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การจััดการความเส่ี่�ยงในมิติิสิี่�งแวดล้้อม สัี่งคม แล้ะธรรมาภิิบาล้ (ESG) – แล้ะความท้้าท้ายของธุรกิจั
หลั้งการระบาดของ COVID-19
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เอสี่ซ่ีจ่ัเดินหน้าผลั้กดันหลั้กเศรษฐกิจัหมุนเว่ยน เช่ื่�อเป็็นท้างรอดวิกฤติเศรษฐกิจั-สัี่งคม-สิี่�งแวดล้้อม 
พร้อมช่ื่วยล้ดโล้กร้อนได้ยั�งย่น

ป็ติท้.สี่ผ. มุ่งมั�นดำาเนินธุรกิจัเพ่�อการพัฒนาอย่างยั�งย่น

“ติามรอยพ่อฯ” ป่็ ๘  ชูื่ศาสี่ติร์พระราชื่าสู้ี่วิกฤติด้วยวิถ่ีแห่งความยั�งย่น

พล้าสี่ติิกป็นเป่็�อนในสิี่�งแวดล้้อม...ภัิยแฝง! ท่้�ส่ี่งผล้กระท้บร้ายแรงต่ิอสุี่ขภิาพมนุษย์

Environmental, Social and Governance (ESG) Risk Management - and Business Challenges
after the COVID-19 outbreak

SCG Accelerates Transition Toward Circular Economy as Viable Solutions to Overcome 
Economic, Social and Environmental Crisis and A Sustainable Way to Address Global Warming

PTTEP Commits to Drive Business Towards Sustainability

“A Journey Inspired by the King” Year 8 employs the Late King’s Wisdom 
to future-proof national recovery in times of crisis

Plastic contamination in the environment ... 
a hidden threat! that have a serious impact on human health

TBCSD จัับม่อพันธมิติร ๓ หน่วยงานหลั้กของป็ระเท้ศ แสี่ดงจุัดย่นครั�งสี่ำาคัญในความมุ่งมั�นขับเคล่้�อน
ธุรกิจัไท้ยไป็สู่ี่ความยั�งย่น

TBCSD partners with 3 key agencies of the country showing a commitment to drive 
Thai businesses towards sustainability

แนวคิดในการขับเคล่้�อนธุรกิจัแล้ะดูแล้สัี่งคมของบริษัท้ จ่ัซ่ี เมนเท้นแนนซี ์แอนด์ เอนจิัเน่ยริง จัำากัด

The concept of driving business and caring for the society of GC Maintenance and 
Engineering Company Limited
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สวััสดีีปีีใหม่่ พ.ศ. ๒๕๖๔ แด่ีองค์์กรสม่าชิิก TBCSD

ขอกล่่าวัต้้อนรับสม่าชิิกใหม่่ขององค์์กรธุุรกิจเพ่�อการพัฒนาอย่่างย่ั�งย่่น 

(TBCSD) จำานวัน ๒ องค์์กร ไดี้แก่ ๑) บริษััท ดีอย่ค์ำาผลิ่ต้ภััณฑ์์อาหาร จำากัดี  

เป็ีนหน่�งในโค์รงการต้าม่พระราชิดีำาริ ในล้่นเกล้่าฯ รัชิกาล่ที� ๙ บริษััทในพระปีรม่าภิัไธุย่

ของในหล่วังรัชิกาล่ที� ๑๐ บริษััทที�ดีำาเนินธุุรกิจเพ่�อสังค์ม่ ต้าม่ศาสต้ร์พระราชิา 

พัฒนาสร้างสรรค์์ผล่ิต้ภััณฑ์์คุ์ณภัาพจากชิุม่ชินแล่ะผล่ผล่ิต้ของเกษัต้รกรไทย่  

ส่งเสริม่ รับซ่ื้�อ พัฒนา แล่ะแปีรรูปีผล่ผลิ่ต้ พร้อม่สนับสนุนแล่ะส่งเสริม่เกษัต้ร

ปีล่อดีภััย่ พลั่งงานทดีแทน เพ่�อค์วัาม่ย่ั�งย่่นของสิ�งแวัดีล้่อม่ สังค์ม่ แล่ะธุุรกิจ  

ดัีงปีรัชิญาที�กล่่าวัว่ัา “ดีอย่ค์ำาเป็ีนธุรรม่กับทุกฝ่่าย่” จวับจนปัีจจุบัน ดีอย่ค์ำา  

ย่ังค์งดีำาเนินกิจการในรูปีแบบธุุรกิจเพ่�อสังค์ม่ที� ส่บสาน รักษัา แล่ะต่้อย่อดี  

เพ่�อค์วัาม่กินดีี อยู่่ดีี ของปีระชิาชินชิาวัไทย่ แล่ะ ๒) กลุ่่ม่บริษััท แซื้ง-โกแบ็ง 

ปีระเทศไทย่ โดีย่แซื้ง-โกแบ็ง เป็ีนผู้บุกเบิกพัฒนานวััต้กรรม่วััสดุีแล่ะโซื้ลู่ชัิ�น 

การก่อสร้างจากปีระสบการณ์แล่ะค์วัาม่สาม่ารถในการสร้างสรรค์์สิ�งใหม่่ ๆ  

อย่า่งต่้อเน่�องของแซื้ง-โกแบ็ง ผู้นำาระดัีบโล่กในต้ล่าดีสำาหรับที�พักอาศัย่แล่ะอาค์าร

เชิิงพาณิชิย่์ โดีย่ได้ีคิ์ดีค้์นนวััต้กรรม่ ออกแบบ ผลิ่ต้ แล่ะจัดีจำาหน่าย่วััสดุีก่อสร้าง

ที�มี่ปีระสิทธิุภัาพสูงเพ่�อต้อบรับการเจริญเติ้บโต้ของต้ล่าดีการก่อสร้างที�ย่ั�งย่่น 

ปีระสิทธิุภัาพการล่ดีการใช้ิพลั่งงาน แล่ะการดูีแล่รักษัาสิ�งแวัดีล้่อม่

วัารสาร Green Society ฉบับนี� จะเป็ีนส่�อกล่างนำาเสนอเน่�อหาสาระแล่ะ

องค์์ค์วัาม่รู้ที�เป็ีนปีระโย่ชิน์ต้่อสม่าชิิก TBCSD เกี�ย่วักับปีระเด็ีนสำาคั์ญ ได้ีแก่  

ค์วัาม่ท้าทาย่ของธุุรกิจหลั่งการระบาดีของ COVID-19 บทค์วัาม่ด้ีานการพัฒนา

อย่า่งย่ั�งย่น่ขององค์์กรสม่าชิิก ๓ องค์์กร ได้ีแก่ บริษััท เชิฟรอนปีระเทศไทย่สำารวัจ

แล่ะผล่ิต้ จำากัดี บริษััท ปีต้ท.สำารวัจแล่ะผล่ิต้ปิีโต้รเล่ีย่ม่ จำากัดี (ม่หาชิน) แล่ะ 

บริษััท ปูีนซิื้เม่นต์้ไทย่ จำากัดี (ม่หาชิน) รวัม่ถ่งแนวัคิ์ดีในการขับเค์ล่่�อนธุุรกิจ 

แล่ะดูีแล่สังค์ม่ของบริษััท จีซีื้ เม่นเทนแนนซื้ ์แอนด์ี เอนจิเนีย่ริง จำากัดี แล่ะกิจกรรม่

ของ TBCSD รวัม่ถ่งข่าวัสารของสม่าชิิก TBCSD (เด่ีอนกันย่าย่น – ธัุนวัาค์ม่ ๒๕๖๓) 

เป็ีนต้้น

Editor Talks



แล่ะขอขอบคุ์ณสม่าชิิกTBCSD ที�ร่วัม่ผน่กกำาลั่งเดิีนหน้าโค์รงการแล่ะกิจกรรม่

ต่้าง ๆ ของ TBCSD อย่่างเข้ม่แข็งต้ล่อดีระย่ะเวัล่าที�ผ่านม่า แล่ะขอถ่อโอกาสนี� 

เชิิญชิวันองค์์กรธุุรกิจไทย่ที�สนใจเข้าร่วัม่เป็ีนสม่าชิิก TBCSD เพ่�อช่ิวัย่กันผลั่กดัีนให้ 

การพัฒนาเศรษัฐกิจค์วับคู่์ไปีกับการดูีแล่สังค์ม่แล่ะสิ�งแวัดีล้่อม่ของปีระเทศไทย่  

สู่การพัฒนาที�ย่ั�งย่น่ต่้อไปี 

สุดีท้าย่นี� ขอขอบคุ์ณองค์์กรสม่าชิิก TBCSD ที�ได้ีเข้าร่วัม่เป็ีนเกีย่รติ้ในงาน 

สัม่ม่นาปีระจำาปีี ๒๕๖๓ จัดีข่�น ในวัันอังค์ารที� ๘ ธัุนวัาค์ม่ ๒๕๖๓ ที�ผ่านม่า ณ โรงแรม่ 

เซ็ื้นทารา แกรนด์ี เซ็ื้นทรัล่ พล่าซ่ื้า ล่าดีพร้าวั แล่ะหวัังเป็ีนอย่่างย่ิ�งว่ัาจะได้ีรับ 

ค์วัาม่ร่วัม่ม่่อจากองค์์กรสม่าชิิกฯ เป็ีนอย่่างดีีในปีีต่้อ ๆ ไปี

ดีร.วิัจารย่์ สิม่าฉาย่า

เล่ขาธิุการองค์์กรธุุรกิจเพ่�อการพัฒนาอย่่างย่ั�งย่่น

ผู้อำานวัย่การสถาบันสิ�งแวัดีล้่อม่ไทย่

Happy New Year 2021 to all existing and potential TBCSD members.

I would like to welcome TBCSD’s new members which are  

1) Doi Kham Food Products Co., Ltd. : Doi Kham was founded under His 

Majesty, King Bhumibol Adulyadej’s vision to eliminate poverty and 

enhance the quality of life of people living in the mountains in the North 

and Northeastern of Thailand. The Royal Factories were built in  

agricultural areas to buy produce from local farmers and develop and 

process agricultural produce into high quality and healthy products at 

fair prices. It is until today that Doi Kham continues to operate as a 

Social Business that aims to continue to develop for the well-being for 

Thais. And 2) Saint-Gobain Thailand : Saint-Gobain designs, manufactures 

and distributes materials and solutions which are key ingredients in  

the wellbeing of each of us and the future of all. They can be found  



everywhere in our living places and our daily life: in buildings,  

transportation, infrastructure and in many industrial applications. They 

provide comfort, performance and safety while addressing the challenges 

of sustainable construction, resource efficiency and climate change.

This issue of Green Society journal will be the medium for  

presenting useful content and knowledge to TBCSD members on  

important issues such as Building resilience through applying risk  

management to environmental, social and governance (ESG) -related 

risks and post-pandemic challenges, Business for Sustainable Development 

of three TBSCD member organizations which are Chevron Thailand  

Exploration and Production, Ltd., PTT Exploration and Production Public 

Company Limited and The Siam Cement Public Company Limited,  

The concept of driving business and caring for the society of  

GC Maintenance and Engineering Company  Limited and activities of 

TBCSD including TBCSD member news (September – December 2020), 

etc.

We would like to thank our members for the great cooperation and 

tremendous supports on the TBCSD’s project implementation and  

activities, and would like to take this opportunity to invite Thai business 

organizations to join TBCSD as a member to help drive sustainable 

economic development, take care of the society and conserve the 

environment.

Lastly, I would like to thank TBCSD member organizations for  

participating in the Gala Dinner 2020 held on Tuesday, December 8, 2020 

at the Centara Grand Hotel Central Plaza Ladprao and we look forward 

to your cooperation as well as in the years to come.

Dr. Wijarn Simachaya

Secretary General, Thailand Business Council for  

Sustainable Development (TBCSD)

President of Thailand Environment Institute



การจััดการความเส่ี่�ยงในมิติิสิี่�งแวดล้้อม สัี่งคม  

แล้ะธรรมาภิิบาล้ (ESG) - แล้ะความท้้าท้ายของธุรกิจั 

หลั้งการระบาดของ   

เม่่�อวัันที� ๑๖ พฤศจิกาย่น ๒๕๖๓ ที�ผ่านม่า องค์์กรธุุรกิจเพ่�อการพัฒนาอย่่างย่ั�งย่่น หร่อ TBCSD 

ร่วัม่กับ สภัาธุุรกิจโล่กเพ่�อการพัฒนาอย่่างย่ั�งย่น่ หร่อ World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD) จัดีสัม่ม่นาเร่�อง “Building resilience through applying risk  

management to environmental, social and governance (ESG)-related risks and  

post-pandemic challenges: การจััดการความเสี่่�ยงในมิติิสี่ิ�งแวดล้้อม สี่ังคม แล้ะธรรมาภิิบาล้ (ESG) 

– แล้ะความท้้าท้ายของธุรกิจั หล้ังการระบาดของ COVID-19” ผ่านระบบออนไล่น์ โดีย่มี่วััต้ถุปีระสงค์์

6

เรียบเรียงโดย นางสาวสุพรรณิภา หวังงาม

WBCSD Update



เพ่�อสร้างค์วัาม่เข้าใจเกี�ย่วักับเค์ร่�องม่่อในการบริหารจัดีการค์วัาม่เสี�ย่งขององค์์กร ทั�งด้ีานสิ�งแวัดีล้่อม่ 

สังค์ม่ แล่ะธุรรม่าภัิบาล่ (ESG) เพ่�อให้องค์์กรสาม่ารถกำาหนดีกล่ยุ่ทธ์ุแล่ะแผนการดีำาเนินธุุรกิจ 

ได้ีเหม่าะสม่ เต้รีย่ม่รับม่่อกับสถานการณ์การเปีลี่�ย่นแปีล่งแบบก้าวักระโดีดี หร่อ disruption  

ล่ดีค์วัาม่เสี�ย่งที�อาจเกิดีข่�นแล่ะสร้างโอกาสใหม่่ ๆ  ทางธุุรกิจ รวัม่ทั�งเพ่�อเป็ีนปีระโย่ชิน์ในการจัดีทำาราย่งาน

ค์วัาม่ย่ั�งย่น่ที�มี่การเปีดิีเผย่ข้อมู่ล่ด้ีาน ESG ซ่ื้�งงานสมั่ม่นาค์รั�งนี�ดีำาเนนิการโดีย่ ผู้เชีิ�ย่วัชิาญจากโปีรแกรม่

 Redefining Value ของ WBCSD ได้ีมี่การนำาเสนอคู่์ม่่อการบูรณาการปีระเด็ีนด้ีาน ESG กับการจัดีการ

ค์วัาม่เสี�ย่งขององค์์กร หร่อ ERM (Enterprise Risk Management) ต้าม่กรอบการบริหารค์วัาม่เสี�ย่ง 

COSO-ERM 2017 ที�จัดีทำาข่�นโดีย่ร่วัม่ม่่อระหว่ัาง WBCSD แล่ะ The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซ่ื้�งเป็ีนองค์์กรที�เกิดีจากการรวัม่ต้ัวัของ 

หน่วัย่งานสำาคั์ญด้ีานการบัญชีิแล่ะการต้รวัจสอบของปีระเทศสหรัฐอเม่ริกา คู่์ม่่อฉบับนี�จะช่ิวัย่ให้องค์์กร

เต้รีย่ม่ค์วัาม่พร้อม่ในการป้ีองกันแล่ะปีรับตั้วัรับค์วัาม่เสี�ย่งต่้าง ๆ รวัม่ถ่งแสวังหาโอกาสในการดีำาเนิน

ธุุรกิจในช่ิวังที�เกิดีค์วัาม่เสี�ย่ง หร่อ disruption อย่า่งม่ปีีระสิทธิุภัาพ รวัม่ถ่งค์วัาม่เสี�ย่งจากการแพรร่ะบาดี

ของ COVID-19 ในปัีจจุบัน แล่ะค์วัาม่เสี�ย่งจากค์วัาม่หล่ากหล่าย่ ค์วัาม่ไม่่เท่าเทีย่ม่กันทางสังค์ม่ แล่ะ

จากเหตุ้การณ์สภัาพอากาศที�รุนแรง เป็ีนต้้น  

ความสำำาคัญของ ESG กัับกัารดำำาเนิินิธุุรกัิจ: 
แรงผลั่กดัีนที�ธุุรกิจจำาเปีน็ต้้องทำาการปีระเม่นิค์วัาม่เสี�ย่งด้ีาน ESG ขององค์์กรซื้่�งมี่หล่าย่ปีจัจัย่

 ได้ีแก่ ๑) การเปีลี่�ย่นแปีล่งของ Mega Trends แล่ะ disruption ต่้าง ๆ ที�ส่งผล่กระทบทางล่บ 

ต่้อภูัมิ่ทัศน์ของโล่กแล่ะเส้นทางการเติ้บโต้ของธุุรกิจในอนาค์ต้ ๒) นักล่งทุน (Investors) ที�ต้้องการ

ข้อมู่ล่เพิ�ม่เติ้ม่เกี�ย่วักับปีระสิทธิุภัาพการดีำาเนินงานด้ีาน ESG ขององค์์กร ๓) พนักงานหร่อลู่กจ้าง 

(Employees) ที�ต้้องการทำางานในองค์์กรที�ดีำาเนินงานโดีย่ค์ำาน่งถ่ง ESG ๔) ลู่กค้์า (Customers) 

ที�ต้้องการบริการแล่ะผลิ่ต้ภััณฑ์์ที�ย่ั�งย่่นม่ากข่�น ๕) หน่วัย่งานกำากับดูีแล่ (Regulator) ที�กำาหนดี 

กฎระเบีย่บหร่อกฎเกณฑ์์ที�เกี�ย่วัข้องกับ ESG เพิ�ม่ข่�น แล่ะ ๖) องค์์กรเอกชินเพ่�อสาธุารณปีระโย่ชิน์

 (NGOs) แล่ะชุิม่ชินต่้าง ๆ  (Communities) ที�เพิ�ม่แรงกดีดัีนให้เกิดีค์วัาม่โปีร่งใสในการดีำาเนินกิจการ

ขององค์์กรม่ากข่�น
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มุมมองกัารดำำาเนิินิงานิดำ้านิ ESG ในิประเทศไทย (Thai ESG Landscape): 
งานวิัจัย่ของ WBCSD เปิีดีเผย่ว่ัาในช่ิวังวิักฤต้ COVID-19 ที�ผ่านม่า ภัาค์ธุุรกิจในปีระเทศไทย่

พย่าย่าม่อย่า่งม่ากในการปีรบัเปีลี่�ย่นรูปีแบบการดีำาเนินงานขององค์์กรใหส้อดีค์ล้่องกับค์วัาม่ย่ั�งย่น่

ด้ีานสิ�งแวัดีล้่อม่ สังค์ม่ แล่ะธุรรม่าภิับาล่ หร่อ ESG ที�มี่ค์วัาม่ชัิดีเจนม่ากย่ิ�งข่�น แล่ะย่ังส่งผล่เชิิงบวัก

ต่้อภัาพลั่กษัณ์ขององค์์กรได้ีดีีข่�นต้าม่ไปีด้ีวัย่ ในส่วันของต้ล่าดีหลั่กทรัพย์่แห่งปีระเทศไทย่ (SET) 

ได้ีมี่การย่กระดัีบแนวัทางการเปิีดีเผย่ข้อมู่ล่ค์วัาม่ย่ั�งย่่นขององค์์กร ร่วัม่กับ Vigeo Eiris องค์์กร

พันธุมิ่ต้รผู้ปีระเม่นิ ESG ระดีบัสากล่ ในการเผย่แพรข้่อมู่ล่ “ข้อมู่ล่การปีระเม่นิด้ีานค์วัาม่ย่ั�งย่น่ของ

บริษััทจดีทะเบีย่นไทย่” หร่อ “ESG Information” เพ่�อเป็ีนการเปีรีย่บเทีย่บมุ่ม่ม่องด้ีานค์วัาม่ย่ั�งย่น่

ในบริบทของต้ล่าดีทุนไทย่ผ่านมุ่ม่ม่องขององค์์กรระดัีบสากล่ ซ่ื้�ง ESG Information เป็ีนข้อมู่ล่ 

ที�ปีระกอบการตั้ดีสินใจในการล่งทุนให้กับผู้ล่งทุนในไทย่ สะท้อนให้เห็นศักย่ภัาพในการเติ้บโต้ 

ทางธุุรกิจแล่ะมู่ล่ค่์ากิจการในระย่ะย่าวั โดีย่ในปีี 2020 ต้ล่าดีหลั่กทรัพย์่แห่งปีระเทศไทย่ ได้ีปีระกาศ

ราย่ช่ิ�อบริษััทจดีทะเบีย่นไทย่ที�มี่ผล่งานดีีเด่ีนแล่ะให้ค์วัาม่สำาคั์ญในการพัฒนาธุุรกิจอย่่างย่ั�งย่่น  

โดีย่ค์ำาน่งถ่งสิ�งแวัดีล้่อม่ สังค์ม่ แล่ะธุรรม่าภิับาล่ (ESG) ในบริบทของปีระเทศไทย่ ซ่ื้�งบริษััทที�ได้ีรับ

การปีระเมิ่นค์วัาม่ย่ั�งย่่นแล่ะผ่านการคั์ดีเล่่อกเข้าไปีอยู่่ในราย่ช่ิ�อ “หุ้นย่ั�งย่่น” หร่อ Thailand  

Sustaiability Invesment (THIS) มี่จำานวันทั�งสิ�น ๑๒๔ บริษััท เพิ�ม่ข่�นม่าจาก ๕๑ บริษััทนับตั้�งแต่้

ที�มี่การปีระกาศราย่ช่ิ�อค์รั�งแรกในปีี 2015 จำานวันราย่ช่ิ�อบริษััทที�เพิ�ม่ข่�นแสดีงให้เห็นถ่ง 

ค์วัาม่ก้าวัหน้าที�โดีดีเด่ีนของบริษััทจดีทะเบีย่นไทย่ ที�ให้ค์วัาม่สำาคั์ญต่้อการนำาแนวัทางบริหาร 

ค์วัาม่เสี�ย่งด้ีาน ESG ม่าปีรับใช้ิในกระบวันการทางธุุรกิจเพ่�อมุ่่งสู่การเป็ีนองค์์กรที�ย่ั�งย่่น

 

ภาพรวมกัารดำำาเนิินิงานิดำ้านิกัารบริหารความเสำ่�ยงของ WBCSD และ COSO: 
WBCSD ร่วัม่ม่่อกับ COSO จัดีทำาร่างการบูรณาการปีระเด็ีนด้ีาน ESG กับการจัดีการค์วัาม่เสี�ย่งของ

องค์์กร (ERM) ต้าม่กรอบการบริหารค์วัาม่เสี�ย่ง COSO-ERM เพ่�อเป็ีนแนวัทางให้กับองค์์กรต่้าง ๆ 

เกิดีค์วัาม่เข้าใจแล่ะหันม่าให้ค์วัาม่สำาคั์ญกับปีระเด็ีนการบริหารจัดีการค์วัาม่เสี�ย่งด้ีาน ESG ที�

เกี�ย่วัข้องกับการดีำาเนินธุุรกิจ โดีย่ธุุรกิจสาม่ารถนำาไปีใช้ิในการบริหารจัดีการค์วัาม่เสี�ย่งไดี้อย่่างม่ี

ปีระสิทธิุภัาพเพิ�ม่ม่ากข่�น “COSO Enterprise Risk Management”หร่อ COSO-ERM 2017  

เป็ีนกรอบการบริหารค์วัาม่เสี�ย่งฉบับใหม่่ ที�ปีรับปีรุงม่าจากกรอบการบริหารค์วัาม่เสี�ย่ง ERM ต้าม่

แนวัทางของ COSO เม่่�อปีี 2004 วััต้ถุปีระสงค์์ของการปีรับปีรุงในค์รั�งนี�เน่�องจากการเปีลี่�ย่นแปีล่ง

ของปัีจจัย่แวัดีล้่อม่แล่ะการเกิดีค์วัาม่เสี�ย่งรูปีแบบใหม่่ๆ ที�เพิ�ม่ข่�นแล่ะรวัดีเร็วัข่�นกว่ัาเดิีม่ รวัม่ทั�ง 

การเปีลี่�ย่นแปีล่งพฤติ้กรรม่ของลู่กค้์าแล่ะผู้มี่ส่วันได้ีส่วันเสีย่ขององค์์กรมี่ COSO จ่งดีำาเนินการ

ทบทวันปีรับปีรุงกรอบการบริหารค์วัาม่เสี�ย่งใหม่่จนแล้่วัเสร็จแล่ะเผย่แพร่เม่่�อเด่ีอนมิ่ถุนาย่น ปีี 2017 

เพ่�อใช้ิจัดีการค์วัาม่เสี�ย่งที�มี่ปีระสิทธิุผล่แล่ะปีระสิทธิุภัาพม่ากข่�น แล่ะเพ่�อรักษัาค์วัาม่สาม่ารถแล่ะ

สร้างค์วัาม่ย่ั�งย่่นให้กับองค์์กรต่้อไปีได้ี 
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COSO-ERM 2017 ปีระกอบด้ีวัย่ ๕ องค์์ปีระกอบ ๒๐ หลั่กการ ดัีงนี�

