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       (30 เมษายน 2564) องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(TBCSD) โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา เลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และผู ้อ�านวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  
เป็นผู ้แทนในนามของ TBCSD ร่วมบริจาคสิ่งของเคร่ืองใช้ที่มี 
ความจ�าเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเช้ือไวรัส 
COVID-19 มูลค่ารวม 400,000 บาท ตามความต้องการของ 
โรงพยาบาล ประกอบด้วย อาหารกึ่งส�าเร็จรูป จ�านวน 1,000 ห่อ  
น�า้ดืม่ จ�านวน 1,000 ขวด นม UHT จ�านวน 500 กล่อง น�า้ผลไม้ จ�านวน 
500 กล่อง ชุดของใช้ จ�านวน 400 ชุด ชุด PPE จ�านวน 300 ชุด หน้ากากอนามัย จ�านวน 3,000 ชิ้น หน้ากาก N95 จ�านวน 
200 ช้ิน ถุงคลุมขา จ�านวน 100 คู่ ถุงมือยาง จ�านวน 1,500 คู่ น�้ายาฆ่าเชื้อ จ�านวน 500 ลิตร ถุงขยะสีแดง จ�านวน  
100 กิโลกรัม และ รถเข็นของ จ�านวน 2 คัน ให้แก่ โรงพยาบาลสนามจ�านวน 6 แห่ง ได้แก่ 1) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี 2) โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี 3) โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
4) โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 5) โรงพยาบาลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ  
6) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา เพือ่ร่วมส่งก�าลงัใจและช่วยสนับสนุนการท�างานของเจ้าหน้าที่
และบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งนี้ เพื่อร่วม 

เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ประเทศไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งส�าคัญครั้งนี้ไปให้ได้อย่างเร็วที่สุด

TBCSD “ร่วมแรง ร่วมใจ สู้ภัยวิกฤต                    ” 
ส่งมอบ “สิ่งของมูลค่ารวม 400,000 บาท” ให้แก่ โรงพยาบาลสนาม จ�านวน 6 แห่ง
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13 เช่ื่�อมโยงคุณค่าส่่ส่งคม (Bonding Human Life) ด้้วยองค์ความร้่คนไทยออยล์

นว่ตกรรมเพ่ื่�อความย่�งย่นก่บความท้าทายในโลกยุคใหม่

GC ผล่กด่้นเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างครบวงจร ต่อยอด้ความร่วมม่อก่บทุกภาคส่วน

PM2.5 ฝุุ่่นละอองขนาด้เล็กก่บผลกระทบที�ไม่เล็กต่อสุขภาวะคนไทย

ข่บเคล่�อนธุุรกิจไทย ผ่านการกำาหนด้พ่ื่สดุ้และวิธีุการจ่ด้ซ่ื้�อจ่ด้จ้างที�ร่ฐต้องการส่งเสริมหร่อสน่บสนุน

WBCSD’s COVID-19 Response Program: Vital Supply Chains.... Response to “food (in) security” 
among the COVID-19 crisis

Bonding Human Life with Thaioil’s Body of Knowledge

Sustainable Innovations and challenges around the world today

GC Committed to An Integrated and Circular Economy, GC is Cooperating with All Parties

Small particulate matter or PM 2.5 and negative impacts on Thai people’s well-being

TBCSD สำารวจข้อม่ลพ่ื่นธ์ุุไม้ คร่�งที� ๒ บริเวณเกาะนก ณ อุทยานสิ�งแวด้ล้อมนานาชื่าติสิรินธุร

The 2nd plant information survey of TBCSD at Nok Island, the Sirindhorn international 
environmental park

บริษ่ท ด้อยคำาผลิตภ่ณฑ์์อาหาร จำาก่ด้ “เกษตรเพ่ื่�อชุื่มชื่น ผลิตผลเพ่ื่�อคนไทย”  
ต้นแบบธุุรกิจเพ่ื่�อส่งคม ภายใต้ศาสตร์พื่ระราชื่า

Doi Kham Food Products Co.,Ltd.: Agriculture for the community, Productivity for Thai 
people, Model of business for society under the King’s Philosophy

Driving Thai business through the determining of supplies and procurement methods 
that government wants to promote or support.
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ขอกล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่ขององค์กร

ธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) 

