ เพื่อกำรสร้ำงควำมยั่งยืนในองค์กร นอกจำกนี้ ผลิตภัณฑ์ของ GC ยังมีคุณภำพดีอย่ำงคงที่ และ
น�ำเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ เป็นเหตุผลให้เรำยังคงไว้วำงใจและเป็นลูกค้ำของ GC มำกกวำ่ 10 ปี

Ms. Larat Leelaprapaporn  
Polymer Development Division Manager
Vandapac Company Limited

คุณลารัตน์  ลีลาประภาภรณ์  
Polymer Development Division Manager
Vandapac Company Limited

Community, Society and 
the Environment

ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม

Target:
12.1, 12.2, 

12.5
9.4, 9.58.2, 8.4
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Stakeholder Impact 
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

Business Impact 
ผลกระทบต่อธุรกิจ

• Innovation development enhances competitiveness, 
increases economic values and answers to 
stakeholder expectations. 

• Applying of innovation in the production process 
enhances efficiency and reduces resource 
consumption and pollution. 

• Development of safe products that meet consumer 
needs, reduce impacts on the environment, society 
and health as well as correspond to climate change 
solution efforts. 

•	 การพัฒนานวตักรรมเป็นการยกระดับความสามารถในการ
แข่งขนั	(Competitiveness)	เพ่ิมมูลค่าด้านเศรษฐกจิ	และ
ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

•	 การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในกระบวนการผลิต	ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต	ลดการใช้ทรัพยากร
และมลพิษ

•	 พัฒนาผลิตภัณฑ์ทีป่ลอดภัย	ตอบโจทย์ผู้บรโิภค	ส่งผลให้
ลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม	สงัคม	และสขุภาพ	ตลอดจน
สอดคล้องกบัการแก้ปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ

• Innovative technology is an essential factor in 
enhancing production efficiency, responding to 
customer satisfaction, increasing competitiveness, 
and creating resilience in business. 

•	 Continuous	development	of	innovation	contributes	
to new revenue generation as a result of seeking 
new markets and investment in technology and 
breakthrough innovations to drive business. 

•	 เทคโนโลยนีวตักรรมเป็นปัจจยัส�าคญัในการเพ่ิมประสทิธภิาพ
การผลิต	ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า	และเพ่ิม 
ขดีความสามารถในการแข่งขนั	(Competitiveness)	และ
สร้างความคล่องตัว	(Resilience)	ทางธุรกิจ	

•	 การพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง	 ส่งเสริมให้เกิด 
การสร้างรายได้ใหม่ๆ	 (New	Revenue	Generation)	 
จากการแสวงหาตลาดใหม่	และการลงทุนในเทคโนโลยี	
นวัตกรรมที่ มีความก้าวหน้าและสนองตอบต่อการ 
ขับเคลื่อนธุรกิจ
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Key  Achievement in 2022
ความส�าเร็จที่ส�าคัญของบริษัทฯ ในปี 2565

Commitment
ความมุ่งมั่น
GC	is	committed	to	develop	innovation	to	optimize	the	efficiency	of	our	production	process	
and	maximize	resource	utilization.	We	also	create	high	quality,	healthy	and	eco-friendly	
products that respond to consumer needs, enhancing the competitiveness of current 
businesses	in	tandem	with	operating	a	net	zero	emissions	business.

บริษัทฯ	มุ่งม่ันที่จะพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงและใช้ทรัพยากร 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ตลอดจนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตร 
ต่อสิง่แวดล้อม	ตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้รโิภค	ยกระดับความสามารถในการแข่งขนัของธรุกจิปัจจุบนั	
(Competitiveness)	ควบคู่กับการด�าเนินธุรกิจที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์	 (Net	Zero	
Emission)

• 883 million baht investment in R&D, which accounts for 0.3 percent of 
 GC's annual petrochemical business revenue 
• ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นจำานวน 883 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.3 
 ของรายรับของปิโตรเคมีภัณฑ์ของบริษัทฯ

• High value products (HVP) constitute 64 percent of the innovative product portfolio
• มีสัดส่วนจำานวนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (HVP) คิดเป็นร้อยละ 64 
 ของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทั้งหมด

• Increased investment in startups and technology funds to more than 45 million USD 
through Corporate Venture Capital (CVC)

• ร่วมลงทุนกับบริษัทสตาร์ทอัพและกองทุนด้านเทคโนโลยี (CVC) โดยได้เพิ่มการลงทุน
 เป็นกว่า 45 ล้านเหรียญสหรัฐ

• 12 new production processes and 11 new production process prototypes 
• กระบวนการผลิตใหม่ 12 รายการ และกระบวนการผลิตต้นแบบ 11 รายการ 

• 22 new products and 43 new product prototypes
• ผลิตภัณฑ์ใหม่ 22 รายการ และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 43 รายการ

• 9 new patents applications
• ยื่นจดสิทธิบัตรใหม่ 9 รายการ 

• Over 13,000 tons of plastic have been recycled and upcycled into value added 
products, creating a value more than 277 million baht

• พลาสติกกว่า 13,000 ตัน ได้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและอัพไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม 
สร้างมูลค่ากว่า 277 ล้านบาท
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> Challenges
Technology plays a crucial part in enhancing 
competitiveness and creating resilience. Despite 
facing	a	recession	and	market	volatility,	GC	has	made	
adjustments to keep abreast with changes by 
centering our focus on process efficiency enhancement 
and	 resource	consumption	 reduction.	We	also	
encourage new revenue generation alongside the 
creation	of	sustainability	in	accordance	with	the	Net	
Zero	Emissions	Target.

> Strategic Responses 
GC	has	reorganized	the	R&D	and	innovation	structure	
to allow more suitability and consistency with each 
business group’s operations and strategies. 
Accordingly, we have adjusted the operational 
framework	and	developed	the	Technology	Roadmap	
to	prioritize	projects	based	on	their	alignment	with	
strategies, marketing, and technology, targeting on 
profitability	 and	efficient	 resource	utilization	 to	
maximize	benefits	and	values.	Furthermore,	we	have	
worked to build and increase new capabilities for 
employees in support of innovation as well as establish 
an innovation collaboration network between  
GC	Group	companies	and	external	agencies	or	
experts through collaborative programs such as the 
Feasibility	Study	on	the	Implementation	of	Carbon	
Capture	and	Storage	(CCS)	and	the	1st	TIChE	Open	
Innovation	 Idea	Challenge	under	 the	concept	of	
“National	Decarbonization”,	etc.		

Additionally,	GC	has	also	developed	value-added	
applications in tandem with reducing the carbon 
footprint	of	products,	such	as	bio-based	products,	
and	risk	assessments	of	hazardous	substances	in	all	
GC	products	that	may	affect	the	health	of	workers	
and users, etc. 

> ความท้าทาย
เทคโนโลยีเป็นส่วนส�าคญัในการเพิม่ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน	 (Competitiveness)	 และสร้างความคล่องตัว	 
(Resilience)	ทางธุรกิจ	แม้ว่าบริษัทฯ	จะต้องเผชิญกับภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย	(Recession)	และการผันผวนของตลาด	 
แต่บริษทัฯ	ได้มกีารปรบัตวัให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้	
โดยมุ ่งเน ้นในการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต	 
ลดการใช้ทรัพยากร	ส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้ใหม่ๆ	
(New	Revenue	Generation)	ควบคู่ไปกบัการสร้างความยัง่ยนื	
ตามเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์	 
(Net	Zero	Emissions	Target)

> การด�าเนินงานเพื่อตอบสนอง
บริษัทฯ	ได้ปรับโครงสร้างการด�าเนินงานด้านวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรมให้เหมาะสมและสอดรับกับการด�าเนินงานและ 
แผนกลยทุธ์ในแต่ละกลุ่มธรุกจิ	โดยปรบักรอบการด�าเนนิงาน
และจัดท�า	Technology	Roadmap	เพ่ือจัดล�าดับความส�าคัญ
ของโครงการ	 โดยค�านึงถึงความสอดคล้องด้านกลยุทธ์	 
ด้านการตลาด	และด้านเทคโนโลยี	มุ่งเน้นการท�าก�าไรและ
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์และมูลค่าสูงสุด	
ตลอดจนสร้างและเพิ่มขีดความสามารถใหม่ๆ	ของพนักงาน
เพื่อสนับสนุนนวัตกรรม	รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางนวัตกรรมระหว่างกลุ่มบริษัทในกลุ่มและหน่วยงานหรือ 
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก	 เช่น	 โครงการการศึกษาความ 
เป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บ 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	โครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์	
จากสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย	
(TIChE)	ภายใต้แนวคิด	 “National	Decarbonization”	
เป็นต้น	

นอกจากนี้ 	 บริษัทฯ	 ยังได ้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่า	 
Value-added	Applications	ควบคู่ไปกบัการลดคาร์บอนฟุตพริน้ท์
ของผลิตภัณฑ์	 เช ่น	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ	 
(Bio-based	Products)	และการประเมินความเสีย่งสารอันตราย
ในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทฯ	 ท่ีอาจส่งผลต่อสุขภาพ 
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้งาน	เป็นต้น

Challenges and Strategic Responses
ความท้าทายและการด�าเนินงานเพื่อตอบสนอง
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•	 Study	and	research	advanced	clean	technology	
for	decarbonization	and	carbon	capture	&	storage.	

• Increase innovation development capacity to 
become an innovation leader in the chemicals 
industry	 through	 the	adjustment	of	R&D	and	
innovation	strategies	and	the	Technology	Roadmap	
in	 order	 to	 obtain	 a	 long-term	 technology	
management plan with an appropriate timeframe 
to render more operational efficiency and flexibility 
in preparing for changes and supporting future 
business growth. 

• Expand proportion and build cooperation to 
develop	high	value	products	(HVP)	and	low-carbon	
and	eco-products.	Collaborate	with	customers	to	
develop	value-added	applications	in	tandem	with	
reducing the carbon footprint of end products. 

•	 Create	knowledge	and	enhance	the	capacities	of	
both internal and external human resources to 
enable their ability in creating innovation and 
applying knowledge in technology and innovation 
to drive business with efficiency. 

Stepping Up Our Ambitions
แผนการด�าเนินงานในอนาคต

•	 ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงด้านเทคโนโลยีสะอาดในการ
ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	(Decarbonization)	รวมถึง
การดักจับและกกัเกบ็คาร์บอนไดออกไซด์	(Carbon	Capture	
Storage)	

•	 เพ่ิมศกัยภาพการพัฒนานวตักรรม	เพ่ือก้าวสูก่ารเป็นผูน้�า
ด้านการสร้างนวตักรรมในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์	ผ่านการ
ปรับกลยุทธ์ในการด�าเนินงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม	
และ	Technology	Roadmap	ให้มีแผนการบรหิารจัดการ
เทคโนโลยีระยะยาวในช่วงเวลาที่เหมาะสม	เพ่ือให้การ
ด�าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	มีความยืดหยุ่น	
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง	และรองรับการเติบโตตาม
ทิศทางธุรกิจในอนาคต

•	 ขยายสดัส่วนพร้อมทัง้สร้างความร่วมมือพัฒนาผลติภัณฑ์
มูลค่าสูง	(High	Value	Product:	HVP)	และผลิตภัณฑ์
คาร์บอนต�่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	(Low-Carbon	
and	Eco-Products)	ตลอดจนร่วมมือกับลูกค้าเพ่ือ
พัฒนา	Value-Added	Applications	ควบคู่ไปกับการลด
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปลายทาง

•	 สร้างองค์ความรู้	 และยกระดับศักยภาพของบุคลากร 
ทั้งในและนอกองค์กรให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม
ตลอดจนน�าองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
มาประยกุต์ใช้ในการขบัเคลือ่นธรุกิจได้อย่างมีประสทิธภิาพ
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Innovation Management Strategy
กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านนวัตกรรม

Innovation	 is	 the	key	factor	 in	strengthening	GC’s	
competitive	advantage.	 It	supports	our	Net	Zero	
Emissions Target to reduce environmental impact and 
respond	to	climate	change.	Furthermore,	it	caters	to	
the needs of internal and external customers who 
demand	high	 value	 and	 low-carbon	products.	
Therefore,	GC	places	priority	on	continuous	innovation	
investment and development according to the 
Innovation	Management	Strategy	which	consists	of	1)	
Process	Innovation	for	Efficiency	and	Decarbonization,	
2)	Market-focused	Product	 Innovation,	 and	 3)	
Innovation	Growth	Platforms	&	Venture	Capital.	A	
framework of operations has also been developed 
and	categorized	into	3	horizons,	namely	Horizon	1:	
Strengthening	the	core,	Horizon	2:	Striving	the	growth,	
and	Horizon	3:	Sustaining	the	future.	This	operational	
framework focuses on development for sustainable 
growth	through	establishing	the	Technology	Roadmap	
to enhance efficiency in managing innovation 
technology while empowering and adding sustainable 
values to new products that meet customer demands. 
It also increases process efficiency and contributes 
to	GC’s	decarbonization	efforts.	

นวัตกรรมคือปัจจัยส�าคัญในการเสริมสร้างความได้เปรียบ 
ในการแข่งขนัของบรษิทัฯ	และส่งเสรมิให้สามารถบรรลเุป้าหมาย
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์	 เพ่ือลดผลกระทบ 
ทางด้านสิ่งแวดล้อม	สนองตอบต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ	และความต้องการของลูกค้าทั้งภายใน	
ภายนอกของบริษัทฯ	ที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง	
และผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�่า	บริษัทฯ	จึงให้ความส�าคัญใน 
การลงทุนและพัฒนาด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องภายใต้
กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านนวัตกรรม	ซึ่งประกอบด้วย	 
1)	 การยกระดับเทคโนโลยีกระบวนการผลิตเพ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 (Process	
Innovation	 for	 Efficiency	 and	Decarbonization)	 
2)	การด�าเนนิงานด้านนวตักรรมเพ่ือการพัฒนาผลติภัณฑ์ตาม
ความต้องการของตลาด	 (Market-focused	Product	 
Innovation)	และ	3)	การเชือ่มโยงและใช้ประโยชน์เทคโนโลยี
จากภายนอกเพ่ือสร้างการเจรญิเตบิโตผ่าน	Venture	Capital	
(Innovation	Growth	Platforms	&	Venture	Capital)	ทั้งนี	้
ยังได้ก�าหนดกรอบการด�าเนินงานโดยแบ่งเป็น	3	ขอบเขต
หลัก	(3	Horizons)	ประกอบด้วย	Horizon	1:	Strengthening	
the	core,	Horizon	2:	Striving	the	growth	และ	Horizon	
3:	Sustaining	the	future	โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ือการ
เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต	ผ่านการจัดท�า	Technology	
Roadmap	เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพการบรหิารจัดการเทคโนโลยี
นวัตกรรม	 เสริมศักยภาพและเพ่ิมมูลค่าด้านความยั่งยืน 
ให้แก่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	ทีต่อบโจทย์ความต้องการของลกูค้า	และ
เพ่ิมประสทิธภิาพในกระบวนการผลติ	พร้อมทั้งลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก	(Decarbonization)
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Additional information on GC’s innovation management is available at: 
สำาหรับรายละเอียดการจัดการด้านนวัตกรรมของบริษัทฯ สามารถดูเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์

Market-focused Product Innovation

ดำาเนินงานด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาด

Innovation Growth Platforms and 
Venture Capital

เชื่อมโยงและใช้ประโยชน์เทคโนโลยี
จากภายนอกเพื่อสร้างการเจริญเติบโต
ผ่าน Venture Capital

Process Innovation for Efficiency 
and Decarbonization

ยกระดับเทคโนโลยีกระบวนการผลิต
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Enabling Top Quartile 
Operation

เป็นผู้นำาด้านการดำาเนินงาน
ในกระบวนการผลิตในระดับ 
Top Quartile

Strengthen Market Positioning 
and Differentiation

เพิ่มศักยภาพและความโดดเด่น
ในการแข่งขันในตลาดให้มีศักยภาพ
เชิงพาณิชย์สูงขึ้น

New Growth Engine and 
Sustainability

โอกาสเติบโตทางธุรกิจรูปแบบใหม่
อย่างยั่งยืน

Approach
แนวทาง

Expected 
Goal

เป้าหมาย
ที่คาดหวัง

INNOVATION 
MANAGEMENT 

STRATEGY
กลยุทธ์การบริหารจัดการ

ด้านนวัตกรรม
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Open Innovation
นวัตกรรมแบบเปิด

GC	continuously	develops	innovation	performance	as	
well as enhances employees' capacity and competency 
to	a	support	innovation	development.	We	encourage	
cooperation with networks, agencies, or external 
experts, through direct and indirect investment in 
innovation.	GC	has	invested	over	45	million	USD	in	
Corporate	Venture	Capital	(CVC),	investments	focused	
on	High	Value	&	Low	Carbon	Businesses	and	built	
collaboration with external partners to develop 
innovations that are able to drive and increase the 
company’s competitiveness. 

บริษัทฯ	 พัฒนานวัตกรรม	 รวมถึงพัฒนาศักยภาพและ 
ขีดความสามารถของพนักงาน	 เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
นวตักรรม	โดยส่งเสรมิให้มีการสร้างความร่วมมือกบัเครอืข่าย	
หน่วยงาน	หรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก	และผ่านการลงทุน
ด้านนวัตกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม	โดยบริษัทฯ	มีการ
ลงทุนในรูปแบบ	Corporate	Venture	Capital	 (CVC)	
มากกว่า	45	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 รวมถึงก�าหนดทิศทาง 
การลงทุนในอนาคตที่มุ่งเน้นในกลุ่มธุรกิจมีมูลค่าสูงและ
คาร์บอนต�่า	 (High	Value	&	Low	Carbon	Business)	 
อกีทัง้ยงัสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมที่สามารถน�ามาใช้ในการขับเคลื่อนและเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ

GC Ventures
จีซี เวนเจอร์ส

GC	has	founded	GC	Ventures	to	seek	technology	
and	 investment	 opportunities	 through	CVC	
investments.	GC	Ventures	will	make	strategic	
investments and plans to expand investment to 
cover the technology areas and collaboration 
programs	between	GC	and	each	startup,	especially	
projects	involving	decarbonization	technology	to	
tackle the challenges of climate change and digital 
transformation. As well as creating readiness for 
organizational	expansion,	GC	has	direct	and	
indirect	investments	of	over	45	million	USD.	At	the	
same time, we comprehensively monitor and 
assess both strategic and financial performance 
effectiveness and examine the feasibility of 
implementation continuously  to seek opportunities 
for further development, expand the market base, 
support sustainability strategies, and create new 
businesses for the company.