องค์ประกอบท้่� ๑:  การกำากับดูแล้กิจัการแล้ะวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture)  
มี่ ๕ หลั่กการ ค่์อ ๑) จัดีตั้�งค์ณะกรรม่การบริษััทกำากับดูีแล่ค์วัาม่เสี�ย่ง ๒) กำาหนดี

องค์์กร ๓) กำาหนดีวััฒนธุรรม่องค์์กร ๔) แสดีงค์วัาม่มุ่่งมั่�นในค่์านิย่ม่องค์์กร แล่ะ 

๕) จูงใจ พัฒนาแล่ะรักษัาบุค์ล่ากรที�มี่ค์วัาม่สาม่ารถ  

องค์ประกอบท้่� ๒:  กล้ยุท้ธ์แล้ะวัติถุุประสี่งค์องค์กร (Strategy & Objective Setting) มี่ ๔ หลั่ก

การ ค่์อ ๑) วิัเค์ราะห์โค์รงสร้างของธุุรกิจ ๒) กำาหนดีค์วัาม่เสี�ย่งที�องค์์กรย่อม่รับได้ี 

๓) ปีระเมิ่นกล่ยุ่ทธ์ุในรูปีแบบต่้าง ๆ แล่ะ ๔) กำาหนดีวััต้ถุปีระสงค์์ในการดีำาเนิน

ธุุรกิจ  

องค์ประกอบท้่� ๓:  เป้าหมายผล้การดำาเนินงาน (Performance) มี่ ๕ หลั่กการ ค่์อ ๑) ระบุค์วัาม่

เสี�ย่ง ๒) ปีระเมิ่นค์วัาม่รุนแรงของค์วัาม่เสี�ย่ง ๓) จัดีล่ำาดัีบค์วัาม่เสี�ย่ง ๔) ต้อบสนอง

ต่้อค์วัาม่เสี�ย่ง แล่ะ ๕) จัดีทำาภัาพรวัม่ค์วัาม่เสี�ย่งขององค์์กร 

องค์ประกอบท้่� ๔:  การท้บท้วนแล้ะปรับปรุง (Review & Revision) มี่ ๓ หลั่กการ ค่์อ ๑) ปีระเมิ่น

การเปีลี่�ย่นแปีล่งที�มี่สาระสำาคั์ญ ๒) ทบทวันค์วัาม่เสี�ย่งแล่ะผล่การดีำาเนินงาน แล่ะ 

๓) หาแนวัทางในการปีรับปีรุงการบริหารค์วัาม่เสี�ย่งขององค์์กร 

องค์ประกอบท้่� ๕:  สี่ารสี่นเท้ศ การสี่่�อสี่าร แล้ะการรายงาน (Information, Communication & 
Reporting) มี่ ๓ หลั่กการ ค่์อ ๑) ผลั่กดัีนการใช้ิเทค์โนโล่ย่ีสารสนเทศ ๒) ส่�อสาร

ข้อมู่ล่ค์วัาม่เสี�ย่ง แล่ะ ๓) ราย่งานค์วัาม่เสี�ย่ง วััฒนธุรรม่ แล่ะผล่การดีำาเนินงาน 
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กัารเรียนิร้้เกั่�ยวกัับกัารระบาดำใหญ่ของ COVID-19 และมุมมองเกั่�ยวกัับกัารประเมินิ
ความเส่ำ�ยงด้ำานิ ESG: วิักฤต้การณ์การแพร่ระบาดีของ COVID-19 เปี็นแรงขับเค์ล่่�อนให้บริบท 

ทางธุุรกิจเปีลี่�ย่นแปีล่งไปีอย่่างม่าก ภัาค์ธุุรกิจส่วันใหญ่มี่นโย่บาย่ในการดีำาเนินงานที�มี่ค์วัาม่ย่่ดีหยุ่่น 

ม่ากข่�น (Business Resilience) อีกทั�งมี่การพัฒนาแล่ะปีรับตั้วัเต้รีย่ม่พร้อม่รองรับกับการเปีลี่�ย่นแปีล่ง 

(Adaptability) แล่ะการวัางแผนที�ดีีที�ช่ิวัย่ให้การทำางานเป็ีนไปีได้ีอย่่างราบร่�นแล่ะมี่ปีระสิทธิุภัาพ 

ม่ากยิ่�งข่�น (Effective Continuity Planning) ในการพิจารณาการบริหารจัดีการค์วัาม่เสี�ย่งองค์์กรที�มี่

ปีระสิทธิุภัาพในบริบทใหม่่ (New Normal) ภัาค์ธุุรกิจต้้องมี่การวัางแผนเพ่�อเต้รีย่ม่พร้อม่ในการป้ีองกัน

แล่ะปีรับตั้วัให้มี่ค์วัาม่สอดีค์ล่้องกับสภัาพแวัดีล้่อม่ปัีจจุบันที�เปีลี่�ย่นไปี ได้ีแก่ บริบทการดีำาเนินงาน 

ที�เปีลี่�ย่นแปีล่งไปี การเปีลี่�ย่นไปีของผลิ่ต้ภััณฑ์์ ค์วัาม่ต้้องการของต้ล่าดีแล่ะโม่เดีล่ทางธุุรกิจที�เปีลี่�ย่นไปี 

ห่วังโซ่ื้อุปีทานใหม่่ ๆ ค์วัาม่เสี�ย่งของธุุรกิจจากการถูกฟ้องร้องดีำาเนินค์ดีีที�เพิ�ม่ม่ากข่�น นักล่งทุนแล่ะ 

นักเค์ล่่�อนไหวัเรีย่กร้องให้มี่การต้รวัจสอบการราย่งานแล่ะการเปิีดีเผย่ข้อมู่ล่ด้ีาน ESG ที�ม่ากข่�น รวัม่ทั�ง

การนำารูปีแบบดิีจิต้อล่แล่ะการทำางานเสม่่อนจริงเข้าม่าดีำาเนินงานม่ากข่�นอีกด้ีวัย่ การเปีลี่�ย่นแปีล่งของ

บริบททางธุุรกิจถ่อเป็ีนค์วัาม่ท้าทาย่ดี้านการบริหารค์วัาม่ย่ั�งย่่นขององค์์กรในการเร่งดีำาเนินการบริหาร

จัดีการค์วัาม่เสี�ย่งด้ีานห่วังโซื้อุปีทาน (Supply Chain) ด้ีานสิทธิุม่นุษัย่ชิน (Human rights) ด้ีานการ

จัดีการกับค์วัาม่หล่ากหล่าย่แล่ะค์วัาม่เท่าเทีย่ม่กัน (Diversity & Equality) แล่ะดี้านภูัมิ่รัฐศาสต้ร์  

(Geopolitical landscape) บทเรีย่นจากสถานการณ์การระบาดีของ COVID-19 ที�ผ่านม่าแสดีงให้เห็น

อย่า่งชิดัีเจนวัา่การดีำาเนินงานบนหล่กัการดีา้น ESG เปีน็ปีระเดีน็ที�มี่ค์วัาม่สำาคั์ญม่ากกวัา่ที�ผ่านม่าสำาหรบั

ภัาค์ธุุรกิจ บริษััทที�มุ่่งมั่�นแล่ะดีำาเนินการบนหลั่กการ ESG อย่่างจริงจังสาม่ารถรับม่่อกับกับวิักฤต้การณ์

ได้ีดีีแล่ะสร้างโอกาสทางธุุรกิจจากการเปีลี่�ย่นแปีล่งบริบทในด้ีานต่้าง ๆ ได้ี
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11

Energy & Climate Solution
เรีียบเรีียงโดย เอสซีีจีี

ปัญหาของโลกจากการเปลี�ย่นแปลงสภิาพื่ภูิมิอากาศ์กำาลังทัวีิค์วิามรุนแรงจนถึงขั�นทีั�ได้รับุ 

การเรีย่กร้องให้ทุักประเทัศ์ทัั�วิโลกต้องตอบุสนองอย่่างเร่งด่วิน หร่อ Climate Emergency ซึึ่�งจะ 

ส่งผลกระทับุในระย่ะย่าวิต่อทัั�งทัางด้านเศ์รษฐกิจ สิ�งแวิดล้อม และสังค์ม สาเหตุสำาคั์ญมากจาก 

การใช้ทัรัพื่ย่ากรทีั�มากเกินค์วิามจำาเป็น ดังนั�น การใช้ทัรัพื่ย่ากรให้เกิดประโย่ชน์สูงสุดจึงเป็นทัางรอด 

และทัางเล่อกทีั�ดีทีั�สุดในขณิะนี�   

“เอสำซี่จี” เชื่่�อมั�นิในิหลักัเศรษฐกิัจหมุนิเวียนิ (Circular Economy) ในการใช้ทัรัพื่ย่ากร 

ให้คุ้์มค่์าและเกิดประโย่ชน์สูงสุด จึงได้นำาแนวิคิ์ดนี�มาใช้ในการดำาเนินธุุรกิจอย่่างต่อเน่�อง พื่ร้อมกับุ 

การตั�งเป้าหมาย่ลดการปล่อย่ก๊าซึ่เร่อนกระจก เดินหน้าองค์์กรสู่ Net Zero ภิาย่ในปี ๒๐๕๐ (พื่.ศ์. ๒๕๙๓) 

 เพ่ื่�อสนับุสนุนการค์วิบุคุ์มอุณิหภูิมิเฉลี�ย่ของโลกไม่ให้สูงขึ�นเกินกว่ิา ๑.๕ องศ์าเซึ่ลเซีึ่ย่ส ตามค์วิามตกลง

ปารีส (Paris Agreement) โดย่กำาหนดกลยุ่ทัธ์ุ  ไว้ิดังนี�

ธุุรกัิจแพคเกัจจิ�ง มุ่งเน้นการดำาเนินธุุรกิจตามหลักเศ์รษฐกิจหมุนเวีิย่น โดย่การพัื่ฒนาผลิตภัิณิฑ์์

ให้สามารถกลับุมารีไซึ่เคิ์ลหร่อใช้ซึ่ำ�าได้ และบุริหารจัดการตลอดห่วิงโซ่ึ่อุปทัาน เพิื่�มสัดส่วินการเก็บุ 

กลับุเข้าสู่กระบุวินการผลิตอย่่างค์รบุวิงจร    

ธุุรกัิจเคมิคอลสำ์ มุ่งเน้นการใช้เทัค์โนโลย่ีในการขับุเค์ล่�อนเศ์รษฐกิจหมุนเวีิย่นตลอดทัั�ง  

Supply chain ตั�งแต่การออกแบุบุผลิตภัิณิฑ์์ ทีั�เพิื่�มการรีไซึ่เคิ์ล ได้มากขึ�น เช่น Mono-materials  

การพัื่ฒนาเทัค์โนโลยี่ทีั�รีไซึ่เคิ์ล ขย่ะพื่ลาสติกกลับุมาเป็นวัิตถุดิบุในสัดส่วินทีั�สูงขึ�น ส่งเสริมการคั์ดแย่ก 

และรวิบุรวิมของเสยี่กลับุมาใช้ใหม่ ผ่านชุมชนไร้ขย่ะ และการจัดทัำาธุนาค์ารขย่ะ โดย่ใช้ Digital Platform 

เป็นเค์ร่�องม่อในการจัดการ 

เอสซีีจีีเดิินหน้าผลัักดิันหลัักเศรษฐกิจีหมุุนเวีียน
เชื่่�อเป็็นทางรอดิวีิกฤตเศรษฐกิจี-สังคมุ-สิ�งแวีดิลั้อมุ 

พร้อมชื่่วยลดำโลกัร้อนิไดำ้ยั�งย่นิ
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ธุุรกิิจซีีเมนต์์และผลิต์ภััณฑ์์กิ่อสร้าง มุ่งเน้นการใช้เทัค์โนโลย่ี

ผสมผสานกับุนวัิตกรรมเพ่ื่�อการพัื่ฒนาผลิตภัิณิฑ์์และบุริการ ทีั�ตอบุโจทัย์่

ผู้บุริโภิค์และเป็นมิตรต่อสิ�งแวิดล้อม ภิาย่ใต้ฉลาก “SCG Green 

Choice” ตั�งแต่การผลิตสินค้์าทีั�มีส่วินผสมของวัิสดุรีไซึ่เคิ์ล สินค้์า

สำาเร็จรูปทีั�ลด Waste ในกระบุวินการติดตั�ง สินค้์าและบุริการทีั�ลด

การใช้พื่ลังงานหร่อนำาพื่ลังงานหมุนเวีิย่นมาใช้ เช่น พื่ลังแสงอาทิัตย์่  

มุ่งไปสู่ ‘Green Living and Green Society’ รวิมถึงการนำาของ

เหล่อใช้กลับุมาใช้ประโย่ชน์ ‘Turn Waste to Wealth’ สร้าง

ประโย่ชน์ให้กับุสังค์ม

พื่ร้อมกับุใช้แนวิคิ์ด Natural Climate Solutions (NCS) ทีั�ใช้ป่าธุรรมชาติมาบุรรเทัาปัญหา 

การเปลี�ย่นแปลงสภิาพื่ภูิมิอากาศ์ ด้วิย่ดำาเนินโค์รงการอนุรักษ์ธุรรมชาติตั�งแต่การสร้างฝาย่ชะลอนำ�า  

ปลูกป่าบุกป่าโกงกาง และหญ้าทัะเล ตามโค์รงการ “รักษ์นำ�า จากภูิผา สู่มหานทีั” ค์วิบุคู่์กับุการฟ้ื้�นฟูื้

เหม่องหินปูนมาอย่่างต่อเน่�อง

ขณิะเดีย่วิกันก็จุดประกาย่ให้ทุักฝ่าย่ตระหนักรู้ และ

ร่วิมม่อกับุกลุ่มพัื่นธุมิตรทีั�เข้มแข็ง ซึึ่�งเติบุโตอย่่างรวิดเร็วิ

จาก ๔๕ ราย่ในปีทีั�ผ่านมาเป็น ๑๘๐ ราย่ในปี ๒๕๖๓  

โดย่ได้ช่วิย่กันขับุเค์ล่�อนให้เกิดค์วิามย่ั�งย่น่ ใน ๔ แกนสำาคั์ญ 

ได้แก่การจัดการนำ�า การจัดการขย่ะ ภิาค์การเกษตร และ 

ภิาค์อุตสาหกรรมก่อสร้าง ในเวิทีั SD Symposium 2020 

“Circular Economy: Actions for Sustainable 

Future” เพ่ื่�อหาข้อสรุปและเป็นข้อเสนอแนะสำาหรับุ 

ทุักภิาค์ส่วินในการนำาแนวิคิ์ดเศ์รษฐกิจหมุนเวีิย่นไปปรับุใช้

ต่อไป 
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๑.  สี่ร้างระบบนำ�าหมุนเวียน ให้พื่ร้อมรับุวิิกฤตแล้งรุนแรง โดย่สนับุสนุนให้ค์นไทัย่พึื่�งพื่าตนเองเรีย่นรู้การจัดรูป
ทีั�ดินและใช้เทัค์โนโลย่ ีค์วิบุคู่์กับุการใหค้์วิามรู้การเกษตรแกเ่กษตรกรและค์นกลบัุค่์นถิ�นจากพิื่ษเศ์รษฐกิจ
โค์วิิด-19 และเชิญชวินรัฐบุาลร่วิมขย่าย่ให้ค์รอบุค์ลุมทัั�วิประเทัศ์ ไปพื่ร้อมกับุทีั�ภิาค์เอกชนดำาเนินการ 
เพ่ื่�อช่วิย่ลดค์วิามเหล่�อมลำ�า ฟ้ื้�นค่์นเศ์รษฐกิจชุมชน และเพิื่�มผลผลิตเกษตรให้ไทัย่เป็นค์รัวิโลกในทีั�สุด     

๒.  สี่่งเสี่ริมเกษติร “ปล้อดการเผา 100%” ในปี 2022 (พื่.ศ์.๒๕๖๕) เพ่ื่�อลดฝุ่น PM 2.5 ลดโลกร้อน และ
สร้างราย่ได้ ๒๕,๐๐๐ ล้านบุาทัต่อปี โดย่หมุนเวีิย่นวัิสดุเหล่อใช้ เช่น ตอซัึ่งใบุข้าวิ ใบุอ้อย่ ซัึ่งข้าวิโพื่ด  
มาแปรรูปเป็นพื่ลังงานชีวิมวิล อาหารสัตว์ิ บุรรจุภัิณิฑ์์ รวิมถึงสนับุสนุนเทัค์โนโลยี่เพิื่�มผลผลิตทัางการเกษตร
 โดย่เกษตรกรไม่จำาเป็นต้องเป็นเจ้าของเอง ด้วิย่การจัดตั�งกองทุันชุมชน เสริมสร้างราย่ได้ทีั�มั�นค์ง  

๓.  ยกระดับการจััดการขยะพล้าสี่ติิกให้เป็นวาระแห่งชาติิ โดย่ปรับุปรุงหร่อเพิื่�มเติมกฎหมาย่การจัดการ
ขย่ะพื่ลาสติกอย่า่งจรงิจัง มีโรดแมป มีเป้าหมาย่ชัดเจน มีการทัำางานทีั�เป็นรูปธุรรม และเปดิโอกาสใหทุ้ัก
ภิาค์ส่วินดำาเนินการไปพื่ร้อมกัน (Plastic Waste Management System Roadmap) รวิมถึง 
ออกมาตรการสนับุสนุนสินค้์ารีไซึ่เคิ์ล และให้สิทัธิุพิื่เศ์ษทัางภิาษีเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบุธุุรกิจรีไซึ่เคิ์ล
ขย่ะพื่ลาสติก

๔.  เศรษฐกิจัหมุนเวียนในอุติสี่าหกรรมวัสี่ดุก่อสี่ร้าง เพ่ื่�อพื่ลิกวิงการก่อสร้างสู่ Green and Clean 
Construction โดย่รัฐเป็นต้นแบุบุกำาหนดแนวิทัางการจัดซ่ึ่�อจัดจ้างในโค์รงการสาธุารณูิปโภิค์ขั�นพ่ื่�นฐาน
ขนาดใหญ ่โดย่ใช้เทัค์โนโลย่จัีดการทัรพัื่ย่ากรใหเ้กิดประสทิัธิุภิาพื่สงูสุด ลดวิสัดุเหล่อทิั�งให้น้อย่ทีั�สุด หร่อ
การใช้วัิสดุเป็นมิตรกับุสิ�งแวิดล้อมทีั�สามารถหมุนเวีิย่นกลับุมาใช้ใหม่ได้ และมอบุสิทัธิุพิื่เศ์ษทัางภิาษี   

เราต่่างมีีส่่วนรว่มีส่ร้างให้้เกิิดปััญห้าสิ่�งแวดล้้อมี แต่่ขณะเดยีวกัินทุุกิคนต่่างกิมี็ีส่่วนช่่วยแกิไ้ขปััญห้า
ได้ด้วยเช่่นกัิน กิารควบคุมีอุณห้ภููมิีเฉลี้�ยของโล้กิไม่ีให้้สู่งข้�นเกิินกิว่า ๑.๕ องศาเซล้เซียส่ ต่ามีความีต่กิล้ง
ปัารีส่จะเกิิดข้�นได้จริง ทุุกิภูาคส่่วนต่้องปัระส่านความีร่วมีมืีอกัิน โดยใช้่ห้ลั้กิเศรษฐกิิจห้มีุนเวียนมีาช่่วย 
ขับเคลื้�อนให้้เกิิดกิิจกิรรมีอย่างเป็ันรูปัธรรมี เพืื่�อส่ร้างความียั�งยืนทัุ�งด้านเศรษฐกิิจ สั่งคมี แล้ะสิ่�งแวดล้้อมี
สื่บไปั

 ผูู้้ส่นใจส่ามีารถดูรายล้ะเอียดแล้ะเนื�อห้าเพิื่�มีเติ่มีได้ทีุ� https://bit.ly/3mK09q8 

ห้รือ QR Code ด้านล่้างนี� ห้รือติ่ดต่ามีข่าวส่ารอื�นๆ ของเอส่ซีจีได้ทีุ� https://scgnews-

channel.com/Facebook: scgnewschannel/Twitter: @scgnewschannel ห้รือ 

Line@: @scgnewschannel
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ตลอดระย่ะเวิลา ๓๕ ปี ในการดำาเนินงานตามแนวิคิ์ดด้านการพัื่ฒนาอย่่างย่ั�งย่่น ปตทั.สผ.  

มุ่งมั�นทีั�จะสร้างค์วิามมั�นค์งด้านพื่ลังงานเพ่ื่�อขับุเค์ล่�อนเศ์รษฐกิจไปพื่ร้อมกับุการสร้างการเติบุโต 

อย่่างต่อเน่�องและมีผลตอบุแทันทีั�แข่งขันได้ ผ่านการดำาเนินงานอย่่างมีค์วิามรับุผิดชอบุเพ่ื่�อสร้างคุ์ณิค่์า

ร่วิมในระย่ะย่าวิให้กับุผู้มีส่วินได้ส่วินเสีย่

โดย่ ปตทั.สผ. ได้พัื่ฒนา “กรอบุแนวิคิ์ดด้านการพัื่ฒนาอย่่างย่ั�งย่น่” ขึ�น เพ่ื่�อเป็นวิิถีการทัำางาน 

ร่วิมกันในองค์์กร และเป็นรากฐานการพัื่ฒนาทีั�แข็งแกร่งให้แก่องค์์กรในระย่ะย่าวิ รวิมถึง เป็นส่วินสำาคั์ญ

ทีั�จะทัำาให้บุริษัทัมุ่งสู่การเป็น “Energy Partner of Choice” ตามวิิสัย่ทััศ์น์ทีั�ตั�งไว้ิ โดย่กรอบุแนวิคิ์ด

ด้านการพัื่ฒนาอย่่างย่ั�งย่่นนี�มุ่งเน้นในการสร้างค์วิามสมดุลระหว่ิาง การมุ่งสู่องค์์กรแห่งค์วิามเป็นเลิศ์ 

หร่อ “ค์นเก่ง” (High Performance Organization - HPO) การกำากับุดูแลกิจการทีั�ดี การบุริหาร 

ค์วิามเสี�ย่ง และการกำากับุการปฏิิบัุติตามกฎเกณิฑ์์ หร่อ “ค์นดี” (Governance, Risk Management 

and Compliance - GRC) และการสร้างคุ์ณิค่์าในระย่ะย่าวิให้แก่ผู้มีส่วินได้ส่วินเสีย่ หร่อ “มีค์วิาม 

The way for Sustainability
เรียบเรียงโดย บริษัท ปตท. สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)

ปตท.สำผ. มุ่งมั�นดำาเนินธุรกิจัเพ่�อการพัฒนาอย่างยั�งย่น
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รับุผิดชอบุ” (Stakeholder Value Creation - SVC) โดย่กรอบุแนวิค์ิดด้านการพื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่น 

ของ ปตทั.สผ. ย่งัมีค์วิามสอดค์ล้องกับุเป้าหมาย่การพัื่ฒนาทีั�ย่ั�งย่น่ (SDGs: Sustainable Development 

Goals) ขององค์์การสหประชาชาติอีกด้วิย่

ปตทั.สผ. เช่�อมั�นว่ิา เม่�อบุริษัทัมีการดำาเนินงานทีั�ดีบุนรากฐานทีั�แข็งแกร่ง และค์ำานึงถึงประโย่ชน์

ร่วิมกันของผู้มีส่วินได้ส่วินเสีย่ต่าง ๆ แล้วิ บุริษัทัจะสามารถส่งมอบุคุ์ณิค่์าและสร้างค์วิามย่ั�งย่่นให้แก่

สังค์มโดย่รวิมได้ในทีั�สุด (From We to World) 

 

ภิาย่ใต้กรอบุแนวิคิ์ดเพ่ื่�อการพัื่ฒนาอย่า่งย่ั�งย่น่ดังกล่าวิ ปตทั.สผ. ได้พัื่ฒนากลย่ทุัธ์ุเพ่ื่�อค์วิามย่ั�งย่น่

ขึ�นโดย่ใช้กระบุวินการประเมินประเด็นสำาคั์ญด้านค์วิามย่ั�งย่่นเพ่ื่�อตอบุโจทัย์่ค์วิามท้ัาทัาย่ในอนาค์ต  

ซึึ่�งรวิมถึงการปรับุตัวิเข้าสู่ยุ่ค์เปลี�ย่นผ่านด้านพื่ลังงาน (Energy Transition) พื่ร้อมกับุการสร้างคุ์ณิค่์า

ร่วิมแก่ผู้มีส่วินได้ส่วินเสีย่อย่่างต่อเน่�อง โดย่กลยุ่ทัธ์ุเพ่ื่�อค์วิามย่ั�งย่่นของ ปตทั.สผ. (ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๗๓) 

ประกอบุด้วิย่

๑.  การดำาเนินการและการขย่าย่ธุุรกิจ (Execute & Expand)
๒.  การกำากับุดูแลอย่่างมีประสิทัธิุภิาพื่ และสร้างจิตสำานึกในการปฏิิบัุติงานตามหลัก GRC 