จ�านวน ๑ องค์กร ได้แก่ บรษิทั อายโินะโมะโต๊ะ 

(ประเทศไทย) จ�ากดั ก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ 

ด้วยเจตนารมณ์ิเดยีวกนัของกลุม่บรษิทัอายโินะ

โมะโต๊ะทั่วโลกในการที่จะเป็น “บริษัทผู้ผลิต

อาหารระดบัโลกอย่างแท้จรงิ” ปัจจบุนับรษิทัฯ 

ได้ประกอบธุรกิจและเติบโตเป็น “กลุ่มบริษัท

อายิโนะโมะโต๊ะในประเทศไทย” รวมพนักงาน

กว่า ๗,๐๐๐ คน เพ่ือผลติสนิค้าต่าง ๆ  มากมาย 

อาท ิเครือ่งปรงุรส เครือ่งดืม่ บะหมีก่ึง่ส�าเรจ็รปู 

อาหารแช่แข็ง เป็นต้น ภิายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า  

เรามุ ่งมั่นที่จะเป ็นบริษัทผลิตอาหารที่มี 

ความน่าเชื่อถือมากท่ีสุดในประเทศไทย โดย

อาศัยความเช่ียวชาญหลักด้านกรดอะมิโนและ

รสอูมามิในการพัฒนาและส่งมอบผลิตภิัณิฑ์

ที่มากกว่าความอร่อยให้กับคนไทยเพื่อส่งเสริม

สังคม “กินดี มีสุข” พร้อมขับเคลื่อน พันธกิจ 

เพื่อสร้างความสุขให้สังคมไทย โดยยึดมั่น

ปณิิธาน “การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม” เพื่อ

สร้างคุณิค่าทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการสร้าง

คุณิค่าทางสังคมร่วมกับ คู่ค้า ลูกค้า ผุ้ถือหุ้น 

พันธมิตร และพนักงาน เพื่อการพัฒนาและ

เติบโตอย่างยั่งยืน เพราะเราตระหนักเสมอว่า 

“เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมท่ีอาศัยอยู่” เรา

จงึพยายามอย่างไม่หยดุยัง้ในการสร้างสรรค์สิง่ดี 

ๆ ให้สงัคมด้วยการปลกูจติส�านกึทีด่ใีห้พนกังาน 

ในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การด�าเนินธุรกิจตามหลัก 

ธรรมาภิิบาล การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อ

สังคม เป็นต้น สอดคล้องกับความตั้งใจของเรา

ที่จะเติบโตเคียงคู่สังคมไทยตลอดไป

Editor Talks

Happy New Year 2021 to all existing and 

potential TBCSD members.

I would like to welcome TBCSD’s new 

member which is Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd., 

was established in 1960 with same intention of 

the Ajinomoto Group globally as to becoming 

a genuine global specialty company. Now, 

the company has grown up and diversified to 

be the Ajinomoto Group of Companies in 

Thailand with 7,000 staff approximately to 

manufacture various products such as seasoning 

flavors, beverage, instant noodles, frozen foods, 

etc. As our company’s vision, to be the most 

reliable food company in Thailand, we utilize 

our key expertise in amino acids and umami to 

develop a variety of quality products and de-

liver beyond good taste to Thai consumers and 

enable them to “Eat Well, Live Well”. To drive 

company’s mission, contribute to the happiness 

of Thai society, we adhere corporate policy 

“The Ajinomoto Group Creating Shared Value: 

ASV”, which represents the essence of our 

group’s business activit ies, in creating  

economic value along with the creation of social 

value by collaboration with our business  

partners, customers, shareholders, alliances and 

employees for sustainable development and 

growth. As we always recognize ourselves as  

“a part of the community we live in”, we 

dynamically promote social contribution mindset 

to employees such as good governance principle, 

anti-corruption & bribery, environment preservation, 

social responsibility, etc. this corresponds to our 

determination that Ajinomoto Always Grows 

with Thais.



วารสาร Green Society ฉบับนี้ จะเป็น 

สื่อกลางน�าเสนอเนื้อหาสาระและองค์ความรู้ท่ี

เป็นประโยชน์ต่อสมาชกิ TBCSD เกีย่วกบัประเดน็

ส�าคัญ ได้แก่ WBCSD’s COVID-19 Response 

Program บทความด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ขององค์กรสมาชกิ ๓ องค์กร ได้แก่ บรษิทั ไทยออยล์ 

จ�ากดั (มหาชน) บรษิทั ไออาร์พซี ีจ�ากดั (มหาชน) 

และบรษิทั พีทที ีโกลบอล เคมคิอล จ�ากดั (มหาชน) 