บรษิทัฯ	ได้ก่อตัง้	จซีี	เวนเจอร์ส	ข้ึนเพ่ือแสวงหาเทคโนโลยี	
และโอกาสในการลงทุน	ด้วยการลงทุนในรูปแบบ	CVC	
โดย	จซีี	เวนเจอร์ส	จะลงทนุเชงิกลยทุธ์	และมแีผนในการ
ขยายการลงทุนให้ครอบคลุมทั้งในกลุ่มเทคโนโลยี	และ
การสร้างความร่วมมือ	 (Collaboration	Program)	 
ระหว่างบริษัทฯ	กับแต่ละบริษัทสตาร์ทอัพโดยเฉพาะ
โครงการภายใต้กลุ ่มเทคโนโลยี	Decarbonization	 
เพ่ือตอบสนองความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยี
ดิจิทลั	ตลอดจนสร้างความพร้อมในการขยายองค์กร	โดย
บรษิทัฯ	ได้ลงทนุไปแล้วมูลค่ากว่า	45	ล้านเหรยีญสหรฐัฯ	
ทัง้ทีเ่ป็น	Direct	Investment	และ	Indirect	Investment	
พร้อมทั้งมีการติดตามและประเมินประสิทธิผลของการ
ด�าเนินงานอย่างรอบด้านทั้งในด้านผลตอบแทนเชิง 
กลยทุธ์	(Strategic)	และด้านการเงนิ	(Financial)	ตลอดจน
มีการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการใช้งาน	 (Enable)	
อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อแสวงหาโอกาสการต่อยอดพัฒนา
ขยายฐานตลาดสนับสนุนกลยุทธ์ความยั่งยืนและสร้าง
ธุรกิจใหม่ให้กับบริษัทฯ
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Additional information on investment and data on GC Ventures is available at: 
สำาหรับรายละเอียดการลงทุนและข้อมูล จีซี เวนเจอร์ส สามารถดูเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์

Focused 
Areas

Indirect (Fund) 

Committed Capital 45 million USD

US	Material	VC	 

EU	Bioeconomy	VC

EU	Cleantech	VC

US	Digital	VC

CN	Material	VC Composite	3D	
Printing

Long-druration
Energy	Storage

Med Device

Electronic 
Coating

Bio-PCM

Sustainable	Chitosan	
Extraction

Vision-
controlled-
jetting	3D	
printing

High	
Performance	
Composite	
Material 

CO2	to	Polyol

Advanced Materials

Life Science

Clean Technology

Industrial Digital

Direct (Startup)

B U I L D D E R S

CVC INVESTMENT PORTFOLIO
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Thailand CCUS Consortium

GC	and	PTT	Group	joined	forces	with	partners	
from the education and government sectors, from 
BCGeTEC,	Faculty	of	Engineering,	Chulalongkorn	
University,	 and	 Thailand’s	 leading	 private	
companies	 to	establish	 the	 “Thailand	CCUS	
Consortium”	 to	 create	 cooperation	 in	 the	
development	of	Carbon	Capture,	Utilization,	and	
Storage	 (CCUS)	 technology.	By	 capturing,	
utilizing,	and	storing	carbon	dioxide	 from	the	
country’s main industries, this technology will  
reduce the problem of carbon dioxide emissions 
from	the	industrial	sector.	The	Future	Energy	Asia	
2022	Exhibition	and	Summit	marked	an	important	
step towards national cooperation in developing 
efficient technology prototypes. The event was 
attended	by	Mrs.	Premrutai	Vinaiphat,	Deputy	
Permanent	Secretary	of	Energy,	 as	well	 as	
representatives from government agencies and 
public	organizations,	e.g.,	Energy	Policy	and	
Planning	Office,	Ministry	of	Energy,	Office	of	
Natural	Resources	and	Environmental	Policy	and	
Planning,	Ministry	of	Natural	Resources	and	
Environment,	Electricity	Generating	Authority	of	
Thailand	(EGAT),	and	Thailand	Greenhouse	Gas	
Management	Organization	(Public	Organization).	
It was also an important milestone in the effort to 
drive	 the	organization	and	Thailand	 towards	
carbon	neutrality	and	net	zero	while	also	enhancing	
the country’s development in terms of economy, 
society, and environment in a sustainable manner. 

บรษิทัฯ	และกลุม่	ปตท.	ผนกึพันธมิตรภาคการศกึษาและ
ภาครัฐจากศูนย์	BCGeTEC	คณะวิศวกรรมศาสตร์	
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	ร่วมกบัภาคเอกชนระดับประเทศ	
จัดตั้ง	“Thailand	CCUS	Consortium”	เพื่อสร้างความ
ร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยด้ีานการดักจับ	ใช้ประโยชน์	
และกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	(Carbon	Capture,	
Utilization	 and	Storage:	CCUS)	ที่ได้จากภาค
อุตสาหกรรมหลักของประเทศ	ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคอุตสาหกรรม	 
ทั้งนี้	 ในงาน	Future	Energy	Asia	2022	 ท่ีผ่านมา	 
คุณเปรมฤทัย	 วินัยแพทย์	รองปลัดกระทรวงพลังงาน	 
ได้ให้เกยีรตร่ิวมเป็นสกัขพียาน	พร้อมท้ังหน่วยงานภาครฐั
และองค์กรสาธารณะในหลายหน่วยงาน	ได้แก่	ส�านกังาน
นโยบายและแผนพลังงาน	กระทรวงพลังงาน	ส�านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	และองค์การบริหารจัดการ 
ก๊าซเรือนกระจก	 (องค์การมหาชน)	นับเป็นก้าวส�าคัญ 
ของความร่วมมือระดับประเทศในการพัฒนาต้นแบบ
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ	ตลอดจนขับเคลื่อนองค์กร
และประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน	 (Carbon	Neutrality)	และการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์	 (Net	Zero)	ยกระดับ 
การพัฒนาประเทศทั้งด ้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ 
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป
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Additional information on the CCS Prototype Project is available in 
Climate Change Management on page 168.
สำาหรับรายละเอียดโครงการต้นแบบเทคโนโลยีดักจับและ
กักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่
บทการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หน้า 168

พร้อมกันนี้	บริษัทฯ	 ยังได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือโครงการศกึษาความเป็นไปได้ในการประยกุต์
ใช้เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด	์
(Carbon	Capture	and	Storage:	CCS)	หรือ	CCS	
Hub	Model	 กับกลุ ่ม	 ปตท.	 เพ่ือเป็นการต่อยอด 
ด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก 
ภาคอุตสาหกรรม	ผ่านการด�าเนินโครงการต้นแบบ
เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด	์ 
เพื่อมุ่งสู ่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังได้ขับเคล่ือนและผลักดันแนวคิด
ทางด้านนวัตกรรมในภาคการศึกษา	สถาบันวิจัย	และ
บริษัทสตาร์ทอัพ	โดยได้มอบหมายให้	คุณพรรคพงษ	์ 
วงัรตันโสภณ	รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่	กลุม่ผลิตภัณฑ์
โอเลฟินส์	บริษทั	พีทที	ีโกลบอล	เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)	
ในฐานะอุปนายกฝ่ายอุตสาหกรรม	สมาคมวศิวกรรมเคมี
และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย	(The	Thai	 Institute	
of	Chemical	Engineering	and	Applied	Chemistry: 
TIChE)	จดังาน	The	1st TIChE	Open	Innovation	Idea	
Challenge	เพ่ือเฟ้นหาสดุยอดความคิดสร้างสรรค์	เปลีย่นโลก
ภายใต้แนวคิด	“National	Decarbonization”	เพือ่ผลกัดัน
ไอเดียไปสู ่การพัฒนานวัตกรรมร่วมกับบริษัทชั้นน�า 
ในประเทศไทย	และในงานยังมีการสร้างความตระหนัก
และกระจายองค์ความรู้เรื่อง	Decarbonization	หรือ 
การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกให้กว้างขวางขึน้	โดยมี
ผู้เข้าร่วมงานรวมจ�านวนกว่า	600	คน

At	the	same	time,	GC	also	signed	a	Memorandum	
of	Understanding	to	study	the	feasibility	of	Carbon	
Capture	and	Storage	(CCS)	 implementation,	or	
CCS	Hub	Model,	with	PTT	Group	to	amplify	our	
endeavors in reducing carbon dioxide from the 
industrial	sector	through	the	application	of	a	CCS	
prototype project in order to achieve the goals of 
carbon	neutrality	and	net	zero.	

In	addition,	GC	aims	 to	drive	and	encourage	
innovation ideas in the education sector, research 
institutes	and	startups.	Accordingly,	Mr.	Pukpong	
Wungrattanasopon,Executive	Vice	President	 -	
Olefins,	PTTGC	as	Vice	President	for	Industry	of	
the	Thai	 Institute	of	Chemical	Engineering	and	
Applied	Chemistry	 (TIChE),	was	assigned	 to	
organize	 the	1st	TIChE	Open	 Innovation	 Idea	
Challenge	 to	 seek	 the	ultimate	creativity	 in	
changing	the	world	under	the	concept	of	“National	
Decarbonization”	and	co-develop	 ideas	 into	
innovation with Thailand’s leading companies. The 
event,	which	over	600	people	attended,	also	
raised awareness and disseminated knowledge 
on	decarbonization	to	a	broader	circle.	
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Product Innovation
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

Product Stewardship
ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ 

GC	 researches	and	develops	products	 to	meet	
customer needs and accommodate changing 
consumer	 demands.	We	 focus	 on	 innovation	
development	and	Circular	Economy.	At	the	same	time,	
we	support	net	zero	business	operations	and	adhere	
to	the	principles	of	product	stewardship.	GC	listens	
to	 the	Voice	of	Customer	 through	 the	Customer	
Solution	Center	(CSC),	which	has	contributed	to	the	
continuous	development	of	eco-friendly,	safe,	and	
low-carbon	products	 in	response	to	 the	needs	of	
customers and consumers, such as high performance 
products,	recycled	&	upcycled	products,	bio-based	
products, and eco product solutions.

GC	has	worked	to	develop	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.	We	also	control	 the	use	of	hazardous	
chemicals throughout the product cycle in accordance 
with	the	criteria	and	requirements	of	the	International	
Council	 of	Chemicals	Association	 (ICCA).	 The	
company places importance in achieving maximum 
resource efficiency while connecting such target to 
the reduction of greenhouse gas in order to lessen 
impact on the environment and society throughout 
the	product’s	value	chain.	As	a	result,	GC	Group’s	
products continue to receive certifications such as 
Carbon	Footprint	of	Products	(CFP),	Carbon	Footprint	
Reduction	 (CFR),	Carbon	Footprint	 of	Circular	
Economy	Product	(CE-CFP),	Water	Footprint	(WF)	from	
the	Federation	of	Thai	Industries,	and	Green	for	Life.	

บรษิทัฯ	วจัิยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า	 รองรับความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค	 
มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมและเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน	
ตลอดจนสนบัสนนุการด�าเนนิธรุกจิทีมี่การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์	 และยึดหลักความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ	์
(Product	 Stewardship)	 โดยรับฟังเสียงตอบรับและ 
ความต้องการเชิงลึกของลูกค้า	 (Voice	of	Customer)	 
ผ่านศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์	 (Customer	
Solution	Center:	CSC)	ส่งผลให้บริษัทฯ	สามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม	ปลอดภัยต่อผูบ้รโิภค	และ
คาร์บอนต�า่ทีต่อบโจทย์ความต้องการลูกค้าและผูบ้รโิภคอย่าง
ต่อเนื่อง	อาทิ	ผลิตภัณฑ์สมรรถนะสูง	(High	Performance	
Products)	ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากการแปรรูปของที่ใช้แล้ว 
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมูลค่าสูงขึ้น	 (Recycled	&	
Upcycled	Products)	ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ	(Bio-based	
Products)	และโซลูชัน่ส์	เพ่ือตอบโจทย์ทกุการใช้งานผลติภัณฑ์	
(Eco	Product	Solutions)

บรษิทัฯ	พฒันาผลติภัณฑ์เพ่ิมมูลค่า	Value-added	Applications	
ควบคูไ่ปกบัการลดคาร์บอนฟุตพริน้ท์ของผลติภัณฑ์ปลายทาง	
โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินการออกแบบเชงินเิวศเศรษฐกจิ	
(Eco-design	Guideline)	ประกอบกับหลกัการประเมินวฏัจักร
ชีวิตผลิตภัณฑ์	(Life	Cycle	Assessment:	LCA)	และหลัก
เศรษฐกจิหมุนเวยีน	รวมถึงการควบคุมการใช้สารเคมีอันตราย
ตลอดวฏัจักรผลิตภัณฑ์	สอดคล้องตามหลกัเกณฑ์และข้อก�าหนด
ของสหพันธ์สากลสมาคมผูป้ระกอบการด้านอุตสาหกรรมเคมี	
(International	Council	of	Chemicals	Association:	ICCA)	
ตลอดจนให้ความส�าคัญกบัการใช้ทรพัยากรอย่างมีประสทิธภิาพ
สงูสดุ	และเช่ือมโยงสูก่ารลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	
เพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคมตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ของผลิตภณัฑ์	ส่งผลให้ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ	ได้รับรอง
ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ	์(Carbon	Footprint	
of	Products:	CFP)	ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์	 (Carbon	
Footprint	Reduction:	CFR)	ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน	 (Carbon	Footprint	of	
Circular	Economy	Product:	CE-CFP)	จากองค์การบรหิาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก	 (องค์การมหาชน)	ฉลากวอร์เตอร์ 
ฟุตพริ้นท์	 (Water	Footprint:	WF)	จากสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย	และฉลาก	Green	for	Life	มาอย่างต่อเนือ่ง
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Additional  information is 
available online: 
ส�ำหรับรำยละเอียด
สำมำรถดูเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์

Product Stewardship Policy
นโยบายความรับผิดชอบ

ต่อผลิตภัณฑ์

Product Life Cycle Assessment
การประเมินวัฏจักรชีวิต

ของผลิตภัณฑ์

ในปี	 2565	บริษัทฯ	 ได้ประเมินความเสี่ยงสารอันตราย 
ในผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพผู้ปฏิบัติงานและผู ้ใช้งาน	
ครอบคลมุผลิตภัณฑ์ทัง้หมดของบรษิทัฯ	(43	กลุม่ผลิตภัณฑ์)	
ซึ่งผลจากการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว	พบว่าผลิตภัณฑ์
ทั้งหมดมีความเสี่ยงต่อสุขภาพในระดับต�่า	นอกจากนั้น
บริษัทฯ	 ยังได้การรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
ผลติภัณฑ์เศรษฐกจิหมุนเวยีน	(Carbon	Footprint	of	Circular	
Economy	Product:	CE-CFP)	จ�านวน	3	ผลิตภัณฑ์	ฉลาก
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์	 (Carbon	Footprint	of	
Products:	CFP)	 ของกลุ่มผลิตภัณฑ์โพรพิลีนออกไซด์	 
โพลีอีเทอร์โพลีออลล์	โพลิเมอร์โพลีออลล์	พรีมิกซ์โพลีออลล	์
จ�านวน	24	ผลิตภัณฑ์	 และฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์	 
(Carbon	Footprint	Reduction:	CFR)	ของกลุ่มผลิตภัณฑ์
สาธารณูปการจ�านวน	2	ผลิตภัณฑ	์เพิ่มเติมในปีนี้

In	 2022,	GC	performed	 a	 risk	 assessment	 on	
hazardous	substances	 in	products	 that	affect	 the	
health	of	workers	and	users	on	all	GC	products	 
(43	groups	of	products).	The	assessment	 indicated	
low	health	risks	in	all	products.	Consequently,	three	
products	obtained	the	Carbon	Footprint	of	Circular	
Economy	Product	(CE-CFP)	label	while	24	products	
from	the	Propylene	Oxide,	Polyether	Polyol,	Polymer	
Polyol	and	Premixed	Polyol	Product	Group	received	
the	Carbon	Footprint	of	Products	(CFP)	certification.	
Two	additional	products	from	the	Group	Performance	
Center-Utilities	were	also	certified	with	the	Carbon	
Footprint	Reduction	(CFR)	label	this	year.	
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Low Carbon & Eco Product Solutions
ประเภทผลิตภัณฑ์ Low Carbon & Eco Product Solutions

Bio-based Products
ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ

Recycled Products
ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกรีไซเคิล 

Sustainable Chemicals & 
Material Solutions
โซลูชั่นส์ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

Products that reduce environmental 
impact and are safe for the health of 
consumers made from natural 
renewable raw materials that are 
efficient and compostable.

ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อสุขภำพ 
ของผู้บริโภค โดยใช้วัตถุดิบทดแทน 
จำกธรรมชำติที่มีประสิทธิภำพและ
สำมำรถย่อยสลำยได้ตำมธรรมชำติ   
ภำยใต้สภำวะที่เหมำะสม

Create product circularity to provide 
end-to-end solution for customers 
and partners. ENIVCCO's PCR are 
certified  Carbon Footprint Product 
from Thailand Greenhouse Gas 
Management Organization.
(Public Organization).