(Smart Assurance & GRC in Common Sense)
๓.   การลดการปล่อย่ก๊าซึ่เร่อนกระจก (Greenhouse Gas Reduction)
๔.  การปรับุใช้แนวิคิ์ดเศ์รษฐกิจหมุนเวีิย่นสำาหรับุธุุรกิจสำารวิจและผลิต (Circular Model 

for E&P)
๕.  ทัะเลเพ่ื่�อชีวิิต (Ocean for Life)

มีความรับผิดชอบ

คน
เก
�ง

คนดีกรอบ

ด�านการพัฒนา
อย�างยั่งยืน

แนวคิด
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ทัั�งนี� ไม่เพีื่ย่งแต่การดำาเนินงานตามกลยุ่ทัธ์ุด้านการพัื่ฒนาอย่่างย่ั�งย่่น 

ดังกล่าวิ ปตทั.สผ. ย่ังตระหนักถึงแนวิทัางการปรับุเปลี�ย่นรูปแบุบุการดำาเนินธุุรกิจ

ตาม “New Normal” หร่อการทัำางานวิิถีใหม่ ทีั�จะส่งผลต่อรูปแบุบุการทัำางาน 

ทีั�จะเกิดขึ�นภิาย่หลังสถานการณ์ิภิาวิะวิิกฤตไวิรัสโค์วิิด-19 จึงได้มีการวิางแผนงาน

เชิงกลยุ่ทัธ์ุในระย่ะสั�น (๑-๒ ปี) ภิาย่ใต้แผนงาน New Normal Transformation 

เพ่ื่�อตอบุสนองกบัุค์วิามไมแ่น่นอนของสถานการณิต่์าง ๆ  โดย่มแีผนงานสำาคั์ญ อาทิั

การจัดตั�ง New Ways of Working Project Taskforce ขึ�นเพ่ื่�อศึ์กษาวิิเค์ราะห์ 

และวิางแผนจัดทัำาวิิถีการทัำางานรูปแบุบุใหม่ การปรับุปรุงเพ่ื่�อเพิื่�มประสิทัธิุภิาพื่

ระบุบุสารสนเทัศ์พ่ื่�นฐานและเทัค์โนโลย่ีทีั�จำาเป็นให้ทัันสมัย่ สามารถรองรับุ 

การประชุมและการฝึกอบุรมทัางไกลได้อย่า่งเต็มรูปแบุบุ (Online Enhancement) 

รวิมถึงการสนับุสนุนการคิ์ดหาวิิธีุการต่าง ๆ เพ่ื่�อลดค่์าใช้จ่าย่ เพิื่�มราย่ได้ และ 

เพิื่�มประสิทัธิุภิาพื่การทัำางาน (Work-Cost Efficiency) ผ่านโค์รงการ SPENDSMART 

เป็นต้น

นอกจากนี� ในฐานะบุริษัทัไทัย่ทีั�มีพัื่นธุกิจในการแสวิงหาพื่ลังงานเพ่ื่�อ 

สร้างค์วิามมั�นค์งให้กับุประเทัศ์ไทัย่ค์วิบุคู่์ไปกับุการสร้างคุ์ณิค่์าอย่่างย่ั�งย่่น 

ให้กับุสังค์ม ปตทั.สผ. ย่ังร่วิมสู้วิิกฤตไวิรัสโค์วิิด-19 เคี์ย่งข้างค์นไทัย่ โดย่ได้ผสาน

องค์์ค์วิามรู้และเทัค์โนโลย่ีด้านการสำารวิจและผลิตปิโตรเลีย่มมาประยุ่กต์ใช้ 

ในการสร้างนวัิตกรรม เพ่ื่�อช่วิย่ปกป้องบุุค์ลากรทัางการแพื่ทัย์่ และลดการแพื่ร่กระจาย่

ของเช่�อไวิรัส รวิมทัั�งสนับุสนุนงบุประมาณิกว่ิา ๓๕ ล้านบุาทั ทัั�งทัางตรงและ 

ทัางอ้อมให้กับุโรงพื่ย่าบุาล สถาบัุนการศึ์กษา และหน่วิย่งานต่าง ๆ  ในประเทัศ์ไทัย่

และต่างประเทัศ์ เพ่ื่�อร่วิมต่อสู้และฝ่าฟัื้นกับุวิิกฤตการณ์ิค์รั�งนี�



“ตามรอยพ่่อฯ” ปีี ๘  
ชููศาสตร์์พร์ะร์าชูาสู�วิิกฤตด้�วิยวิิถีีแห่่งควิามย่�งยืน

โค์รงการ “พลังคนิสำร้างสำรรค์โลกั รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นิดำินิ” ปีท่� ๘ เดินหน้า 

จัดกิจกรรมรณิรงค์์พื่ร้อมส่�อสารผ่านแพื่ลตฟื้อร์มออนไลน์และออฟื้ไลน์อย่่างต่อเน่�อง เพ่ื่�อสร้างค์วิามรู้ 

ค์วิามตระหนัก และแรงบัุนดาลใจให้กับุประชาชนในการนำาศ์าสตร์พื่ระราชาไปลงม่อปฏิิบัุติ เพ่ื่�อรับุม่อ

กับุนำ�าท่ัวิม นำ�าแล้ง และวิิกฤตอ่�น ๆ ทีั�เข้ามาในชีวิิตได้อย่่างย่ั�งย่่น 

โค์รงการ “พื่ลงัค์นสร้างสรรค์์โลก รวิมพื่ลงัตามรอย่พื่อ่ของแผ่นดิน” (ตามรอย่พื่อ่ฯ) เป็นโค์รงการ

ระย่ะย่าวิ ๙ ปี เริ�มตั�งแต่ปี พื่.ศ์. ๒๕๕๖ และเป็นปีทีั� ๘ ในปี พื่.ศ์.๒๕๖๓ โดย่ค์วิามร่วิมม่อของบุริษัทั 

เชฟื้รอนประเทัศ์ไทัย่สำารวิจและผลิต จำากัด สถาบัุนเศ์รษฐกิจพื่อเพีื่ย่ง มูลนิธิุกสิกรรมธุรรมชาติ และ

สถาบุันเทัค์โนโลย่ีพื่ระจอมเกล้าเจ้าคุ์ณิทัหารลาดกระบุัง (สจล.) และภิาค์ีเค์ร่อข่าย่ทุักภิาค์ส่วิน ได้แก่ 

ภิาค์รัฐ ภิาค์เอกชน ภิาค์วิิชาการ ภิาค์ประชาสังค์ม ภิาค์ประชาชน ภิาค์ศ์าสนา และส่�อมวิลชน  

เพ่ื่�อส่บุสานพื่ระราชปณิิธุานของพื่ระบุาทัสมเด็จพื่ระบุรมชนกาธุิเบุศ์ร มหาภูิมิพื่ลอดุลย่เดชมหาราช  

บุรมนาถบุพื่ิตร และน้อมนำาศ์าสตร์พื่ระราชาด้านการบุริหารจัดการ ดิน นำ�า ป่า และพัื่ฒนาค์น  
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มาเผย่แพื่ร่ให้ประชาชนทัั�วิไปได้รับุรู้ เกิดค์วิามตระหนัก และนำาไปสู่การปฏิิบัุติทีั�เกิดผลอย่่างเป็น 

รูปธุรรม โดย่มุ่งหวัิงให้ลุ่มนำ�าป่าสักเป็น “ต้นแบุบุ” ในการจัดการดิน นำ�า ป่า ค์น ให้เกิดการขย่าย่ผลไป

ย่ังลุ่มนำ�าต่าง ๆ ทัั�วิประเทัศ์ 

ดำร.วิวัฒนิ์ ศัลยกัำาธุร นาย่กสมาค์มดินโลก และทีั�ปรึกษา

มูลนิธิุกสิกรรมธุรรมชาติ กล่าวิว่ิา “จากการดำาเนินโค์รงการ 

ตามรอย่พื่่อฯ อย่่างต่อเน่�อง เห็นผลเป็นทีั�ประจักษ์แล้วิว่ิา 

ศ์าสตร์พื่ระราชา ค่์อ องค์์ค์วิามรู้ในการจัดการ ดิน นำ�า ป่า และ

พัื่ฒนาค์น ทัำาให้ค์นสามารถพึื่�งพื่าตนเองได้ มีพ่ื่�นฐานปัจจัย่ ๔  

ค์รบุ ทัั�งอาหาร เส่�อผ้าเค์ร่�องนุ่งห่ม ทีั�อยู่่อาศั์ย่ และย่ารักษาโรค์ 

ทัำาให้ค์นพื่อมี พื่อกิน พื่ออยู่่ พื่อใช้ และยั่งสามารถแบุ่งปัน  

สร้างราย่ได้ เป็นการสรา้งค์วิามมั�นค์งอย่า่งย่ั�งย่น่ ไม่ว่ิาจะเกิดวิิกฤต

อะไร ก็สามารถอยู่ร่อดและช่วิย่เหล่อผู้อ่�นอีกได้ด้วิย่”

นิายอาทิตย์ กัรชิื่พิพรรธุ ผู้จัดการใหญ่ฝ่าย่สนับุสนุนธุุรกิจ

 บุริษัทั เชฟื้รอนประเทัศ์ไทัย่สำารวิจและผลิต จำากัด กล่าวิว่ิา  

“ตลอด ๘ ปีทีั�ผ่านมา โค์รงการตามรอย่พ่ื่อฯ ได้จัดกิจกรรมรณิรงค์์

ในพ่ื่�นทีั�ต่างๆ ทัั�วิประเทัศ์ ค์วิบุคู่์ไปกับุการผลิตส่�อประชาสัมพัื่นธ์ุ

เพ่ื่�อถ่าย่ทัอดค์วิามรู้และสร้างแรงบัุนดาลใจให้เกิดการลงม่อ 

ปฏิิบัุติตามศ์าสตร์พื่ระราชาในวิงกวิ้าง โดย่สิ�งหนึ�งทีั�โค์รงการ 

ตามรอย่พ่ื่อฯ ให้ค์วิามสำาคั์ญมาโดย่ตลอด ค่์อ การสร้างค์วิามตระหนัก

ว่ิาศ์าสตร์พื่ระราชาค่์อทัางรอดจากวิิกฤตนำ�าท่ัวิม นำ�าแล้ง และวิิกฤต

อ่�น ๆ ได้อย่่างย่ั�งย่่น ซึึ่�งวิิกฤต COVID-19 ทีั�เราทุักค์นกำาลังเผชิญ 

นับุเป็นเค์ร่�องเต่อนใจเราทุักค์นว่ิาถึงเวิลาทีั�จะต้องหันมาลงม่อทัำา

ตามศ์าสตร์พื่ระราชาอย่่างจริงจัง”
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ทัั�งนี� กิจกรรมรณิรงค์์ของโค์รงการตามรอย่พ่ื่อฯ จะใช้การ “เอาม่�อสามัค์คี์” หร่อการลงแขก ซึึ่�ง

เป็นประเพื่ณีิดั�งเดิมของค์นไทัย่ เพ่ื่�อให้ผู้สนใจได้มาเรีย่นรู้การปรับุปรุงพ่ื่�นทีั�ตามแนวิทัางศ์าสตร์พื่ระราชา

 ด้วิย่รูปแบุบุ “โค์ก หนอง นา โมเดล” โดย่จัดกิจกรรมรณิรงค์์ในพ่ื่�นทีั�ต่างๆ ทัั�วิประเทัศ์ ซึึ่�งมีสภิาพื่ภูิมิ

สังค์มทีั�แตกต่างกัน เพ่ื่�อสร้างพ่ื่�นทีั�ต้นแบุบุโค์ก หนอง นา โมเดลสำาหรับุเกษตรกรและผู้สนใจในพ่ื่�นทีั�  

ได้มาเรีย่นรู้และนำาองค์์ค์วิามรู้ศ์าสตร์พื่ระราชาไปปรับุใช้ นอกจากนั�น กิจกรรมนี�ย่ังช่วิย่สร้างเค์ร่อข่าย่ 

ผู้สนใจและลงม่อปฏิิบัุติตามศ์าสตร์พื่ระราชา ซึึ่�ง “พื่ลังค์น” นับุเป็นหัวิใจสำาคั์ญของการขับุเค์ล่�อนและ

ส่บุสานศ์าสตร์พื่ระราชาอย่่างย่ั�งย่น่ จนเกิดการขย่าย่ผลออกไปทัั�ง ๒๕ ลุ่มนำ�า โดย่ตลอด ๘ ปีทีั�ผ่านมา 

มีผู้เข้าร่วิมกิจกรรมแล้วิมากกว่ิา ๒๐,๐๐๐ ค์น จากทัั�วิประเทัศ์

โดย่ในปีทีั� ๘ โค์รงการตามรอย่พ่ื่อฯ ได้จัดกิจกรรมเอาม่�อสามัค์คี์ในสามพ่ื่�นทีั� แห่งแรก ค่์อ อำาเภิอ

กัลย่าณิิวัิฒนา จังหวัิดเชีย่งใหม่ ลุ่มนำ�าปิง ซึึ่�งมีภูิมิประเทัศ์เป็นป่าและภูิเขาสูงชัน มีค์วิามสำาคั์ญในฐานะ

ป่าซัึ่บุค์วัิน PM 2.5 ของภิาค์เหน่อ พ่ื่�นทีั�ทีั�สอง อำาเภิอเม่อง จังหวัิดชัย่ภูิมิ แหล่งต้นนำ�าชี ธุนาค์ารนำ�าแห่ง

ภิาค์อีสาน และพ่ื่�นทีั�ทีั�สาม อำาเภิอบุ้านโพื่ธิุ� จังหวัิดฉะเชิงเทัรา ลุ่มนำ�าบุางปะกง พ่ื่�นทีั�ระบุบุนิเวิศ์ ๓ นำ�า 

มีทัั�งนำ�าจ่ด นำ�ากร่อย่ นำ�าเค็์ม เพ่ื่�อแสดงให้เห็นให้ศ์าสตร์พื่ระราชาสามารถนำามาปรับุใช้กับุสภิาพื่ภูิมิสังค์ม

และปัญหาของแต่ละพ่ื่�นทีั�ได้จริง 
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นอกจากนั�น โค์รงการตามรอย่พ่ื่อฯ ย่ังให้ค์วิามสำาคั์ญกับุการผลิตส่�อประชาสัมพัื่นธ์ุในรูปแบุบุ 

ต่าง ๆ เพ่ื่�อถ่าย่ทัอดค์วิามรู้เร่�องราวิตัวิอย่่างค์วิามสำาเร็จของเค์ร่อข่าย่ หร่อ “ค์นต้นแบุบุ” ผ่านช่องทัาง

ส่�อสารของโค์รงการและส่�อสารมวิลชนอย่่างต่อเน่�อง เพ่ื่�อสร้างแรงบัุนดาลใจให้เกิดการลงม่อปฏิิบัุติ 

ในวิงกว้ิาง

ค์วิามสำาเร็จของโค์รงการ “พื่ลังค์นสร้างสรรค์์โลก รวิมพื่ลังตามรอย่พ่ื่อของแผ่นดิน” ย่งัมีส่วินช่วิย่

ผลักดันให้เกิดการเปลี�ย่นแปลงเชิงนโย่บุาย่อย่่างเป็นรูปธุรรมของภิาค์รัฐ ทีั�ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร  

นำา “โค์ก หนอง นา โมเดล” มาใช้บุริหารจัดการนำ�าและพ่ื่�นทีั� เพ่ื่�อการมีคุ์ณิภิาพื่ชีวิิตทีั�ดีอย่่างย่ั�งย่่น  

โดย่เม่�อเร็วิๆ นี� “โค์ก หนอง นา โมเดล” ได้ถูกบุรรจุอยู่ใ่นแผนฟ้ื้�นฟูื้เศ์รษฐกิจและสังค์มจากผลกระทับุ

ของไวิรัสโค์วิิด-19 ของรัฐบุาล อาทิั โค์รงการ ๑ ตำาบุล ๑ กลุ่มทัฤษฎีใหม่ งบุประมาณิ ๙,๘๐๕ ล้านบุาทั

 ของกระทัรวิงเกษตรและสหกรณิ์ และโค์รงการพัื่ฒนาพ่ื่�นทีั�ต้นแบุบุการพัื่ฒนาคุ์ณิภิาพื่ชีวิิตตามหลัก

ทัฤษฎีใหม่ประยุ่กต์สู่ “โค์ก หนอง นา โมเดล” งบุประมาณิ ๔,๗๘๗ ล้านบุาทั ของกรมการพัื่ฒนาชุมชน 

กระทัรวิงมหาดไทัย่ เพ่ื่�อสร้างค์วิามเข้มแข็งเศ์รษฐกิจฐานรากให้มีค์วิามเข้มแข็งย่ั�งย่น่ ประชาชนมีคุ์ณิภิาพื่

ชีวิิตทีั�ดีขึ�น

สำาหรับุผู้ทีั�สนใจสามารถศึ์กษาข้อมูลโค์รงการ “พื่ลังค์นสร้างสรรค์์โลก รวิมพื่ลังตามรอย่พ่ื่อของ

แผ่นดิน” เพิื่�มเติม ได้ทัาง www.facebook.com/ajourneyinspiredbytheking หร่อดูราย่ละเอีย่ด

ทีั� https://ajourneyinspiredbytheking.org
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Life & Health
เรียบเรียงโดย: นางสาวสุพรรณิภา หวังงาม

พลาสำติกัปนิเป้�อนิในิสำิ�งแวดำล้อม (Plastic 

in the Environment) สามารถผุกร่อนหร่อ 

แตกตัวิได้จากแรงกระทัำาของค์วิามร้อนจาก 

แสงอัลตราไวิโอเลต (Ultraviolet Light) แรงลม 

(Wind) และแรงค์ล่�น (Wave) ส่งผลให้พื่ลาสติก 

ทีั�เป็นของเสีย่แปรสภิาพื่ไปเป็นอนุภิาค์ขนาดเล็ก 

ทีั�เรีย่กว่ิา “ไมโครพลาสติิก” (Micro-plastics) 

และ “นาโนพลาสติิก” (Nano-plastics) รวิมถึง  

“สารเคมีที่ี�เป็็นพิษ” (Toxic Chemicals) ที่ี�เป็็น

ส่วนผสมของพลาสติิกน้�น ๆ และเน่�องจาก 

ไมโค์รพื่ลาสติกมีขนาดเส้นผ่านศู์นย์่กลางเล็กตั�งแต่

 ๕ มิลลิเมตรไปจนถึงนาโนเมตร (เล็กเท่ัากับุขนาด

ของแบุค์ทีัเรีย่หร่อไวิรัส) ทัำาให้สามารถกระจาย่ตัวิ

ปนเป้�อนในสิ�งแวิดล้อมได้ง่าย่ ทัั�งในแม่นำ�า ทัะเลสาบุ

 มหาสมุทัร บุนบุก ในดิน หร่อในอากาศ์ (ในรูป 

ฝุ่นละออง) และมีบุางส่วินหลุดเข้าสู่ห่วิงโซ่ึ่อาหาร

ของมนษุย่ ์(Food Chain) ปลาและหอย่ (Fish and 

Shellfish) สาหร่าย่ทัะเล (Seaweed) เกล่อ (Salt) 

กะปิ (Shrimp Paste) รวิมทัั�ง ปนเป้�อนในอาหาร

และเค์ร่�องด่�มชนิดต่าง ๆ เม่�อมนุษย์่หาย่ใจ 

พลาสติกปนเปื ้อนในสิ ่งแวดล้อม...ภัยแฝง! 
ที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพมนุษย์
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รับุอากาศ์เข้าสู่ปอดหร่อกล่นกินอาหารและ 

เค์ร่�องด่�มทีั�มีพื่ลาสติกปนเป้�อนเข้าไปในร่างกาย่

ย่่อมส่งผลกระทับุต่อสุขภิาพื่ของมนุษย์่ทัั�งใน 

ระย่ะสั�นและระย่ะย่าวิอย่่างย่ากทีั�จะหลีกเลี�ย่งได้ 

โดย่เม่�อเด่อนมกราค์ม ปี ๒๕๖๓ องค์์การ

กองทัุนสัตว์ิป่าโลกสากล สำานักงานใหญ่ หร่อ 

WWF International ร่วิมกับุ นักวิิชาการจาก 

มหาวิิทัย่าลัย่นิวิค์าสเซิึ่ล ประเทัศ์ออสเตรเลีย่  

ได้เปิดเผย่ข้อมูลงานวิิจัย่ “No Plastic in Nature:  

Assessing Plastic Ingestion from Nature to 

People” ทีั�พื่บุว่ิามนุษย่์ได้รับุพื่ลาสติกขนาดเล็ก

เข้าสู่ร่างกาย่ผ่านการบุริโภิค์ประมาณิ ๕ กรัม 

ต่อสัปดาห์ (เทีัย่บุเท่ัากับุบัุตรเค์รดิต ๑ ใบุ) คิ์ดเป็น

ปริมาณิพื่ลาสติกกว่ิา ๒,๐๐๐ ชิ�น หร่อ ๒๑ กรัม

ต่อเด่อน หร่อ ๒๕๐ กรัมต่อปี ซึึ่�งงานวิิจัย่ชิ�นนี� 

ถ่อได้วิ่าเป็นการประมวิลผลข้อมูลเชิงวิิชาการค์รั�ง

แรกของโลก นอกจากนี� ในการประชุมผู้เชี�ย่วิชาญ

ด้านทัางเดินอาหารทีั�ใหญ่ทีั�สุดในยุ่โรป United 

European Gastroenterology (UEG) ค์รั�งทีั� ๒๖ 

ในกรุงเวีิย่นนา ประเทัศ์ออสเตรีย่ ก็ได้มีการ

หย่ิบุย่กประเด็นเร่�องการพื่บุไมโค์รพื่ลาสติก 

ในอุจจาระของมนุษย่์  โดย่ทีัมนักวิิ จัย่จาก

มหาวิิทัย่าลัย่การแพื่ทัย์่แห่งกรุงเวีิย่นนา (Medical 

University of Vienna) และสำานักสิ�งแวิดล้อม 

ของออสเตรีย่ (Environment Agency Austria) 

ได้นำาเสนอผลการวิิจัย่ต่อทีั�ประชุมว่ิาพื่บุไมโค์ร

พื่ลาสติกในตัวิอย่่างอุจจาระทุักตัวิอย่่างทีั�เก็บุมา

จากผู้เข้าร่วิมการศึ์กษาจากหลาย่ประเทัศ์ทัั�วิโลก 

และสามารถระบุุชนิดของพื่ลาสติกในอุจจาระ 

ได้มากถึง ๙ ชนิด โดย่ในอุจจาระของมนุษย่์ทุัก ๆ 

๑๐ กรมั จะพื่บุไมโค์รพื่ลาสตกิจำานวิน ๒๐ อนภุิาค์

 ซึึ่�งพื่ลาสติกทีั�พื่บุทัั�งหมดมีขนาดแตกต่างกัน 

ตั�งแต่ ๕๐ - ๕๐๐ ไมโค์รเมตร โดย่พื่ลาสติกประเภิทั

พื่อลิโพื่รไพื่ลีน (Polypropylene-PP) และ 

พื่อลิเอทิัลีน (Polyethylene Terephthalate-

PET) ถูกพื่บุมากทีั�สุด 
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จากงานวิิจัย่ข้างต้น ถึงแม้ว่ิา

ไมโค์รพื่ลาสติกเหล่านี�จะถูกขับุออก

จากรา่งกาย่มนุษย่ท์ัางอจุจาระเปน็

ส่วินใหญ่ แต่ก็ย่ังค์งมีพื่ลาสติกทีั�มี

ขนาดอนุภิาค์เล็กเทีัย่บุเท่ัากับุขนาด

ของแบุค์ทีัเรีย่หร่อไวิรัสบุางส่วิน 

หลงเหล่ออยู่่ในร่างกาย่ทีั�อาจจะ

แทัรกซึึ่มเข้าไปสะสมอยู่่ในระบุบุ

ทัางเดินหาย่ใจ ระบุบุประสาทั 

ร ะบุบุ หั วิ ใจ และหลอด เ ล่ อ ด  

ไต ระบุบุทัางเดินอาหาร ระบุบุ

หมุนเวีิย่นโลหิต และกระจาย่ไปสู่

เน่�อเย่่�ออวัิย่วิะต่าง ๆ ของร่างกาย่ 

ก่อให้เกิดเส้นเล่อดอุดตัน โรค์มะเร็ง

เบุาหวิาน รวิมทัั�ง มีค์วิามเป็นพิื่ษ 

ต่อระบุบุส่บุพัื่นธ์ุุและพัื่ฒนาการ

ของมนุษย่์ 

เม่�อไมโค์รพื่ลาสติกตัวิการก่อโรค์ร้าย่แฝงอยู่่ในทุักทีั� ทัั�งในอากาศ์ทีั�เราหาย่ใจ ห่วิงโซ่ึ่อาหาร  

นำ�าด่�มและอาหารทีั�เรารับุประทัาน จึงอาจกล่าวิได้วิ่าไมโค์รพื่ลาสติกเป็นอันตราย่เงีย่บุทีั�ทัุกค์น 

ต้องตระหนกัและร่วิมกันป้องกัน เพื่ราะฉะนั�น การรบัุม่อและป้องกันทีั�ดีทีั�สุด นั�นค่์อ การลดและปอ้งกัน