รวมถึงแนวคิดในการขับเคลื่อนธุรกิจและดูแล

สังคมของบริษัท ดอยค�าผลิตภิัณิฑ์อาหาร จ�ากัด 

และกิจกรรมของ TBCSD รวมถึงข่าวสารของ

สมาชิก TBCSD (เดือนมกราคม – เมษายน 

๒๕๖๔) เป็นต้น

และขอขอบคุณิสมาชิก TBCSD ที่ร่วม 

ผนึกก�าลังเดินหน้าโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 

ของ TBCSD อย่างเข้มแข็งตลอดระยะเวลา 

ที่ผ่านมา และขอถือโอกาสน้ีเชิญชวนองค์กร 

ธุรกิจไทยที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก TBCSD  

เพื่อช่วยกันผลกัดนัให้การพฒันาเศรษฐกจิควบคู่ 

ไปกบัการดแูลสงัคมและสิง่แวดล้อมของประเทศไทย 

สูก่ารพฒันาที่ยั่งยืนต่อไป 

สุดท้ายนี้ สืบเนื่องจากสถานการณิ์การ 

แพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย ระลอกที่ 

๓ ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ได้ส่งผลท�าให้ 

มีจ�านวนยอดผู้ติดเชื้อภิายในประเทศเพิ่มจ�านวน

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีอัตราการแพร่ระบาด 

ท่ีเรว็ขึน้ จงึส่งผลให้เกิดการแพร่กระจาย COVID-19 

ไปทุกจังหวัดของประเทศไทย ซ่ึงหน่วยงานจาก

ทุกภิาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศก็ต่างร่วมแรง

ร่วมใจกนัขบัเคลือ่นแก้ไขปัญหาวกิฤต COVID-19 

ของประเทศไทยในคร้ังน้ี ซ่ึงในบทบาทของ 

องค์กรภิาคธุรกิจไทย (สมาชิก TBCSD) ได้เข้ามา 

 This issue of Green Society journal will 

be a medium to present the content and  

knowledge that will benefit to TBCSD members 

about the following key issues as: WBCSD’s  

COVID-19 Response Program, articles on  

sustainable development of 3 member  

organizations such as Thai Oil Public Company 

Limited, IRPC Public Company Limited, and PTT 

Global Chemical Public Company Limited  

including approaches to drive a business and 

social responsibility of Doi Kham Food Products 

Co., Ltd. and TBCSD activities including TBCSD 

member’s news (January – April 2021).

 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.

 Finally, due to the third wave of  

COVID-19 epidemic in Thailand in April, 2021, the 

number of infected people in the country has 

continuously increased, the epidemic rate is 

faster and COVID-19 spread to every province  

of Thailand. So, the agencies from all sectors of 

the country should help to solve together the 

problem of COVID-19 in Thailand. On behalf of 

the Thai business organization (TBCSD members) 

have an important role in driving the COVID-19 

crisis problem through various operations  



มีส่วนร่วมส�าคัญในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา

วิกฤต COVID-19 ผ่านการด�าเนินงานในรูปแบบ

ต่าง ๆ ตามบริบทของแต่ละองค์กร เพื่อร่วมเป็น

ส่วนหนึ่งในการช่วยให้ประเทศไทยสามารถ 

ผ่านพ้นวกิฤตครัง้ส�าคญัครัง้นีไ้ปให้ได้อย่างเรว็ทีส่ดุ

เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุดเท่าที่

จะท�าได้อย่างเต็มก�าลังความสามารถ

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

เลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผู้อ�านวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

according to the context of each organization in 

order to help Thailand get through this critical 

crisis as quickly as possible and to reduce the 

losses that will occur to the minimum as possible.

Dr. Wijarn Simachaya

Secretary General, Thailand Business Council for 

Sustainable Development

President of Thailand Environment Institute
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วิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่หลายประเทศทั่วโลกก�าลังเผชิญอยู่ขณิะน้ี  

ได้ซ�้าเติมปัญหา “การขาดความมั่นคงทางอาหาร” ที่มีก่อนหน้าให้ทวีความรุนแรงเพิ่ม 

มากขึน้เกอืบเท่าตวั ส่งผลให้

ประชากรหลายร ้อยล ้าน

คนในหลายประเทศทั่วโลก

อยูใ่นภิาวะหวิโหย (Hunger) 

ขาดสารอาหาร (Malnutrition) 

และยงัไม่มท่ีาทว่ีาสถานการณ์ิ

ดงักล่าวจะดขีึน้หรอืบรรเทาลง 

จากรายงานสถานการณิ์

ความมั่นคงทางอาหารและ

โภิชนาการโลก (State of Food Security and Nutrition in the World: SOFI) ประจ�าปี 

๒๕๖๓ โดยความร่วมมอืขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ(FAO) กองทนุ

ระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ 

(UNICEF) โครงการอาหารโลก (WFP) และองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า การระบาด

ของ COVID-19 ส่งผลกระทบกับความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์ (Food Security) และ

ภิาวะโภิชนาการโลกทั้งระบบ เนื่องจากมาตรการการปิดประเทศและจ�ากัดการเคลื่อนย้าย

หรือการจ�ากัดการส่งออก-น�าเข้าอาหารท้ังทางบก ทางน�้า และทางอากาศในบางประเทศ 

รวมทั้ง การจ�ากัดการเคลื่อนย้ายแรงงานท้ังแรงงานระหว่างประเทศและระหว่างเมือง  

ส่งผลกระทบโดยตรงกับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารท�าให้มีการปิดกิจการไปบางส่วน ห่วงโซ่

เรียบเรียงโดย นาวสาวสุพรรณิภา หวังงาม

WBCSD Update

WBCSD’s COVID-19 Response Program:  
Vital Supply Chains....
การตอบสนองต่อ “ความ (ไม่) มั่นคงทางอาหาร”  

ท่ามกลางวิกฤต COVID-19
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อุปทานของอุตสาหกรรมอาหารและรายได้ของประชากรเกิดการหยุดชะงักทันทีจากมาตรการควบคุม

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ผลที่ตามมาคือ ราคาอาหารในตลาดโลกเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง  

แต่รายได้ของประชากรโลกลดต�่าลงโดยเฉพาะประชากรในกลุ่มประเทศยากจน ท�าให้จ�านวนประชากร

โลกขาดสารอาหารเพิ่มมากขึ้นราว ๘๓ ถึง ๑๓๒ ล้านคน ในปี ๒๕๖๓ (เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๒) และ

ประชากรอีกหลายพันล้านคนท่ัวโลกยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารที่ดีต่อสุขภิาพได้ ซึ่งตัวเลข 