สรำ้งระบบหมุนเวียนของผลิตภัณฑ์ 
(Circularity) อย่ำงครบวงจร เพื่อเป็น 
End-to-End Solution ให้กับลูกค้ำและ 
คู่ค้ำ โดยเม็ดพลำสติกรีไซเคิลของ 
ENVICCO ได้รับกำรรับรองฉลำก
คำร์บอนฟุตปริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ 
(Carbon Footprint of Product: CFP) 
ทั้งสิ้น 3 ผลิตภัณฑ์ จำกองค์กำรบริหำร
จัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน)

GC commits to continuously 
develop eco-friendly chemical and 
plastic resins covering all 
applications, reinforcing efficiency 
including adding value to products 
for all industries.

พัฒนำผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 
เพื่อสิ่งแวดล้อม อย่ำงต่อเนื่อง 
ให้ครอบคลุมทุกกำรใช้งำน  
เสริมประสิทธิภำพ และสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ให้ผลิตภัณฑ์อย่ำงครบวงจร
ในทุกอุตสำหกรรมExample of product:

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์:
•	 Bioplastics	e.g.,	PLA,	PBS,	etc.
	 พลาสติกชีวภาพ	
	 เช่น	PLA,	PBS	เป็นต้น
•	 Bio-based	Coatings
	 สารเคลือบผิวชีวภาพ
•	 Biofuels	ME
	 เชื้อเพลิงชีวภาพ
•	 Biochemicals	
	 ผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพ

Example of product: 
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์:
•	 PCR	PET	InnoEco	TN080FB	
 material for beverage bottle e.g., 
 drinking water, tea, coffee, 
 edible oil, and cosmetics, 
	 including	TN085FB	material	for	
 soft drink and soda bottle.
	 เม็ดพลาสติก	PCR	PET	InnoEco
	 TN080FB	ส�าหรับขวดเพื่อการอุปโภค
	 บริโภค	อาท	ิน�้าดื่ม	ชา	กาแฟ	น�้ามัน
	 ที่รับประทานได้	และขวดเครื่องส�าอาง
	 รวมถึงเม็ดพลาสติก	TN085FB	
	 ใช้ส�าหรับ	ขวดน�้าอัดลม	น�้าอัดก๊าซ
•	 PCR	HDPE	InnoEco	HN035NB	
 materials for home and personal 
 care products including lubricant 
 oil bottles.
	 เม็ดพลาสติก	PCR	HDPE	InnoEco
	 HN035NB	ส�าหรับของใช้ในบ้านและ
	 ของใช้ส่วนตวั	รวมถงึใช้งานกบัแกลลอน
	 น�า้มันหล่อลื่น

Example of product: 
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์:
• Downgauging film 
	 ฟิล์มพลาสติกที่บาง	แต่คงประสิทธิภาพ
• Monomaterial 
	 ผลิตภัณฑ์ผลิตจากวัสดุชนิดเดียว
•	 Bio	and	Recycled	Compounds
	 ผลิตภัณฑ์ผลิตจากสารประกอบชีวภาพ	
	 และรีไซเคิล
•	 Low	VOC	Coating	
	 สารเคลือบผิวที่มีสารอินทรีย์ระเหยง่ายต�่า
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Examples of Highlight Product Innovations in 2022 
ตัวอย่างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นในปี 2565

Upcycling Upstyling #3
โครงการ Upcycling Upstyling #3

บรษิทัฯ	ร่วมกบัคู่ค้าด�าเนนิโครงการ	Upcycling	Upstyling	
ต่อเนื่องเป็นปีที่	 3	 โดยสร้าง	 Loop	Connecting	 
สร้างผลิตภัณฑ์	Upcycling	จากพลาสติกที่ใช้แล้ว 
จาก	YOUเทร์ิน	แพลตฟอร์ม	สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ	
Eco-Design	 จาก	 8	 ดีไซเนอร ์ชั้นน�าในกลุ่มของ	 
Fashion	&	Lifestyle,	Adventure	&	Traveling	และ	
Home	&	Living	ขยายผลสู่การใช้งานจริงด้วยการสร้าง	
Public	 Awareness	 ในมุมของการใช ้ทรัพยากร 
อย่างยัง่ยนืทีส่อดคล้องกบัเป้าหมาย	Together	To	Net	Zero	
โดยในปีนี้มีผลิตภัณฑ์ในโครงการทั้งสิ้น	16	ผลิตภัณฑ์	
คาดว่าจะสร้างมูลค่าได้อย่างน้อย	1.5	ล้านบาท

Additional information on Upcycling Upstyling #3 is available at:
สำาหรับรายละเอียดโครงการ Upcycling Upstyling #3 สามารถดูเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์

Issue: 
Designer & Brand

Modernform: 
Designer & Brand

GC,	in	collaboration	with	our	partners	conducted	
the	Upcycling	Upstyling	Project	 for	 the	 third	
consecutive	year.	By	establishing	Loop	Connecting,	
used plastic from the YOUTURN	Platform	 is	
upcycled	 and	 transformed	 into	Eco-Design	
products by eight leading designers from the 
Fashion	&	Lifestyle,	Adventure	&	Traveling	and	
Home	&	Living	industry.	In	an	effort	to	apply	the	
outputs	of	this	project	to	actual	use,	GC	has	raised	
public awareness on the sustainable use of 
resources which corresponds to the Together To 
Net	Zero	goal.	 In	2022,	a	total	of	16	products	
were created and are expected to create a value 
of	at	least	1.5	million	baht.

Jird: 
Designer & Brand

Greyhound: 
Designer & Brand

INTEGRATED SUSTAINABILITY REPORT 2022
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำาปี 2565 197



Bioplastics Toothbrush
ผลิตภัณฑ์ Bioplastics Toothbrush

Post-Consumer Recycled (PCR)

GC	has	developd	bioplastics	to	replace	the	use	
of conventional plastics in the production of 
toothbrushes	under	the	brand	“Venture”,	which	
are	distributed	across	all	branches	of	7-11	 in	
Thailand.	These	bio-based	products	are	expected	
to reduce conventional plastics used by more than 
1	million	toothbrushes	per	year.

PCR	Resin	 is	plastic	waste	from	consumers'	uses	
transformed into plastic resin and delivered to plastic 
converters to be converted to various products, which 
corresponds	to	Circular	Economy.	The	PCR	resins	
can replace conventional plastics to form diverse types 
of packaging and products. This contributes to the 
reduction of energy consumption and the problem of 
plastic	waste.	PCR	resins	officially	became	available	
for commercial distribution in 2022. It is expected to 
decrease	plastic	waste	destined	for	landfill	by	13,000	
tons	per	year	and	create	a	value	of	over	250	million	
baht	per	year.	PCR	resins	are	currently	being	used	
to, for example, manufacture lotion packaging for the 
brand	“Mistine”.	

บริษัทฯ	ได้พัฒนาพลาสติกชีวภาพ	(Bioplastics)	ที่ใช้ขึ้นรูปด้ามแปรงสีฟัน	เพื่อทดแทนพลาสติกทั่วไปภายใต้แบรนด์	
"Venture"	ที่จัดจ�าหน่ายใน	7-11	ทั่วทุกสาขาในประเทศไทย	นับเป็นผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ	(Bio-based	Products)	 
ซึ่งจะสามารถลดปรมิาณการใช้แปรงพลาสตกิทัว่ไปได้มากกว่า	1	ล้านชิน้ต่อปี

ผลิตภัณฑ์	PCR	Resin	 คือเม็ดพลาสติกรีไซเคิล	 (Recycled	Products)	 โดยน�าพลาสติกใช้แล้วจากครัวเรือน	
(Post-Consumer	Recycled)	มาแปรรูปให้กลับมาเป็นเม็ดพลาสติก	และส่งให้กับผู้ประกอบการขึ้นรูปพลาสติก 
น�ากลบัไปใช้ผลติเป็นผลิตภัณฑ์อีกครัง้ภายใต้แนวคิดเศรษฐกจิหมุนเวียน	(Circular	Economy)	ซึง่สามารถใช้ทดแทน
เม็ดพลาสติกทั่วไปในการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ	ส่งผลให้ลดการใช้พลังงานและปัญหาขยะพลาสติก	 
ซึ่งในปี	2565	ผลิตภัณฑ์	PCR	เป็นผลิตภัณฑ์ที่จ�าหน่วยเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการแล้ว	คาดว่าจะสามารถลดขยะ
พลาสตกิทีถ่กูส่งไปหลมุฝังกลบกว่า	13,000	ตนั/ปี	สร้างมูลค่ากว่า	250	ล้านบาท/ปี	โดยแบรนด์ทีใ่ช้ผลติภัณฑ์	PCR	
ได้แก่	บรรจุภัณฑ์ส�าหรับโลชั่นของแบรนด	์"Mistine"	เป็นต้น
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GC Products Certified with Environmental Labels
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่ได้รับรองฉลากสิ่งแวดล้อม

100%

PTT Green for Life

55%

55%

97%

Carbon Footprint 
of Product: CFP

Carbon Footprint 
Reduction: CFR

Water Footprint: WF

Life Cycle Assessment

Remarks: The scope of operations covers companies according to Operational Control within Thailand. 
หมายเหตุ :  ขอบเขตดำาเนินการครอบคลุมบริษัทฯ ตาม Operational Control ภายในประเทศไทย 

100%3
Carbon Footprint 

of Circular Economy Product: CE-CFP

products

UPTOYOU Products
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Furnace Management Program (FMP)
โครงการ Furnace Management Program (FMP) 

This program is an integral part of a project under 
the	Smart	Plant	Category	and	won	the	Best	 in	
Future	of	Operations	Award	for	Thailand	from	the	
IDC	Future	Enterprise	Awards	2022.	Such	award	
is presented to companies with outstanding 
performance that answer to the future world and 
create change by using information to support 
appropriate	decision-making	while	 increasing	

โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการส�าคัญภายใต้หมวด	Smart	Plant	และได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประเทศจากการ
ประกวด	IDC	Future	Enterprise	Awards	2022	สาขา	Best	in	Future	of	Operations	ซึ่งรางวัลนี้มอบให้แก่บริษัท
ที่มีรูปแบบการด�าเนินงานที่โดดเด่น	ตอบโจทย์โลกอนาคต	สามารถสร้างการเปล่ียนแปลงด้านการน�าข้อมูลมาใช้
สนับสนุนการตัดสินใจได้เหมาะสมกับสถานการณ์	รวมถึงเพ่ิมความรวดเร็วและยืดหยุ่นในการด�าเนินงานได้	ทั้งนี้
โครงการนี้เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง	(Advance	Analytics)	มาพัฒนาโมเดล	
Close	Loop	Optimization	เพือ่ช่วยประมวลผลและปรบัปรงุประสทิธภิาพของเตาเผาอุณหภูมิสงูภายในโรงโอเลฟินส์	
ได้รวดเร็ว	และแม่นย�ายิ่งขึ้น	น�าไปสู่ผลก�าไรที่เพ่ิมขึ้น	อีกทั้งช่วยลดเวลาท�างานของผู้ปฏิบัติงานได้มากถึง	1,460	
ชั่วโมง/ป	ีโดยอนาคตบริษัทฯ	มีแผนขยายผลไปยังโรงงานอื่นๆ	ของบริษัทฯ

Process Innovation
นวัตกรรมกระบวนการผลิต

GC	focuses	on	using	innovation	and	technology	to	
upgrade	process	efficiency,	emphasizing	energy	
reduction,	waste	utilization,	modification	of	chemical	
use, and application of the digital platform to 
accommodate the creation of diversified products and 
to	achieve	the	Net	Zero	Emissions	Target.	In	2022,	
highlight	 process	 innovations	 include	Furnace	
Management	 Program	 (FMP)	 and	By	 Product	
Upgrading.

บริษัทฯ	มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต	โดยเน้นการลดการใช้
พลงังาน	การใช้ประโยชน์จากของเสยี	การปรับใช้สารเคมี	และ
การประยุกต์ใช้แพลทฟอร์มดิจิทัล	เพื่อรองรับการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย	บรรลุเป้าหมายการด�าเนิน
ธุรกิจที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์	ในป	ี2565	
นวตักรรมกระบวนการผลิตทีโ่ดดเด่น	อาท	ิโครงการ	Furnace	
Management	Program	 (FMP)	 และโครงการพัฒนา 
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พลอยได้	(By	Product	Upgrading)

speed and flexibility in operations. The project uses advanced analytics to develop a close loop 
optimization	model	to	process	and	improve	the	efficiency	of	high-temperature	furnaces	in	Olefins	
plants with more speed and accuracy. This has contributed to increased profits and reduced working 
hours	by	up	to	1,460	hours	per	year.	GC	has	plans	to	extend	the	outcomes	of	this	project	to	other	
plants in the near future.   
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Byproduct Upgrading
โครงการ พัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พลอยได้

This project was developed to add value to byproducts by enabling 
their use as reactants and products for refineries. This involves 
the	in-depth	analysis	of	their	components	and	contaminants	as	
well	as	the	utilization	of	technology	from	other	GC	plants	to	create	
value	 fire	by	products,	 turning	 them	 into	Export	Raw	Pygas	
(Pyrolysis	Gasoline),	which	is	used	as	reactants	and	products	for	
refineries.	Currently	the	Hydrogenation	Unit	of	Operating	Site	OLE4	
has succeeded in adding value to their byproducts at no extra 
cost,	thus	reducing	GC’s	costs	by	140	million	baht	per	year	while	
adding	value	to	42,000	tons	of	byproducts	per	year.

นอกจากนวตักรรมกระบวนการผลิตทีไ่ด้ด�าเนนิการข้างต้นแล้ว	
สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรมเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตได้เพิ่มเติมที่บท	Good	Citizenship	-	
Energy	Management	and	Climate	หน้า	154-157

More information on innovations that enhance process 
efficiency	is	available	in	Good	Citizenship	-	Energy	
Management	and	Climate,	page	154-157.

บริษัทฯ	จัดท�าโครงการ	Byproduct	Upgrading	เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้ให้สามารถน�าไปใช้เป็น 
สารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ให้กับโรงกล่ันน�้ามันและโรงอะโรเมติกส์	 โดยเป็นการวิเคราะห์เชิงลึกด้านองค์ประกอบ	 
และสารปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์พลอยได้	ซึ่งปัจจุบันส่งขายเป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้มูลค่าต�่า	และใช้เทคโนโลยีที่มีอยู ่
ในโรงงานอ่ืนๆ	ของบริษัทฯ	มาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็น	Export	Raw	Pygas	 (Pyrolysis	Gasoline)	 
เป็นสารตัง้ต้นให้กบัโรงอะโรเมตกิส์	นอกจากน้ัน	ยงัได้ผลติภัณฑ์พลอยได้เป็น	C9A	ส่งไปเป็นสารตัง้ต้นและผลิตภัณฑ์
ให้กับโรงกลั่นน�้ามัน	ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยี	Hydrogenation	Unit	ของพื้นที่ปฏิบัติงาน	OLE4	สามารถเพิ่มมูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้นี้ได้โดยไม่จ�าเป็นต้องลงทุนเพ่ิมเติมในขั้นต้น	ส่งผลให้เพ่ิมมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
ของบริษัทได้	140	ล้านบาท/ป	ีคิดเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้มูลค่าสูงขึ้น	42,000	ตันต่อปี
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Innovation Performance
ผลการด�าเนินงานด้านนวัตกรรม 

Innovation Investments
จ�านวนเงินลงทุนด้านพัฒนานวัตกรรม 

(million baht)
(ล้านบาท)

2019

986

2022

88 3

2021

1,068

2020

1,097

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

(product grades)
(เกรดผลิตภัณฑ์)

20222021

84

2020

87

2019

60

Product Grades Certified with Carbon Footprint of Products (CFP)
เกรดผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ 

(product grades)
(เกรดผลิตภัณฑ์)

2021

132

2020

126

2019

117

2022

156

86
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Target in 2023 and Long-Term Target
เป้าหมายในปี 2566 และเป้าหมายระยะยาว

Expand investment proportion in 
R&D to at least 2 percent of 
GC's petrochemical products 
sale by 2030

เพิ่มสัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ (R&D) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของรายได้
ของปิโตรเคมีภัณฑ์ของบริษัทฯ ภายในปี 2573 

ขยายสัดส่วนผลิตภัณฑ์สมรรถนะสูงและ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นร้อยละ 30 
ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดภายในปี 2573

Increase percentage of EBITDA 
uplift proportion from R&D to 5 
percent by 2025 and 10 percent by 
2030

เพิ่มร้อยละสัดส่วนของ EBITDA อันเนื่องจาก
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ร้อยละ 5 
ภายในปี 2568 และร้อยละ 10 ภายในปี 2573

ปรับสัดส่วนการลงทุนในผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและ
คาร์บอนตำ่า เพื่อลดหรือกำาจัดก๊าซเรือนกระจก 
และเพื่อปรับโครงสร้างทางธุรกิจให้เป็นองค์กร
คาร์บอนตำ่า (Net Zero)

Ranked among the Top 10 of the 
Innovation Management category of 
the Dow Jones Sustainability Index 
(DJSI)

Expand proportion of high 
performance products and 
eco-products to 30 percent of 
total products by 2030

Adjust investment proportion in 
high value products and low-carbon 
products to reduce or eliminate 
greenhouse gas and to transform 
business structure into net zero 
organization

ถูกจัดอันดับใน 10 อันดับแรก
ของกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) 
ด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม
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Good 
Process
ดีตลอดกระบวนการ
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3.9

Target:

OCCUPATIONAL 
HEALTH AND SAFETY
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Creating Shared Business Value
การสร้างคุณค่าร่วมกันทางธุรกิจ

Key Stakeholders
ผู้มีส่วนได้เสียหลัก

Business Partner
หุ้นส่วนทางธุรกิจ

Shareholder
ผู้ถือหุ้น

Employee
พนักงาน

Intellectual Capital
ภูมิปัญญา

Social and 
Relationship Capital

สังคม

Financial Capital
การเงิน

Human Capital
บุคลากร

Mr. Suebpong Atichartakarn 
Daika Group Executive Director
คุณสืบพงศ์ อติชาตการ 
Daika Group Executive Director

Ms. Chanphen Makphun 
General Manager
Daika (Thai) Inc., Ltd.
คุณจันทร์เพ็ญ มากพันธุ์ 
ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท ไดก้า (ไทย) จำากัด

GC is marching forward with innovation alongside 
safety and social responsibility.
GC ก�ำลังก้ำวหน้ำด้วยนวัตกรรมควบคู ่ไปกับควำม
ปลอดภัยและควำมรับผิดชอบต่อสังคม

GC strives to become a zero SHE incident 
organization with the B-CAREs safety culture while 
achieving green sustainability with the Circular 
Living environmental culture that is driven by 5Rs 
principle.
GC มุ ่งมั่นท่ีจะปรำศจำกอุบัติเหตุและกำรบำดเจ็บ 
ด้ำน SHE ด้วยวฒันธรรมควำมปลอดภยั B-CAREs และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืนด้วยวัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม Circular Living ที่ขับเคลื่อนด้วย 5Rs

Mr. Sakesiri Piyavej
Senior Vice President
Quality, Safety, Occupational Health and 
Environment (QSE)
คุณเสขสิริ ปิยะเวช
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSE)
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Stakeholder Impact 
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

Business Impact 
ผลกระทบต่อธุรกิจ

•	 Strict	occupational	health	and	safety	management	
enables	stakeholders	to	familiarize	themselves	with	
safety operations and have confidence upon taking 
action. Additionally, it also increases business 
competitiveness, reduces expenses such as 
medical	costs,	and	minimizes	loss	from	accidents.			