ขย่ะพื่ลาสติกตั�งแต่ต้นทัาง โดย่เฉพื่าะพื่ลาสติกประเภิทัใช้ค์รั�งเดีย่วิทิั�ง (Single-Used Plastic) พื่ร้อมทัั�ง

หันมาเล่อกใช้วัิสดุทีั�เป็นมิตรต่อสิ�งแวิดล้อม อย่่างไรก็ตาม ทุักภิาค์ส่วินทีั�เกี�ย่วิข้องทัั�งภิาค์รัฐ ภิาค์เอกชน

และภิาค์ประชาชน ต้องผสานค์วิามร่วิมม่อกันพื่ร้อมร่วิมบุูรณิาการการทัำางานทีั�สอดค์ล้องไปใน 

ทิัศ์ทัางเดีย่วิกัน เพ่ื่�อให้การดำาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาขย่ะพื่ลาสติกเป็นไปอย่่างมีประสิทัธิุภิาพื่  

เกิดผลสำาเร็จอย่่างเป็นรูปธุรรมและมีค์วิามย่ั�งย่น่ในอนาค์ต  

______________________________________________________________________________________________

ท่ี่�มา : 
๑)  https://www.wwf.or.th/our_news/publication/news/?uNewsID=358197 (สืืบค้้นเมื�อ ๑๖ พฤศจิิกายน ๒๕๖๓)
๒) https://blue.star-board.com/news/did-you-know-youre-eating-plastic-join-the-crew-of-eat-less-plastic/  
 (สืืบค้้นเมื�อ ๑๖ พฤศจิิกายน ๒๕๖๓)
๓) https://www.bbc.com/thai/international-45956262 (สืืบค้้นเมื�อ ๑๖ พฤศจิิกายน ๒๕๖๓)
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บุริษัทั จีซีึ่ เมนเทันแนนซ์ึ่ แอนด์ เอนจิเนีย่ริง จำากัด หร่อ GCME เป็นหนึ�งในบุริษัทัลูกของ 

กลุ่มบุริษัทั พีื่ทีัทีั โกลบุอล เค์มิค์อล จำากัด (มหาชน) (GC) ตั�งอยู่่ทีั�เลขทีั� ๒๒/๒ ถนนปกรณ์ิสงเค์ราะห์

ราษฎร์ มาบุตาพุื่ด อ.เม่องระย่อง จ.ระย่อง (นิค์มอุตสาหกรรมมาบุตาพุื่ด)

แนวคิิดในการขัับเคิลื่่ �อนธุุรกิจแลื่ะดูแลื่สัังคิม 
ขัองบริษััท จีซีี เมนเทนแนนซี์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำากัด

 GCME ดำาเนินธุุรกิจการให้บุริการงานด้าน Maintenance & Engineering ให้กับุบุริษัทั 

ในกลุ่ม GC และ กลุ่มบุริษัทั ปตทั. เป็นหลัก โดย่ให้บุริการงานธุุรกิจบุำารุงรักษา เช่น Static Service 

Rotating Service Plant Maintenance Services Chemical Cleaning Turnaround Management 

Maintenance Engineering Critical Machine Maintenance Long Term Maintenance Contract 

งานธุุรกิจวิิศ์วิกรรม เช่น EPC Project Execution Engineering Business Feasibility Study EPC 

Management Service (EPCm) 3D Point Cloud Solution and Services Manpower Supply 

Document Management และงานตรวิจสอบุ เช่น Advanced NDT Service Inspection  
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เรียบเรียงโดย บริษัท จีซีี เมนเทนแนนซี์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำากัด



Consulting Inspection Management and Execution Service Integration Condition  

Monitoring Service สำาหรับุ โรงงานปิโตรเค์มี โรงกลั�นนำ�ามัน โรงแย่กก๊าซึ่ โรงไฟื้ฟ้ื้า เค์ร่�องจักรกล 

อุปกรณ์ิและระบุบุสาธุารณูิปโภิค์ 

ด้วิย่บุริษัทัฯ เป็นผู้ให้บุริการงานหลักในด้านงานวิิศ์วิกรรม  งานก่อสร้างโค์รงการ โรงงาน  

และงานบุำารุงรักษาเค์ร่�องจักรกล และอุปกรณ์ิภิาย่ในโรงงานปิโตรเค์มี โรงกลั�นนำ�ามัน บุริษัทัฯ  

จึงให้ค์วิามสำาคั์ญกับุการออกแบุบุ ก่อสร้าง ติดตั�งอุปกรณ์ิ 

และการบุำารุงรักษาอุปกรณ์ิ เค์ร่�องจักรกล ทีั�ไม่ส่งผลกระทับุ

ต่อสิ�งแวิดล้อมและย่ังทัำาหน้าทีั�หลักในการสนับุสนุนให้

ลูกค้์าบุรรลุเป้าหมาย่ด้านนโย่บุาย่และสิ�งแวิดล้อมอีกด้วิย่ 

เช่น โค์รงการ VOC-Volatile Organic Compound ของ

กลุ่มบุริษัทั พีื่ทีัทีั โกลบุอล เค์มิค์อล จำากัด (มหาชน) GCME 

ได้ดำาเนินการออกแบุบุและก่อสร้างระบุบุกำาจัดไอระเหย่ 

(VOC-Volatile Organic Compound) ทีั�ถูกปล่อย่ออกมา

จากถังเก็บุผลิตภัิณิฑ์์ และเร่อขนส่งระหว่ิางการขนถ่าย่

ผลิตภัิณิฑ์์ด้วิย่วิิธีุการเผาในเตาเผาทีั�อุณิภิมิสูงประมาณิ 

800 DegC โดย่มีประสิทัธิุภิาพื่การทัำางานไอระเหย่ถึง 

99.95% และมส่ีวินในการลดกลิ�นทีั�ไม่พึื่งประสงค์์ทีั�กระทับุ

ต่อชุมชนโดย่รอบุได้เป็นอย่่างดี 

บุริษัทัฯ ย่ังมุ่งเน้นการดำาเนินธุุรกิจตามแนวิทัางการพื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่น เช่น ในงานโค์รงการเรา 

ได้มีการปรับุพ่ื่�นทีั�หน้าดิน Site Preparation  อีกทัั�งย่ังสนับุสนุนการจ้างงานบุุค์ค์ลากรในท้ัองถิ�น 

ในตำาแหน่งวิิศ์วิกร พื่นักงานบุริหาร ซึึ่�งก่อให้เกิดประโย่นช์ในด้านสังค์มและเศ์รษฐกิจท้ัองถิ�นอีกด้วิย่ 

บุริษัทัฯ ได้มีนโย่บุาย่ ให้นำานวัิตกรรมและคิ์ดเทัค์โนโลยี่ใหม่ ๆ เข้ามามีส่วินร่วิมในการพัื่ฒนา 

ปรับุปรงุ กระบุวินการทัำางาน เพ่ื่�อเพิื่�มมูลค่์างานสงูสุด (Value Added) ใหกั้บุลูกค้์า รวิมถงึเพิื่�มศั์กย่ภิาพื่

ในการแก้ไขปัญหา และลดผลกระทับุต่อสิ�งแวิดล้อมโดย่มีการลงทุันในเค์ร่�องม่อต่าง ๆ  เพ่ื่�อเข้ามาใช้งาน

โดย่แบุ่งเป็นแต่ละธุุรกิจของ GCME ดังนี� 
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๑.	 ธุุรกิิจสายงานบำำารุงรักิษาและงานตรวจสอบำ	เช่่น

• Eddy Current Array เทัค์โนโลยี่การตรวิจสอบุหาค์วิามผิดปกติบุนพ่ื่�นผิวิของอุปกรณ์ิ 

ทีั�ตรวิจสอบุ เช่น รอย่แตกร้าวิ โดย่อาศ์ัย่หลักการแม่เหล็กไฟื้ฟื้้า ซึึ่�งสามารถลดเวิลา และขั�นตอน 

การปฏิิบัุติงานตรวิจสอบุได้รวิดเร็วิกว่ิาเทัค์นิค์ดั�งเดิมมากกว่ิา ๑๐ เท่ัา และสามารถวัิดค์วิามลึกของ 

รอย่แตกร้าวิได้ นอกจากนั�นเทัค์นิค์ดังกล่าวิยั่งเป็นมิตรกับุสิ�งแวิดล้อมเน่�องจากไม่มีการใช้สารเค์มี 

ในการตรวิจสอบุ 

• CUI Assessment Software ประเมินโอกาสการเกิดการกัดกร่อนภิาย่ใต้ฉนวินโดย่ประเมิน

ตัวิแปรทีั�เกี�ย่วิข้อง ซึึ่�งทัำาให้บุริษัทัฯ สามารถระบุุตำาแหน่งการเกิดการกัดกร่อนภิาย่ใต้ฉนวินได้อย่่างมี

ประสิทัธิุภิาพื่พื่ร้อมกับุแนะนำาวิิธีุการตรวิจสอบุและตรวิจติดตาม การกัดกร่อนภิาย่ใต้ฉนวินทีั�เหมาะสม

ทีั�สุดได้ ซึึ่�งในปี ๒๕๖๔ จะมีการพัื่ฒนา Software ให้สามารถกำาหนดแผนการตรวิจสอบุทีั�เหมาะสมได้ 

รวิมถึงแนะนำาวิิธีุและแนวิทัางการซ่ึ่อมแซึ่มท่ัอหร่ออุปกรณ์ิทีั�เกิดค์วิามเสีย่หาย่จากการตรวิจสอบุ

• Fully Hydraulic Powered Robot : Catalyst Removal โดย่การนำาอุปกรณ์ิ 

หุ่นขับุเค์ล่�อนด้วิย่ระบุบุไฮดรอลิค์ ใช้ทัดแทันค์นในการปฏิิบัุติงาน Catalyst Unloading ซึ่ึ�งเป็นงาน 

ทีั�มีสภิาวิะอันตราย่ เช่น งานในทีั�อับุอากาศ์ งานภิาย่ใต้สารพิื่ษอันตราย่ งานภิาย่ใต้อุณิหภูิมิสูง เป็นการ

เพิื่�มค์วิามปลอดภัิย่ให้แก่ผู้ปฏิิบัุติงาน

• Magnetic Vertical Drive Robot : High Pressure Washing and Steel Surface 

Preparation เป็นอุปกรณ์ิเค์ล่�อนทีั�ในแนวิตั�งผ่านพ่ื่�นผิวิโลหะด้วิย่ระบุบุแม่เหล็กแรงสูง สามารถประย่กุต์

การใช้งานได้หลากหลาย่ เช่น งานฉีดล้างด้วิย่ค์วิามดันสูง งานเตรีย่มผิวิชิ�นงาน ช่วิย่ลดค่์าใช้จ่าย่ 

ในการตั�งนั�งร้าน ลดระย่ะเวิลาการเตรีย่มงานแก้ปัญหาจุดทีั�ย่ากจะเข้าถึงโดย่ผู้ปฏิิบัุติงาน

• Riser and Jetty Pile Inspection เทัค์โนโลยี่การตรวิจสอบุการกัดกร่อนบุริเวิณิ Riser และ

เสาเข็ม Jetty โดย่ใช้เทัค์โนโลย่ีการตรวิจสอบุด้วิย่กระแสไหลวินแบุบุเป็นช่วิง ซึึ่�งจะสามารถตรวิจวัิด

ค์วิามหนาของเหล็กผ่าน Wrapping และเพื่รีย่งทัะเล โดย่ไม่จำาเป็นต้องร่�อ Wrapping หร่อกำาจัด 

เพื่รีย่งทัะเลก่อนการตรวิจสอบุ

• Smart Sensors (Vibration and Temperature) เป็นตัวิรับุสัญญาณิการสั�นสะเท่ัอน 

และอุณิหภูิมิ สำาหรับุงานตรวิจสอบุสภิาวิะเค์ร่�องจักรและอุปกรณ์ิในโรงงาน ซึึ่�งตัวิรับุสัญญาณินี�สามารถ

เก็บุข้อมูลสภิาวิะเค์ร่�องจักรได้อย่า่งตอ่เน่�อง และสง่ข้อมูลผ่านระบุบุออนไลน ์สามารถเพิื่�มค์วิามปลอดภิยั่

ให้กับุผู้ปฏิิบัุติงาน และสามารถวิิเค์ราะห์สภิาวิะของเค์ร่�องจักรและอุปกรณ์ิในโรงงานได้มีประสิทัธิุภิาพื่

มากยิ่�งขึ�น
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๒.	 	ธุุรกิิจสายงานวิศวกิรรม	เช่่น

• Smart Engineering เป็นการนำา New Technology, Tools หร่อ Software ต่าง ๆ เข้ามา

ช่วิย่เหล่องานในด้าน Design & Engineering เพ่ื่�อเพิื่�มศั์กย่ภิาพื่ในการทัำางาน ลดค์วิามผิดพื่ลาด  

ลดเวิลาในการทัำางาน มีการนำาเอา Engineering Software ทีั�มีประสิทัธิุภิาพื่รวิมถึงเค์ร่�องม่อทีั�ทัันสมัย่

มาช่วิย่ในงานวิิศ์วิกรรมและเพ่ื่�อปรับุเปลี�ย่นรูปแบุบุกระบุวินการทัำางานเดิม ๆ โดย่การใช้ Digital  

Technology เช่น การพัื่ฒนาทัางด้าน AI รวิมถึง Machine Learning มาช่วิย่ในการตรวิจสอบุทัางด้าน

การออกแบุบุ Design Verification ให้มีค์วิาม Smart ขึ�น

• การนำาเทัค์โนโลย่ ี3D Laser Scanning มาช่วิย่ในการออกแบุบุทัางวิิศ์วิกรรมหร่อในบุางพ่ื่�นทีั�

ทีั�ไม่สามารถเข้าถึงได้ในการทัำา Site Survey และสามารถใช้งานอย่่างมีประสิทัธิุภิาพื่ร่วิมกับุ 3D  

Software อ่�นในการออกแบุบุ

• การพัื่ฒนาทัางด้าน Smart Engineering มาช่วิย่เพิื่�มค์วิามถูกต้องในการออกแบุบุและ 

ลดค์วิามผดิพื่ลาดตา่ง ๆ  รวิมถงึค์วิามเปลี�ย่นแปลงทีั�อาจเกิดขึ�น การบุรหิารจัดการข้อมูลในการออกแบุบุ

 เพ่ื่�อใช้ประโย่ชน์และเพิื่�มประสิทัธิุภิาพื่ในงานโค์รงการในอนาค์ต

บุริษัทัฯ ได้รับุรองมาตรฐานสากล (International Standard Requirement) ในการดำาเนินการ

ด้านต่าง ๆ โดย่ ดังนี� 

• ได้รับุรองมาตรฐาน 

ISO 10006 : 2017 Certifica-

tion BUREAU VERTIAS / IMS 

ISO 9001 : 2015  ซึึ่�งเป็น

มาตรฐานรับุรองระบุบุงาน

บุริหารจัดการโค์รงการ   
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• ได้รับุรองมาตรฐาน IMS : (ISO 

9001,ISO 14001,ISO 45001) เป็นมาตรฐาน

สากลระบุบุการจัดการอาชีวิอนามัย่และค์วิาม

ปลอดภัิย่ จากสถาบัุนรับุรองมาตรฐานไอเอสโอ

 (สรอ.) หร่อ MASCI  ซึึ่�งจะเพิื่�มประสิทัธิุภิาพื่  

ด้านอาชีวิอนามัย่ และค์วิามปลอดภัิย่ ให้กับุ

พื่นักงานในองค์์กร เช่น ป้องกันการสูญเสีย่จาก

การเกิดอุบัุติเหตุในการทัำางาน ป้องกันสุขภิาพื่

พื่นักงานไม่ให้ได้รับุผลกระทับุจากการปฏิิบัุติ

งาน และสร้างสภิาพื่แวิดล้อมในการปฏิิบัุติงาน

ทีั�ดีขึ�น ส่งผลให้ประสิทัธิุภิาพื่การทัำางานดีขึ�น

• ได้รับุรางวัิลอุตสาหกรรมสีเขีย่วิ (Green 

Industry :GI) ระดับุ ๓ วัิฒนธุรรมสีเขีย่วิ(Green 

Culture) การบุริหารจัดการสิ�งแวิดล้อมอย่่างเป็น

ระบุบุ มีการติดตามประเมินผล และทับุทัวินเพ่ื่�อ

การพัื่ฒนาอย่า่งต่อเน่�องจากกระทัรวิงอุตสาหกรรม

เป็นค์รั�งแรก 
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กัารดำำาเนิินิธุุรกัิจเพ่�อขับเคล่�อนิสำังคมไปสำ้่ Low Carbon and Green Society

จากนโย่บุาย่ของรัฐ ทีั�ได้ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางหันมาลดพื่ลังงานอย่่าง

คุ้์มค่์า รวิมถึงการใช้พื่ลังงานสะอาดทีั�ส่งผลต่อสภิาวิะแวิดล้อม โดย่จะทัำาให้อุตสาหกรรมมีการใช้พื่ลังงาน

ทีั�สะอาดสามารถลดปัญหามลภิาวิะ จึงได้เกิดค์วิามร่วิมม่อของสถาบัุนนวัิตกรรม ปตทั. (PTT INI) และ

บุริษัทั พีื่ทีัทีั โกลบุอล เค์มิค์อล จำากัด (มหาชน) (GC) เพ่ื่�อพัื่ฒนานวัิตกรรมเค์ร่�องแลกเปลี�ย่นค์วิามร้อน

ชนิดไมโค์รสเกล  (Microchannel Heat Exchanger : MHX) เพ่ื่�อใช้แลกเปลี�ย่นค์วิามร้อนในอุตสาหกรรม

 บุริษัทั จีซีึ่ เมนเทันแนนซ์ึ่ แอนด์ เอนจิเนีย่ริง จำากัด (GCME) ได้นำาเทัค์โนโลย่ีดังกล่าวิมาต่อย่อดและ

ทัำาผลิตเชิงพื่าณิิชย์่ เพ่ื่�อส่งเสริมการใช้พื่ลังงานสะอาดในกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง  

โดย่การใช้ MHX เป็นเค์ร่�องม่อแลกเปลี�ย่นค์วิามร้อนค์วิามเย่็นทีั�เหล่อทิั�งจากก๊าซึ่ธุรรมชาติเหลวิ  

(Liquefied Natural Gas: LNG) ทัดแทันการใช้ก๊าซึ่ปิโตรเลีย่มเหลวิ (Liquefied Petroleum Gas: 

LPG) นำ�ามันเตา นำ�ามันดีเซึ่ล กระแสไฟื้ฟ้ื้าในหลาย่อุปกรณ์ิ เช่น Cooling Water System , Waste Water 

System โรงไฟื้ฟ้ื้าขนาดเล็ก และเค์ร่�องกำาเนิดพื่ลังงานค์วิามเย็่นอ่�น ๆ ส่งผลให้สามารถนำาเอาค่์า CO
2
  

ทีั�ลดลงไปขอ Claim Carbon Credit ในรูปแบุบุขอค่์นภิาษีหร่อผลตอบุแทันอ่�น ๆ 
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Member Activities
เรียบเรียงโดย: นางสาวภิญญดา เจริญสิน

TBCSD จับมือพันธมิตร ๓ หน่วยงานหลักของประเทศ
แสดงจุดยืนครั ้งสำ�คัญในความมุ่งมั ่นขับเคลื่อนธุรกิจไทย
ไปสู่ความยั่งยืน

เม่�อวัินทีั� ๘ ธัุนวิาค์ม ๒๕๖๓ ทีั�ผ่านมา องค์์กรธุุรกิจ 

เพ่ื่�อการพัื่ฒนาอย่่างย่ั�งย่่น (TBCSD) ได้จัดงานประจำาปี ๒๕๖๓ 

(Gala Dinner 2020) ขึ�น ณิ โรงแรมเซ็ึ่นทัารา แกรนด์ เซ็ึ่นทัรัล 

พื่ลาซ่ึ่า ลาดพื่ร้าวิ กรุงเทัพื่ฯ โดย่มีวัิตถุประสงค์์สำาคั์ญเพ่ื่�อ 

รับุฟัื้งปาฐกถาพิื่เศ์ษ และวิิสัย่ทััศ์น์ขององค์์กรฯ ในการขับุเค์ล่�อน

ด้านเศ์รษฐกิจ สังค์มและสิ�งแวิดล้อมไทัย่ให้ย่ั�งย่่น รวิมถึง 

ได้ร่วิมแลกเปลี�ย่นประสบุการณ์ิด้านการพัื่ฒนาทีั�ค์ำานึงถึง 

สิ�งแวิดล้อมและสังค์ม โดย่ในงานค์รั�งนี�ได้รับุเกีย่รติอย่่างสูงจาก

คุุณประเสริฐ	 บุำญสัมพัันธ์ุ	ประธุานองค์์กรธุุรกิจเพ่ื่�อการพื่ัฒนา

อย่่างย่ั�งย่่นมาเป็นประธุาน พื่ร้อมด้วิย่ผู้บุริหารจากองค์์กรสมาชิก

 TBCSD เก่อบุ ๔๐ องค์์กรซึึ่�งค์รอบุค์ลุมกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก 

ของประเทัศ์ไทัย่ และผู้บุริหารจากองค์์กรพื่ันธุมิตรของ TBCSD  

๓ หน่วิย่งานหลักของประเทัศ์ ได้แก่ สำภาอุตสำาหกัรรม 

ปาฐกัถาพิเศษ โดย่ H.E. Mr. Pirkka  

Tapiola เอกอัค์รราชทูัตสหภิาพื่ยุ่โรป ประจำา

ประเทัศ์ไทัย่ มาร่วิมกล่าวิปาฐกถาพิื่เศ์ษในหัวิข้อ 

“EU Green Deal” กล่าวิว่ิา “สหภิาพื่ยุ่โรป

สนับุสนุนการเปลี�ย่นแปลงไปสู่เศ์รษฐกิจค์าร์บุอน

ตำ�า ประหยั่ดทัรัพื่ย่ากรและย่ั�งย่่นมากขึ�น และ 

เป็นแนวิหน้าในการสร้างระบุบุการเงินทีั�สนับุสนุน

แห่งประเทศไทย สำภาหอกัารค้าแห่งประเทศไทย และ ตลาดำหลักัทรัพย์แห่งประเทศไทย
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การเติบุโตอย่า่งย่ั�งย่น่ แผนนโย่บุาย่ European Green Deal เป็นกลย่ทุัธ์ุใหม่ในการการเติบุโตของย่โุรป

 โดย่มุ่งขับุเค์ล่�อนภูิมิภิาค์ยุ่โรปสู่สังค์มทีั�ปล่อย่ก๊าซึ่ค์าร์บุอนไดออกไซึ่ด์สุทัธิุเป็นศู์นย์่ภิาย่ในปี ค์.ศ์. 2050  

แผนนโย่บุาย่ทีั�ประกาศ์ไว้ิ รวิมถึงมาตรการในการเปลี�ย่นมาใช้พื่ลังงานหมุนเวีิย่น ปรับุปรุงประสิทัธิุภิาพื่

การใช้พื่ลังงาน ในภิาค์การขนส่งและทีั�อยู่อ่าศั์ย่ สร้างระบุบุอาหารมีค์วิามย่ั�งย่น่ และกำาหนดให้ผลิตภัิณิฑ์์

มีอายุ่การใช้งานย่าวินานขึ�นสามารถซ่ึ่อมแซึ่มได้ง่าย่ และนำากลับุมาใช้ใหม่ และไปรีไซึ่เคิ์ลได้ดีขึ�น  

แผนนโย่บุาย่ European Green Deal จะเป็นตัวิกำาหนดทิัศ์ทัางนโย่บุาย่ต่าง ๆ  ของสหภิาพื่ย่โุรปทัั�งหมด

ตั�งแต่การวิิจัย่และนวัิตกรรมไปจนถึงอุตสาหกรรมการค้์าและผู้บุริโภิค์” 

แถลงสำรุปผลงานิ TBCSD และทิศทางกัารขับเคล่�อนิงานิ 
TBCSD ปี ๒๕๖๔ โดำย คณะกัรรมกัารบริหารองค์กัรธุุรกิัจ 

เพ่�อกัารพัฒนิาอย่างยั�งย่นิ (TBCSD) นำาโดย่ คุุณประเสริฐ	บุำญสัมพัันธ์ุ

 ประธุานองค์์กรธุุรกจิเพ่ื่�อการพื่ฒันาอย่า่งย่ั�งย่น่พื่ร้อมด้วิย่ ดร.อารักิษ์

สุธีุวงศ์ ผู้จัดการใหญ่ ธุนาค์ารไทัย่พื่าณิิชย์่ จำากัด (มหาชน) คุุณนินนาท

ไช่ยธุีรภิิญโญ ประธุานค์ณิะกรรมการ บุริษัทั โตโย่ต้า มอเตอร์ 

ประเทัศ์ไทัย่ จำากัด คุุณฉััตรชั่ย	 เล่�อนผลเจริญชั่ย ประธุานบุริหาร 

กลุ่มบุริษัทั ดาวิ ประเทัศ์ไทัย่ คุุณนพัดล	 ป่�นสุภิา อดีตประธุาน 

เจ้าหน้าทีั�บุริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บุริษัทั ไออาร์พีื่ซีึ่ จำากัด 

(มหาชน) และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัิตกรรมและดิจิทััล บุริษัทั 