ที่ปรากฎให้เห็นดังกล่าวสูงกว่าที่เคยมีการคาดการณิ์ไว้ก่อนหน้าที่จะมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 

รายงาน SOFI สะท้อนให้เห็นว่าหากสถานการณิ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังยืดเยื้อต่อไป และ

หากทกุฝ่ายยงัไม่มกีารด�าเนนิการเพือ่แก้ปัญหาโภิชนาการโลก ประชากรโลกกค็งเล่ียงไม่พ้นทีจ่ะต้องพบ

กับความเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนอาหารในปี ๒๕๖๔ ด้วยเช่นกัน

เมื่อย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมปี ๒๕๖๒ ก่อนที่จะมีการระบาดใหญ่ของ COVID-19 สภิาธุรกิจ

โลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยนื (World Business Council for Sustainable Development: WBCSD) 

ได้เปิดตัวคู่มือ “CEO Guide to Food System Transformation” ส�าหรับให้ผู้บริหาร 

ใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการระบบอาหาร (Food system) ให้มีประสิทธิภิาพ

มากขึ้น และเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณิ์ความเสี่ยงต่าง ๆ กับธุรกิจลง คู่มือดังกล่าวประกอบด้วย 

วิธีการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณิค่า (Value Chain) ๗ แนวทาง ดังนี้

แนวทางที่ ๑  

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�าเกษตร (Agriculture Transformation) การน�า

เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการท�าฟาร์มเกษตรยุคใหม่ รวมทั้ง การปรับปรุงบ�ารุง 

พันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์น�้าให้เหมาะสมกับสภิาพภูิมิประเทศและสภิาพภูิมิอากาศของ 

ท้องถิ่นน้ัน ๆ ควบคู่กับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับมา 

อุดมสมบูรณิ์
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แนวทางที่ ๓ 

รูปแบบอาหาร (Dietary Shifts) 
กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

การบริโภิคอาหารท่ีมีผลดีต่อ

สุขภิาพและใช้ทรัพยากรน้อยลง โดยส่งเสริม

สนับสนุนให้ผู้บริโภิคเลือกรับประทานอาหาร

ทีด่แีละปลอดภิยัต่อสขุภิาพ และมโีภิชนาการ

ทีด่อีย่างเพยีงพอเพ่ือสุขภิาวะทีย่ัง่ยนื ในขณิะ

เดยีวกนักพั็ฒนาผลติภิณัิฑ์ใหม่ ๆ  เพือ่ตอบสนอง

ความต้องการและสร้างคุณิค่าให้แก่ผู้บริโภิค 

อันจะท�าให้เกิดการแข่งขันทางการตลาด 

อย่างมีประสิทธิภิาพ

แนวทางที่ ๕ 

ความโปร่งใส (Transparency) 
การประยุกต ์ใช ้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับและการติดตามสินค้าเกษตร  

(Traceability) ตลอดห่วงโซ่คุณิค่าตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า ซึ่งระบบตรวจสอบ 

ย้อนกลับนี้จะมีบทบาทส�าคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือและช่วยขยายโอกาสทางการตลาด 

ของสินค้าเกษตรที่ยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

แนวทางที่ ๔ 

การสญูเสยีอาหารและขยะ
อาหาร (Food Loss & 
Waste)  ลดปริมาณิ 

การสูญเสียอาหาร (Food Loss) และลด

ปริมาณิขยะอาหารเหลือทิ้ง (Food Waste) 

ตั้งแต่ต้นทางการผลิต ครอบคลุมการเพิ่ม

ประสทิธภิิาพการจดัการตลอดห่วงโซ่อปุทาน 

ในขณิะเดียวกันก็ส ่งเสริมการใช้ซ�้าและ 

การรไีซเคลิเศษอาหาร โดยน�าหลกัเศรษฐกจิ

ชีวภิาพ (Bio Economy) มาปรับใช  ้

ในการจัดการของเสียเหลือท้ิงการผลิตและ

บริโภิค รวมท้ัง การสร้างการตลาดสีเขียว 

และผู้บริโภิคสีเขียว (Green Marketing and 

Green Consumer) ให้เพ่ิมมากข้ึน

แนวทางที่ ๖ 

นโยบายและการเงนิ (Policy & Finance) เร่งรัดการสร้างนโยบายและนวัตกรรม 

ทางการเงนิ เพือ่กระตุน้ให้เกดิการเปลีย่นแปลงในระบบอาหาร (Food System) ตัง้แต่

ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง

แนวทางที่ ๒  

การกระจายมูลค่าอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม (Equitable Value Distribution) 
ปรับใช้แนวปฏิิบัติตามวิธีการต่าง ๆ รวมท้ัง การน�าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพ่ือช่วย 

ลดปัญหาความเหล่ือมล�้าของรายได้ระหว่างคนในเขตเมืองกับเขตชนบท และ 

สร้างการกระจายคุณิค่าอย่างเท่าเทียมให้เกิดข้ึนในวิถีชีวิตของเกษตรกรและชุมชนในชนบท 

ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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แนวทางที่ ๗

การด�าเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ (New Business Model) พัฒนาโมเดลใหม่ทางธุรกิจ 