•	 Occasionally,	accidents	can	affect	areas	beyond	
GC	operating	sites	both	directly,	such	as	chemical	
leakage, and indirectly, such as congestion of 
people and accidents in the community as a result 
of contractor operations. 

•	 การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ที่เคร่งครัด	ส่งผลให้ผู้มีส่วนได้เสียมีความคุ้นเคยกับการ
ท�างานด้านความปลอดภัยและม่ันใจในการปฏิบัต	ิ
นอกจากนัน้	ยังเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัทางธรุกจิ
และลดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ	อาท	ิค่ารกัษาพยาบาล	และ
ความสูญเสียจากอุบัติเหต	ุ

•	 การเกดิอุบตัเิหตใุนบางครัง้ส่งผลกระทบต่อพ้ืนทีภ่ายนอก
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	โดยมีทั้งผลกระทบทางตรง	
อาทิ	การรั่วไหลของสารเคม	ีและผลกระทบทางอ้อม	อาทิ	
ผู ้รับเหมาที่เข ้ามาท�างาน	ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหา 
ความแออัดและอุบัติเหตุในชุมชน

• The application of innovation and technology in 
occupational health and safety management in 
tandem	with	problem-solving	endeavors	have	
contributed	to	GC’s	ability	to	operate	and	respond	
to higher stakeholder expectations at a more rapid 
pace. 

• Internal occupational health and safety management 
directly impacts confidence in work, health, and 
well-being	of	employees.	Furthermore,	 it	also	
affects	GC’s	 reputation	which	 is	a	key	 factor	
influencing	a	candidate/employee’s	decision	to	
join or leave the company.

•	 การน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในด้าน 
การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	
รวมถงึการแก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้	ส่งผลให้บรษิทัฯ	เพิม่ความ
รวดเรว็ในการด�าเนนิการและตอบสนองต่อความคาดหวงั
ที่มากขึ้นของผู้มีส่วนได้เสีย

•	 การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภายในองค์กรส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อม่ัน 
ในการท�างาน	รวมถึงสุขภาพและสุขภาวะของพนักงาน	
นอกจากนัน้	ยงัส่งผลต่อชือ่เสยีงของบรษิทัฯ	ซึง่เป็นปัจจยั
ส�าคัญที่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจของพนักงาน 
ทั้งการเลือกเข้าท�างานและการลาออก
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Key  Achievement in 2022
ความส�าเร็จที่ส�าคัญของบริษัทฯ ในปี 2565

Commitment
ความมุ่งมั่น
GC	strives	to	become	a	Zero	Incident,	Zero	Complaint,	Zero	Unplanned	Shutdown	(Zero	ICU)	
organization	while	achieving	operational	excellence.	Accordingly,	we	recognize	and	take	into	
account all impacts on business operations and stakeholders. 

GC	has	 implemented	an	occupational	health	and	safety	management	system	as	well	as	
innovation to align our business operations with both national and international laws, regulations, 
rules and standards. At the same time, we do not cease to evolve with change in order to 
become	a	model	organization	in	occupational	health	and	safety.		

บริษัทฯ	มุ่งม่ันที่จะเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ	 เรื่องร้องเรียน	และการหยุดผลิตอย่างกะทันหัน	 
(Zero	Incident,	Zero	Complaint,	Zero	Unplanned	Shutdown:	Zero	ICU)	และมีการปฏิบัติการ 
ที่เป็นเลิศ	 (Operational	Excellence)	โดยตระหนักและค�านึงถึงผลกระทบที่มีต่อการด�าเนินธุรกิจและ 
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดเป็นส�าคัญ

ทัง้นี	้บรษิทัฯ	มกีารน�าระบบบรหิารจดัการด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัยรวมถงึนวตักรรมมาประยกุต์
ใช้เพ่ือให้บริษัทฯ	มีการด�าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับกฎหมาย	ข้อบังคับ	ระเบียบต่างๆ	และมาตรฐาน 
ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก	พร้อมทั้งพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ	เพื่อก้าวเป็น 
องค์กรต้นแบบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

• Zero safety complaints and zero unplanned shutdowns due to accident.
• ไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านความปลอดภัยและการหยุดผลิตอย่างกะทันหันที่เกิดจากอุบัติเหตุ

• Total Recordable Injury Rate (TRIR) of employees and contractors is less than 
 0.45 cases per 1 million man-hours. 
• อัตราการบาดเจ็บจากการทำางาน (TRIR) ของพนักงานและผู้รับเหมาไม่เกิน 0.45 ราย
 ต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำางาน

• Reinforcement of safety culture among employees, contractors, and suppliers.
• เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่พนักงาน ผู้รับเหมา และคู่ค้าทางธุรกิจ
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According	to	GC’s	strategy	to	intensify	process	safety	
and	personal	safety	management	systems,	the	2021-2026	
Safety	Action	Plan	has	been	defined	as	follows:	
•	 Continuously	promote	and	strengthen	occupational	

health and safety culture.
•	 Plan	activities	 to	 implement	proactive	safety	

management in order to prevent potential recurrence 
of incidents or losses.

•	 Encourage	relevant	stakeholders,	consisting	of	GC	
Group,	contractors,	and	key	suppliers,	to	define	
clear structures, duties, and responsibilities at all 
levels of personal and process safety management.  

• Maintain and strengthen operational discipline 
among	GC	Group,	contractors,	and	key	suppliers	
as well as regularly conduct appropriate safety 
trainings for all levels of stakeholders. 

> Challenges
Heightening	safety	in	operations	by	streamlining	work	
processes and employing innovation to lower statistics 
on	work-related	 accidents	 and	 injuries	 among	
employees and contractors.

> Strategic Responses 
GC	has	reviewed	and	 improved	our	occupational	
health and safety processes as well as applied new 
innovation and technology to raise our efficiency level 
through	key	undertakings,	such	as	B-CAREs	in	Action	
by	OD,	PSM	Self	Internal	Audit	and	Bow	Tie	Barrier	
Validation,	Engineering	Control	by	Special	Tool,	and	
Contractor	Safety	Management,	in	order	to	upgrade	
both personal safety and process safety.

> ความท้าทาย
การยกระดับความปลอดภัยในการปฏบิตังิานโดยการปรบัปรงุ
กระบวนการท�างานและการน�านวัตกรรมมาประยุกต์ใช	้ 
เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการท�างาน
ของพนักงานและผู้รับเหมา

> การด�าเนินงานเพื่อตอบสนอง
บรษิทัฯ	ทบทวนและปรบัปรงุกระบวนการท�างานด้านอาชวีอนามัย
และความปลอดภัยให้ดีขึ้น	รวมถึงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ๆ	มาช่วยให้การท�างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น	
โดยการด�าเนินการที่ส�าคัญ	อาทิ	 โครงการ	B-CAREs	 in	
Action	by	OD	โครงการ	PSM	Self	 Internal	Audit	and	
Bow	Tie	Barrier	Validation	โครงการ	Engineering	Control	
by	Special	 Tool	 และโครงการ	Contractor	Safety	 
Management	 เพื่อยกระดับความปลอดภัยส่วนบุคคล	 
(Personal	Safety)	และความปลอดภัยในกระบวนการผลิต	
(Process	Safety)

Challenges and Strategic Responses
ความท้าทายและการด�าเนินงานเพื่อตอบสนอง

Stepping Up Our Ambitions
แผนการด�าเนินงานในอนาคต

บรษิทัฯ	มีแผนการยกระดับระบบบรหิารจดัการความปลอดภัย
ในกระบวนการผลิต	(Process	Safety)	และความปลอดภัย
ส่วนบคุคล	(Personal	Safety)	โดยได้ก�าหนดแผนการด�าเนนิ
งานด้านความปลอดภัยปี	2564-2569	ดังนี้
•	 ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมความ

ปลอดภัย	(Occupational	Health	and	Safety	Culture)	
อย่างต่อเนื่อง

•	 วางแผนก�าหนดกิจกรรมเพ่ือใช้การบริหารจัดการความ
เสี่ยงเชิงรุก	 (Proactive	Safety	Management)	 เพ่ือ
ป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ซ�้าหรือการสูญเสียที่มีโอกาส 
ที่จะเกิดขึ้น

•	 ผลักดันให้ผู ้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งประกอบด้วย 
กลุ่มบริษัทฯ	ผู้รับเหมา	และคู่ค้าที่ส�าคัญมีการก�าหนด
โครงสร้าง	หน้าที่	และความรับผิดชอบในการบริหารงาน
ด้านการจัดการความปลอดภัยส่วนบคุคลและกระบวนการ
ผลิต	(Personal	and	Process	Safety	Management)	
อย่างชัดเจนในทุกระดับ	

•	 รักษาและเสริมสร้างวินัยในการปฏิบัติงาน	(Operational	
Discipline)	แก่กลุ่มบริษัทฯ	ผู้รับเหมา	และคู่ค้าที่ส�าคัญ	
รวมถึงจัดอบรมด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมให้กับ 
ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับอย่างสม�า่เสมอ
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Additional information on Occupational Health and 
Safety Management is available at:  
สำาหรับแนวทางการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์

GC	is	dedicated	to	continually	raise	the	standards	of	
our process safety. In 2022, we have integrated 
innovation	into	our	operations.	Concurrently,	we	have	
developed and upgraded several successful pilot 
projects to serve as models of development and 
application	in	other	areas	of	the	company.	Outstanding	
projects	 in	2022	 include	3	OD/B-CAREs	Projects	
Implementation,	OD	Baseline	Assessment,	and	PSM	
Self	Internal	Audit	and	Bow	Tie	Barrier	Validation.

Process Safety
ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต

บรษิทัฯ	ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในกระบวนการผลติ
อย่างต่อเนื่อง	โดยในปี	2565	บริษัทฯ	ประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ในการท�างาน	รวมถึงได้พัฒนาและยกระดับโครงการน�าร่อง
ต่างๆ	ที่ประสบความส�าเร็จให้ครบถ้วนสมบูรณ์	 เพ่ือเป็น 
แบบอย่างในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่อ่ืนๆ	ของ 
บรษิทัฯ	โดยโครงการทีโ่ดดเด่นในปีนี	้ได้แก่	โครงการ	3	OD/ 
B-CAREs	Projects	Implementation	โครงการ	OD	Baseline	
Assessment	และโครงการ	PSM	Self	Internal	Audit	and	
Bow	Tie	Barrier	Validation

บรษิทัฯ	ก�าหนดนโยบายคุณภาพ	ความม่ันคง	ความปลอดภัย	
อาชีวอนามัย	สิ่งแวดล้อม	และความต่อเนื่องทางธุรกิจ	 
(Quality,	Security,	Safety,	Occupational	Health,	 
Environment,	and	Business	Continuity:	QSHEB	Policy)	
และน�ามาตรฐานหรอืระบบต่างๆ	เช่น	มาตรฐานความปลอดภัย
ระดับสากล	 ISO	 45001	มาตรฐานความปลอดภัยใน
กระบวนการผลิต	(Process	Safety	Management:	PSM)	
และระบบบรหิารจัดการความปลอดภัยผูร้บัเหมา	(Contractor	
Safety	Management:	CSM)	เป็นต้น	มาใช้ในการบริหาร
จัดการ	เพือ่เพ่ิมประสทิธภิาพการด�าเนนิงานด้านความปลอดภัย	
และสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน	 (Operational	 
Excellence)	ตลอดจนมีการรายงานผลการด�าเนินงานต่อ 
ทีมผู้บริหาร	รวมถึงคณะกรรมการบริษัทฯ	อย่างสม�่าเสมอ	

GC	has	established	 the	Quality,	Security,	Safety,	
Occupational	Health,	Environment,	and	Business	
Continuity	(QSHEB)	Policy	and	implemented	relevant	
standards	or	systems,	such	as	ISO	45001,	Process	
Safety	Management	 (PSM),	and	Contractor	Safety	
Management	 (CSM),	 to	manage	and	enhance	the	
efficiency of safety operations as well as create 
operational excellence. In addition, safety performance 
is	reported	to	the	management	team	and	the	Board	
of Directors on a regular basis. 
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Outstanding Process Safety Projects in 2022
โครงการความปลอดภัยในกระบวนการผลิตที่โดดเด่นในปี 2565

3 OD*/B-CAREs Project Implementation
โครงการ 3 OD/B-CAREs Project Implementation

L-1 Leadership by Example
ผู้น�าที่เป็นตัวอย่างที่ดี

ผู้นำาที่มีความมุ่งมั่นและยึดมั่นที่จะเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ
ว่าสนับสนุนงานด้าน SHE และมีพฤติกรรมเป็นตัวอย่าง
ให้ผู้อื่นเห็นในสิ่งที่เขาคาดหวังให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม 
(Clear Directions) 

Leaders who are committed to encourage support 
for SHE operations and give clear directions through 
exemplary behaviors.  

1 Communicate expectations regarding safety behaviors and 
observance of safety regulations, such as safety targets and KPIs 
(Zero Accident, TRIR, PSE, SHE/PSM Leading Indicator), the belief 
that all accidents can be prevented, strict compliance with Life 
Saving Rules, etc. 

2. Demonstrate felt leadership in safety through “Leader Standard 
Work”, such as coaching, feedback, safety dialogue with working 
team using activities such as Line Walk, Visual Board, etc. 

1. สื่อสารข้อคาดหวังด้านพฤติกรรมปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ด้านความปลอดภัย เช่น เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย 

 (Zero Accident, TRIR, PSE, SHE/PSM Leading Indicator),  
ความเชื่อเรื่องทุกอุบัติเหตุป้องกันได้, ห้ามฝ่าฝืนกฎพิทักษ์ชีวิต เป็นต้น 

2. แสดงออกถึงการเป็น Safety Felt Leadership ผ่าน Leader Standard 
Work เช่น Coaching, Feedback, Safety Dialogue กับทีมงาน 
ผ่านกิจกรรม Line Walk, Visual Board เป็นต้น

1. Communicate SHE/PSM targets to working team so that they 
understand and can connect such targets to assigned tasks,  
be role model in implementation.

2. Control and supervise working team to follow procedures  
with safety. 

1. สื่อสารเป้าหมายด้าน SHE/PSM ให้ทีมงานเข้าใจ สามารถเชื่อมโยง 
เป้าหมายมาสู่งานที่ทีมงานปฏิบัติ เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ

2. ควบคุมและดูแลทีมงานในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำางาน 
ด้วยความปลอดภัย

1. Understand SHE/PSM targets, able to connect such targets to 
assigned tasks. 

2. Strictly comply with safety regulations and follow procedures 
with safety. 

1. เข้าใจเป้าหมายด้าน SHE/PSM สามารถเชื่อมโยงเป้าหมาย 
สู่งานที่ทีมงานปฏิบัติได้

2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติงาน 
ตามขั้นตอนด้านความปลอดภัย

• Effective communication through activities such as Townhall, 
Celebrate SHE/PSM Success, Lunch Talk, etc., to convey 
targets and performance of the company/factory as well as 
highlight the GC “Zero ICU” goal to employees at all levels. 

• Coaching, feedback, safety dialogue with working team  
at all levels through Line Walk, Visual Board.

• Emphasize compliance with Life Saving Rules. 

• Effective Communication ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น Townhall, 
 Celebrate SHE/PSM Success, Lunch Talk เป็นต้น เพื่อสื่อสาร
 เป้าหมาย ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ/โรงงาน รวมทั้งเน้นย้ำา  

GC “Zero ICU” ให้กับพนักงานทุกระดับ
• Coaching, Feedback, Safety Dialogue กับทีมงานทุกระดับ 
 ผ่านกิจกรรม Line Walk, Visual Board
• เน้นย้ำาการปฏิบัติตาม Life Saving Rules

• Communicate SHE/PSM targets and connect to assigned 
tasks to enable understanding and accomplish targets.

• Supervise team to follow procedures with accuracy and 
safety, be role model. 

• สื่อสารเป้าหมายด้าน SHE/PSM และเชื่อมโยงมาสู่งานที่ทีมปฏิบัติ  
เพื่อให้ทีมเข้าใจและดำาเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย

• ควบคุมให้ทีมปฏิบัติงานตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง

• Understand SHE/PSM targets and connect to assigned  
tasks, such as participation in Visual Board, etc. 