ปตทั. จำากัด (มหาชน) คุุณบุำญญนิตย์	วงศ์รักิมิตร ผู้ว่ิาการ การไฟื้ฟ้ื้า

ฝ่าย่ผลิตแห่งประเทัศ์ไทัย่ คุุณสมชั่ย	เลิศสุทธิุวงค์ุ  ประธุานเจ้าหน้าทีั�

บุริหาร บุริษัทั แอดวิานซ์ึ่ อินโฟื้ร์ เซึ่อร์วิิส จำากัด (มหาชน) และ  

ดร.วิจารย์	สิมาฉัายา เลขาธิุการองค์์กรธุุรกิจเพ่ื่�อการพัื่ฒนาอย่่างยั่�งย่่น 

และผู้อำานวิย่การสถาบัุนสิ�งแวิดล้อมไทัย่ ได้ร่วิมกันแถลงว่ิา “ในปีทีั�

ผ่านมา TBCSD ได้ร่วิมส่งเสริมภิาค์ธุุรกิจด้านการพื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่น 

พื่ร้อม ๆ  กับุการขย่าย่กรอบุการทัำางานเพ่ื่�อร่วิมแก้ไขปัญหา Country 

Issue ด้านสิ�งแวิดล้อมและการพื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่นของประเทัศ์  

โดย่ประเด็นสำาคั์ญ ได้แก่ PM2.5 Climate Change ขย่ะพื่ลาสติก 

ขย่ะอิเล็กทัรอนิกส์ และค์วิามหลากหลาย่ทัางชีวิภิาพื่ เป็นต้น โดย่ 

ร่วิมกันวิางแผนการดำาเนินงานสำาหรับุภิาค์เอกชนไทัย่เพ่ื่�อเป็นต้นแบุบุ

ทีั�ดีและทัำางานร่วิมกับุภิาค์ส่วินอ่�น ๆ เพ่ื่�อนำาเสนอแผนการรับุม่อกับุ

ปัญหาต่าง ๆ และแนวิทัางปฏิิบัุติให้เกิดผลอย่่างเป็นรูปธุรรม รวิมทัั�ง 

มีการรวิบุรวิมข้อมูลและราย่งานผลอย่า่งเป็นระบุบุ และยั่งดำาเนินงาน
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ร่วิมกับุเค์ร่อข่าย่ WBCSD, องค์์กร Development Partner และ องค์์กรพัื่นธุมิตร ๓ องค์์กร  

เพ่ื่�อย่กระดับุ Scale up งานต่าง ๆ แลกเปลี�ย่นองค์์ค์วิามรู้ และ Best Practices โดย่ในปี ๒๕๖๔ 

TBCSD จะเดินหน้าขับุเค์ล่�อนการแก้ปัญหาและระดมค์วิามร่วิมม่อในประเด็นทีั�เป็นค์วิามทั้าทัาย่ของ

ประเทัศ์ปัญหา Country Issue อย่่างต่อเน่�อง รวิมถึง การเผย่แพื่ร่และแลกเปลี�ย่นองค์์ค์วิามรู้ และ 

เพิื่�มขีดค์วิามสามารถของสมาชิก เพ่ื่�อให้มีค์วิามเข้าใจทีั�ดีและดำาเนินงานในประเด็นทีั�เกี�ย่วิข้อง 

ได้อย่่างมีประสิทัธิุภิาพื่ รวิมถึงมีกิจกรรมส่งเสริมเย่าวิชนไทัย่เพ่ื่�อขับุเค์ล่�อนเป้าหมาย่การพัื่ฒนาทีั�ย่ั�งย่่น 

(Youth in Charge) และทีั�สำาคั์ญ ค่์อ ผลักดันให้เกิดนโย่บุาย่ทีั�เป็นธุรรมกับุทุักภิาค์ส่วิน และนำามาสู่ 

การปฏิิบัุติให้เกิดผลอย่่างเป็นรูปธุรรม” 

พิธุ่แสำดำงความมุ่งมั�นิ ผู้บุริหารจากองค์์กรสมาชิก TBCSD ๔๐ องค์์กร ร่วิมกับุองค์์กรพัื่นธุมิตร  

๓ องค์์กรพื่ร้อมใจกันเข้าร่วิมแสดงค์วิามมุ่งมั�น “TBCSD Empowers Sustainable Business to 

Build Back Better” เพ่ื่�อเป็นการแสดงออกถึงพื่ลังค์วิามร่วิมม่อภิาค์ธุุรกิจไทัย่ในการเดินหน้าขับุเค์ล่�อน

ธุุรกิจไปสู่ค์วิามย่ั�งย่่น 

งานิเสำวนิา Sustainable Growth Strategy ในิยุค ‘New Normal’ โดย่ คุุณอรรถพัล	 

ฤกิษ์พิับูำลย์ ประธุานเจ้าหน้าทีั�บุริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บุริษัทั ปตทั. จำากัด (มหาชน) และ

องค์์กรพัื่นธุมิตร	 คุุณสุพัันธ์ุุ	 มงคุลสุธีุ ประธุานสภิาอุตสาหกรรมแห่งประเทัศ์ไทัย่ คุุณกิลินท์	 สารสิน	

ประธุานกรรมการหอการค์า้ไทัย่และสภิาหอการค์า้แห่งประเทัศ์ไทัย่ ดร.ภิากิร	ปีตธุวัช่ชั่ย กรรมการและ

ผู้จัดการตลาดหลักทัรัพื่ย่์แห่งประเทัศ์ไทัย่ ร่วิมเสวินาในหัวิข้อเร่�อง Sustainable Growth Strategy  

ในยุคุ	 ‘New	Normal’ เพ่ื่�อร่วิมถ่าย่ทัอดข้อมูลเกี�ย่วิกับุแนวิทัางการดำาเนินธุุรกิจแบุบุย่ั�งย่่นหลังจาก 
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การแพื่ร่ระบุาดของ 

COVID-19 ซึึ่�งเป็น

แ น วิ ทั า ง ทีั� ภิ า ค์

ธุุรกิจไทัย่สามารถ

นำาไปประยุ่กต์ใช้ 

ในการดำาเนินธุุรกิจ

ต า ม บุ ริ บุ ทั ข อ ง

องค์์กรได้  

คณุอรรถพล ฤกัษพ์บ้ิลย์ ประธุานเจ้าหน้าทีั�บุริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บุริษัทั ปตทั. จำากัด (มหาชน) 

กล่าวิว่ิา “ปี ๒๕๖๓ ทัั�วิโลกและประเทัศ์ไทัย่ได้รับุผลกระทับุ

จากสถานการณิ์การแพื่ร่ระบุาดของไวิรัสโค์วิิด-19 นำาไปสู่

การเปลี�ย่นแปลงของสังค์ม ธุุรกิจ พื่ฤติกรรมของผู้บุริโภิค์ 

นำาไปสู่บุริบุทัใหม่ หร่อ New Normal ถ่อเป็นช่วิงเวิลา 

ทีั�ท้ัาทัาย่อย่่างยิ่�งของประเทัศ์ไทัย่ รวิมถึงกลุ่ม ปตทั. ดังนั�น 

กลุ่ม ปตทั. ย่ังค์งต้องรักษาค์วิามเข้มแข็งของธุุรกิจหลัก 

และสร้างธุุรกิจใหม่แทันทีั�การเติบุโตในรูปแบุบุเดิม  

โดย่ใช้เทัค์โนโลย่ีและนวัิตกรรมสู่ทุักภิาค์ส่วิน ย่กระดับุ 

ขีดค์วิามสามารถการแข่งขันของประเทัศ์ พื่ร้อมพัื่ฒนาสังค์ม

และย่กระดับุคุ์ณิภิาพื่ชีวิิตของค์นไทัย่ ตามแนวิค์ิด PTT หร่อ Powering Thailand’s  

Transformation ด้วิย่การสร้างค์วิามเข้มแข็งจากภิาย่ใน ผสานด้วิย่การเปิดกว้ิางทัางค์วิามคิ์ด

รับุบุริบุทัจากภิาย่นอก เพ่ื่�อตอบุสนองต่อค์วิามต้องการของผู้บุริโภิค์และค์วิามค์าดหวิัง 

ของผู้มีส่วินได้เสีย่ ด้วิย่กลยุ่ทัธ์ุ “PTT by PTT” ค่์อ P artnership and Platform,  

T echnology for All และ T ransparency and Sustainability นอกจากนั�น กลุ่ม ปตทั.  

ย่ังได้นำาแนวิคิ์ด 4R (Resilience, Restart, Re-imagination, Reform) มาประยุ่กต์ใช้บุริหาร

จัดการเพ่ื่�อรองรับุวิิกฤตและลดผลกระทับุต่อการดำาเนินธุุรกิจในช่วิงการระบุาด ตามกรอบุ 

การบุริหารจัดการค์วิามย่ั�งย่่น ESG ค์วิบุคู่์กับุการดำาเนินงานตามภิารกิจการสร้างค์วิามมั�นค์ง 

ทัางพื่ลังงานให้กับุประเทัศ์ และแสวิงหาการลงทัุนในรูปแบุบุใหม่เพ่ื่�อต่อย่อดธุุรกิจและ 

ขับุเค์ล่�อนเศ์รษฐกิจของประเทัศ์” 
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คุณสำุพันิธุุ์  มงคลสำุธุ่ ประธุานสภิา

อุตสาหกรรมแห่งประเทัศ์ไทัย่ กล่าวิว่ิา “จาก

วิิกฤตการณ์ิ ด้านทั รัพื่ย่ากรธุรรมชา ติ ทีั� 

ส่งผลกระทับุต่อระบุบุเศ์รษฐกิจทีั�ต้องเผชิญ 

กับุค์วิามเสี�ย่งด้านอุปทัานจากการขาดแค์ลน

วัิตถุดิบุในการผลิตและปัญหามลภิาวิะของ 

สิ�งแวิดล้อม รวิมทัั�ง การแพื่ร่ระบุาดของ 

การแพื่ร่ระบุาดของโค์วิิด-19 ทัำาให้เราต้อง 

หันมาให้ค์วิามสำาคั์ญกับุการใช้ประโย่ชน์จาก

ทัรัพื่ย่ากรอย่่างคุ้์มค่์า ปรับุเปลี�ย่นทิัศ์ทัาง 

การพัื่ฒนาให้หันกลับุมาเน้นเร่�องของการพัื่ฒนา

ทีั�ย่ั�งย่่น (Sustainable Development) และ

การขับุเค์ล่�อนภิาค์อุตสาหกรรมสู่การเป็น 

Thailand 4.0 / Industry 4.0 สภิาอุตสาหกรรม

แห่งประเทัศ์ไทัย่ ซึึ่�งเป็นตัวิแทันภิาค์อุตสาหกรรม

และเน้นการดำาเนินการด้าน Service Organization 

ได้ส่งเสริมและสนับุสนุนให้สมาชิกมีการผลิต

สินค้์าและบุริการทีั�เป็นมิตรกับุสิ�งแวิดล้อม  

ปรับุเปลี�ย่นรูปแบุบุการผลิตสู่การเป็นโรงงาน

อุตสาหกรรมเชิงนิเวิศ์ทีั�นำาไปสู่การพัื่ฒนาเป็น

เม่องอุตสาหกรรมเชิงนิเวิศ์ รวิมทัั�ง ส่งเสริม 

ให้ภิาค์อุตสาหกรรมมีการบุริหารจัดการนำ�า  

สิ�งแวิดล้อม ซึ่ากผลิตภัิณิฑ์์และบุรรจุภัิณิฑ์์ 

ภิาย่ใต้หลักการของเศ์รษฐกิจหมุนเวีิย่น และ

การนำาระบุบุ IoT มาประยุ่กต์ใช้ เพ่ื่�อพัื่ฒนา 

สู่การเป็น Smart Industry ทีั�สามารถปรับุตัวิ

ให้ตอบุรับุกับุยุ่ค์ New Normal และดำาเนิน

ธุุรกิจได้อย่่างย่ั�งย่่น” 

คณุกัลนิิท์ สำารสำนิิ ประธุาน

กรรมการหอการค้์าไทัย่และ 

สภิาหอการค์้าแห่งประเทัศ์ไทัย่ 

กล่าวิว่ิา “ค์วิามสำาคั์ญของการ 

พัื่ฒนาอย่่างยั่�งย่่น ค่์อ ทุักค์นต้อง 

มีส่วินร่วิม ทัั�งภิาค์รัฐ เอกชน  

และประชาชนต้องร่วิมม่อกัน  

มองผลประโย่ชน์ของประเทัศ์ 

เป็นหลัก เพ่ื่�อประเทัศ์ไทัย่ของเรา

จะเติบุโตอย่่างย่ั�งย่่น”
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ดำร.ภากัร  ปีตธุวัชื่ชื่ัย กรรมการและ 

ผู้ จัดการตลาดหลักทัรัพื่ย่์แห่งประเทัศ์ไทัย่  

กล่าวิว่ิา “ภิาย่ใต้บุริบุทัปัจจุบัุนทีั�สถานการณ์ิ 

มีการเปลี�ย่นแปลงอย่่างรวิดเร็วิ ภิาค์ธุุรกิจ 

ของไทัย่ได้มีการปรับุตัวิและมุ่งเน้นประเด็น 

ด้านค์วิามย่ั�งย่่นมากขึ�น ซึึ่�งไม่เพีื่ย่งแต่ดีต่อสังค์ม

และสิ�งแวิดล้อมเท่ัานั�น แต่ย่ังทัำาให้ภิาค์ธุุรกิจ

บุริหารค์วิามเสี�ย่งได้ดีและเติบุโตอย่่างแข็งแกร่ง

และต่อเน่�อง ตลาดหลักทัรัพื่ย่์ฯ มุ่งส่งเสริมบุริษัทั

จดทัะเบีุย่นให้เห็นถึงค์วิามสำาคั์ญเร่�องดังกล่าวิ  

และส่งเสริมการเติบุโตอย่่างยั่�งย่่น ภิาย่ใต้วิิสัย่ทััศ์น์ 

“To Make the Capital Market ‘Work’ for 

Everyone”

นอกจากนี� ภิาย่ในงานได้มีการจัดพิื่ธีุ

มอบุรางวัลงานิวิจัยดำ่เดำ่นิ กัองทุนิ

สำุ ข ภ า พ กัั บ สำ ภ า ว ะ โ ล กั ร้ อ นิ  โ ด ย่ 

ศาสตราจารย	์นพั.ยง	ภู่ิวรวรรณ	ประธุาน

กรรมการบุริหารกองทุันสุขภิาพื่กับุสภิาวิะ

โลกร้อน ให้เกีย่รติเป็นผู้มอบุรางวัิลฯ ให้แก่

เย่าวิชนทีั�มีค์วิามสามารถด้านงานวิิจัย่ 

ทีั�เกี�ย่วิข้องกับุสุขภิาพื่และสภิาวิะโลกร้อน 

โค์รงงานวิิจัย่ “การประยุกต์์วััสืดุุห่่อผลไม้

เล่ยนแบบธรรมชาติ์ของสัืต์ว์ั” จิากโรงเร่ยนพนมสืารค้าม “พนมอดุุลวิัที่ยา” จัิงห่วััดุ

ฉะเชิงเที่รา 

ด้วิย่ค์วิามร่วิมม่อกันอย่่างเข้มแข็งขององค์์กรสมาชิก TBCSD องค์์กรพัื่นธุมิตร และ 

เค์ร่อข่าย่ทัั�งในและต่างประเทัศ์ TBCSD จึงเป็นผู้นำาในการย่กระดับุการดำาเนินธุุรกิจทีั�ย่ั�งย่่น 

ในวิงกว้ิางและสนับุสนุนประเทัศ์ไทัย่ให้ก้าวิไปสู่การพัื่ฒนาอย่่างย่ั�งย่่นอย่่างแท้ัจริง
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บางจีากฯ ควี้ารางวีัลัพระราชื่ทาน Thailand Corporate 
Excellence Awards 2020

นาย่ชัย่วัิฒน์ โค์วิาวิิสารัช ประธุานเจ้าหน้าทีั�บุริหารและกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่ บุริษัทั บุางจาก ค์อร์ปอเรชั�น จำากัด (มหาชน) รับุรางวัิล

พื่ระราชทัานสมเด็จพื่ระกนิษฐาธิุราชเจ้า กรมสมเด็จพื่ระเทัพื่รัตนราชสุดาฯ  

สย่ามบุรมราชกุมารี Thailand Corporate Excellence Awards 2020 

สาขาค์วิามเป็นเลิศ์ด้านการพื่ัฒนาทีั�ย่ั�งย่่น ด้วิย่มีผลค์ะแนนรวิมสูงสุดและ 

มีผลงานเป็นทีั�ย่อมรับุจากการสำารวิจค์วิามคิ์ดเห็นของผู้บุริหารระดับุสูง 

ขององค์์กรชั�นนำาในประเทัศ์ไทัย่ ในงานพิื่ธีุประกาศ์ผลและมอบุรางวัิล

พื่ระราชทัาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020 จัดโดย่ 

สมาค์มการจัดการธุุรกิจแห่งประเทัศ์ไทัย่ (TMA) ร่วิมกับุสถาบัุนบัุณิฑิ์ต

บุริหารธุุรกิจศ์ศิ์นทัร์แห่งจุฬาลงกรณ์ิมหาวิิทัย่าลัย่ โดย่มีนาย่กรัฐมนตรี  

พื่ลเอกประยุ่ทัธ์ุ จันทัร์โอชา ให้เกีย่รติเป็นประธุานในพิื่ธีุ ณิ โรงแรมแชงกรีลา  

เม่�อเร็วิ ๆ นี�
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เชื่ฟรอนควี้ารางวีัลัองค์กรรับผิดิชื่อบต่อสังคมุดิีเดิ่น
จีากหอการค้าอเมุริกันในป็ระเทศไทยเป็็นป็ีที� ๑๑ ติดิต่อกัน

นาย่ไมเค์ิล จอร์จ ดีซึ่อมบุรี (ทีั� ๒ จากขวิา) เอกอัค์รราชทัูต

สหรัฐอเมริกาประจำาราชอาณิาจักรไทัย่ มอบุรางวิัลองค์์กรทีั� มี 

ค์วิามรับุผิดชอบุต่อสังค์มดีเด่นประจำาปี ๒๕๖๓ (AMCHAM CSR  

Excellence Awards) จากหอการค์า้อเมริกันในประเทัศ์ให้แก่ผู้แทันของ

บุริษัทั เชฟื้รอนประเทัศ์ไทัย่สำารวิจและผลิต จำากัด นำาโดย่นาย่เจฟื้ฟ์ื้  

เลอร์แมน (ซ้ึ่าย่สุด) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บุริษัทั เชฟื้รอนเอเชีย่เซ้ึ่าท์ั 

จำากัด พื่ร้อมด้วิย่ นาย่อาทิัตย่์ กริชพิื่พื่รรธุ (ขวิาสุด) ผู้จัดการใหญ่ 

ฝ่าย่สนับุสนุนธุุรกิจ นางหทััย่รัตน์ อติชาติ (ทีั� ๒ จากซ้ึ่าย่) ผู้จัดการ 

ฝ่าย่กิจการองค์์กร นางสาวิพื่รสุรีย่์ กอนันทัา (ทีั� ๓ จากขวิา) ผู้จัดการ

ฝ่าย่ส่�อสารองค์์กรและกิจการสัมพัื่นธ์ุ บุริษัทั เชฟื้รอนประเทัศ์ไทัย่สำารวิจ

และผลิต จำากัด ณิ โรงแรมค์อนราด กรุงเทัพื่ฯ

เม่�อเร็วิๆ นี� บุริษัทั เชฟื้รอนประเทัศ์ไทัย่สำารวิจและผลิต จำากัด ได้รับุ

รางวิัลองค์์กรทีั�มีค์วิามรับุผิดชอบุต่อสังค์มดีเด่น หร่อ AMCHAM CSR 

Excellence Awards “ระดับุแพื่ลตินัม” ประจำาปี ๒๕๖๓ จากหอการค้์า

อเมริกันในประเทัศ์ไทัย่โดย่มีนาย่ไมเคิ์ล จอร์จ ดีซึ่อมบุรี เอกอัค์รราชทูัต

สหรัฐอเมริกาประจำาราชอาณิาจักรไทัย่ เป็นผู้มอบุรางวัิลแก่ผู้แทันของ 

บุริษัทัฯ นำาโดย่นาย่เจฟื้ฟ์ื้ เลอร์แมน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บุริษัทั  

เชฟื้รอนเอเชีย่เซ้ึ่าท์ั จำากัด

   รางวัิลองค์์กรทีั�มี 

ค์วิามรับุผิดชอบุต่อสังค์ม 

ดี เ ด่น  (AMCHAM CSR  

Excellence Awards) จัดขึ�น

เป็นประจำาทุักปี เพ่ื่�อย่กย่่อง

บุ ริษัทัสมา ชิกหอการ ค้์า

อเมริกันในประเทัศ์ไทัย่ทีั�เป็น

แบุบุอย่่างในการดำาเนินงาน

ด้านธุุรกิจค์วิบุคู่์กับุการดูแล

สังค์ม โดย่เชฟื้รอนได้รับุ

รางวัิลนี�เป็นปีทีั� ๑๑ ติดต่อกัน

และไ ด้ รับุการย่กย่่อง ใน 

ระดับุแพื่ลตินัมเป็นปีทีั� ๒  

นับุเป็นการตอกย่ำ�าค์วิามสำาเร็จ

ทีั�เกิดจากการนำากลยุ่ทัธ์ุ 4E’s 

มาใช้ในการดำาเนินนโย่บุาย่

ค์วิามรับุผิดชอบุต่อ สังค์ม 

ประกอบุด้วิย่ การส่งเสริม 

การศึ์กษา (Education)  

การอนุรักษ์สิ�งแวิดล้อมและ

พื่ลังงาน (Environment 

and Energy Conservation) 

การพัื่ฒนาเศ์รษฐกิจและ

คุ์ณิภิาพื่ชีวิิต (Economic 

Development) และการ 

ส่งเสริมให้พื่นักงานมีส่วินร่วิม

ในการทัำากิจกรรมเพ่ื่�อสังค์ม 

(Employee Engagement) 

มาอย่่างต่อเน่�อง
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Dow รับรางวีัลัดิ้านควีามุรับผิดิชื่อบต่อสังคมุ 
ตอกยำ�าควีามุสำาเร็จีองค์กรดิีเดิ่นครบหน่�งทศวีรรษ 
จีากหอการค้าอเมุริกันในป็ระเทศไทย

	กิรุงเทพัฯ	–	๒๙	ตุลาคุม	๒๕๖๓	-กลุ่มบุริษัทั ดาวิ ประเทัศ์ไทัย่ (Dow) รับุรางวัิล “องค์์กรทีั�มี 

ผลงานด้านค์วิามรับุผิดชอบุต่อสังค์มดีเด่นประจำาปี ๒๕๖๓ ระดับุแพื่ลตินัม” (2020 AMCHAM  

Corporate Social Responsibility Excellence Recognition Award with Platinum Level)  

ต่อเน่�องเป็นปีทีั� ๑๐ จากการทัำากิจกรรมเพ่ื่�อสังค์มในประเทัศ์ไทัย่อย่่างต่อเน่�อง โดย่มีนาย่ฉัตรชัย่  

เล่�อนผลเจริญชัย่ ประธุานบุริหาร กลุ่มบุริษัทั ดาวิ ประเทัศ์ไทัย่ และนางภิรณีิ กองอมรภิิญโญ  

ผู้อำานวิย่การฝ่าย่องค์์กรสัมพัื่นธ์ุประจำาภูิมิภิาค์เอเชีย่ตะวัินออกเฉีย่งใต้ เป็นผู้รับุมอบุรางวัิลจาก  

มร.ไมเคิ์ล จอร์จ ดีซึ่อมบุรี เอกอัค์รราชทูัตสหรัฐอเมริกาประจำาประเทัศ์ไทัย่ และมี มร.เกร็ก หว่ิอง 

ประธุานหอการค้์าอเมริกันในประเทัศ์ไทัย่ ร่วิมแสดงค์วิามยิ่นดี ณิ โรงแรมค์อนราด กรุงเทัพื่ฯ 

รางวัิลองค์์กรทีั�มีค์วิามรับุผิดชอบุต่อสังค์มดีเด่น (AMCHAM CSR Excellence Awards) จัดขึ�น

เป็นประจำาทุักปี เพ่ื่�อย่กย่่องบุริษัทัสมาชิกหอการค้์าอเมริกันในประเทัศ์ไทัย่ทีั�เป็นแบุบุอย่่าง 

ในการดำาเนินงานด้านธุุรกิจค์วิบุคู่์กับุการดูแลสังค์ม จากการส่งเสริมให้พื่นักงานมีส่วินร่วิมในการทัำากิจกรรม

เพ่ื่�อสังค์มอย่่างต่อเน่�อง รวิมถึงค์วิามมุ่งมั�นผลักดันการแก้ปัญหาสิ�งแวิดล้อมอย่่างย่ั�งย่่น สร้างชุมชน 

ทีั�ทุักค์นมีส่วินร่วิม และสร้างเย่าวิชนรุ่นใหม่ ส่งผลให้ Dow ได้รับุการย่กย่่องให้เป็นองค์์กรทีั�มี 