เพื่อน�าไปสู่ความยั่งยืน เป็นโมเดลที่เน้นการประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกภิาคส่วน น�าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจและสร้างคุณิค่าร่วมที่สามารถส่งต่อ 

และแบ่งปันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ 

และต่อมาในช่วงปลายเดือน

ธันวาคมปี ๒๕๖๒ ได้เกิดการระบาด

ของ COVID-19 อย่างรนุแรงและกลาย

เป ็นการระบาดครั้ ง ใหญ ่ของโลก  

การระบาดครั้ ง น้ี ได ้ส ่ งผลกระทบและสร ้าง 

การเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้กลายเป็น

เรื่องที่ท้าทายส�าหรับภิาคธุรกิจทั่วโลก 

ในการรับมือและปรับตัวด้วยเช่นกัน 

WBCSD จึงได้ริเริ่มโครงการ Vital 
Supply Chains (ห่วงโซ่อุปทาน
เสมอืนจริง) ซ่ึงเป็นหนึง่ในโครงการ
ภายใต้แผนงานด้านการตอบสนอง
ของภาคธุรกิจต่อการระบาดของ 
COVID-19 (WBCSD COVID-19 

Response Program) ที่ WBCSD 

มกีารด�าเนนิการอยูใ่นปัจจุบนั เพ่ือรบัมอืกบั

การระบาดของ COVID-19 โครงการนีมุ้ง่เน้น

ที่ความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานในระยะส้ัน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับ 

“การจัดการอาหาร” ซึ่ง WBCSD ได้ท�าหน้าที่เป็น

ตัวกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหุ้นส่วนทางธุรกิจ 

พันธมิตร ผู้เชี่ยวชาญ และองค์กรสมาชิกฯ ในการด�าเนินการร่วมกัน

เพือ่ผลกัดนัให้เกิดการฟ้ืนฟูจากผลกระทบของ COVID-19 และพฒันาระบบอาหาร

ในอนาคตอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนส�าหรับทุกคน โครงการนี้ประกอบด้วย ๓ โครงการย่อย ได้แก่  

๑) Rapid Response Platform ๒) Collective Action Coalition และ ๓) Food System Blueprint 

for Recovery 
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 โครงการ Rapid Response Platform (การรับมือและฟื้นฟูธุรกิจอย่างเร่งด่วน): 
WBCSD เรยีกประชมุหุน้ส่วนทางธรุกจิ ผูเ้ชีย่วชาญ และองค์กรสมาชกิฯ เพือ่ร่วมกนัวางแผนรบัมอื

กับความเสี่ยงด้านอาหารจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมทั้งแบ่งปันประสบการณิ์ 

การด�าเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภิาพเพื่อปกป้องห่วงโซ่อุปทานที่ส�าคัญ โดย WBCSD สนับสนุนให้

องค์กรสมาชิกฯ ผสานความร่วมมือในระดับภิูมิภิาคเพื่อร่วมกันด�าเนินงานในประเด็นที่มีความ

ส�าคญัและเร่งด่วน เช่น การจดัหาเงนิทนุเพ่ือการส่งเสรมิและพัฒนาเกษตรกร (Farmer Financing) 

และการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรประเภิทผักและผลไม้ 

เป็นต้น

  โครงการ Collective Action Coalition (แนวร่วมปฏบิตั)ิ: WBCSD ร่วมกบัองค์กรสมาชกิ

และพันธมิตรต่าง ๆ ก�าหนดแผนการฟื้นฟูและแนวทางการบริหารจัดการองค์กรในภิาวะวิกฤต

จากสถานการณิ์ COVID-19 โดยมุ่งเน้นไปท่ีแนวทางการด�าเนินงานด้านความมั่นคงทางอาหาร

และระบบการผลิตอาหารเพื่อตอบสนองต่อวิกฤต COVID-19 เฉพาะหน้า (ตอบสนองในทันที) 

และในระยะยาว ซ่ึงการขับเคลือ่นการด�าเนนิงานนีมุ้ง่เน้นไปทีก่ลยทุธ์ในการให้การสนับสนนุ (Ad-

vocacy) และการเป็นผู้น�าทางความคิด (Thought Leadership), การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม 

(Media Engagement) และการสร้างความเป็นผู้น�าทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

  โครงการ Food System Blueprint for Recovery (พิมพ์เขียวระบบอาหารเพื่อการ
ฟ้ืนตวั): WBCSD ร่วมกบั องค์กรสมาชิก พนัธมติร และผู้เชีย่วชาญ จดัท�า “พมิพ์เขียว” (Blueprint) 

การคาดการณิ์การฟื้นตัวของธุรกิจ และจัดท�าแผนการด�าเนินงานเพื่อมุ่งสู่การสร้างความเป็นเลิศ

และการเป็นผูน้�าทางธรุกจิ ซึง่การด�าเนนิการเหล่านีจ้ะช่วยผลกัดนัให้ภิาคธรุกจิมกีารปรบัเปลีย่น

ระบบโครงข่ายอาหารให้มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแกร่งมากขึ้น อันจะน�าไปสู่การมี “ระบบ
อาหารที่ยั่งยืน” ที่เป็นหัวใจส�าคัญของการบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ

สหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) และตามความตกลงปารีสว่าด้วย 