• Follow procedures with accuracy and safety.

• เข้าใจเป้าหมายด้าน SHE/PSM และเชื่อมโยงมาสู่งานที่ทีมปฏิบัติ 
 เช่น เข้าร่วม Visual Board เป็นต้น
• ปฏิบัติงานตามขั้นตอนอย่างถูกต้องปลอดภัย

Leadership

Ownership

Partnership

ตัวอย่าง OD KPIs:
ความถี่ที่ผู้บริหารมาเดิน “Line Walk” ร่วมกับน้อง ๆ 
เป็นการส่วนตัวเพื่อตรวจความปลอดภัย พร้อมกับรับฟัง
ข้อห่วงกังวลด้านความปลอดภัยจากน้อง ๆ 

Example of OD KPIs:
Frequency of informal Line Walk by executives to inspect 
safety and learn about employees’ safety concerns.  

Level Expectation Behavior Action

*OD:	Operational	Disciplines
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OD Baseline Assessment
โครงการ OD Baseline Assessment

GC	has	required	all	operating	sites	(21	sites)	to	
develop projects that improve or solve problems 
relating	 to	operational	discipline	or	B-CARES	
safety culture, for example, the development of 
special tools to prevent hand injuries and the 
improvement of chemical sample storage 
equipment	to	prevent	exposure.	Selected	based	
on their priority, at least three approved projects 
are	executed	in	each	site.	In	2022,	GC	has	carried	
out a total of 77 projects while closely supervising 
and monitoring their progress to enable the 
accomplishment of established objectives. 
Outstanding	projects	 include	Leadership	by	
Example which enhances the roles of executives 
in safety supervision and as role models through 
Line	Walk,	etc.		

GC	has	assessed	and	analyzed	the	pilot	project	
carried	out	in	Operating	Site	GC2	(OLE1)	during	
the	previous	year	to	formulate	the	OD	Baseline	
and	learn	about	any	existing	gaps	or	flaws.	Such	
information has been evaluated against all other 
operating sites before being developed and 
considered as an operational discipline of each 
site in an endeavor to further reduce overall 
accident statistics. 

บริษัทฯ	 ก�าหนดให ้แต ่ละพ้ืนที่ปฏิบัติงานทั้งหมด	 
(21	พืน้ที)่	จดัท�าโครงการปรบัปรงุหรอืแก้ไขปัญหาต่างๆ	 
ท่ีเกี่ยวข้องกับวินัยในการปฏิบัติการ	 (Operational	 
Discipline)	หรือวัฒนธรรมความปลอดภัย	(B-CARES)	
อาทิ	โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์
พิเศษส�าหรับอุบัติเหตุที่เกิดจากมือและนิ้ว	 และการ
ปรบัปรงุอุปกรณ์ส�าหรบัเกบ็ตวัอย่างสารเคมีเพ่ือป้องกนั
การสัมผัส	 โดยใช้วิธีการคัดเลือกผ่านการเรียงล�าดับ
ความส�าคัญ	และด�าเนนิการโครงการทีผ่่านการพิจารณา
อย่างน้อย	3	โครงการต่อ	1	พื้นที่	ทั้งนี้	 ในปี	2565	 
มีโครงการที่บริษัทฯ	ด�าเนินการทั้งหมด	77	โครงการ	
โดยบริษัทฯ	จะก�ากับดูแลและคอยติดตามความคืบหน้า
ของแต่ละโครงการอย่างใกล้ชดิ	เพ่ือให้ทกุโครงการส�าเรจ็
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้	 โดยมีตัวอย่าง
โครงการที่โดดเด่น	 เช่น	 โครงการ	Leadership	by	 
Example	ซ่ึงเป็นโครงการทีพั่ฒนาเพ่ือยกระดับการดูแล
ความปลอดภัยและการเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้บริหาร	 
ผ่านกระบวนการ	Line	Walk	เป็นต้น	

บริษัทฯ	ได้น�าโครงการน�าร่องจากปีก่อนที่ด�าเนินการ 
ทีพ้ื่นทีป่ฏบิตังิาน	GC2	(OLE1)	มาประเมนิและวเิคราะห์
เ พ่ือท�าข ้อมูล พ้ืนฐานด ้านวินัยในการปฏิบัติการ	 
(OD	Baseline)	และเพ่ือให้ทราบช่องว่างหรอืข้อบกพร่อง
ที่มี	 โดยข้อมูลดังกล่าวได้ถูกน�าไปประเมินกับพ้ืนที ่
ปฏบิตังิานอ่ืนทกุพ้ืนที	่ก่อนทีจ่ะพัฒนาและน�าไปพิจารณา
เป็นวินัยในการปฏิบัติการ	 (Operational	Discipline)	 
ของแต่ละพ้ืนที่เพ่ือลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุในภาพรวม
ต่อไป
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PSM* Self Internal Audit and Bow Tie Barrier Validation 
โครงการ PSM Self Internal Audit and Bow Tie Barrier Validation 

Over	 the	years,	GC	has	applied	Bow	Tie	risk	
analysis	to	assess	potential	hazards	or	accidents	
as well as any impacts that may lead to catastrophic 
events	or	Major	Accident	Events	(MAE).	In	2022,	
GC	 has	 performed	 an	 assessment	 on	 the	
effectiveness	of	each	Bow	Tie	by	examining	the	
accuracy	and	 integrity	of	 the	acquired	data.	
Subsequently,	 the	approved	Bow	Tie	would	be	
applied to operations and used in the annual 
internal audit of process safety management 
according to the regulations of the Industrial 
Estate	Authority	of	Thailand	(IEAT).	

GC	has	targeted	that	each	of	our	20	operating	
sites	should	conduct	at	 least	two	Bow	Tie	risk	
analyses.	Such	target	was	successfully	fulfilled	in	
2022.

ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา	บรษิทัฯ	ได้น�าการวเิคราะห์ความเสีย่ง
แบบ	Bow	Tie	มาประยุกต์ใช้เพื่อประเมินอันตรายหรือ
อุบตัเิหตทุีอ่าจเกดิขึน้	รวมถงึผลกระทบจากเหตกุารณ์ดัง
กล่าวทีอ่าจจะน�าไปสูภั่ยพิบตั	ิ(Catastrophic	Event)	หรอื
อุบตักิารณ์ร้ายแรง	(Major	Accident	Event:	MAE)	โดย
ในปีนี้บริษัทฯ	ท�าการตรวจประเมินประสิทธิผลของการ
ด�าเนินการในแต่ละ	Bow	Tie	โดยน�าข้อมูลดังกล่าวมา
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์	จากนั้น	Bow	
Tie	ที่ผ่านการพิจารณาจะถูกน�าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน	รวมถึงใช้ประกอบการตรวจประเมินภายใน	
(Internal	Audit)	ส�าหรบัการบรหิารจัดการความปลอดภัย
ในกระบวนการผลิตรายปีตามข้อบังคับของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(กนอ.)	

ทัง้นี	้บรษิทัฯ	ตัง้เป้าหมายให้พ้ืนทีป่ฏบิตังิานของบรษิทัฯ	
20	แห่ง	ด�าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบ	Bow	Tie	
พื้นที่ละ	2	Bow	Tie	ซึ่งในปีนี้สามารถด�าเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้	

Furthermore,	GC	has	also	held	relevant	trainings	for	
onsite employees, such as firefighting and oil spill 
treatment, conducted scheduled emergency plan 
drills, and carried out constant reviews and updates 
on the emergency plan, in order to prepare the 
company for emergencies or crises, such as fires at 
operating sites and crude oil spill into the sea, etc.

นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังจัดให้มีการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
แก่พนักงานในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน	อาทิ	หลักสูตรการดับเพลิง	
การซ้อมแผนฉกุเฉนิเป็นประจ�าตามระยะเวลาทีก่�าหนด	ตลอดจน
มีการทบทวนและปรับปรุงแผนฉุกเฉินให้ทันสมัยอยู่เสมอ	 
เพื่อให้บริษัทฯ	มีความพร้อมในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินหรือ
สภาวะวิกฤตต่างๆ	เช่น	การเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ปฏิบัติงาน	
และการเกิดการรั่วไหลของน�้ามันดิบลงทะเล	เป็นต้น

• Communicate Recommendation 
• Identified Owner

• Communicate Recommendation 
• Identified Owner

PSM Internal Audit

Barrier Validation 
Checklist

PSI
MI

NO

NO

OP
TR
ll

ERP

PSM Audit Checklist 
14 Elements

QMS 
System

ORM 
Database

Consequence lead 
to major accident 
or unplan S/D to 
register in ORM 

Hardware Barriers 
•	 SCE	Class
•	 PM	Plans	&	Test	
•	 RAGAGEP	

Human Barriers
•	 Procedures	
•	 Training	Records
• Interview

Barrier	Communication	and	
escalate	risk	by	Barrer	Owner

Audit	Finding	and	
Recommendation

*PSM:	Process	Safety	Management
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GC	has	implemented	safety	policies	and	strengthened	
our	safety	culture	(B-CAREs).	Through	the	B-CAREs	
in	Action	by	OD	project,	OD	characteristics	of	
employees and contractors have been put into 
practice according to each level’s roles and 
responsibilities to facilitate the accomplishment of the 
Zero	 Incident,	Zero	Complaint,	Zero	Unplanned	
Shutdown	(Zero	ICU)	goal.

Personal Safety and Safety Culture
ความปลอดภัยส่วนบุคคลและวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย 

บรษิทัฯ	ด�าเนนิการตามนโยบายและเสรมิสร้างความแขง็แกร่ง
ด้านวัฒนธรรมความปลอดภัย	 (B-CAREs)	 ให้ดียิ่งขึ้น 
โดยการน�าคุณสมบัติหรือลักษณะของวินัยในการปฏิบัติการ	
(OD	Characteristics)	ของพนักงานทุกระดับและผู้รับเหมา
มาสู่การปฏิบัติจริงตามบทบาทหน้าที่ในแต่ละระดับภายใต้
โครงการ	B-CAREs	in	Action	by	OD	เพื่อน�าไปสู่การเป็น
องค์กรทีป่ราศจากอบุตัิเหต	ุเรือ่งรอ้งเรียน	และการหยุดผลติ
อย่างกะทันหัน	 (Zero	 Incident,	Zero	Complaint,	Zero	
Unplanned	Shutdown:	Zero	ICU)

B-CAREs in Action by OD
โครงการ B-CAREs in Action by OD

GC "Zero ICU"
(Zero Incident, Zero Complaint, Zero Unplanned Shutdown)

B-CAREs Safety 
Culture

Expected 
Outcome

1. Build B-CAREs Safety Culture 

2. Management Leadership 
 & Commitment 

3. Implement 
 PSM Program

4. Operational 
 Discipline (OD)

เชื่อว่าอุบัติเหตุป้องกันได้ด้วย
พฤติกรรมที่ปลอดภัยและวินัย
ในการทำางาน

มุ่งเน้นการพูดคุยกับคนทำางาน 
ให้ความรู้และความเชื่อว่าอุบัติเหตุ
ปอ้งกันไดด้ว้ยพฤตกิรรมทีป่ลอดภัย 
และมีวินัยในการทำางาน

ทุกคนจะประเมินความเสี่ยง
ก่อนเริ่มงาน เพื่อเลือกทำาในสิ่ง
ที่ปลอดภัย และสามารถเตือน
กันได้เสมอ

ห่วงใยตัวเองและเพื่อนร่วมงาน 
ด้วยการคิดก่อนทำาและ
เพื่อนช่วยเพื่อน

หยุดก่อน
ถ้าไม่ปลอดภัย

ถ้าไม่ปลอดภัย
จะไม่ทำา

• สื่อสารเพื่อให้เกิดค่านิยมร่วมภายในองค์กร
• ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยโดยการทำา Safety Line Walk 
 และแสดงผลการดำาเนินการด้วย Visual Board อย่างสม่ำาเสมอ
• เป็นผู้นำาที่สร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดี
• สนับสนุนการทำาโครงการเกี่ยวกับการพัฒนา OD และ B-CAREs

• เจ้าของพื้นที่ (Area Owner)
• เจ้าของงาน (Job Owner)

• หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ (Business Unit Head)
• ผู้จัดการฝ่าย (Vice President) 
• ผู้จัดการส่วน (Department Manager) 

• พนักงาน (Employee) 
• ผู้รับเหมา (Contractor) 

• Common Shared Values
• Leadership by Example
• Innovative, Agile, Continuous Improvement

• Practice Consistent 
 with Procedures

• Practice Consistent 
 with Procedures
• Excellent Housekeeping

• Risk Sensitivity
• Sufficient & Capable Resources
• Active Lines of Communication 
• Innovative, Agile, Continuous Improvement

• Risk Sensitivity
• Absence of Shortcut
• Employee Involvement

• Justice and Fairness 
• Risk Sensitivity 

B CARE s

Safety in Line of Command: B-CAREs in Action by OD

Leadership

Ownership

Partnership

LEADERSHIP

Target 
กลุ่มเป้าหมาย B-CAREs in Action

OWNERSHIP

PARTNERSHIP

• พูดคุยและเน้นย้ำาความปลอดภัยก่อนเริ่มงานด้วยการทำา Effective 
Toolbox Talk และตรวจสอบความพร้อมด้วย Pre-Task Planning 
Checkpoint

• ตรวจสอบและดูแลที่หน้างานอย่างสม่ำาเสมอ
• มีส่วนร่วมในการทำาโครงการเกี่ยวกับการพัฒนา OD และ 

B-CAREs

• ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของชีวิต การป้องกันการบาดเจ็บ 
ของมือ ใบอนุญาตทำางาน และ Pre-Task Planning Checkpoint 
อย่างเคร่งครัด

• ตรวจสอบความสะอาดในพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างสม่ำาเสมอ
• พูดคุยเกี่ยวกับความเสี่ยงด้วย Safety Walk Observation (SWO) 

และส่งเสริมให้เตือนกันหรือหยุดงานถ้าพบความไม่ปลอดภัย
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Pre-Task Planning Checkpoint 
โครงการ Pre-Task Planning Checkpoint 

In	2022,	GC	has	executed	the	Pre-Task	Planning	
Checkpoint	project	which	contains	a	list	of	‘Dos	
and Don’ts’ for tasks that often involves risks or 
accidents	based	on	2012-2021	statistics,	such	as	
scaffolding, high pressure water jet, and cleaning, 
etc.	This	allows	the	Area	Owner	or	Job	Owner	to	
carefully check the readiness of operators as well 
as to prevent and reduce accident rates. As a 
result, the project has been implemented by all 
18	sites.		

ในปีนี้บริษัทฯ	จัดท�าโครงการ	Pre-Task	Planning	
Checkpoint	ซึ่งเป็นการจัดท�ารายการสิ่งที่ควรท�าและ 
สิง่ทีไ่ม่ควรท�าในการท�างานประเภทต่างๆ	ทีมี่ความเสีย่ง	
หรือเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง	โดยอ้างอิงจากข้อมูลสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุย้อนหลังระหว่างปี	2555-2564	เช่น	
งานเกี่ยวกับนั่งร ้าน	 งานฉีดน�้าแรงดันสูง	 และงาน
ท�าความสะอาด	เป็นต้น	เพื่อให้เจ้าของพื้นที่หรือเจ้าของ
งานใช้ในการตรวจสอบความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน 
ที่หน้างานอย่างเคร่งครัด	และเพ่ือเป็นการป้องกันและ 
ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุให้มากยิ่งขึ้น	ซึ่งผลของการ
ด�าเนนิโครงการนีพ้บว่า	18	พ้ืนทีมี่การด�าเนนิการครบถ้วน
ทุกพื้นที่

Additionally,	GC	has	conducted	numerous	other	
personal	safety	and	safety	culture	projects.	Outstanding	
examples	 include	Engineering	Control	by	Special	
Tools	and	Contractor	Safety	Management.

นอกจากนี้	 บริษัทฯ	ยังได้จัดท�าโครงการส่งเสริมความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลและวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยอีก
หลายโครงการ	โดยมีโครงการทีโ่ดดเด่นในปีนี	้อาท	ิโครงการ	
Engineering	Control	by	Special	Tools	และโครงการ	
Contractor	Safety	Management

1. งานติดตั้ง รื้อถอน ดัดแปลง นั่งร้าน
2. งาน HPWJ 
3. งานถอนประกอบติดตั้งอุปกรณ์
4. งานยกเคลื่อนย้าย Piping
5. แม่บ้าน (งานทำาความสะอาด)

1. Installation, dismantling, 
 modification of scaffolding
2. High pressure water jet
3. Equipment disassembly
4. Piping transportation
5. Housekeeping (cleaning)

Most 
Effective

Least	
Effective

Physically	remove	
the	hazard

Replace	
the	hazard

Isolate people from 
the	hazard

Change	the	way	
people work

Protect	the	worker	with	
Personal	Protective	
Equipment

Elimination

Substitution

Engineering 
Controls

PPE

Administrative
Controls

Hierarchy of Controls

ต้องปฏิบัติตามกฎพิทักษ์ชีวิต
เรื่องการทำางานบนที่สูง

ต้องเกี่ยว Safety Harness 
อยู่เหนือศีรษะ และมั่นคงแข็งแรง

ต้องประคอง 2 คน ให้สัญญาณ
กันขณะรื้อถอนนั่งร้าน

ต้องรับส่งท่อนั่งร้านขึ้นที่สูง 
ให้ยืนสลับฟันปลาและ
ประเมินน้ำาหนักท่อก่อน

SCAFFOLDING : นั่งร้าน

Pre-Task Checkpoint
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Engineering Control by Special Tools
โครงการ Engineering Control by Special Tools

Engineering	Control	by	Special	Tools	is	a	project	
that focuses on developing special tools for 
engineering tasks to reduce the chance of 
exposure	to	hazard	at	the	source.	The	project	is	
carried out in tandem with our effort to create a 
safety	culture	for	employees.	Under	this	project,	
each operating site has been instructed to review 
or assess risky tasks where special tools can 
replace direct hand contact. They have also been 
required	to	include	details	on	the	use	of	special	
tools in each working step in the work instruction 
and prepare sufficient special tools for operations 
19	types	of	special	tools,	totaling	to	125	items,	
have	been	developed	 in	2022.	A	Special	Tool	
Listed	&	Library	has	also	been	created	to	enable	
access	to	the	tools.	Highlight	examples	of	these	
special	tools	include,	among	others,	the	Handle	
Lock,	Slugging	Wrench.	Consequently,	hand	injury	
incidents	 in	2022	have	dropped	to	43	percent	
from	2021.