ค์วิามรับุผิดชอบุต่อสังค์มดีเด่นเป็นปีทีั� ๑๐ ติดต่อกัน และได้รับุรางวัิล “ระดับุแพื่ลตินัม” เป็นค์รั�งแรก

ในปีนี� 
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เอสโซี่แลัะบริษัทในเครือเอ็กซีอนโมุบิลัในป็ระเทศไทยรับโลั่เกียรติคุณ
ในฐานะองค์กรดิีเดิ่นดิ้านพลัังงานแลัะการพัฒนาสังคมุ จีากสมุาคมุ
หนังส่อพิมุพ์ส่วีนภููมุิภูาคแห่งป็ระเทศไทย

  บุ ริ ษัทั เอสโซ่ึ่  

(ประเทัศ์ไทัย่)  จำา กัด  

(มหาชน) และ บุริษัทั 

ในเค์ร่อเอ็กซึ่อนโมบุิล 

ในประเทัศ์ไทัย่ ได้ รับุ 

โ ล่ เ กีย่ร ติ คุ์ณิในฐานะ

องค์์กรดีเด่นด้านพื่ลังงาน

และการ พัื่ฒนา สั งค์ม  

จากสมาค์มหนังส่อพิื่มพ์ื่

ส่วินภูิมิภิาค์แห่งประเทัศ์ไทัย่

นาย่จุรินทัร์ ลักษณิวิิศิ์ษฐ์ (ทีั� ๒ จากซ้ึ่าย่) รองนาย่กรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ิาการกระทัรวิงพื่าณิิชย์่ 

ประธุานในพื่ิธีุ พื่ร้อมด้วิย่ นาย่อนันต์ นิลมานนทั์ (ทีั� ๑ จากซึ่้าย่) นาย่กสมาค์มหนังส่อพิื่มพ์ื่ 

ส่วินภูิมิภิาค์แห่งประเทัศ์ไทัย่ มอบุโล่เกีย่รติคุ์ณิองค์์กรดีเด่นด้านพื่ลังงานและการพัื่ฒนาสังค์ม ให้แก่  

ดร. ทัวีิศั์กดิ� บุรรล่อสินธ์ุุ (ทีั� ๒ จากขวิา) กรรมการบุริษัทั เอสโซ่ึ่ (ประเทัศ์ไทัย่) จำากัด (มหาชน) และ 

นางกิติย่าวิดี นิลวิรรณิ (ทีั� ๑ จากขวิา) ผู้จัดการส่�อสารองค์์กร บุริษัทั เอ็กซึ่อนโมบิุล จำากัด เน่�องใน 

วัินประชุมใหญ่สำามัญประจำาปี ๒๕๖๓ และค์รบุรอบุ ๕๕ ปีของสมาค์มหนังส่อพิื่มพ์ื่ส่วินภูิมิภิาค์ 

แห่งประเทัศ์ไทัย่ พิื่ธีุมอบุจัดขึ�นทีั�โรงแรมดิเอมเมอรัล ถนนรัชดาภิิเษก กรุงเทัพื่ฯ

สมาค์มหนังส่อพิื่มพ์ื่ส่วินภิูมิภิาค์แห่งประเทัศ์ไทัย่ ได้มอบุโล่เกีย่รติคุ์ณิดังกล่าวิด้วิย่เล็งเห็น 

ถึงบุทับุาทัด้านการจัดหาพื่ลังงานคุ์ณิภิาพื่และการพัื่ฒนาสังค์มของบุริษัทั เอสโซ่ึ่ (ประเทัศ์ไทัย่) จำากัด  

(มหาชน) และ บุริษัทัในเค์ร่อเอ็กซึ่อนโมบิุลในประเทัศ์ไทัย่ ซึึ่�งเป็นบุริษัทัในเค์ร่อ เอ็กซึ่อน โมบิุล 

ค์อร์ปอเรชั�น หนึ�งในบุริษัทัพื่ลังงานชั�นนำาระดับุโลก โดย่ได้ดำาเนินธุุรกิจการกลั�นและจัดจำาหน่าย่นำ�ามัน

ทีั�มีคุ์ณิภิาพื่ รวิมถึงผลิตภัิณิฑ์์เค์มีแบุบุค์รบุวิงจร มาเป็นเวิลากวิ่า ๑๒๕ ปีในประเทัศ์ไทัย่ พื่ร้อมทัั�ง 

ให้ค์วิามสำาคั์ญในการดำาเนินธุุรกิจทีั�ก้าวิไปพื่ร้อมกับุค์วิามรับุผิดชอบุต่อสังค์ม สนับุสนุนค์วิามเจริญ 

สู่ชุมชนในด้านต่าง ๆ ทัั�งการใช้ชีวิิตค์วิามเป็นอยู่่ การพัื่ฒนาคุ์ณิภิาพื่สิ�งแวิดล้อม รวิมถึงค์วิามปลอดภัิย่

และสุขอนามัย่โดย่รวิม
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โรงไฟฟ้าขนอมุ ในกลุ่ัมุเอ็กโก คว้ีา ๒ รางวัีลัอุตสาหกรรมุดีิเด่ิน ปี็ ๒๕๖๓
ป็ระเภูทการรักษาคุณภูาพสิ�งแวีดิล้ัอมุ แลัะการบริหารควีามุป็ลัอดิภัูย

บุริษัทั ผลิตไฟื้ฟ้ื้าขนอม จำากัด ในกลุ่มเอ็กโก โดย่  

นาย่โกศ์ล ศิ์ริวิาลย่์ กรรมการผู้จัดการ รับุ ๒ รางวัิล

อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำาปี ๒๕๖๓ (The Prime  

Minister’s Industry Award 2020) ประเภิทัการรักษา

คุ์ณิภิาพื่สิ�งแวิดล้อม และการบุริหารค์วิามปลอดภัิย่  

ซึึ่�งจัดโดย่กระทัรวิงอุตสาหกรรม ในฐานะองค์์กรทีั�มี 

ค์วิามมุ่งมั�นในการดำาเนินธุุรกิจพื่ลังงานอย่่างย่ั� งย่่น  

ด้วิย่ค์วิามใส่ใจทีั�จะธุำารงไว้ิซึึ่�งสิ�งแวิดล้อมและการพัื่ฒนา

สังค์ม และสามารถผ่านเกณิฑ์์มาตรฐานอุตสาหกรรมตามทีั�

กำาหนดทัุกด้าน อีกทัั�งย่ังสะท้ัอนถึงค์วิามสามารถและ

บุทับุาทัขององค์์กรในการสร้างสรรค์์สิ�งทีั� เป็นประโย่ชน์ต่อการพัื่ฒนาอุตสาหกรรมของประเทัศ์  

จาก พื่ลเอก ประยุ่ทัธ์ุ  จันทัร์โอชา นาย่กรัฐมนตรี ในพิื่ธีุมอบุรางวัิลอุตสาหกรรม ประจำาปี ๒๕๖๓  

ณิ สโมสรทัหารบุก เม่�อวัินทีั� ๑๔ ธัุนวิาค์ม ๒๕๖๓

GGC ควี้ารางวีัลั CSR DIW ต่อเน่�องเป็็นป็ีที� ๖
ยำ�าควีามุมุุ่งมุั�นดิำาเนินธุุรกิจีดิ้วียควีามุรับผิดิชื่อบต่อ
สังคมุอย่างยั�งย่น

นางฝนทิัพื่ย่ ์วัิลย่ะเสวีิ ผู้จัดการส่วิน หน่วิย่งานส่�อสาร

องค์์กรและกิจการเพ่ื่�อสังค์ม บุริษัทั โกลบุอลกรีนเค์มิค์อล 

จำากัด (มหาชน) เป็นผู้แทันบุริษัทัฯ รับุเกีย่รติบุัตรและ 

โล่รางวัิล CSR DIW Continuous Award ประจำาปี ๒๕๖๓ 

จากนาย่ศุ์ภิกิจ บุุญศิ์ริ รองอธิุบุดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ตอกย่ำ�าค์วิามมุ่งมั�นในการดำาเนินธุุรกิจด้วิย่ค์วิามรับุผิดชอบุ

ต่อเศ์รษฐกิจ สิ�งแวิดล้อม สังค์มและชุมชนอย่่างย่ั�งย่่น  

ณิ ห้องมัฆวิานรังสรรค์์ สโมสรกองทััพื่บุก ถนนวิิภิาวิดี 

กรุงเทัพื่ฯ
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IRPC ได้รับุคั์ดเล่อกให้เป็นสมาชิกดัชนีค์วิามย่ั�งย่่น

ดาวิโจนส์ ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market)  

ประจำาปี ๒๕๖๓ ในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas Refining 

and Marketing สะทั้อนค์วิามสามารถในการดำาเนินธุุรกิจ

ด้วิย่นโย่บุาย่การพัื่ฒนาอย่่างย่ั�งย่่น ภิาย่ใต้การกำากับุดูแล

กิจการทีั�ดี รวิมทัั�งค์ำานึงถึง เศ์รษฐกิจ สังค์ม และสิ�งแวิดล้อม 

และผู้มีส่วินได้ส่วินเสีย่ของบุริษัทัให้เติบุโตไปพื่ร้อมกัน

IRPC ติดิอันดิับ DJSI ต่อเน่�องป็ีที� ๗ 
ตอกยำ�าการดิำาเนินธุุรกิจีตามุนโยบายการพัฒนาอย่างยั�งย่น
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พิธีุมุอบรางวัีลั CSR-DIW Continuous 
ป็ระจีำาปี็ ๒๕๖๓

เม่�อวัินอังค์ารทีั� ๑๗ พื่ฤศ์จิกาย่น ๒๕๖๓ ณิ สโมสรกองทััพื่บุก ถนนวิิภิาวิดี 

กรุงเทัพื่ฯ บุริษัทั พีื่ทีัทีั อาซึ่าฮี เค์มิค์อล จำากัด โดย่คุ์ณิวัิฒนโรจน์ เจริญพิื่ทัักษ์  

รองกรรมการผู้จัดการ สาย่งานบุริหาร ได้รับุมอบุ รางวัิลโค์รงการส่งเสริมโรงงาน

อุตสาหกรรมให้มีค์วิามรับุผิดชอบุต่อสังค์มและชุมชนอย่่างย่ั�งย่่น (CSR–DIW  

Continuous Award) ประจำาปี ๒๕๖๓ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม สังกัดกระทัรวิง

อุตสาหกรรม โดย่คุ์ณิศุ์ภิกิจ บุุญศิ์ริ รองอธิุบุดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทัรวิง

อุตสาหกรรม เป็นผู้มอบุรางวัิล
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ป็ตท.สผ. รับรางวีัลันวีัตกรรมุแห่งชื่าติ 
ดิ้านองค์กรนวีัตกรรมุดิีเดิ่น ป็ี ๒๕๖๓

นาย่พื่งศ์ธุร ทัวีิสิน (กลาง) ประธุานเจ้าหน้าทีั�บุริหาร และนาย่บัุณิฑิ์ต พัื่ฒนศั์กดิ� (ขวิา)  

ผู้ช่วิย่กรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย่งานบุริหารเทัค์โนโลยี่ บุริษัทั ปตทั.สำารวิจและผลิตปิโตรเลีย่ม จำากัด  

(มหาชน) หร่อ ปตทั.สผ. เข้ารับุรางวัิลนวัิตกรรมแห่งชาติประจำาปี ๒๕๖๓ ด้านองค์์กรนวัิตกรรมดีเด่น 

โดย่ ปตทั.สผ. ได้รับุรางวัิลเกีย่รติคุ์ณิ ประเภิทัองค์์กรขนาดใหญ่ จากสำานักงานนวัิตกรรมแห่งชาติ  

(องค์์การมหาชน) กระทัรวิงการอุดมศึ์กษา วิิทัย่าศ์าสตร์ วิิจัย่และนวัิตกรรม โดย่มี ฯพื่ณิฯ ดอน ปรมัตถ์วิินัย่

 (ซ้ึ่าย่) รองนาย่กรัฐมนตรี เป็นผู้มอบุรางวัิล ณิ โรงแรมสย่าม เค์มปินสกี� กรุงเทัพื่ฯ

ตลอดระย่ะเวิลาทีั�ผ่านมา ปตทั.สผ. ได้มุ่งเน้นการบุริหารจัดการนวิัตกรรมภิาย่ในองค์์กรให้

สอดค์ล้องกับุกลยุ่ทัธ์ุและเป้าหมาย่ในการดำาเนินธุุรกิจด้านสำารวิจและผลิตปิโตรเลีย่ม ซึึ่�งให้ค์วิามสำาคั์ญ

กับุการนำางานวิิจัย่และพัื่ฒนาขั�นสูงมาปรับุใช้ในการทัำางาน รวิมทัั�ง การบุริหารศั์กย่ภิาพื่ของบุุค์ลากร 

การจัดการข้อมูล และการประยุ่กต์ใช้เทัค์โนโลยี่ดิจิทััลและเทัค์โนโลยี่ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นย่นต์  

เพ่ื่�อเพิื่�มประสิทัธิุภิาพื่ในกระบุวินการทัำางานและรองรับุการเปลี�ย่นแปลงของธุุรกิจทีั�อาจจะเกิดขึ�น 

ในอนาค์ต ซึึ่�งจะเป็นประโย่ชน์ต่อการเสริมสร้างค์วิามมั�นค์งด้านพื่ลังงานให้กับุประเทัศ์
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GC ได้ิรับการจัีดิอันดัิบเป็็นสมุาชิื่กในกลุ่ัมุดัิชื่นีควีามุยั�งย่น
ดิาวีโจีนส์ (DJSI) ปี็ ๒๕๖๓ 
เป็็นอันดัิบที� ๑ ของโลัก ในกลุ่ัมุธุุรกิจีเคมีุภัูณฑ์์ ต่อเน่�องเป็็นปี็ที� ๒

บุริษัทั พีื่ทีัทีั โกลบุอล เค์มิค์อล จำากัด (มหาชน) หร่อ GC  

ได้รับุการจัดอันดับุเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีค์วิามย่ั�งย่่นดาวิโจนส์ 

(Dow Jones Sustainability Indices) หร่อ DJSI ปี ๒๕๖๓  

เป็นอันดับุทีั� ๑ ของโลก ในกลุ่มธุุรกิจเค์มีภัิณิฑ์์ ต่อเน่�องเป็นปีทีั� ๒ 

และย่ังติดอันดับุ Top 10 ประเภิทั DJSI World และ Emerging 

Markets ต่อเน่�องเป็นปีทีั� ๘ สะท้ัอนค์วิามมุ่งมั�นในการนำาแนวิทัาง

การพื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่นมาใช้ในการขับุเค์ล่�อนธุุรกิจ โดย่สร้าง 

ค์วิามสมดุลใน ๓ มิติ ได้แก่ เศ์รษฐกิจ สิ�งแวิดล้อม และสังค์ม  

ภิาย่ใต้หลักบุรรษัทัภิิบุาลอันเป็นพ่ื่�นฐานสำาคั์ญ ซึึ่�งการดำาเนินงาน 

ดังกล่าวิเป็นการสนับุสนุนและสอดค์ล้องกับุเป้าหมาย่การพัื่ฒนา 

ทีั�ย่ั�งย่่น (Sustainable Development Goals; SDGs) ของโลก 

และประเทัศ์ไทัย่
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ซีีอีโอ ป็ตท. รับโลั่เกียรติยศ 
“บุคคลัตัวีอย่างภูาคธุุรกิจีแห่งป็ี 2020”

เม่�อเร็วิๆ นี� - ฯพื่ณิฯ นาย่อำาพื่ล เสนาณิรงค์์ องค์มนตรีในรัชกาลทีั� ๙ ให้เกีย่รติ 

มอบุโล่เกีย่รติย่ศ์ “บุุค์ค์ลตัวิอย่่างภิาค์ธุุรกิจแห่งปี 2020” ภิาค์ธุุรกิจพื่ลังงานและสาธุารณูิปโภิค์  

ให้แก่ นาย่อรรถพื่ล ฤกษ์พิื่บูุลย่์ ประธุานเจ้าหน้าทีั�บุริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  

บุริษัทั ปตทั. จำากัด (มหาชน) ในพิื่ธีุประกาศ์เกีย่รติคุ์ณิบุุค์ค์ลคุ์ณิภิาพื่แห่งปี 2020 จัดโดย่  

มูลนิธิุสภิาวิิทัย่าศ์าสตร์และเทัค์โนโลยี่แห่งประเทัศ์ไทัย่ (มสวิทั.) เพ่ื่�อประกาศ์เกีย่รติคุ์ณิ 

และย่กย่่องบุุค์ค์ลทีั�ประสบุค์วิามสำาเร็จในการดำาเนินชีวิิต ทัั�งชีวิิตส่วินตัวิ ชีวิิตการทัำางาน  

และการอุทิัศ์ตนทัำากิจกรรมอันเป็นประโย่ชน์ต่อสังค์มและประเทัศ์ในด้านต่าง ๆ  นับุเป็นต้นแบุบุ

ทีั�ดีสำาหรับุผู้บุริหารยุ่ค์ใหม่ภิาค์ธุุรกิจในสังค์ม
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เอสซีีจีี คว้ีารางวัีลั “หุ้นขวัีญใจีมุหาชื่น” จีากข่าวีหุ้น ต่อเน่�องเป็็นปี็ที� ๒
มุุ่งมัุ�นสร้างการเติบโตระยะยาวี ตามุหลัักเศรษฐกิจีหมุุนเวีียน

เอสซีีจี	 โดย	 นายธุรรมศักิดิ�	 เศรษฐอุดม	 (ขวา)	 ผู�ช่่วยผู�จัดกิารใหญ่-กิารเงินและ 

กิารลงทุน	รับำมอบำรางวัล	“หุ�นขวัญใจมหาช่น	ประจำากิลุ่มอสังหาริมทรัพัย์และก่ิอสร�าง”	

ต่อเน่�องเป็นปีที�	๒	จากินายช่าญชั่ย	สงวนวงศ์	 (ซี�าย)	 ผู�อำานวยกิารหนังส่อพิัมพ์ัข่าวหุ�น

ธุุรกิิจ	ในกิารประกิาศรางวัล	“หุ�นขวัญใจมหาช่น”	ปีที�	๘	ซ่ี�งจัดโดยหนังส่อพิัมพ์ัข่าวหุ�น

ธุุรกิิจ	มหาวิทยาลัยหอกิารคุ�าไทย	และบำริษัท	แอสเซีส	โปร	เมนเนจเม�นท์	จำากัิด	(APM)	

ซ่ี�งได�รับำกิารสนับำสนุนจากิตลาดหลักิทรัพัย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)

รางวัิลดังกล่าวิสะท้ัอนค์วิามมุ่งมั�นในการบุริหารจัดการองค์์กรของเอสซีึ่จี ในสถานการณ์ิ

ทีั�มีค์วิามไม่แน่นอนสูง โดย่มุ่งสร้างค์วิามสมดุลระหว่ิางโอกาสและค์วิามเสี�ย่ง เพ่ื่�อให้สามารถ

พัื่ฒนาและส่งมอบุนวัิตกรรม สินค้์า บุริการ พื่ร้อมโซึ่ลูชันค์รบุวิงจรทีั�ตอบุโจทัย์่ค์วิามต้องการ

ทีั�หลากหลาย่ของลูกค้์าได้ทัั�วิภูิมิภิาค์ พื่ร้อมขับุเค์ล่�อนธุุรกิจให้เติบุโตอย่่างย่ั�งย่่นตามหลัก

เศ์รษฐกิจหมุนเวีิย่น (Circular Economy) เพ่ื่�อสร้างผลตอบุแทันและเพิื่�มมูลค่์าระย่ะย่าวิ 

ให้ผู้ถ่อหุ้น

ทัั�งนี� รางวัลหุ�นขวัญใจมหาช่นตัดสินจากการประเมินค์วิามนิย่มของนักลงทุันทีั�มีต่อ 

หุ้นสามัญของบุริษัทัมหาชนทีั�จดทัะเบุีย่นในตลาดหลักทัรัพื่ย่์แห่งประเทัศ์ไทัย่ทัุกกลุ่ม  

(ไม่นับุหลักทัรัพื่ย์่อ่�น ๆ) จำานวินประมาณิ ๗๐๐บุริษัทั จากกลุ่มตัวิอย่่างจำานวิน ๔,๐๐๐ ราย่ 

ระหว่ิางช่วิงเวิลาซ่ึ่�อขาย่ของตลาดหลักทัรัพื่ย่์แห่งประเทัศ์ไทัย่ ตั�งแต่วัินทีั� ๑ มกราค์ม -  

๓๑ ธัุนวิาค์ม ๒๕๖๒
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SPRC รับมุอบโลั่แลัะเกียรติบัตร CSR-DIW 
Continuous Award ป็ระจีำาป็ี ๒๕๖๓ ต่อเน่�องเป็็นป็ีที� ๕

เม่�อวัินทีั� ๑๗ พื่ฤศ์จิกาย่น ทีั�ผ่านมา นาย่สตีเว่ิน ลีวิิส กิ�บุสัน รองประธุานเจ้าหน้าทีั�บุริหาร

ฝ่าย่ปฏิิบัุติการ บุมจ. สตาร์ ปิโตรเลีย่ม รีไฟื้น์นิ�ง เข้ารับุมอบุโล่และเกีย่รติบัุตร CSR-DIW 

Continuous Award ประจำาปี ๒๕๖๓ ต่อเน่�องเป็นปีทีั� ๕ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

โดย่ได้รับุเกีย่รติจาก นาย่ประกอบุ วิิวิิธุจินดา อธิุบุดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธุาน 

ในพิื่ธีุมอบุรางวัิลในค์รั�งนี� ณิ สโมสรทัหารบุก กรุงเทัพื่ฯ

การได้รับุรางวัิล CSR–DIW Continuous Award ในค์รั�งนี� สะท้ัอนถึงค์วิามทุ่ัมเทัและ

ค์วิามตั�งใจของ SPRC ในการดำาเนินธุุรกิจด้วิย่ค์วิามรับุผิดชอบุต่อเศ์รษฐกิจ สิ�งแวิดล้อม สังค์ม

และชุมชนอย่่างย่ั�งย่่น และให้ค์วิามสำาคั์ญกับุการมีส่วินร่วิมรับุผิดชอบุต่อสังค์มและชุมชน 

อย่่างต่อเน่�อง โดย่ค์รอบุค์ลุมประเด็นหลัก ๗ หัวิข้อ ค่์อ การกำากับุดูแลองค์์กร สิทัธิุมนุษย่ชน

การปฏิิบัุติด้านแรงงาน สิ�งแวิดล้อม การดำาเนินงานอย่า่งเป็นธุรรม ประเด็นด้านผู้บุริโภิค์ และ

การมีส่วินร่วิมและการพัื่ฒนาชุมชน ซึึ่�งเป็นหลักในการปฏิิบัุติงานทีั�ทัำาให้เกิดการย่อมรับุ 

จากชุมชน สังค์ม เพ่ื่�ออยู่่ร่วิมกันอย่่างย่ั�งย่น่
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ไทยออยล์ัคว้ีารางวัีลัอุตสาหกรรมุดีิเด่ิน ป็ระจีำาปี็ ๒๕๖๓ 
ป็ระเภูทควีามุรับผิดิชื่อบต่อสังคมุ

เม่�อวัินทีั� ๑๔ ธัุนวิาค์ม ๒๕๖๓ คุ์ณิวิิรัตน์ เอ่�อนฤมิต ประธุานเจ้าหน้าทีั�บุริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บุริษัทั ไทัย่ออย่ล์ จำากัด (มหาชน) ขึ�นรับุรางวัิลอุตสาหกรรม 

ดีเด่น ประจำาปี ๒๕๖๓ (The Prime Minister’s Industry Award 2020) ประเภิทั

ค์วิามรับุผิดชอบุต่อสังค์ม จากพื่ลเอกประยุ่กต์ จันทัร์โอชา นาย่กรัฐมนตรี ในฐานะ

ประธุานในพื่ธีิุฯ ในโอกาสทีั�ไทัย่ออย่ล์ดำาเนนิธุุรกิจทีั�มุ่งเนน้การสรา้งสรรค์์คุ์ณิภิาพื่ชีวิิต

ให้ชุมชนและสังค์มด้วิย่ ใช้กลยุ่ทัธ์ุทัั�งเชิงรุกและเชิงรับุในการดูแลสุขภิาพื่ของชุมชน  

พิื่ธุีมอบุรางวัิลอุตสาหกรรมฯ นี�จัดขึ�นโดย่กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทัรวิง

อุตสาหกรรม ณิ ห้องมัฆวิานรังสรรค์์ สโมสรทัหารบุก ถนนวิิภิาวิดีรังสิต
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By: Ms.Supunnipa Wangngarm

WBCSD Update

On November 16, 2020, the Thailand Business Council for Sustainable Development 

or TBCSD in collaboration with the World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD), organized a online seminar on “Building resilience through applying risk  

management to environmental, social and governance (ESG) -related risks and  

post-pandemic challenges. The objective is to create an understanding of the  

organizational risk management tools for environmental, social and governance (ESG) 

to enable organizations to formulate appropriate business strategies and plans. Prepare 

for the situation that may rapidly change or disruption so as to reduces the potential 

risks and creates new opportunities as well as for the benefit of preparing  

Environmental, Social and Governance (ESG) Environmental, Social and Governance (ESG) 
Risk Management - and Business ChallengesRisk Management - and Business Challenges

after the after the CCOOVID-19VID-19 outbreak outbreak
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a sustainability report that discloses the ESG information. The seminar was conducted 

by Experts from WBCSD’s Redefining Value Program who presented a handbook of  

Integrating ESG Issues with Enterprise Risk Management or ERM in accordance with the 

COSO-ERM 2017 risk management framework created in collaboration between WBCSD 

and the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 

an organization formed by key Accounting and Auditing agencies in the United States 

of America. This handbook will help organizations prepare to prevent and adapt to risks 

and effectively seek out business opportunities during risk disruptions. This includes the 

current COVID-19 epidemic risk and diversity risk, social inequality and extreme  

weather events, etc.