การเปลี่ยนแปลงสภิาพภิูมิอากาศ (Paris Climate Agreement) ภิายในปี ๒๕๗๓
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นับตั้งแต่ที่ WBCSD มีการประกาศนโยบายการด�าเนินงานโครงการภิายใต้แผนงานด้านการตอบ

สนองของภิาคธุรกิจต่อการระบาดของ COVID-19 (WBCSD COVID-19 Response Program) ในช่วง

ปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา บริษัทที่เป็นองค์กรสมาชิก WBCSD ได้มีการด�าเนินการ 

ท่ีสอดคล้องกับแผนงานโครงการ Vital Supply Chains โดยร่วมกับองค์กรพันธมิตรต่าง ๆ  ในการขับเคล่ือน 

“การจัดการอาหาร” ในภูิมิภิาคต่าง ๆ ท่ัวโลก ดังน้ี

  Yara International: บริษัทสัญชาติ นอร์เวย์ (หนึ่งในบริษัทผู้จัดหาปุ๋ยแร่รายใหญ่ที่สุด) 

ใช้มาตรการสนับสนุนทางการเกษตรเพื่อป้องกันความหิวโหยหลังจากการระบาดใหญ่ของ 

COVID-19 โดยเปิดตัวโครงการ Action Africa ภิายใต้แนวคิด “ฟาร์มทีเ่จริญรุ่งเรือง” 
(Thriving Farms) “อนาคตทีรุ่่งเรอืง” (Thriving Future) บรษิทัด�าเนนิการจดัหาปุย๋สังกะสี

คณุิภิาพสงูจ�านวน ๔,๐๐๐ ตัน ให้เกษตรกรรายย่อยในแอฟรกิาใช้ในการปรบัปรงุคณุิภิาพดนิ

เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณิ์ของดินในไร่ข้าวโพด เป็นระยะเวลา ๑ ปี บริษัทคาดการณิ์ว่าจะมี

ผลผลิตข้าวโพดมากถึงสามเท่าส�าหรับใช้เป็นอาหารแก่ประชาชนได้มากกว่าหนึ่งล้านคน 

ในแอฟริกาใต้และแอฟริกาตะวันออก

  Farm to Market Alliance (FtMA): โครงการความร่วมมือระหว่างภิาครฐัและเอกชน 

ที่ริเริ่มโดยโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ (the United Nations World Food  

Programme, WFP) เพื่อช่วยสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีส�าหรับ

น�าไปปรับใช้งานในภิาคการเกษตรตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม ท้ังในส่วนการผลิต การบริหาร

จัดการผลิต และการสร้างรูปแบบตลาด รวมท้ัง การสร้างความรู้ด้านการเพาะปลูก การให้

แหล่งเงินทุนในการสร้างตลาดด้วยตัวเอง ตลอดจนการส่งต่อผลผลิตไปยังมือผู้บริโภิคในช่วง 

การระบาดของ COVID-19

  OCP: สนับสนุนเงินให้แก่กองทุน “National Solidarity Fund” ส�าหรับประเทศ 

ที่อยู่ทางตะวันออกและตะวันตกของทวีปแอฟริกา และการขยายโครงการด้านการเกษตร  

“Agri-Booster” เพื่อสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยให้มีผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้น

  ITC: การใช้เทคโนโลยีจากแอปพลิเคชัน e-Choupal เพื่ออ�านวยความสะดวกในการจัดหา

ผลผลิตทางการเกษตร และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภิาพการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply 

Chain) ในประเทศอินเดีย
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  Hand-in-Hand Initiative: โครงการที่ริเริ่มโดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่ง

สหประชาชาต ิ(Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างรุนแรง การขจัดความหิวโหย ปรับปรุงคุณิภิาพทาง

โภิชนาการ การเพิม่ผลผลติทางการเกษตรและยกระดบัมาตรฐานการด�ารงชีวติในชนบท 

รวมทัง้สนบัสนนุการเติบโตของเศรษฐกจิโลก โครงการ Hand-in-Hand มุ่งพฒันาระบบ

อาหารและการเกษตรไปสู ่ความยั่งยืน โดยเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ

โภิชนาการ เพ่ือท�าให้ชีวิตความเป็นอยูข่องประชากรดียิ่งข้ึน

ในปี ๒๕๖๔ WBCSD จะยังคงระดมความร่วมมือจากทุกภิาคส่วนเพ่ือเดินหน้าขับเคลื่อน 

การแก้ไขปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่เก่ียวข้องกับการจัดการอาหารอย่างต่อเน่ืองและเข้มข้นมากกว่า

เดิม เนื่องจากอาหารเป็นประเด็นส�าคัญที่เป็นความท้าทายระดับโลกและส่งผลกระทบต่อทุกภิาค

ส่วน WBCSD จึงให้ความส�าคัญกับการด�าเนินการในเรื่องนี้ และก�าหนดให้ประเด็น “อาหารและ
ธรรมชาติ” (Food and Nature) เป็นหนึ่งในแผนงานหลักของ WBCSD รวมถึง การเผยแพร่และ

แลกเปล่ียนองค์ความรู้ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรสมาชิก เพ่ือให้มีความเข้าใจที่ดี

และด�าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภิาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  