บรษิทัฯ	จดัท�าโครงการ	Engineering	Control	by	Special	
Tools	 ซ่ึงมุ่งเน้นการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ	
(Special	Tool)	ส�าหรับงานต่างๆ	ทางด้านวิศวกรรม	
เพ่ือช ่วยลดโอกาสในการสัมผัสสิ่งอันตรายตั้งแต่ 
แหล่งก�าเนิด	 ให ้ควบคู ่ไปกับการสร ้างวัฒนธรรม 
ความปลอดภัยให้กับพนักงาน	โดยให้แต่ละหน่วยพ้ืนที่
ปฏิบัติการทบทวนหรือประเมินงานที่ มีความเสี่ยง 
ทีส่ามารถน�า	Special	Tool	มาใช้เพ่ือทดแทนการสมัผสัมือ
โดยตรงและเพ่ิมรายละเอียดการใช้	Special	 Tool	 
ในแต่ละขั้นตอน	ลงในเอกสารวิธีปฏิบัติงาน	 (Work	 
Instruction)	 ตลอดจนจัดเตรียม	 Special	 Tool	 
ให้เพียงพอการใช้งานต่อไป	โดยในปีนี้ได้มีการพัฒนา	
Special	Tool	ขึน้มาทัง้หมด	19	ชนดิอุปกรณ์	125	รายการ	
และมีการจัดท�า	Special	 Tool	 Listed	&	Library	 
เพือ่ให้สามารถน�าไปใช้งานได้อย่างทัว่ถงึ	โดยมตีวัอย่าง	
Special	Tool	 ท่ีโดดเด่น	 เช่น	อุปกรณ์ถอดประกอบ 
หน้าแปลน	(Handle	Lock,	Slugging	Wrench)	เป็นต้น		
ส่งผลให้อุบัติเหตุเกี่ยวกับมือ	(Hand	Injury)	ในป	ี2565	
ลดลงจากปี	2564	อยู่ที่ร้อยละ	43

Outstanding Personal Safety and Safety Culture Projects in 2022
โครงการความปลอดภัยส่วนบุคคลและวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยที่โดดเด่นในปี 2565

Most 
Effective

Least	
Effective

Physically	remove	
the	hazard

Replace	
the	hazard

Isolate people from 
the	hazard

Change	the	way	
people work

Protect	the	worker	with	
Personal	Protective	
Equipment

Elimination

Substitution

Engineering 
Controls

PPE

Administrative
Controls

Hierarchy of Controls
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Contractor Safety Management
โครงการ Contractor Safety Management

Management Check-ins

Contractor Executive Safety Committee Communication and Commitment 

Contractor Coaching with AVL Requirement Implementation 2022

In	an	effort	to	consolidate	the	Contractor	Safety	
Management	(CSM)	system,	a	pilot	project	has	
been	implemented	in	Operating	Site	GC6.	Under	
such	project,	GC	has	reviewed	and	modified	the	
Approved	Vendor	List	(AVL)	system	as	well	as	the	
assessment form used to audit new contractors’ 
operations, placing greater focus on safety 
management in order to intensify procurement 
and	contractor	selection	processes.	Furthermore,	
trainings have also been held to prepare 
contractors for operations and inform them about 
the evaluation process.  

A	total	of	32	contractors	participated	in	the	pilot	
project	in	Operating	Site	GC6.	Not	only	did	the	
project contribute to improved safety and lower 
work-related	accident	rates,	but	it	also	provided	
information that can benefit the enhancement of 
our operational efficiency, such as subcontractor 
control and improvement of chemical and waste 
management systems, etc. 

บริษัทฯ	 เสริมสร้างความแข็งเกร่งให้กับระบบบริหาร
จัดการความปลอดภัยผู้รับเหมา	 (Contractor	Safety	
Management:	CSM)	ให้มากขึ้น	ซึ่งมีโครงการน�าร่อง
ที่พ้ืนที่ปฏิบัติงาน	GC6	โดยทางบริษัทฯ	มีการทบทวน
และแก้ไขระบบการขึน้ทะเบยีนคู่ค้า	(Approved	Vendor	
List:	AVL)	รวมถงึแบบประเมินทีใ่ช้ส�าหรบัการตรวจสอบ
การท�างานของผู้รับเหมาใหม่โดยมุ่งเน้นที่การจัดการ
ความปลอดภัยให้มากขึ้น	 เพ่ือเพ่ิมความเข้นข้นในการ 
จัดซื้อจัดจ ้างและคัดเลือกผู ้รับเหมา	 นอกจากนั้น	 
ยังมีการจัดอบรมให้กับผู้รับเหมาเกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมในการเข้ามาปฏิบัติงานและกระบวนการ
ประเมินการท�างาน

ทั้งนี้	จากการด�าเนินการโครงการน�าร่องที่พ้ืนที่ปฏิบัติ
งาน	GC6	ซึ่งมีผู้รับเหมาเข้าร่วมการด�าเนินการทั้งหมด	
32	ราย	นอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มความปลอดภัยและ
ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในการท�างานแล้ว	บริษัทฯ	 
ยังได้รบัข้อมูลทีส่ามารถไปใช้ในการเพ่ิมประสทิธภิาพการ
ท�างาน	เช่น	การควบคุมผู้รับเหมาช่วง	และการปรับปรุง
พัฒนาระบบการจัดการสารเคมีและของเสีย	 เป็นต้น	 
อีกด้วย
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Process Safety Event Tier 1
ความปลอดภัยในกระบวนการผลิด

(No. of cases)
(จำานวนกรณี)

2022

2

0=2021

1

2020

2

2019

1
Target 2022
Target 2023

Number of Process Safety Event 
จ�านวนกรณีที่เกิดอุบัติเหตุด้านความปลอดภัย
ในกระบวนการผลิต

GC	is	intent	on	continually	upgrading	safety	standards	
in	our	operations	to	minimize	accident	statistics,	Total	
Recordable	Injury	Rate	(TRIR),	and	Lost	Time	Injury	
Frequency	Rate	(LTIFR),	which	are	the	key	indicators	
of	our	performance.	Upon	the	occurrence	of	each	
work-related	injury	or	accident,	GC	would	take	action	
by investigating the root cause in order to improve 
our operations and conceive efficient preventive 
measures. 

In 2022, two process safety incidents occurred.

บริษัทฯ	มีความตั้งใจที่จะพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยใน
การท�างานอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุ	อัตรา
การบาดเจ็บจากการท�างาน	(Total	Recordable	Injury	Rate:	
TRIR)	และอตัราความถีข่องการบาดเจบ็จากการท�างานจนถงึ
ขั้นหยุดงาน	(Lost	Time	Injury	Frequency	Rate:	LTIFR)	
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลักที่แสดงถึงผลการด�าเนินการมีแนวโน้ม 
ลดลงให้มากทีส่ดุอย่างเตม็ความสามารถ	โดยทกุครัง้ทีมี่การ
บาดเจบ็หรอือุบตัเิหตเุกดิขึน้จากการท�างาน	บรษิทัฯ	จะท�าการ
สืบสวนหาสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าว	เพ่ือหาแนวทางใน
การปรบัปรงุการท�างานและก�าหนดมาตรการป้องกนัการเกดิ
ซ�้าที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ในปี	2565	มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตจ�านวน	 
2	กรณี
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Personal Safety and Safety Culture 
ความปลอดภัยส่วนบุคคลและวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย

Personal	safety	and	safety	culture	performance	in	
2022 has indicated downward trends in both Total 
Recordable	Injury	Rate	(TRIR),	at	0.53	per	1	million	
man-hours,	and	Lost	Time	 Injury	Frequency	Rate	
(LTIFR),	at	0.09	per	1	million	man-hours.

ในปี	 2565	พบว่าผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย 
ส่วนบคุคล	และวฒันธรรมด้านความปลอดภัยมีแนวโน้มลดลง	
ส�าหรบัอัตราการบาดเจ็บจากการท�างาน	(Total	Recordable	
Injury	Rate:	TRIR)	ซึ่งมีค่าเท่ากับ	0.53	ต่อ	1	ล้านชั่วโมง
ท�างาน	 และมีแนวโน้มลดลง	 ส�าหรับอัตราความถ่ีของ 
การบาดเจบ็จากการท�างานถงึขัน้หยดุงาน	(Lost	Time	Injury	
Frequency	Rate:	LTIFR)	ซึ่งมีค่าเท่ากับ	0.09	ต่อ	1	ล้าน
ชั่วโมงการท�างาน		

Employees 
พนักงาน 

Employees 
พนักงาน 

Contractors 
ผู้รับเหมา

Contractors 
ผู้รับเหมา

(Cases per 1 million man-hours)  
(กรณีต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำางาน)

(Cases per 1 million man-hours)  
(กรณีต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำางาน)

(No. of cases)
(จำานวนกรณี)

(No. of cases)
(จำานวนกรณี)

0.45

0.00

=

=

2019

0.22 0.18

2019

0.11 0.07

2020

0.22
0.42

2020

0.06 0.05

2021

0.41

1.04

2021

0.05

0.47

2022

0.40
0.63

2022
0.00

0.15

Target 2022
Target 2023

Target 2022
Target 2023

Total Recordable Injury Rate (TRIR) 
อัตราการบาดเจ็บจากการท�างาน

Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR)  
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการท�างานถึงขั้นหยุดงาน
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Target in 2023 and Long-Term Target
เป้าหมายในปี 2566 และเป้าหมายระยะยาว

0=Zero work-related accidents,  
injuries, and fatalities. 

อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ
จากการทำางานเป็นศูนย์ 
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SALES REVENUES

EBITDA & Adjusted EBITDA*
Unit: Baht Million

NET PROFIT/(LOSS)

2021

2021 2021

2022 2022

2022   678,267 

61,141 10.01

22,420

56,627

49,134 -8,752

SALES REVENUES
Breakdown by Geography
Year 2022

SALES REVENUES
Breakdown by Business group
Year 2022: Baht 678,267 Million

Adjusted EBITDA*
Breakdown by Business group
Year 2022: Baht 49,134 Million

EBITDA Earning per share 
(Baht per share)

Adjusted EBITDA* Net Profit/(Loss)
(Baht Million)

Remark: * Adjusted EBITDA refers to EBITDA excluding Stock gain/(loss), NRV, Gain/(loss) from commodity hedging, and Extra item.

Unit: Baht Million
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Statements of Financial Position (Baht Million) 2020 2021 2022

Total Assets      489,383      747,481      719,965 
Cash and Cash Equivalents + Current investments
   in financial Assets

      60,658       74,994       31,963 

Other Current Assets       69,253      134,098      140,046 
Property, Plant and Equipment      269,177      301,042      296,321 
Non-Current Assets       90,295      237,347      251,635 

Total Liabilities      200,389  419,878      421,138 
Interest Bearing Debt (IBD)      155,083      275,375      301,854 
Other Liabilities       45,306      144,503      119,284 

Total Equity      288,994      327,603  298,828 

Key Financial Ratios 2020 2021 2022
Current Ratio (Times) 2.20 1.42 1.65
EBITDA to Sales Revenues (%) 6.22 13.14 3.31
Net Profit on Sales Revenues (%) 0.06 9.67 -1.29
Return on Total Assets (%) 0.86 9.50 -0.01
Return on Equity (%) 0.07 15.01 -2.87
Interest Bearing Debt to Equity (Times)          0.54          0.84 1.01
Net Interest Bearing Debt to Equity (Times)          0.33          0.61 0.90
Interest Bearing Debt to EBITDA (Times)          7.64          4.50         13.46 
Net Interest Bearing Debt to EBITDA (Times)          4.65          3.28  12.04 

Dividend payment (Baht/Share) 2020 2021 2022*
1st Half 0.00 2.00 0.75
2nd Half 1.00 1.75 0.25
Full year 1.00 3.75 1.00
Earning per Share (Baht/Share) 0.04 10.01 -1.94
Dividend Payout Ratio (%) >200% 37% N/A

Remark:
* The Board of Directors’ Meeting No. 2/2023 held on February 13, 2023, agreed to propose the Annual General Meeting of Shareholders to

consider and approve on the dividend payment for the year 2022 operating performance of Baht 1.00 per share, of which Baht 0.75 per share
was paid as interim dividend on September 21, 2022. The remaining dividend of Baht 0.25 per share is to be proposed to the 2023 Annual
General Meeting of Shareholders for approval.

Remark: Represent the sales revenue based on the geographical location of 
 customers
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Year 2022: Baht 49,134 Million

EBITDA Earning per share 
(Baht per share)

Adjusted EBITDA* Net Profit/(Loss)
(Baht Million)
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Property, Plant and Equipment      269,177      301,042      296,321 
Non-Current Assets       90,295      237,347      251,635 

Total Liabilities      200,389  419,878      421,138 
Interest Bearing Debt (IBD)      155,083      275,375      301,854 
Other Liabilities       45,306      144,503      119,284 

Total Equity      288,994      327,603  298,828 

Key Financial Ratios 2020 2021 2022
Current Ratio (Times) 2.20 1.42 1.65
EBITDA to Sales Revenues (%) 6.22 13.14 3.31
Net Profit on Sales Revenues (%) 0.06 9.67 -1.29
Return on Total Assets (%) 0.86 9.50 -0.01
Return on Equity (%) 0.07 15.01 -2.87
Interest Bearing Debt to Equity (Times)          0.54          0.84 1.01
Net Interest Bearing Debt to Equity (Times)          0.33          0.61 0.90
Interest Bearing Debt to EBITDA (Times)          7.64          4.50         13.46 
Net Interest Bearing Debt to EBITDA (Times)          4.65          3.28  12.04 

Dividend payment (Baht/Share) 2020 2021 2022*
1st Half 0.00 2.00 0.75
2nd Half 1.00 1.75 0.25
Full year 1.00 3.75 1.00
Earning per Share (Baht/Share) 0.04 10.01 -1.94
Dividend Payout Ratio (%) >200% 37% N/A

Remark:
* The Board of Directors’ Meeting No. 2/2023 held on February 13, 2023, agreed to propose the Annual General Meeting of Shareholders to

consider and approve on the dividend payment for the year 2022 operating performance of Baht 1.00 per share, of which Baht 0.75 per share
was paid as interim dividend on September 21, 2022. The remaining dividend of Baht 0.25 per share is to be proposed to the 2023 Annual
General Meeting of Shareholders for approval.

Remark: Represent the sales revenue based on the geographical location of 
 customers
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รายได้จากการขาย

EBITDA & Adjusted EBITDA*
หน่วย : ล้านบาท

กำาไรสุทธิ/(ขาดทุน)

2564 2564

2565 2565

2565   678,267 

61,141 10.01

22,420

56,627

49,134 -8,752

สัดส่วนรายได้จากการขาย
ตามภูมิศาสตร์ปี 2565

สัดส่วนรายได้จากการขาย
ตามกลุ่มธุรกิจปี 2565
678,267 ล้านบาท

Adjusted EBITDA*
ตามกลุ่มธุรกิจปี 2565
49,134 ล้านบาท

EBITDA กำาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
(บาท/หุ้น) 

Adjusted EBITDA* กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ
(ล้านบาท) 

หมายเหตุ : *Adjusted EBITDA คือ EBITDA ที่ไม่รวมผลกระทบจากมูลค่าสต็อกน้ำามัน (Stock gain/loss net NRV) กำาไร/(ขาดทุน) Commodity Hedging และรายการพิเศษ

หน่วย : ล้านบาท

-1.94

AEC

อเมริกาเหนือ

ยุโรป

ประเทศอื่นๆ

เอเชีย
(ไม่รวม AEC
และจีน)

จีน

12%

4%

7%

3%

7%

7%

44,982

ไทย
60%

ปิโตรเคมี
ขั้นต้น พลาสติกชีวภาพ

และผลิตภัณฑ์
เพื่อความยั่งยืน

3%

44%

ปิโตรเคมี
ขั้นกลาง

10%

เคมีภัณฑ์
ชนิดพิเศษ

โพลิเมอร์
และเคมีภัณฑ์22%

16%

5%
ธุรกิจบริการ
และอื่นๆ

เคมีภัณฑ์
ชนิดพิเศษ

พลาสติกชีวภาพ
และผลิตภัณฑ์
เพื่อความยั่งยืนปิโตรเคมี

ขั้นกลาง

โพลิเมอร์
และเคมีภัณฑ์

18%

3%

13%

16%

0%

ปิโตรเคมี
ขั้นต้น

50% ธุรกิจบริการ
และอื่นๆ

งบแสดงฐ�นะท�งก�รเงิน (ล้�นบ�ท) 2563 2564 2565

สินทรัพย์รวม      489,383      747,481      719,965 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น       60,658       74,994       31,963 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ       69,253  134,098  140,046 
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์  269,177  301,042  296,321 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       90,295  237,347  251,635 

หนี้สินรวม      200,389  419,878      421,138 
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (IBD)  155,083  275,375  301,854 
หนี้สินอื่น       45,306  144,503  119,284 