The Importance of ESG for Business Operations: the driving force required by busi-

nesses to conduct an organization’s ESG risk assessment includes many factors: 1) Mega 

Trends changes and disruptions that negatively affect the world landscape and future 

business growth path; 2) Investors seeking additional information about the  

organization’s ESG performance; 3) Employees wishing to work in an organization  

operating with ESG in mind; 4) Customers who want more sustainable services and 

products; 5) Regulators that set more regulations or rules related to ESGs; and 6) NGOs 

and communities that increase the pressure on transparency in the operations of the 

organization.

 ESG Operations Perspectives in Thailand (Thai ESG Landscape): WBCSD research 

revealed that during the past COVID-19 crisis, businesses in Thailand made great efforts 

to adjust the organization’s operating model in accordance with environmental, social 

and governance sustainability or ESG and it also has a positive effect on the image of 

the organization as well. On the part of the Stock Exchange of Thailand (SET), the  

organization’s sustainability disclosure guidelines have been upgraded in conjunction 

with Vigeo Eiris, an international ESG assessor partner organization, to disseminate the 

information on Sustainability Assessment of Companies registered in Thailand” or “ESG 

Information” to compare the views on sustainability in the context of the Thai capital 

market through the perspective of an international organization. ESG information helps 

investors to make investment decision in Thailand by reflecting the potential for  

business growth and long-term corporate value. In 2020, the Stock Exchange of Thailand 

announced the list of companies with outstanding performance and focus on  

sustainable business development taking into account the environment, society and 
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good governance (ESG) in the context of Thailand. The companies that have been as-

sessed for sustainability and have been selected are included in the list of Thailand 

Sustaiability Invesment (THIS) with total number of companies of 124 companies, an 

increase from 51 companies since the first listing was announced in 2015.The increased 

number of companies represents a remarkable breakthrough for companies registered 

in Thailand that focus on the implementation of the ESG risk management approach in 

the business operation to be a sustainable organization.   

WBCSD and COSO Risk Management Operations Overview: WBCSD, in collaboration 

with COSO, drafted an integration of ESG issues with Enterprise Risk Management (ERM) 

based on the COSO-ERM Risk Management Framework as a guideline for various  

organizations to understand and turn to focus on the ESG risk management issues  

related to business operations. So, the business can use to manage risks more  

effectively. COSO Enterprise Risk Management or COSO-ERM 2017 is a new risk  

management framework revised from the ERM Risk Management Framework adopted 

by COSO in 2004. The objective of this update is due to increased and faster changes 

in environmental factors and new forms of risk than ever before, as well as changes in 

customer behavior and organizational stakeholders, COSO completed a review and 

revision of the new risk management framework and published in June 2017 to manage 

the risks more productive and efficient and to maintain the capability and create  

sustainability for the organization in the future.
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COSO-ERM 2017 consists of 5 components with 20 principles:
Component 1: Governance and Culture has 5 principles: 1) establishing  

a corporate committee to supervise risks 2) define an  

organization 3) define an organizational culture 4) show 

commitment to corporate values and 5) motivate, develop 

and retain competent personnel.

Component 2: Strategy & Objective Setting has 4 principles: 1) analyzing 

the structure of the business, 2) defining acceptable risks, 

3) assessing strategies in different ways, and 4) defining 

objectives of business operation

Component 3: Performance has 5 principles: 1) identifying risks,  

2) assessing the severity of the risks, 3) ranking risks,  

4) responding to risks, and 5) creating an overview of the 

organization’s risks.

Component 4: Review & Revision has 3 principles: 1) assessing significant 

changes, 2) reviewing risks and performance, and 3) finding 

ways to improve the organization’s risk management.

Component 5: Information, Communication & Reporting has 3 principles: 

1) pushing the use of information technology,  

2) communicating risk information, and 3) reporting on 

 risks, culture and performance.

Learning about the COVID-19 pandemic and ESG risk  

assessment perspectives: the COVID-19 epidemic crisis is driving 

a dramatic change in the business context. Most business sectors 

have a more flexible operating policy (Business Resilience)  

and are developed and adapted to accommodate changes  

(Adaptability) and good planning to help work smoother and 

more efficient (Effective Continuity Planning). In considering  

effective organizational risk management in a new context  

(New Normal), business sector must plan to prepare for the 

prevention and adaptation to be in line with the changing  
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current environment, including the changing operating context, product transition,  

changing market demands and business models, new supply chains, business risks from 

increasing litigation, investors and activists are calling for more scrutiny, reporting and 

disclosures on ESG, as well as the introduction of more digital formats and virtualization 

operations. Changes in business contexts pose a challenge to corporate sustainability 

management in accelerating supply chain risk management, human rights management, 

diversity management, diversity & equality and geopolitical landscape management. 

The lessons from the recent COVID-19 outbreak situation clearly show that operating 

on the principles of ESG is more important than ever for the business sector. Companies 

with a strong commitment to ESG principles are able to cope well with crises and  

create business opportunities through changing context in various areas.



By: SCG

Energy & Climate Solution
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The global challenge posed by climate change is escalating to the point where 

the world is seeking an immediate response to the climate emergency. Such the  

predicament will gravely have a long-term impact on the economy, environment, and 

society due to the over-exploitation of resources. Thus, resource use efficiency is the 

best choice for survival at the moment.

“SCG” believes in the Circular Economy where it puts resource efficiency at the 

forefront. It has incorporated this approach into business operations and set targets to 

reduce greenhouse gas emissions and achieve Net Zero by 2050 to keep the global 

temperature rise below 1.5 Celsius degree according to the Paris Agreement. The  

company has adopted the following strategies:

Packaging Business applies the principles of Circular Economy in various aspects 

of business operations. In terms of product design solutions, our focus is on designing 

products with fewer resources along with reusability and recyclability. The efficient  

supply chain management process is already in place and increases the proportion of 

recycling in the production process. 

Chemical Business has applied technology to put the circular economy into 

practice throughout the supply chain, ranging from product development (enhancing 

SCG Accelerates Transition 
Toward Circular Economy as 
Viable Solutions to Overcome 
Economic, Socia l and  
Environmental Crisis and A 
Sustainable Way to Address 
Global Warming
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the recycling capability such as Mono-materials) and plastic recycling technology  

development (increasing the proportion of wastes as raw material) to digital platform 

development as a tool for waste sorting and collecting (creating waste-free communities 

and supporting waste banks operation).

Cement-Building Materials Business emphasizes the technology with the  

innovation integration to develop the products and services to meet customers and the 

 environmental needs under “SCG Green Choice.” The label offers the products made 

from recycled material, finished product that reduces waste in the installation process, 

and products and services help to reduce energy consumption or use renewables such 

as solar energy. These efforts lead to “Green Living and Green Society,” which include 

reused waste materials under the campaign “Turn Waste to Wealth” to benefit society.

SCG has adopted National Climate Solutions (NCS) as a means to mitigate  

climate change by implementing a series of conservation projects from building check 

dams, land reforestation, mangrove reforestation to seagrass restoration under the  

initiative “Conserving Water from Mountain to River” as well as quarry rehabilitation 

efforts.

 At the same time, SCG has inspired the public and foster partnership network, 

which this year proliferated from 45 partners last year to 180 partners. The collaborative 

network has proposed four key solutions: Water Management, Waste Management, 

Agri-Circular Economy, and Circular Economy in Construction Industry at the SD  

Symposium 2020: “Circular Economy: Actions for Sustainable Future” as solutions 

and recommendations for further implementation. 
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1. Build the water reuse management system. In preparation for the severe 

drought next year, the collaboration aims to drive farmers to become self-resilient and 

learn to adopt the land readjustment method and the technology. The government 

must also take part in the project to educate farmers and new farmers who return home 

from the Covid-19 economic impact and expand the ideas nationwide. The project aims 

to reduce social inequality, revive the community economy, and increase the country’s 

agricultural yield for Thailand to become the world’s kitchen.

2. Promote 100% Zero-burning agriculture within 2022. Farmers are encouraged 

to convert waste materials such as rice stubble, sugarcane leaves, hay into alternative 

energy, biomass, animal feed, and plant-based packaging. This approach will help reduce 

PM 2.5 dust and generate revenue of 25,000 million Baht per year. The sharing economy 

system is introduced to establish the community machine fund to increase farmer’s 

access to agricultural technologies to improve planting and harvesting processes and 

increase their yield without investing or owning any machine.

3.  Urge the government to set plastic waste management as a national  
agenda. The government must amend or add new laws regarding waste management 

and enforce them seriously. The plastic waste management system roadmap needs  

a concrete framework and a clear target and work process. Besides, all concerned  

parties should be allowed to work together. The efforts also include promoting recycled 

products and providing tax privileges to the waste management and recycling  

businesses.
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4. Promote the circular economy in the construction industry. To shift 

the industry toward a Green and Clean Construction, the government needs to 

take the lead. The official should be a role model in setting up a new  

procurement guideline for mega infrastructure projects. Adopting technology to 

manage resources for maximum efficiency and minimizing material waste also 

needs to be included. Alternatively, incentivizing the contractor with a tax  

privilege will help accelerate a shift to using eco-friendly or recycled materials 

in the construction industry. 

We are all contributing to environmental problems. But at the same 

time, we can come together and solve them. An effort to keep the  

temperature rise below 1.5 Celsius degree according to the Paris Agreement 

will come true if all parts join the movement and adopt the Circular 

Economy to carry out concrete activities for creating sustainability in the 

economy, society, and environment.  

 For those interested, please find more information 

at https://bit.ly/3mK09q8 or scan a QR code below. 

Check out other SCG news at  https://scgnewschannel.

com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnews-

channel or Line@: @scgnewschannel



The way for Sustainability
By: PTT Exploration and Production Public Company Limited

PTTEP Commits to Drive Business 
Towards Sustainability

Operating under the concept of sustainable development throughout 35 years, 

PTTEP strives to provide energy security through continuous growth and competitive 

returns through responsible operations to create long-term value to all stakeholders.

PTTEP developed the Sustainable Development Framework as the strong  

foundation to support our journey towards sustainability to achieve our vision of  

becoming the “Energy Partner of Choice”. The framework comprises three main  

components namely: High Performance Organization (HPO) or “Be Smart”, Governance, 

Risk Management and Compliance (GRC) or “Be Good”, and Stakeholder Value Creation 

(SVC) or “Be Responsible”. The framework also corresponds with the United Nations 

Sustainable Development Goals (SDGs).
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PTTEP is confident that this strong foundation as well as conscious consideration 

of all stakeholders’ interests will enable us to deliver value and foster sustainability for 

the wider world (From We to World).

Within the Sustainable Development Framework, PTTEP formulated the  

sustainability strategy through the materiality assessment process to address and prepare 

for future challenges, cope with energy transition as well as create long-term sustainable 

value in response to stakeholders’ expectations. Our sustainability strategy consist  

of the following:

1. Execute & Expand

2. Smart Assurance & GRC in Common sense

3. Greenhouse Gas Reduction

4. Circular Model for E&P

5. Ocean for Life

Be Responsible

Be
 S

m
ar

t Be GoodSD
Framework

59



Apart from operating in accordance with the sustainability 

strategy, PTTEP realizes the importance of business operating 

under the “New Normal” or the new way of working that will 

affect our work patterns after the COVID-19 pandemic. Therefore, 

PTTEP has developed a short-term (1-2 years) strategic plan  

under the New Normal Transformation project in response to the 

volatility and uncertainty in various situations. For example,  

established the New Ways of Working Project Taskforce to study 

for a new way of working as well as to enhance information 

system and technology efficiency to support full implementation 

of teleconference and online training (Online Enhancement). 

Additionally, PTTEP also implemented SPENDSMART project to 

improve work-cost efficiency within the company.

Amid the ongoing COVID-19 pandemic, PTTEP, as a Thai 

national petroleum exploration and production company, with 

the mission to provide energy security to Thailand as well as 

delivering sustainable value for the society, has applied the  

exploration and production related technology to protect  

medical professionals and prevent the proliferation of viruses. 

PTTEP has also earmarked 35 million Baht to hospitals,  

educational institutions and organizations in Thailand and other 

countries to support the fight against COVID-19. 
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Sustainable Development
By: Chevron Thailand Exploration and Production Limited

“A Journey Inspired by the King”  
Year 8 employs the Late King’s Wisdom 

to future-proof national recovery in  
times of crisis

“The Power of Human Energy: A Journey Inspired by the King” project returned 

for the 8th year to spearhead activities via online and offline platforms, aiming to spread 

the knowledge, raise awareness, and inspire the public to apply the King’s Philosophy 

in combating floods, droughts, and other crises in a sustainable manner.
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“The Power of Human Energy: A Journey Inspired by the King” is a nine-year  

project that began in 2013. Twenty-twenty marks the eighth consecutive year that Chevron 

Thailand Exploration and Production, Ltd., Institute of Sufficiency Economy, Agri-Nature 

Foundation, and King Mongkut’s Institution of Technology Ladkrabang (KMITL), have 

joined hands with partners from all sectors, including the government, the private,  

the academic, the civil society, local communities and the media sectors. The objective 

was to disseminate and apply the Late King Bhumibol Adulyadej’s philosophy in the 

management of soil, water, forest, and human resources, while establishing Pa Sak  

Watershed as a role model of sustainable management of resources prior to expanding 

its practices to other watersheds nationwide.

Dr. Wiwat Salyakamthorn, chairman of World 
Soil Association and advisor to the Agri-Nature 
Foundation, said, “Positive results from our  
continuous efforts throughout 8 years of A Journey 
Inspired by the King have shown us that the Late 
King’s Philosophy in the management of soil,  
water, forest, and human resources is the set of 
knowledge that truly enables us to be  
self-sufficient. Living by this philosophy creates  
a sustainable self-stability as protection from  
internal and external shocks while being able to 
help others during crises and disasters.”

Artit Krichphiphat, business support general 
manager, Chevron Thailand Exploration and  
Production, Ltd., said, “For the past eight years,  
A Journey Inspired by the King project has organized 
campaign activities in different areas across the  
country, while producing a series of education  
materials to raise awareness and inspire members  
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of the public to practice the Late King’s Philosophy. One of the project’s 
priority is to reiterate to the public that this philosophy is the way of life 
that will help us sustainably survive through floods, droughts, and other 
crises. The ongoing COVID-19 pandemic reminds us that it is time that we 
must put the Late King’s Wisdom to practice.”

The project utilizes “Aou Mue” 

collaborative farming – one of  

Thailand’s long-established farming 

traditions – to showcase to eager 

participants how to Improve the use 

of their lands with Khok Nong Na 

Model farming concept based on 

the Late King’s Philosophy. The 

project successfully applied Khok 

Nong Na model to different project areas with different geosocial landscapes which will 

be a pilot farm to provide farmers and enthusiasts hands-on knowledge on how to  

apply this concept to their own lands.  This will inspire more people to follow the path 

of the Late King which is key driver to the progress. To date, the project has been  

implemented in 25 watersheds nationwide and more than 20,000 participated in the 

project activities.

A Journey Inspired by the King project Year 8 organized ‘Aou Mue’ activity in three 

areas. First is Kanlayaniwattana District in Chiang Mai, located in Ping watershed  

surrounded by forests and steep mountains and served as the Northern region’s PM2.5 

absorbing forest. Second is Mueang District, Chaiyaphum located in Chi watershed. 

Chaiyaphum is called the water bank of Northeastern region as it is the origin of  

Chi River, one of the most important rivers in the region. Third is Ban Pho,  

Chachoengsao. Located in Banpakong watershed, the area has a unique three-water 

ecosystem where fresh water, brackish water, and saltwater meet. These landscapes 

were chosen to show that the Late King’s Philosophy can truly be adapted to different 

environments with different issues at hands.
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Moreover, A Journey Inspired by the King continues to put great emphasis on  

producing educational materials in various forms to share knowledge and success stories 

of those who follow the Late King’s footsteps. These materials have been shared across 

the project’s communication channels and mass media to inspire action among  

the public.

 

The success of “The Power of Human Energy: A Journey Inspired by the 

King” has also triggered tangible change in the establishment of government 

policies that encourage farmers to apply Khok Nong Na model for water and land  

management in order to sustainably improve their quality of life. Most recently, 

Khok Nong Na model 

has been included in 

t he  gove rnment ’ s  

economic and social 

recovery measures to 

cushion the public from 

the impact of COVID-19. 

This includes the Minis-

try of Agriculture and 

Cooperat ives’  One 

Tambon,  One New  

Theory Agriculture Group, with a budget of 9,805.7 million baht and the  

Department of Community Development’s project to drive development  

and improve people’s quality of life in a sustainable way, using Khok Nong Na 

model, with a budget of 4,784 million baht. These efforts aim to improve people’s 

quality of life by strengthening the country’s economy from the grassroots.

For those interested in “The Power of Human Energy: A Journey Inspired  

by the King,” please visit www.facebook.com/ajourneyinspiredbytheking or  

https://ajourneyinspiredbytheking.org
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Life & Health
By: Ms.Supunnipa Wangngarm

Plastic in the environment can corrode or break down due to the thermal action 

of ultraviolet light, wind (wind) and wave force. The waste is converted into smaller 

particles called “Micro-plastics” and “nano-plastics”, as well as “toxic chemicals”  

that are a mixture of that plastics and because microplastics are smaller in diameter 

Plastic contamination  
in the environment ...  
a hidden threat! that  

have a serious  
impact on human health
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from 5 mm to nm (as small as the size of a bacteria or virus), they are easily dispersed 

in the environment - in rivers, lakes, oceans, on land, in soil or in the air (in the form of 

dust), and partially slips into the human food chain such as fish and shellfish, seaweed, 

salt, shrimp paste, as well as contaminate in various foods and beverages. When humans 

breathe air into the lungs or swallow foods and beverages that contain contaminated 

plastic, this will have impacts on human health in both the short and long term.

In January 2020, World Wildlife Fund, headquarters or WWF International,  

together with academics from the University of Newcastle, Australia revealed a research 

study “No Plastic in Nature: Assessing Plastic Ingestion from Nature to People”  

that found that humans get small amounts of plastic into the body through  

consumption of approximately 5 grams per week (equivalent to 1 credit card) or the 

amount of plastic more than 2,000 pieces or 21 grams per month or 250 grams per year, 

which is regarded as the world’s first scientific data processing study. In the 26th United 

European Gastroenterology (UEG) in Vienna, Austria, the issue of microplastics found in 

human feces has been raised.  

Researchers from the Medical  

Un i ve r s i t y  o f  V i enna  and  

Environment Agency Austria  

presented their findings to the  

conference that microplastics 

were found in all fecal samples 

collected from people. Join  

studies from many countries 

around the world can identify as 

many as 9 types of plastics in the feces. In every 10 grams of human feces, 20  

microplastics are found. All plastics found varying in size from 50 to 500 micrometers. 

Polypropylene (PP) and polyethylene terephthalate (PET) plastic was the most common.

From the above research, although these microplastics are mostly excreted from 

the human body through feces but there are still plastic particles equivalent to the size 

of some bacteria or viruses in the body that may be deposited into the respiratory, 

nervous, cardiovascular and kidneys, digestive system, circulatory system and spread  
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to tissues and organs of the  

body causing arteriosclerosis,  

cancer, diabetes, as well as toxic 

to human reproduction and  

development.

When the pathogenic  

m i c r o p l a s t i c s  l u r k  

everywhere in the air we 

breathe, the food chains, the 

water we drink, and the food 

we eat, it can be said that  

microplastics are a silent hazard 

that everyone needs to be 

aware of and protect against. 

The  bes t  re sponse  and  

prevention is to reduce and 

prevent plastic waste from the source, especially single-used plastics, along with 

choosing environmentally friendly materials. All related sectors including  

government, private and public sectors must cooperate and work together to  

integrate work into one direction in order to take action to effectively prevent  

and solve plastic waste problems to achieve concrete results and sustainability  

in the future.

__________________________________________________________________________

Sources: 

1. https://www.wwf.or.th/our_news/publication/news/?uNewsID=358197 (Retrieved on 

16 November, 2020)

2. https://blue.star-board.com/news/did-you-know-youre-eating-plastic-join-the- 

crew-of-eat-less-plastic/ (Retrieved on 16 November, 2020)

3. https://www.bbc.com/thai/international-45956262 (Retrieved on 16 November, 2020)
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By: GC Maintenance and Engineering Company Limited

Vision to Action

 GC Maintenance and Engineering Company Limited or ”GCME” is one 

of the subsidiaries of PTT Global Chemical Public Company Limited (GC), 

located at 22/2 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut, Amphur 

Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand (Map Ta Phut Industrial Estate)

The concept of driving business and caring for 

the society of GC Maintenance and 

Engineering Company Limited
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GCME mainly provides maintenance & engineering services for GC Group and PTT 

Group by providing business maintenance services  such as static service, rotating  

service, plant maintenance services, chemical cleaning, turnaround management,  

maintenance engineering, critical machine maintenance, long term maintenance contract 

and providing engineering business such as EPC project execution, engineering business 

feasibility study, EPC management service (EPCm), 3D point cloud solution and services 

manpower supply, document management and providing inspection services such as 

advanced NDT service inspection, consulting inspection management and execution 

service integration, condition monitoring service for petrochemical plants, oil refineries, 

gas separation plants, power plants, machinery, equipment and utilities.

With the company being the main service  

provider in engineering, project construction, plant 

and maintenance of machinery and equipment in 

petrochemical plants, oil refineries, the company 

gives importance to the design, construction,  

installation of equipment and maintenance of  

equipment and machine that does not affect the 

environment and also has a major role in supporting 

customers to achieve their policy and environmental 

goals, such as VOC-Volatile Organic Compound  

Project of the PTT Global Chemical Group. GCME has 

designed and constructed VOC-Volatile Organic  

Compound system that is emitted from the product 

storage tank and shipping vessels during product transfer by incinerating at a high  

temperature of approximately 800 Degree Celsius with a vapor efficiency of 99.95%  

and contributing to significant reduction of odors that affect surrounding community.

The company also focuses on business operation in accordance with the  

sustainable development approach, for example, in our project work, we have adjusted 

soil surface (site preparation), and also supported the employment of local personnel 

as engineer and administrator. This creates a social and local economic benefit as well. 
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 The company has a policy to bring innovation and new technologies to take 

part in the development and improvement of work processes in order to add value for 

the customer as well as to increase the potential for problem solving and reducing the 

impact on the environment by investing in various tools. GCME business are as follows.

1. Maintenance and inspection business such as

• Eddy Current Array Detection technology for abnormalities on  

the surface of the inspected equipment such as cracks by using  

electromagnetic principles which can reduce time and inspection  

procedure, resulting in more than 10 times faster than traditional  

techniques and can measure the crack depth. Moreover, the technique 

is environmentally friendly as no chemicals are used for the inspection. 

• CUI Assessment Software assesses the likelihood of corrosion under 

insulation by evaluating relevant variables. So, the company is able to 

effectively identify the location of corrosion occurred under insulation 

and recommend appropriate methods for inspection and monitoring 

corrosion under the insulation. In 2021, the company will develop  

a software to be able to determine an appropriate inspection plan  

including suggesting methods and methods for repairing pipes or  

equipment that are damaged from the inspection

• Fully Hydraulic Powered Robot : Catalyst Removal by using  

a hydraulic powered robot device to replace people in catalyst  

unloading operations in hazardous conditions such as confined spaces, 

work under dangerous toxins, work under high temperature in order to 

increase the safety of the operator.

• Magnetic Vertical Drive Robot : High Pressure Washing and Steel 

Surface Preparation is a device that moves vertically over a metal 

surface with a strong magnetic system which can be used in a variety 

of applications such as high pressure washing and steel surface  
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preparation that can reduce the cost of setting up scaffolding, reduce 

the preparation time for work to solve problems that are difficult to 

reach by the operator.

• Riser and Jetty Pile Inspection is a technology to inspect corrosion on 

riser and jetty pile by using intermittent eddy current inspection  

technology. This will be able to measure the thickness of steel through 

wrapping and sea barnacles. There is no need to dismantle, wrapping 

or eliminate marine barnacles before inspection.

• Smart Sensors (Vibration and Temperature) are vibration and  

temperature receivers for checking the condition of machinery and 

equipment in the factory. This receiver can continuously collect machine 

condition data, send information via online system, increase the safety 

of the operator and can analyze the condition of machinery and  

equipment in the factory more efficiently.