เพื่อขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน เป้าหมายที่ ๒ ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคง 

ทางอาหาร และยกระดับโภิชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ให้บรรลุผลภิายในปี ๒๕๗๓

ที่มา: 
๑. https://www.wbcsd.org/WBCSD-COVID-19-Response-Program/Vital-Supply-Chains/Resources/ 

WBCSD-s-COVID-19-Response-Program-Vital-Supply-Chains-issue-brief  (สืบค้นเมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓)
๒. https://www.wbcsd.org/WBCSD-COVID-19-Response-Program/Vital-Supply-Chains/Resources   

(สืบค้นเมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓)
๓. https://www.wbcsd.org/contentwbc/download/7652/121681/1 (สืบค้นเมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓)
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Energy&Climate Solution
เรียบเรียงโดย บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน)

ตลอดระยะเวลา ๖๐ ปี ของการด�าเนินงานกลุ่มไทยออยล์มีความมุ่งม่ันที่จะน�าองค์ความรู้ 

และความเชี่ยวชาญด้านพลังงานส่งต่อให้ชุมชมและสังคมเพื่อยกระดับคุณิภิาพชีวิต ผ่านงานด้าน 

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในหลาย ๆ โครงการ 

“คณุวิโรจน์ มีนะพนัธ์” รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ด้านก�ากับองค์กร

และกิจการสมัพนัธ์ บริษทั ไทยออยล์ จ�ากดั (มหาชน) อธบิายว่า ไทยออยล์ 

เป็นบริษัทพลังงาน เป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมการกลั่นน�้ามันปิโตรเลียม เพราะ

ท�าธุรกิจด้านพลังงานมาตลอด จึงมีความตระหนัก และมีความเช่ียวชาญใน

เร่ืองพลังงาน การอนุรกัษ์พลังงาน และการใช้พลังงานอยา่งมีประสิทธิภิาพ

แนวคิดท่ีเป็นจุดต้ังต้นของโครงการน้ีมาจากการท่ีเราเห็นความส�าคัญ

ของการรักษาพยาบาล จึงอยากจะท�าอะไรให้กับหน่วยงานท่ีดูแล

เชือ่มโยงคณุคา่สูส่งัคม ด้วยองค์ความรู้
(Bonding Human Life) คนไทยออยล์
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สุขภิาพของประชาชน และเม่ือผนวกกบัความเช่ียวชาญท่ีม ีท�าใหเ้กิดเป็นการท�าระบบไฟฟา้พลังงานแสง

อาทิตย์ให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ จึงน�ามาสู่โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 

โรงพยาบาล เพือ่สร้างความมัน่คงด้านพลงังานไฟฟ้า เพิม่ความสามารถในการให้บรกิารทางการแพทย์ 

และรกัษาประชาชน ลดภิาระค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้าให้กบัโรงพยาบาล ตลอดจนลดปัญหาการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก

แนวคิดการด�าเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคมของไทยออยล์
ที่เรียกว่า 

“Sustainable Energy for 
Health Care” 

โฟกัสใน ๔ เรื่องหลัก ๆ 
ได้แก่

๑) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมทางพลังงาน

     ๒) พัฒนา      

  บุคลากรให้มี

 ความรู้ และ  

 ประสบการณิ์

 ด้านพลังงาน 

   ทดแทนและ

      การอนุรักษ์

พลังงาน

๓) บริหาร

จัดการพลังงาน

เพื่อความยั่งยืน

๔) สร้างสภิาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

โดยด�าเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงาน 

แสงอาทิตย์ให้กับโรงพยาบาล

พลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยโรงพยาบาลได้อย่างไร? ค�าตอบก็คือมีอยู่ ๓ ประเด็น ประเด็นแรกก็คือ 

ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเป็นประจ�า เมื่อประหยัดได้ก็สามารถน�าเงินไปใช้ลงทุน

พัฒนางานบริการต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ จัดซื้อ 

เครือ่งไม้เครือ่งมอือปุกรณ์ิทีท่นัสมยัยิง่ข้ึน นอกจากนี ้พลงังานแสงอาทติย์ยงัส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

น้อยมาก ไม่ผลิตก๊าซเรือนกระจกเนื่องจากใช้พลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์ ประเด็นสุดท้าย  

เป็นการเชือ่มโยงความเช่ียวชาญทางพลงังานทีไ่ทยออยล์มอียู ่และยงัมคีวามใส่ใจเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อมอกีด้วย

 ความมัน่คงของพลงังานไฟฟ้าถือเป็นปัจจยัส�าคญัทีส่ดุส�าหรบัการรกัษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นเรือ่ง

ของการเก็บรักษายา โดยเฉพาะวัคซีนท่ีอาจเสื่อมสภาพได้ง่าย หากตู้เก็บเสียหรือไฟดับนาน ๆ  

ทีจ่รงิมหีลายโรงพยาบาลต้องการการสนบัสนนุในเรือ่งนี ้แต่ด้วยก�าลงัทีม่ ีเราจงึพยายามจดัสรรทรพัยากร

ให้กับโรงพยาบาลที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนก่อน ในปีน้ีมีโรงพยาบาลประมาณ ๓-๔ แห่งในไปป์ไลน ์