ส่วนของผู้ถือหุ้น      288,994      327,603  298,828 

อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน 2563 2564 2565
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.20 1.42 1.65
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย (%) 6.22 13.14 3.31
อัตราส่วนกำาไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย (%) 0.06 9.67 -1.29
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 0.86 9.50 -0.01
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 0.07 15.01 -2.87
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)          0.54          0.84 1.01
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)          0.33          0.61 0.90
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ EBITDA (เท่า)          7.64          4.50         13.46 
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBITDA (เท่า)          4.65          3.28  12.04 

อัตร�ก�รจ่�ยเงินปันผล (บ�ท/หุ้น) 2563 2564 2565*
ครึ่งปีแรก 0.00 2.00 0.75
ครึ่งปีหลัง 1.00 1.75 0.25
เต็มปี 1.00 3.75 1.00
กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท/หุ้น) 0.04 10.01 -1.94
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ (%) >200% 37% N/A

หมายเหตุ :
* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2566 เม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2566 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

จ่ายเงินปันผล สำาหรบัผลการดำาเนินงานปี 2565 ของบรษิทัฯ ในอัตราหุน้ละ 1.00 บาท ทัง้นี ้เม่ือวนัที ่21 กนัยายน 2565 บรษิทัฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว
ในอัตราหุน้ละ 0.75 บาท และจะจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายในอัตราหุน้ละ 0.25 บาท ทัง้นี ้สทิธใินการรบัเงินปันผลดังกล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รบัการอนมัุต ิ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำา ปี 2566

หมายเหตุ : กราฟด้านบนนี้อธิบายถึงรายได้จากการขายของผลิตภัณฑ์ที่แยกแสดงตาม 
สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า

2564   465,128 

ข้อมูลสำ�คัญท�งก�รเงิน
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รายได้จากการขาย

EBITDA & Adjusted EBITDA*
หน่วย : ล้านบาท

กำาไรสุทธิ/(ขาดทุน)

2564 2564

2565 2565

2565   678,267 

61,141 10.01

22,420

56,627

49,134 -8,752

สัดส่วนรายได้จากการขาย
ตามภูมิศาสตร์ปี 2565

สัดส่วนรายได้จากการขาย
ตามกลุ่มธุรกิจปี 2565
678,267 ล้านบาท

Adjusted EBITDA*
ตามกลุ่มธุรกิจปี 2565
49,134 ล้านบาท

EBITDA กำาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
(บาท/หุ้น) 

Adjusted EBITDA* กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ
(ล้านบาท) 

หมายเหตุ : *Adjusted EBITDA คือ EBITDA ที่ไม่รวมผลกระทบจากมูลค่าสต็อกน้ำามัน (Stock gain/loss net NRV) กำาไร/(ขาดทุน) Commodity Hedging และรายการพิเศษ

หน่วย : ล้านบาท

-1.94

AEC

อเมริกาเหนือ

ยุโรป

ประเทศอื่นๆ

เอเชีย
(ไม่รวม AEC
และจีน)

จีน

12%

4%

7%

3%

7%

7%

44,982

ไทย
60%

ปิโตรเคมี
ขั้นต้น พลาสติกชีวภาพ

และผลิตภัณฑ์
เพื่อความยั่งยืน

3%

44%

ปิโตรเคมี
ขั้นกลาง

10%

เคมีภัณฑ์
ชนิดพิเศษ

โพลิเมอร์
และเคมีภัณฑ์22%

16%

5%
ธุรกิจบริการ
และอื่นๆ

เคมีภัณฑ์
ชนิดพิเศษ

พลาสติกชีวภาพ
และผลิตภัณฑ์
เพื่อความยั่งยืนปิโตรเคมี

ขั้นกลาง

โพลิเมอร์
และเคมีภัณฑ์

18%

3%

13%

16%

0%

ปิโตรเคมี
ขั้นต้น

50% ธุรกิจบริการ
และอื่นๆ

งบแสดงฐ�นะท�งก�รเงิน (ล้�นบ�ท) 2563 2564 2565

สินทรัพย์รวม      489,383      747,481      719,965 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น       60,658       74,994       31,963 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ       69,253  134,098  140,046 
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์  269,177  301,042  296,321 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       90,295  237,347  251,635 

หนี้สินรวม      200,389  419,878      421,138 
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (IBD)  155,083  275,375  301,854 
หนี้สินอื่น       45,306  144,503  119,284 

ส่วนของผู้ถือหุ้น      288,994      327,603  298,828 

อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน 2563 2564 2565
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.20 1.42 1.65
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย (%) 6.22 13.14 3.31
อัตราส่วนกำาไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย (%) 0.06 9.67 -1.29
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 0.86 9.50 -0.01
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 0.07 15.01 -2.87
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)          0.54          0.84 1.01
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)          0.33          0.61 0.90
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ EBITDA (เท่า)          7.64          4.50         13.46 
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBITDA (เท่า)          4.65          3.28  12.04 

อัตร�ก�รจ่�ยเงินปันผล (บ�ท/หุ้น) 2563 2564 2565*
ครึ่งปีแรก 0.00 2.00 0.75
ครึ่งปีหลัง 1.00 1.75 0.25
เต็มปี 1.00 3.75 1.00
กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท/หุ้น) 0.04 10.01 -1.94
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ (%) >200% 37% N/A

หมายเหตุ :
* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2566 เม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2566 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

จ่ายเงินปันผล สำาหรบัผลการดำาเนนิงานปี 2565 ของบรษิทัฯ ในอัตราหุน้ละ 1.00 บาท ทัง้นี ้เม่ือวนัที ่21 กนัยายน 2565 บรษิทัฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว
ในอัตราหุน้ละ 0.75 บาท และจะจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายในอัตราหุน้ละ 0.25 บาท ทัง้นี ้สทิธใินการรบัเงินปันผลดังกล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รบัการอนมัุต ิ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำา ปี 2566

หมายเหตุ : กราฟด้านบนนี้อธิบายถึงรายได้จากการขายของผลิตภัณฑ์ที่แยกแสดงตาม 
สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า

2564   465,128 
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ภ�คผนวก

APPENDIX





For the Content Index - Essentials Service, GRI Services reviewed that the GRI content index is clearly presented, in a manner 
consistent with the Standards, and that the references for disclosures 2-1 to 2-5, 3-1 and 3-2 are aligned with the appropriate sections 
in the body of the report.

GRI CONTENT INDEX

PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน)228

STATEMENT OF USE PTT Global Chemical Public Company Limited has reported in accordance with the GRI Standards for 
the period from 1 January 2022 to 31 December 2022.

GRI 1 used GRI 1: Foundation 2021

APPLICABLE GRI SECTOR STANDARD(S) Chemicals (Group 2: Industrial)
 
GRI STANDARD/  
OTHER SOURCE DISCLOSURE LOCATION

OMISSION GRI
SECTOR 

STANDARD
REF. NO.

EXTERNAL 
ASSURANCEREQUIREMENT(S)  

OMITTED REASON EXPLANATION

General disclosures

GRI 2: 
General 
Disclosures 
2021 
 
 
 
 
 

2-1: Organizational details - 29, 31, 35
- https://www.pttgcgroup.com/en/about-gc

    

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

- 30     

2-3: Reporting period, 
frequency and contact 
point

- 29, 31     

2-4: Restatements of 
information

- 30     

2-5: External assurance - 29, 236-237     

2-6: Activities, value 
chain and other business 
relationships

- 43-45     

2-7: Employees - https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 4.

    

2-8: Workers who are not 
employees

- https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 4.

    

2-9: Governance structure 
and composition

- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
  corporate-governance/corporate-governance-structure
- https://www.pttgcgroup.com/en/leadership/
  board-of-directors

    

2-10: Nomination and 
selection of the highest 
governance body

- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
  corporate-governance/corporate-governance-structure
- https://www.pttgcgroup.com/storage/document/
  cg-handbook/20220323-pttgc-cg-handbook-en.pdf, 
  PDF page 22-23.

    

2-11: Chair of the highest 
governance body

- https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 17.
- https://www.pttgcgroup.com/en/leadership/
  board-of-directors

    

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

- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/our-approach-
  and-sdgs/stakeholder-engagement
- https://www.pttgcgroup.com/en/leadership/
  board-of-directors/roles-duties-and-responsibilities-of-
  the-board-of-directors

    

https://www.pttgcgroup.com/en/about-gc
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
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/corporate-governance/corporate-governance-structure
https://www.pttgcgroup.com/storage/document/cg-handbook/20220323-pttgc-cg-handbook-en.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
https://www.pttgcgroup.com/en/leadership/board-of-directors
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/our-approach-and-sdgs/stakeholder-engagement
https://www.pttgcgroup.com/en/leadership/board-of-directors/roles-duties-and-responsibilities-of-the-board-of-directors
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2-13: Delegation 
of responsibility for 
managing impacts

- 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

    

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

- 58
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/
  our-approach-and-sdgs/materiality-topics

    

2-15: Conflicts of interest - https://www.pttgcgroup.com/storage/document/
  cg-handbook/20220323-pttgc-cg-handbook-en.pdf, 
  PDF page 22-23, 30.

    

2-16: Communication of 
critical concerns

- https://www.pttgcgroup.com/en/corporate-governance/
  contact-us

    

2-17: Collective 
knowledge of the highest 
governance body

- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
  corporate-governance/board-effectiveness-and-
  compensation

    

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

- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
  corporate-governance/board-effectiveness-and-
  compensation

    

2-19: Remuneration 
policies

- https://www.pttgcgroup.com/storage/document/ 
  cg-handbook/20220323-pttgc-cg-handbook-en.pdf,
  page 29-30 
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
  corporate-governance/board-effectiveness-and-
  compensation 
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
  corporate-governance/executives-compensation-and-
  ownership

    

2-20: Process to 
determine remuneration

- https://www.pttgcgroup.com/storage/document/ 
  cg-handbook/20220323-pttgc-cg-handbook-en.pdf,
  page 29-30 
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
  corporate-governance/board-effectiveness-and-
  compensation 
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
  corporate-governance/executives-compensation-and-
  ownership

    

2-21: Annual total 
compensation ratio

- https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 17-18. 
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
  corporate-governance/executives-compensation-and-
  ownership

    

2-22: Statement on 
sustainable development 
strategy

- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/our-approach-
  and-sdgs/gc-sustainability-framework

    

2-23: Policy commitments - https://sustainability.pttgcgroup.com/en/our-approach-
  and-sdgs/gc-sustainability-framework 
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/our-approach-
  and-sdgs/policy-and-statement

    

2-24: Embedding policy 
commitments

- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/our-approach-
  and-sdgs/gc-sustainability-framework 
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/our-approach-
  and-sdgs/policy-and-statement

    

2-25: Processes to 
remediate negative 
impacts

- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/risk-
  and-crisis-management/risk-management 
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy 
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment 
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society

    

GRI STANDARD/  
OTHER SOURCE DISCLOSURE LOCATION

OMISSION GRI
SECTOR 

STANDARD
REF. NO.

EXTERNAL 
ASSURANCEREQUIREMENT(S)  

OMITTED REASON EXPLANATION

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
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/our-approach-and-sdgs/materiality-topics
https://www.pttgcgroup.com/storage/document/cg-handbook/20220323-pttgc-cg-handbook-en.pdf
https://www.pttgcgroup.com/en/corporate-governance/contact-us
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/corporate-governance/board-effectiveness-and-compensation
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/corporate-governance/board-effectiveness-and-compensation
https://www.pttgcgroup.com/storage/document/cg-handbook/20220323-pttgc-cg-handbook-en.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/corporate-governance/board-effectiveness-and-compensation
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/corporate-governance/executives-compensation-and-ownership
https://www.pttgcgroup.com/storage/document/cg-handbook/20220323-pttgc-cg-handbook-en.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/corporate-governance/board-effectiveness-and-compensation
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/corporate-governance/executives-compensation-and-ownership
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/corporate-governance/executives-compensation-and-ownership
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/our-approach-and-sdgs/gc-sustainability-framework
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/our-approach-and-sdgs/gc-sustainability-framework
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/our-approach-and-sdgs/policy-and-statement
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/our-approach-and-sdgs/gc-sustainability-framework
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/our-approach-and-sdgs/policy-and-statement
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/risk-and-crisis-management/risk-management
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society
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2-26: Mechanisms for 
seeking advice and 
raising concerns

- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/our-approach-
  and-sdgs/stakeholder-engagement 
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
  business-conduct-ethics-and-compliance/
  whistleblower-and-breaches

    

2-27: Compliance with 
laws and regulations

- https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 22-23, 
  31-32. 
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
  business-conduct-ethics-and-compliance/corporate-
  compliance

    

2-28: Membership 
associations

- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
  organization-contributions

    

2-29: Approach to 
stakeholder engagement

- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/our-approach-
  and-sdgs/stakeholder-engagement

    

2-30: Collective bargaining 
agreements

- https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 11.

    

Material topics

GRI 3:
Material 
Topics 2021

3-1: Process to determine 
material topics

- 50-59     

3-2: List of material topics - 60-61     

Governance & Economic Dimension

1. Information and Cyber Security

GRI 3:
Material 
Topics 2021

3-3: Management of 
material topics

- 14-15 (Case of detrimental cybersecurity threat in GC 
  sustainability in focus), 74-75  
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
  information-security-cybersecurity-and-system-
  availability/cybersecurity-governance-and-targets 
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
  information-security-cybersecurity-and-system-
  availability/cybersecurity-measures 
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
  information-security-cybersecurity-and-system-
  availability/process-and-infrastructure

    

2. Innovation Management

GRI 3:
Material 
Topics 2021

3-3: Management of 
material topics

- 64-65, 185 (Key achievements in Innovation 
  Management),  202 (Innovation performance in 
  Innovation Management) 
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
  innovation-management/innovation-strategy-and-targets 
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
  innovation-management/process-innovation

    

3. Governance and Compliance

GRI 3:
Material 
Topics 2021

3-3: Management of 
material topics

- 62-63 
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
  corporate-governance/corporate-governance-structure

    

GRI 205:
Anti-
corruption 
2016

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

- https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 18-21. 
- https://www.pttgcgroup.com/en/corporate-
  governance/corporate-governance/policy/anti-
  corruption-and-anti-bribery

    

205-3: Confirmed 
incidents of corruption 
and actions taken

- https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 21-22. 
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
  business-conduct-ethics-and-compliance/
  whistleblower-and-breaches

    

GRI 206:
Anti-
competitive 
Behavior 
2016

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

- https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 21-22. 
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
  business-conduct-ethics-and-compliance/
  whistleblower-and-breaches

    

GRI STANDARD/  
OTHER SOURCE DISCLOSURE LOCATION

OMISSION GRI
SECTOR 

STANDARD
REF. NO.

EXTERNAL 
ASSURANCEREQUIREMENT(S)  

OMITTED REASON EXPLANATION

https://sustainability.pttgcgroup.com/en/our-approach-and-sdgs/stakeholder-engagement
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/business-conduct-ethics-and-compliance/whistleblower-and-breaches
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/business-conduct-ethics-and-compliance/corporate-compliance
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/organization-contributions
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/our-approach-and-sdgs/stakeholder-engagement
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/information-security-cybersecurity-and-system-availability/cybersecurity-governance-and-targets
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/information-security-cybersecurity-and-system-availability/cybersecurity-measures
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/information-security-cybersecurity-and-system-availability/process-and-infrastructure
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/innovation-management/innovation-strategy-and-targets
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/innovation-management/process-innovation
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/corporate-governance/corporate-governance-structure
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
https://www.pttgcgroup.com/en/corporate-governance/corporate-governance/policy/anti-corruption-and-anti-bribery
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/business-conduct-ethics-and-compliance/whistleblower-and-breaches
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/business-conduct-ethics-and-compliance/whistleblower-and-breaches
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GRI 415:
Public Policy 
2016

415-1: Political 
contributions

- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
  organization-contributions 

    

4. Supply Chain Management
GRI 3:
Material 
Topics 2021

3-3: Management of 
material topics

- 76-77 
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
  supply-chain-management/supply-chain-management 

    

GRI 308: 
Supplier 
Environmental 
Assessment 
2016

308-1: New suppliers that 
were screened using 
environmental criteria

- https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 23. 

    

308-2: Negative 
environmental impacts 
in the supply chain and 
actions taken

- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
  supply-chain-management/supply-chain-management 

    

GRI 414: 
Supplier 
Social 
Assessment 
2016

414-1: New suppliers that 
were screened using 
social criteria

- https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 23.

    

414-2: Negative social 
impacts in the supply 
chain and actions taken

- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/
  supply-chain-management/supply-chain-management 

    

5. Risk and Crisis Management
GRI 3:
Material 
Topics 2021

3-3: Management of 
material topics

- 64-65, 84-121
  (Mitigation and opportunities in Risk Management) 
- https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 18. 
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/risk-
  and-crisis-management/risk-management 
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/risk-
  and-crisis-management/emerging-risk-monitoring 
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/risk-
  and-crisis-management/sensitivity-analysis

    

Environment Dimension

6. Sustainable Environmental Management
GRI 3:
Material 
Topics 2021

3-3: Management of 
material topics

- 68-69  
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/
  environmental-management-system-and-investments/
  ems-integration

    

GRI 305: 
Emissions 
2016

305-7: Nitrogen oxides 
(NOx), sulfur oxides 
(SOx), and other 
significant air emissions

- https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 26. 
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/
  air-quality/emissions-reduction-target-and-performance 

    

7. Climate Strategy and Energy Management
GRI 3:
Material 
Topics 2021

3-3: Management of 
material topics

- 62-63  
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/
  climate-strategy/climate-change-strategy-and-target

    

GRI 201: 
Economic 
Performance 
2016

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

- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/net-zero/risks-
  and-opportunities

    

GRI 302: 
Energy 2016

302-1: Energy 
consumption within the 
organization

- https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 24.

    

302-2: Energy 
consumption outside of 
the organization

- https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 24.

    

302-3: Energy intensity - https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 25.