2.  Engineering business such as

• Smart Engineering is the introduction of new technology, tools or 

software to assist in design & engineering work to increase performance, 

reduce mistakes, reduce working time, bring efficient engineering software 

as well as modern tools to help in engineering work and to modify  

the traditional work processes by using digital technology such as AI  

development and machine learning for smarter design verification.

• The use of 3D Laser Scanning technology to assist in engineering design 

or in some areas that are inaccessible for site surveys and can be  

effectively used in conjunction with other 3D software in designing.

• Developments in smart engineering help increase the accuracy of  

the design and reduce various errors and changes that may occur in 

information design management to utilize and optimize future project 

work.



72

 The company has been certified by international standards as follows.

• Certified ISO 10006: 2017 Certification 

BUREAU VERTIAS / IMS ISO 9001: 2015 

which is a project management system 

certification.

• IMS certification: (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)  
is an international standard for occupational  
health and safety management system from the  
Management System Certification Institute or MASCI, 
which will increase the effectiveness of occupational 
health and safety for employees in the organization 
such as preventing loss from work accidents, protecting 
employees’ health from operation and create  
a better operating environment, resulting in better 

performance.

• Green Industry Award (GI) Level 3: green culture, 
systematic environmental management, monitoring 
and evaluation and review by the Ministry of  
Industry for the first t ime for continuous  
development.
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Business Operation to Drive Society towards Low Carbon and Green Society

From government policy which has encouraged small and medium-sized industries 

to effectively reduce energy and use clean energy that affects the environment. It will 

allow the industry to use clean energy and reduce pollution problems. Therefore,  

the cooperation of PTT Innovation Institute (PTT INI) and PTT Global Chemical Public 

Company Limited (GC) has been established to develop innovative micro-scale heat 

exchanger (MHX) for industrial heat exchange. The GC Maintenance and Engineering Co., 

Ltd. (GCME) has adopted the technology to be further developed and commercialized 

to promote the use of clean energy in small and medium industries by using MHX as a 

heat exchanger, cooling the waste from liquefied natural gas (LNG) instead of using 

liquefied petroleum gas (LPG), fuel oil, diesel, electric power in many devices such  

as cooling water system, waste water system, small power plants and other cooling  

generators. As a result, this lowers CO2 which can be applied to claim carbon credit in 

the form of tax refunds or other benefits.



74

By: Ms.Pinyada Charoensin

Member Activities

TBCSD PARTNERS    WITH    3    KEY    

AGENCIES    OF    THE    COUNTRY    SHOWING    

A COMMITMENT TO DRIVE THAI BUSINESSES 

TOWARDS SUSTAINABILITY

On December 8, 2020, the Thailand Business 

Council for Sustainable Development (TBCSD) held 

the TBCSD Gala Dinner 2020 at Centara Grand Hotel, 

Central Plaza Ladprao, Bangkok with an important 

objective to listen to keynote speech and the vision 

of the organization in driving the Thai economy, 

society and the environment towards sustainability 

including sharing experiences on development that 

takes into account the environment and society.  

This event was highly honored by Mr. Prasert  

Bunsumpun, Chairman of Thailand Business Council for Sustainable Development, 

presided over the event along with executives from nearly 40 TBCSD member  

organizations covering major industries in Thailand and executives from partner  

organizations of TBCSD, as well as three main agencies of the country, namely the 

Federation of Thai Industries, the Board of Trade of Thailand and the Stock  

Exchange of Thailand.
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Keynote speaker by H.E. Mr. Pirkka  

Tapiola, Ambassador of the European Union to 

Thailand “EU Green Deal”. He stated that “The 

European Union is strongly supporting the transition 

to a low-carbon, more resource-efficient and  

sustainable economy and it has been at the  

forefront to build a financial system that supports 

sustainable growth. The European Green Deal is 

Europe’s new growth strategy.  It serves as the 

roadmap, supporting the transition to a climate-neutral and more sustainable economy.  

The announced Green Deal includes measures to shift energy supply to renewable 

energies, improve energy efficiency of transport and housing, make food systems  

sustainable and products last longer, be better repairable and recyclable. It offers  

a direction for all EU policies, from Research and Innovation to industry, trade and 

consumers.”

  

The Executive Committee of Thailand Business Council for Sustainable  

Development (TBCSD) led by Mr. Prasert Bunsumpun, Chairman of TBCSD, along with 

Dr. Arak Sutivong, President of the Siam Commercial Bank Public Company Limited,  

Mr. Ninnart Chaithirapinyo, Chairman of the Board of Toyota Motor Thailand Company 

Limited, Mr. Chatchai Luanpolcharoenchai, Thailand Country President of Dow Thailand 

Group, Mr. Noppadol Pinsupa, Ex-President and Chief Executive Officer of IRPC Public 
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Company Limited and Senior Executive Vice President, Innovation and Digital of PTT  

Public Company Limited, Mr. Boonyanit Wongrukmit, Governor of Electricity Generating 

Authority of Thailand, Mr. Somchai Lertsutiwong, Chief Executive Officer of Advanced 

Info Service Public Company Limited and Dr. Wijarn Simachaya, Secretary General of 

TBCSD and President of Thailand Environment Institute jointly stated the summary of 

TBCSD’s work and TBCSD’s direction of 2021 that “over the past year, TBCSD has  

contributed to the sustainable development of business sector while expanding its 

framework to jointly address the country’s environmental and sustainable development 

issues. The key issues are PM2.5, climate change, plastic waste, electronic waste and 

biodiversity, etc. by working together to plan action for the Thai private sector to be  

a role model and work with other sectors to present plans for dealing with problems 

and practical guidelines for concrete results. In addition, there is a systematic data  

collection and reporting. TBCSD also works in conjunction with the WBCSD network, 

development partner organizations and three main partner organizations to scale up 

various works, exchange knowledge and best practices. In 2021, TBCSD will continue to 

drive problem solving and mobilize cooperation to overcome country’s challenges and 

ongoing issues. TBCSD will also promote knowledge dissemination and exchange as well 

as increase the capabilities of members in order to have a good understanding and work 

on related issues effectively. There is also an activity to promote Thai youth to drive 

the Sustainable Development Goals (Youth in Charge) and, most importantly, to promote 

a fair policy for all sectors and translate policy into practice for concrete results”
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Commitment ceremony attended by executives from 40 TBCSD member  

organizations in cooperation with 3 partner organizations join together to show their 

commitment “TBCSD empowers sustainable business to build back better” to express 

the power of cooperation in the Thai business sector in moving the business towards 

Sustainability.

A panel discussion on Sustainable Growth Strategy in the ‘New Normal’ era by 

1) Mr. Auttapol Rerkpiboon, President and Chief Executive Officer of PTT Public  

Company Limited, 2) Mr. Supant Mongkolsuthree, Chairman of the Federation of  

Thai Industries, 3) Mr. Kalin Sarasin, Chairman of the Thai Chamber of Commerce and 

Board of Trade of Thailand and 4) Dr. Pakorn Peetathawatchai, President of the Stock 

E x c h a n g e  o f  T h a i l a n d  

participate in the discussion  

on the topic of the Sustainable 

Growth Strategy in the ‘New 

N o r m a l ’  e r a  t o  s h a r e  

information on sustainable  

business practices after the  

COVID-19 epidemic, which is a 

method that Thai businesses 

c a n  a p p l y  i n  b u s i n e s s  

operations according to the 

organization’s context.
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Mr. Auttapol Rerkpiboon, President and Chief 

Executive Officer of PTT Public Company Limited said, 

“In 2020, around the world and Thailand has been  

affected by the coronavirus epidemic situation, leading 

to changes in society, business, consumer behavior.  

A new context or New Normal is a very challenging time 

for Thailand and the PTT Group. Therefore, PTT Group 

still has to maintain the strength of its core business 

and create new businesses instead of growing in the form of old by applying  

technology and innovation to all sectors to enhance the competitiveness of the  

country, be ready to develop society and raise the quality of life of Thai people  

according to the concept of PTT or Powering Thailand’s Transformation by building 

strength from within, merging with openness of thought and receiving context from the 

outside. This will meet the needs of consumers and the expectations of stakeholders 

with “PTT by PTT” strategy, namely P artnership and Platform, T echnology for All and 

T ransparency and Sustainability. In addition, the concept of 4R (Resilience, Restart,  

Re-imagination, Reform) is applied to management to cope with the crisis and reduce 

the impact on business operations during the outbreak in line with the ESG  

sustainability management framework in conjunction with the implementation of  

the mission to build energy security for the country and seek new forms of investment 

to expand business and drive the country’s economy”. 

Mr. Supant Mongkolsuthree, Chairman of the 

Federation of Thai Industries said, “from the natural 

resource crisis that affected the economy, faced with 

the risk of supply from raw material shortages in  

production and environmental pollution, including the 

epidemic of COVID-19 outbreak forcing us to focus on 

the cost-effective use of resources, change the  

development direction to focus on sustainable  
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development and drive the industry to Thailand 4.0/Industry 4.0. Federation of Thai 

Industries representing the industrial sector and focusing on the service organization has 

promoted and encouraged members to produce environmentally friendly products and 

services, change the production model to be an eco-industrial factory leading to the 

development of an eco-industrial city, including promoting the industrial sector to man-

age water, environment, waste products and packaging under the principles of circular 

economy and system implementation as well as the application of IoT o  

develop into a Smart Industry that can adapt to meet the New Normal era and  

operate the business sustainably”. 

Mr. Kalin Sarasin, Chairman of the Thai Chamber 

of Commerce and Board of Trade of Thailand said,  

“The importance of sustainable development is that 

everyone has to participate, both the public and private 

sectors and the people must cooperate and primarily 

consider the benefits for the country so as our country 

will grow sustainably.”

Dr. Pakorn Peetathawatchai, President of the 

Stock Exchange of Thailand said, “Under the current 

context in which the situation has changed rapidly, the 

Thai business sector has adapted and focused more on 

sustainability issues. This is not only good for society 

and the environment but it also allows the business 

sector to manage risks well and grow strongly and 

continuously. SET is promoting the registered companies 

to realize the above importance and promoting sustainable growth under the vision  

of “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone”.
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In addition, the event also had an award ceremony for outstanding 

research of the Health and Global Warming Fund. Professor Yong  

Poovorawan, M.D., Chairman of the Executive Board of Director of 

Global Warming and Health Fund presented an award to the best youth 

research project.

With the strong cooperation of TBCSD member organizations  

and both national and international networks, TBCSD is therefore  

a leader in broadening sustainable business operations and  

supporting Thailand towards sustainable development.



Bangchak Wins Sustainable Development 
Excellence Award

Bangchak Corporation Public Company Limited has  

recently won the Sustainable Development Excellence Award 

from HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn at the Thailand  

Corporate Excellence Awards 2020. This recognition is  

granted to the firm that has the highest score of Sustainable 

Development Excellence in a survey conducted among  

high-level executives. Prime Minister General Prayut Chan-o-cha 

has attended the award-presentation ceremony, which was held 

through the collaboration between the Thailand Management 

Association and the Sasin Graduate Institute of Business  

Administration of Chulalongkorn University. 

PR News
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Chevron wins CSR Excellence Award 
from the American Chamber of Commerce for 11th 
consecutive year

(From left) Jeff Lehrmann, managing director, Chevron Asia South Ltd.; Hatairat 

Articharte, corporate affairs manager, Chevron Thailand Exploration and Production, 

Ltd.; Gregory Wong, AMCHAM President; Pornsuree Konanta, communications and 

social investment manager, Chevron Thailand; Michael George DeSombre, United 

States ambassador to Thailand and Artit Krichphiphat, business support general 

manager, Chevron Thailand, at the 2020 AMCHAM CSR Excellence Award ceremony.

Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd. was recently awarded the 

“Platinum Level” Corporate Social Responsibility Excellence Award from the American 

Chamber of Commerce (AMCHAM) during the 2020 CSR Excellence award  
ceremony. Michael George DeSombre, United States ambassador to Thailand,  

presented the award to Chevron Thailand, represented by Jeff Lehrmann, managing 

director, Chevron Asia South Ltd.

The CSR Excellence Recognition award ceremony is organized every year by the 

AMCHAM to honor members who lead by example in corporate social responsibility 

practices. Chevron took home the CSR Excellence Award for the 11th consecutive year, 

earning the prestigious platinum level for the second year, from its long-standing 4E’s 

corporate responsibility framework which consists of Education, Environment and 

energy conservation, Economic development, and Employee engagement. 

82



Dow Thailand receives CSR Excellence Award 
from American Chamber of Commerce for  
10 consecutive years

BANGKOK, October 29, 2020 – Dow Thailand was recognized in this year’s 

AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence (ACE) Recognition Award with 

Platinum Level for 10 consecutive years as a result of continuous contribution to Thai 

society. Chatchai Luanpolcharoenchai, Dow Thailand President, together with Poranee 

Kongamornpinyo, Southeast Asia Corporate Affairs Leader, received the award from U.S. 

Ambassador Michael George DeSombre together with Greg Wong, President of  

the American Chamber of Commerce (AMCHAM) in Thailand, at Conrad Bangkok Hotel.

The AMCHAM CSR Excellence Award has annually organized to honor the corporate 

social responsibility programs of member companies. Thanks to ongoing employee 

engagement for positive impacts as well as continuous efforts to advance sustainable 

solutions, build inclusive communities and develop tomorrow’s innovators, Dow Thai-

land has been recognized for the award in the platinum level for the first time in 2020.
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Esso and ExxonMobil Affiliates in Thailand received  
Recognition Award as an Outstanding Organization  
on Energy and Social Development from Provincial  
Press Association of Thailand

Esso and ExxonMobil 

affil iates in Thai land  

received a recognition 

award as an outstanding 

organization on energy 

and social development 

from the Provincial Press 

Association of Thailand.

Mr. Jurin Laksanawisit (2nd from left), Deputy Prime Minister and Minister of  

Commerce as the ceremonial chairman together with Mr. Anan Nilmanont (1st from left), 

President of the Provincial Press Association of Thailand presented a recognition plaque 

as an outstanding organization on Energy and Social Development to  

Dr. Taweesak Bunluesin (2nd from right), Director of Esso (Thailand) Public Company 

Limited and Mrs. Kitiyavadee Nilavan (1st from right), Communications Manager of  

ExxonMobil Limited. The ceremony was held at the Annual Meeting and the 55th  

anniversary of the Provincial Press Association of Thailand, the Emerald Hotel, Rajadapisek 

Road, Bangkok.

The honorable plaque was given in recognition of Esso and ExxonMobil affiliates 

in Thailand, as affiliates of Exxon Mobil Corporation-one of the world leading energy 

companies, which have been operating in Thailand for more than 125 years, providing 

quality fuels and lubes as well as chemical products to serve the growth of the  

country.  The companies emphasize on doing business operations that go along with 

social responsibility, while engaging, creating and supporting development in the  

operating communities.  
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Khanom Power Plant Honored with 2 Prime Minister’s Industry 
Awards 2020 in Environmental Quality Conservation and  
Safety Management

Khanom Electricity Generating Co.,Ltd.,  
a subsidiary of EGCO Group, by Managing Director 

Kosol Siriwal received the Prime Minister’s Industry 

Award 2020 for 2 outstanding achievements in 

Environmental Quality Conservation and Safety 

Management from Prime Minister General Prayut 

Chan-o-cha, as the guest of honor in the award 

presentation ceremony, hosted by the Ministry of 

Industry at Royal Thai Army Club on December 

14, 2020. The award emphasizes the Company’s 

commitment to operate sustainable business with responsibility and intention to protect 

and promote environment and social development. The winner has served as examples 

of dedication, the country’s industry development and creativity for their peers.

GGC was listed 
in CSR-DIW 2020

Global Green Chemicals Company Limited 

(GGC) was listed in CSR-DIW Continuous Award 

2020. Mrs. Phontip Valyasevi , Corporate  

Communication and CSR Division Manager  

represented GGC in the honoring ceremony at 

Royal Thai Army Club, Bangkok. CSR-DIW is an 

award granted to companies which has excellent 

performance in Corporate Social Responsibility 

and Sustainability areas.
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IRPC has been selected as DJSI 2020 member 

listed for the seventh consecutive year in the DJSI 

Emerging Market in the Oil & Gas Refining and  

Marketing Industry. These reflects IRPC’s  

commitment to apply sustainability philosophy 

through economic, social, and environmental  

aspects (ESG) in line with corporate governance  

for sustainable growth.   

IRPC has been selected as a member of Dow Jones  
Sustainability Indices (DJSI) for the seventh consecutive 
year, reflecting the sustainable business commitment.
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CSR-DIW Continuous Award 
Ceremony 2020

On Tuesday 17 November 2020 at Army Club, Vibhavadi road, 

Bangkok. PTT Asahi Chemical Company Limited (PTTAC) by Mr.Vattanaroj 

Charoenpitaks, Vice President of Corporate Line, received CSR-DIW 

Continuous Award 2020 from Department of Industrial Works (DIW), 

Ministry of Industry by Mr.Supakit Boonsiri, Deputy Director General of 

DIW.
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PTTEP receives National Innovation Awards 2020 
in the Innovative Organization

Mr. Phongsthorn Thavisin (Center), Chief Executive Officer and Mr. Bundit Pattanasak (Right), 

Senior Vice President, Technology Management Division, PTT Exploration and Production  

Public Company Limited or PTTEP received National Innovation Awards 2020 in the Innovative 

Organization for large business category from the National Innovation Agency or NIA (Public 

Organization), under the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation.  

The award was presented by Mr. Don Pramudwinai (Left), Deputy Prime Minister. The  

ceremony was recently held at Siam Kempinski Hotel, Bangkok.

PTTEP has constantly been focusing on innovation management in accordance with its 

strategy and business plan. The company has recognized the importance of R&D, employee 

competency management, data management, digital technology and artificial intelligence and 

robotic technology, leading towards an increase of work efficiency as well as a preparation to 

cope with challenging circumstances in the future. These efforts would contribute to the 

strengthening of national energy security.

88



GC Rated Number One in the World for Sustainability 
in the DJSI Chemicals Industry Group for the Second 
Consecutive Year

PTT Global Chemical PLC (GC) was recently rated 

number one in the world for sustainability in the 2020 

Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) chemicals sector 

for the second consecutive year. GC also ranked among 

the top 10 companies in the DJSI World Index and the 

DJSI Emerging Markets Index for the eighth consecutive 

year. These rankings reflect GC’s commitment to applying 

a sustainable approach to driving its business by balancing 

three dimensions, the economy, environment and society 

under its principles of good corporate governance. GC’s 

operations support and are in line with the Sustainable 

Development Goals (SDGs) of Thailand and the world.
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Foundation of Science and Technology Council of 
Thailand awarded to CEO PTT for quality persons  
of the year 2020

Mr. Auttapol Rerkpiboon, President & Chief Executive Officer, PTT Public 

Company Limited (PTT) received quality persons of the year 2020 award (energy 

and utility business sector) from Mr. Ampol Senanarong, Privy Councilor in the 

reign of King Rama IX. Quality persons of the year 2020 was created by Foundation 

of Science and Technology Council of Thailand (FSTT) in order to recognize and 

praise people who have achieved in both personal life and working life, also 

dedicated to beneficial of society and country in various fields. In addition, this 

award is illustrated a good model for modern executives in the business sector.
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SCG Wins Popular Stock Award 2019 for Second  
Consecutive Year, Aiming to Drive Long-term Growth Based 
on Circular Economy

SCG, led by Mr. Thammasak Sethaudom (right), Vice President - Finance 

and Investment, received the “Popular Stock Award 2019” in the Property 

& Construction category for the second consecutive year from  

Mr. Charnchai Sa-nguanwong (left), Director of Kaohoon Turakij newspaper 

at the 8th Popular Stock Award. The event was organized by Kaohoon  

Turakij	 Newspaper,	 Asset	 Pro	 Management	 Co.,	 Ltd	 (APM),	 and	 the	 

University of the Thai Chamber of Commerce under the support of the 

Stock Exchange of Thailand (SET).

The award signifies SCG’s commitment to balancing business opportunities 

and risks amid high uncertainty to develop and deliver innovations, products, 

services, and solutions that meet customers’ diverse demands throughout the 

region.The award also reflects SCG’s effort in accelerating sustainable growth 

in line with the circular economy to provide shareholders with long-term  

profitability and increased value.

The Popular Stock Award was based on scoring from 4,000 investors toward 

common stocks of more than 700 listed companies on the Stock Exchange  

of Thailand (excluding other securities) from 1 January to 31 December 2019.
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SPRC Receives CSR-DIW Continuous  
Award 2020  for the 5th Consecutive Year

On November 17, 2020, Mr. Steven Lewis Gibson, Deputy Chief Executive Officer –  

Operations of Star Petroleum Refining Public Company Limited (SPRC) received the CSR-DIW 

Continuous Award 2020 for the 5th consecutive year which was granted by the Department 

of Industrial Works (DIW), Ministry of Industry. This award ceremony was presided over  

by Mr. Prakob Vivitjinda, Director General, the Department of Industrial Works (DIW), Ministry 

of Industry at Thai Army Club Vibhavadi, Bangkok.

The CSR-DIW Continuous Award reflects SPRC’s dedication and determination to  

conduct business with responsibility to the economy, environment, society and  

communities. SPRC has given importance to continuous participation in social responsibility 

and community with covering 7 main areas; organization governance, human rights, labor 

practice, the environment, fair operating practice, consumer issues, community involvement 

and development, in which is the principle of work that creates acceptance from the  

community and society for sustainable coexistence.
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Thaioil  wins the Prime Minister’s Industry Award 2020 : 
Outstanding Achievement in Corporate Social Responsibility

Mr. Wirat Uanarumit, Chief Executive Officer and President of Thai Oil  

Public Company Limited received the Prime Minister’s Industry Award 2020  

for Outstanding Achievement in Corporate Social Responsibility from the  

Prime Minister, General Prayut Chan-O-Cha presiding over the ceremony, The 

award was designed to recognize  the company’s commitment to create social 

and community development projects, in line with its vision focused on  

empowering human life through  proactive and passive strategies  on healthcare 

leading to community’s better quality of life. The ceremony was held by  

Department of industrial works, Ministry of Industry, at Makawan Rangsan Room, 

Royal Thai Army Club, Viphavadi Rangsit Road.
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TBCSD “ร่วมแรง ร่วมใจ สู้ภัย COVID-19”
ส่ี่งมอบ “สิี่�งของมูล้ค่ารวม 200,000 บาท้” ให้แก่จัังหวัดสี่มุท้รสี่าคร  

เม่�อวัินทีั� 30 ธัุนวิาค์ม 2563 ทีั�ผ่านมา องค์ุกิรธุุรกิิจเพ่ั�อกิารพััฒนาอย่างยั�งย่น	(TBCSD) โดย่ ดร.วิจารย์	สิมาฉัายา เลขาธิุการองค์์กร

ธุุรกิจเพ่ื่�อการพัื่ฒนาอย่่างยั่�งย่่น และผู้อำานวิย่การสถาบัุนสิ�งแวิดล้อมไทัย่ เป็นผู้แทันในนามของ TBCSD ร่วิมบุริจาค์สิ�งของเค์ร่�องใช้ทีั�มี 

ค์วิามจำาเป็นในการป้องกันและค์วิบุคุ์มการแพื่ร่ระบุาดเช่�อไวิรัส COVID-19 ให้กับุจังหวัิดสมุทัรสาค์ร มูลค่์ารวิม 200,000 บุาทั ประกอบุด้วิย่ 

โดย่ได้นำาส่งมอบุสิ�งของเค์ร่�องใช้ดังกล่าวิให้แก่สำานักงานป้องกันและบุรรเทัาสาธุารณิภัิย่จังหวัิดสมุทัรสาค์รทีั�เป็นหน่วิย่งานกลาง 

ทีั�รับุผิดชอบุในการประสานงานกับุหน่วิย่งานต่าง ๆ ในพ่ื่�นทีั�จังหวัิดสมุทัรสาค์ร ทัั�งนี� เพ่ื่�อร่วิมส่งกำาลังใจ และช่วิย่สนับุสนุนการทัำางานของ 

เจ้าหน้าทีั�และบุุค์ลากรทีั�มีค์วิามเกี�ย่วิข้อง เพ่ื่�อสนับุสนุนการป้องกันและค์วิบุคุ์มการแพื่ร่ระบุาดเช่�อไวิรัส COVID-19 ในจังหวัิดสมุทัรสาค์ร  

เพ่ื่�อร่วิมเป็นส่วินหนึ�งในการช่วิย่ให้ประเทัศ์ไทัย่สามารถผ่านพ้ื่นวิิกฤตค์รั�งสำาคั์ญค์รั�งนี�ไปให้ได้อย่่างเร็วิทีั�สุด

1) หน้ากากอนามัย่ จำานวิน 1,000 ชิ�น 

2) แอลกอฮอล์ จำานวิน 1,000 ลิตร 

3) ข้าวิสาร จำานวิน 1,000 กิโลกรัม 

4) ถุงม่อย่าง จำานวิน 1,000 คู่์ 

5) ชุดป้องกัน PPE จำานวิน 200 ชุด 

6) ถุงขย่ะอันตราย่ (สีแดง) จำานวิน 2,500 ใบุ 

7) หน้ากาก Face Shield จำานวิน 100 ชิ�น 

“ร่วมแรง	ร่วมใจ	สู�ภัิย	COVID-19”
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