    

302-4: Reduction of 
energy consumption

- https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 25. 
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/
  energy-management/energy-target-and-performance 
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/
  energy-management/energy-conservation-programs 
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/
  energy-management/renewable-energy-programs

    

GRI STANDARD/  
OTHER SOURCE DISCLOSURE LOCATION

OMISSION GRI
SECTOR 

STANDARD
REF. NO.

EXTERNAL 
ASSURANCEREQUIREMENT(S)  

OMITTED REASON EXPLANATION

https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/organization-contributions
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/supply-chain-management/supply-chain-management
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/supply-chain-management/supply-chain-management
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/supply-chain-management/supply-chain-management
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/risk-and-crisis-management/risk-management
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/risk-and-crisis-management/emerging-risk-monitoring
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/economy/risk-and-crisis-management/sensitivity-analysis
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/environmental-management-system-and-investments/ems-integration
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/air-quality/emissions-reduction-target-and-performance
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/climate-strategy/climate-change-strategy-and-target
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/net-zero/risks-and-opportunities
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/energy-management/energy-target-and-performance
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/energy-management/energy-conservation-programs
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/energy-management/renewable-energy-programs
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GRI 305: 
Emissions 
2016

305-1: Direct (Scope 1) 
GHG emissions

- https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 25.  
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/
  climate-strategy/climate-change-strategy-and-target 

    

305-2: Energy indirect 
(Scope 2) GHG emissions

- https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 25.  
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/
  climate-strategy/climate-change-strategy-and-target

    

305-3: Other indirect 
(Scope 3) GHG emissions

- https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 25-26.  
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/
  climate-strategy/climate-change-strategy-and-target 

    

305-4: GHG emissions 
intensity

- https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 26.

    

305-5: Reduction of GHG 
emissions

- https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 26. 
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/
  climate-strategy/climate-change-strategy-and-target

    

8. Product Stewardship

GRI 3:
Material 
Topics 2021

3-3: Management of 
material topics

- 70-71 
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/
  product-stewardship/product-stewardship-strategy

    

GRI 301: 
Materials 
2016

301-1: Materials used by 
weight or volume

- https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 24, 32.

    

301-2: Recycled input 
materials used

- https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 24.

    

GRI 416: 
Customer 
Health and 
Safety 2016

416-1: Assessment of the 
health and safety impacts 
of product and service 
categories

- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/
  product-stewardship/life-cycle-assessment 
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/
  product-stewardship/hazardous-substance-
  management-and-performance 

    

9. Sustainable Water

GRI 3:
Material 
Topics 2021

3-3: Management of 
material topics

- 72-73  
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/
  sustainable-water/sustainable-water-strategy-target-
  and-performance

    

GRI 303:
Water and 
Effluents 
2018

303-1: Interactions 
with water as a shared 
resource

- 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

    

303-2: Management of 
water discharge-related 
impacts

- 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 

    

303-3: Water withdrawal - https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 27.

    

303-4: Water discharge - https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 28.

    

303-5: Water consumption - https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 26-27.

    

GRI STANDARD/  
OTHER SOURCE DISCLOSURE LOCATION

OMISSION GRI
SECTOR 

STANDARD
REF. NO.

EXTERNAL 
ASSURANCEREQUIREMENT(S)  

OMITTED REASON EXPLANATION

https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/climate-strategy/climate-change-strategy-and-target
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/climate-strategy/climate-change-strategy-and-target
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/climate-strategy/climate-change-strategy-and-target
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/climate-strategy/climate-change-strategy-and-target
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/product-stewardship/product-stewardship-strategy
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/product-stewardship/life-cycle-assessment
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/product-stewardship/hazardous-substance-management-and-performance
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/sustainable-water/sustainable-water-strategy-target-and-performance
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
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/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
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10. Circular Economy

GRI 3:
Material 
Topics 2021

3-3: Management of 
material topics

- 66-67  
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/
  circular-economy/circular-economy-strategy-and-target

    

GRI 306:
Waste 2020

306-1: Waste generation 
and significant waste-
related impacts

- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/
  waste-management/waste-management-target-and-
  performance

    

306-2: Management of 
significant waste-related 
impacts

- 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

    

306-3: Waste generated - https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 28-29, 30. 
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/
  waste-management/waste-management-target-and-
  performance

    

306-4: Waste diverted 
from disposal

- https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 29, 30.

    

306-5: Waste directed to 
disposal

- https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 29, 
  30-31.

    

11. Biodiversity

GRI 3:
Material 
Topics 2021

3-3: Management of 
material topics

- 72-73  
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/
  biodiversity

    

GRI 304: 
Biodiversity 
2016

304-1: Operational 
sites owned, leased, 
managed in, or adjacent 
to, protected areas and 
areas of high biodiversity 
value outside protected 
areas

- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/
  biodiversity

    

Social Dimension

12. Occupational Health and Safety

GRI 3:
Material 
Topics 2021

3-3: Management of 
material topics

- 66-67  
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/
  occupational-health-and-safety/ohs-management

    

GRI 11:
Oil and Gas 
Sector 2021

OGSS OG13 The total 
number of process safety 
events

- https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 15-16. 

   
11.8.3

GRI 403: 
Occupational 
Health and 
Safety 2018

403-1: Occupational 
health and safety 
management system

- 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 
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/
  occupational-health-and-safety/ohs-management 
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/
  occupational-health-and-safety/ohs-culture

    

403-2: Hazard 
identification, risk 
assessment, and incident 
investigation

- 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 STANDARD/  
OTHER SOURCE DISCLOSURE LOCATION

OMISSION GRI
SECTOR 

STANDARD
REF. NO.

EXTERNAL 
ASSURANCEREQUIREMENT(S)  

OMITTED REASON EXPLANATION

https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/circular-economy/circular-economy-strategy-and-target
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/waste-management/waste-management-target-and-performance
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/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/waste-management/waste-management-target-and-performance
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/biodiversity
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/biodiversity
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/occupational-health-and-safety/ohs-management
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
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
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/occupational-health-and-safety/ohs-management
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
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/occupational-health-and-safety/process-safety-management
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403-3: Occupational 
health services

- 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

    

403-4: Worker 
participation, consultation, 
and communication on 
occupational health and 
safety

- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/
  occupational-health-and-safety/personal-safety-
  management

    

403-5: Worker training on 
occupational health and 
safety

- 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

    

403-6: Promotion of 
worker health

- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/
  our-employees/employee-well-being 
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/
  occupational-health-and-safety/ohs-culture

    

403-7: Prevention and 
mitigation of occupational 
health and safety 
impacts directly linked by 
business relationships

- 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

    

403-8: Workers covered 
by an occupational health 
and safety management 
system

- https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 12.  
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/
  occupational-health-and-safety/ohs-management 
- https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/ohs-management-approach/20200428-ISO-
  45001-EN.pdf

    

403-9: Work-related 
injuries

- https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 12-14. 

    

403-10: Work-related ill 
health

- https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 14-15. 

Health 
surveillance 
(audiometry 
has been 
completed
for GC4, 
GC5, GC7, 
GC8, 
GC18). 

Information 
unavailable/
incomplete

Employee’s 
audio
analysis
has 
already 
been 
completed
at 25.43% 
due to 
constraint
of data 
analysis 
system 
development 
(expect to 
complete 
100%
in May
2023)

 

GRI STANDARD/  
OTHER SOURCE DISCLOSURE LOCATION

OMISSION GRI
SECTOR 

STANDARD
REF. NO.

EXTERNAL 
ASSURANCEREQUIREMENT(S)  

OMITTED REASON EXPLANATION

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
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/occupational-health-and-safety/personal-safety-management
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
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/our-employees/employee-well-being
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/occupational-health-and-safety/ohs-culture
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
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/occupational-health-and-safety/ohs-management
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/ohs-management-approach/20200428-ISO-45001-EN.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
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13. Talent Attraction and Retention
GRI 3:
Material 
Topics 2021

3-3: Management of 
material topics

- 70-71  
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/
  our-employees/talent-attraction-and-retention

    

GRI 401: 
Employment 
2016

401-1: New employee 
hires and employee 
turnover

- https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 6-7.  
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/
  our-employees/talent-attraction-and-retention

    

401-2: Benefits provided to 
full-time employees that are 
not provided to temporary 
or part-time employees

- https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 7. 
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/
  our-employees/employee-well-being

401-3: Parental leave - https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 7. 

GRI 405: 
Diversity 
and Equal 
Opportunity 
2016

405-1: Diversity of 
governance bodies and 
employees

- https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 4-6, 
  9-10. 

    

405-2: Ratio of basic 
salary and remuneration 
of women to men

- https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 10. 
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/our-
  employees/employee-equality

14. Human Capital Development
GRI 3:
Material 
Topics 2021

3-3: Management of 
material topics

- 74-75 
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/
  our-employees/employee-management

    

GRI 404: 
Training and 
Education 
2016

404-1: Average hours of 
training per year per 
employee

- https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 7-8. 

    

404-2: Programs for 
upgrading employee skills 
and transition assistance 
programs

- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/
  our-employees/empowering-employees

404-3: Percentage of 
employees receiving 
regular performance 
and career development 
reviews

- https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 8-9. 

15. Contribution to Society
GRI 3:
Material 
Topics 2021

3-3: Management of 
material topics

- 68-69  
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/
  corporate-social-responsibility/csr-strategy

    

GRI 201: 
Economic 
Performance 
2016

201-1: Direct economic 
value generated and 
distributed

- https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 2,8, 23.

    

GRI 413:
Local 
Communities 
2016

413-1: Operations 
with local community 
engagement, impact 
assessments, and 
development programs

- https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/ 
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 23.

    

16. Customer Relationship Management
GRI 3:
Material 
Topics 2021

3-3: Management of 
material topics

- 14-15 (Customer satisfaction in GC sustainability
  in focus), 70-71  
- https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/
  document/sustainability-performance-data/
  sustainability-performance-data.pdf, PDF page 23.  
- https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/
  customer-relationship-management/crm-strategy-
  target-and-performance

    

GRI STANDARD/  
OTHER SOURCE DISCLOSURE LOCATION

OMISSION GRI
SECTOR 

STANDARD
REF. NO.

EXTERNAL 
ASSURANCEREQUIREMENT(S)  

OMITTED REASON EXPLANATION

https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/our-employees/talent-attraction-and-retention
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/our-employees/talent-attraction-and-retention
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/our-employees/employee-well-being
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/our-employees/employee-equality
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/our-employees/employee-management
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/our-employees/empowering-employees
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/corporate-social-responsibility/csr-strategy
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/sustainability-performance-data/sustainability-performance-data.pdf
https://sustainability.pttgcgroup.com/en/society/customer-relationship-management/crm-strategy-target-and-performance
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DISCLOSURE IN THE ALIGNMENT WITH TCFD
Section Items Disclosure Sources

Governance

Strategy

Risk 
Management

Metrics and 
Targets

The organization governance around 
climate-related risks and opportunities. 

Implication of climate-related risks 
and opportunities on GC’s business, 
operation, strategy, and financial 
performance.
 GC’s climate strategy, including 
analysis on TCFD’s physical and 
transition risks.

 Climate scenarios analysis on both of 
physical risk and transition risk. The 
scenario includes RCP 2.6, RCP 4.5, 
and RCP 8.5.

 Risk validation and qualification.
 Impact assessment on climate-
related risks and opportunities on 
the business operation, strategy, and 
financial performance 

 Mitigation and adaptation plan 
for climate-related risks and 
opportunities.

 Resilience of GC’s climate strategy 
on the different climate scenarios.

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.

 Climate Change Management Page 146 - 147.
 Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) 2022, 
Page 10 - 15, 

 https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/ 
climate-change-strategy-and-target/tcfd-report-en.pdf

 https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/ 
climate-strategy/climate-change-governance

 https://sustainability.pttgcgroup.com/en/net-zero/ 
decarbonization-governance/climate-change-management-structure

 Climate Change Management Page 144 - 145, 154, 158, 167.
 Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) 2022, 
Page 16 - 46, 

 https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/ 
climate-change-strategy-and-target/tcfd-report-en.pdf

 https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/ 
climate-strategy/climate-change-strategy-and-target   

 https://sustainability.pttgcgroup.com/en/net-zero/ 
risks-and-opportunities

 https://sustainability.pttgcgroup.com/en/net-zero/ 
decarbonization-governance/investment-management-process

 Risk Management Page 96 - 97, 100 - 101, 104 - 109.
 Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) 
2022, Page 47 - 54, 

 https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/
climate-change-strategy-and-target/ 
tcfd-report-en.pdf

 https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/
climate-strategy/climate-change-risks-and-opportunities

 Climate Change Management Page 178 - 181.
 Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) 
2022, Page 55 - 61, 

 https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/
climate-change-strategy-and-target/tcfd-report-en.pdf

 GC GHG report 2021, Page 11-13, 15-19, 
 https://sustainability.pttgcgroup.com/storage/document/ 

climate-change-strategy-and-target/ 
gc-greenhouse-gas-report.pdf

 https://sustainability.pttgcgroup.com/en/environment/
climate-strategy/climate-change-strategy-and-target 

 https://sustainability.pttgcgroup.com/en/net-zero
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4.	 กรุณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง

	 	 ท่านมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ	เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้และการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
	 	 บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)	อย่างไรบ้าง

	 	 ข้อมูลหรือเนื้อหาอะไรบ้างที่ท่านต้องการให้รายงานเพิ่มเติม

5.	 ในฐานะผู้อ่านรายงานฯ	ของเรา	กรุณาระบุว่าท่านเป็นผู้อ่านจากมุมมองไหน

	 	 คู่ค้าธุรกิจ		 ลูกค้า		 ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน		 พนักงานที่ท�างานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร
	 	 นักเรียน/นักศึกษา		 สื่อ		 หน่วยงานราชการ		 หน่วยงานวิจัยหรือสถาบันการศึกษา
	 	 พนักงานที่ท�างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร		 อื่นๆ	กรุณาระบุ

กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี	้(ตามความประสงค์)

ชื่อ-นามสกุล		 อายุ	 ต�า่กว่า	25	ปี		 26-33	ปี		 34-41	ปี		 42-49	ปี		 50	ปีขึ้นไป
ที่อยู่

E-mail			 อาชีพ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ	ในข้างต้นจะน�าไปใช้เพื่อพัฒนาปรับปรุงรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการฉบับต่อไป	
เราจะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นความลับ	และด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างสูง	โดยจะน�าไปใช้เพื่อติดต่อกลับในกรณีที่มีค�าถามเท่านั้น	
เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านต่อบุคคลอื่นไม่ว่ากรณีใดๆ

1.	 ท่านคิดอย่างไรกับรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ	ประจ�าปี	2565	ของบริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)	ฉบับนี้

	 ความเข้าใจในเนื้อหา	(ส�านวนภาษาที่ใช้)

	 	 เข้าใจได้ง่าย		 ปานกลาง		 เข้าใจได้ยาก
 ความน่าสนใจของเนื้อหา

	 	 น่าสนใจ		 ปานกลาง		 ไม่น่าสนใจ
 การจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา

	 	 เป็นหมวดหมู่		 ปานกลาง		 กระจัดกระจาย

แบบสอบถ�มร�ยง�นคว�มยั่งยืนแบบบูรณ�ก�ร

08	 การบริหารจัดการความเสี่ยงฯ	
09	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดีฯ
10 Good Citizenship
11 Good Product
12 Good Process
13	 ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน
14	 การปฏิบัติตามเกณฑ์	GRI

01	นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน
02 SDGs Mapping
03 GC Sustainability in Focus
04	สารจากประธานกรรมการและ
	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	
05	รางวัลแห่งความส�าเร็จ
06	วิสัยทัศน	์พันธกิจ	และกลยุทธ์การด�าเนินงาน
07	รูปแบบการสร้างคุณค่าร่วมกันทางธุรกิจ

3.	 ท่านคิดว่าเนื้อหาหัวข้อไหนน่าสนใจมากที่สุด	(สามารถเลือกได้มากกว่า	1	ค�าตอบ)

2.	 ท่านคิดอย่างไรกับการด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ดีมาก		 ด	ี	 ปานกลาง		 ควรปรับปรุง	 แย่
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กรุณาส่ง

หน่วยงานบริหารความยั่งยืนองค์กร

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน) 

เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 14-18

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900

ใบอนุญาตเลขที่ ปช. 2/191 ปณ.มาบตาพุด
ถ้าฝากส่งภายในประเทศไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

พับตรงรอยประ

บริการธุรกิจตอบกลับ



200 hardcopies of PTT Global Chemical Public Company Limited’s 
Integrated Sustainability Report 2022 
was certified with the carbon footprint label with the total emission
amount of 16.1 kg CO

2
e/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 ประจำาปี 2565 
ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน)
จำานวน 200 เล่ม ได้รับการรับรองการใช้เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
ซึ่งมีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ้น 16.1 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อเล่ม
และได้ดำาเนินการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ จึงได้รับการรับรองการใช้
เครื่่องหมายคาร์บอนนิวทรัลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
นับเป็นการดำาเนินงานภายใต้จิตสำานึกที่ดี
เพื่อสะท้อนการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

16.1 kg
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www.pttgcgroup.com

#ย่ิงใกล�คุณย่ิงต�องดี

บร�ษัท พ�ทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555/1 ศูนย�เอนเนอร�ยี่คอมเพล็กซ� อาคารเอ ชั้น 14-18
ถนนว�ภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท� : 66 (0) 2265-8400  โทรสาร : 66 (0) 2265-8500

PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
555/1 Energy Complex, Building A, 14th-18th Floor,
Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand.
Tel: 66 (0) 2265-8400 Fax: 66 (0) 2265-8500

หนังสือเล�มนี้มีการปล�อยก�าซเร�อนกระจกสุทธิเป�นศูนย�
รับรองโดยองค�การบร�หารจัดการก�าซเร�อนกระจก (องค�การมหาชน)
หนึ่งในเป�าหมายการลดผลกระทบสิ�งแวดล�อมของเรา

This report is certified with zero greenhouse gas emission
by Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization),
which is one of our environmental impact reduction goals.
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