ท่ีเราก�าลังพิจารณาอยู่
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ปัจจุบันไทยออยล์ด�าเนินการโครงการดังกล่าวแล้ว ๓ แห่ง 

โ ค ร ง ก า ร แ ร ก ติ ด ตั้ ง ท่ี 

โรงพยาบาลเกาะสีชัง อ.เกาะสีชัง 

จ.ชลบุรี ท�าร่วมกับ บริษัท โกลบอล 

เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ�ากัด (มหาชน) 

“GPSC” ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์ก�าลังผลิต ๕๓ 

กโิลวตัต์ โรงพยาบาลเกาะสชัีงประสบ

ปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงด้านระบบ

กระแสไฟฟ้า เนื่องจากสายเคเบิลท่ี 

ส่งกระแสไฟฟ้าใต้ทะเลขาดเพราะ 

การทอดสมอของเรือ เดินสมุทร 

ปัจจุบันมีการใช้เคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้า

ดีเซลเพ่ือจ่ายกระแสไฟฟ้า
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โครงการท่ีสอง ตดิต้ังท่ีโรงพยาบาล ธญัญารกัษ์ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมูลนิธิพลังงาน

เพ่ือสิ่งแวดล้อม (มพส.) ได้ยื่นขอรับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็น 

ต้นแบบเมืองอัจฉริยะด้านพลังงาน 

ถามถึงหลักเกณิฑ์ในการคัดเลือก คุณิวิโรจน์บอกว่าต้องเริ่มจากการหาข้อมูลก่อน โดยติดต่อไปที่

สาธารณิสุขจังหวัดที่มีข้อมูลโรงพยาบาลในพื้นท่ีท่ีดูแลอยู่ ทั้งประสานงานไปทางกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ที่มีโครงการสนับสนุนในเรื่องนี้อยู่แล้ว

 จากนั้นไทยออยล์จะดูประเด็นต่าง ๆ เน้นไปในเชิงของสังคม แต่เชิงธุรกิจก็ดูบ้าง เช่น ลงทุน 

ไปแล้วทางโรงพยาบาลจะประหยัดได้เท่าไหร่ เพราะถ้าพื้นที่มีน้อยบางทีก็ไม่คุ้ม ดูระบบไฟฟ้าที่ใช้อยู่ 

มเีสถียรภาพแค่ไหน อยูห่่างไกลจากระบบสาธารณปูโภคหลกัแค่ไหน ดทูกุอย่างประกอบกนั เราเองกท็�า

ตามก�าลังที่มีและต้องการสร้างประโยชน์ต่อสังคมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

ส่วนโครงการทีส่าม ไทยออยล์ติดตัง้ให้กบัโรงเรยีน ตชด. บ้านห้วยตง จ.นครศรีธรรมราช  

พร้อมกับต่อสายไฟไปใช้ท่ีสถานีอนามัยบ้านห้วยตงด้วย
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The Way For Sustainability
เรียบเรียงโดย บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

นวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน
กับความท้าทายในโลกยุคใหม่

รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความย่ังยืน (Sustainability Awards of Honor) และ 

การเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) กลุ่มตลาดเกิดใหม่อุตสาหกรรมการกลั่นและจ�าหน่าย

น�้ามันและก๊าซ (Oil & Gas Refining and Marketing) ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๗ รวมถึงการได้อยู่ในระดับ 

Gold Class The Sustainability Yearbook 2021 เป็นบทพสิจูน์ความส�าเรจ็ของ IRPC ในการบรหิาร

จัดการความยั่งยืน  ด้วยวิสัยทัศน์ในการด�าเนินงานทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  

อย่างสมดุลแบบระยะยาว รวมถึงความพร้อมในการปรับเปล่ียนและพัฒนาแผนกลยุทธ์ ให้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลงของโลก เพ่ือสร้างคุณิค่าเพิ่มในการสนองตอบความต้องการของมนุษย์ในทุกมิติ โดยใช้

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้าช่วยในกระบวนการด�าเนินงาน ซึ่งน�าไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน 
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ถงึแม้ว่าการด�าเนนิธรุกิจในปัจจบุนัจะได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนต่าง ๆ  ทัว่โลก ไม่ว่าจะเป็น

สงครามการค้า การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี (technology disruption) และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท�าให้หลาย ๆ องค์กรต้องปรับแผนการด�าเนินงาน เพื่อลดผลกระทบ 

และรักษาความสามารถในการแข่งขัน โดยยงัคงต้องค�านงึถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ชมุชน สงัคม และ

การรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภิาคส่วนอย่างสมดุล ตามแนวทางการด�าเนินงานเพื่อบรรลุ

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ SDGs (Sustainability Development Goals) 

IRPC ในฐานะผู้ประกอบการปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร จึงให้ความส�าคัญกับการสร้าง

นวัตกรรม ทั้งด้านผลิตภิัณิฑ์ บริการ และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการด�าเนิน 

โครงการด้านสัังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณิการแนวทางการจัดการเพื่อความยั่งยืนให้สอดคล้องกับ

กลยุทธ์และแผนการด�าเนินงานขององค์กร มุ่งเน้นประเด็นส�าคัญเชิงกลยุทธ์ ๓ ประเด็น ได้แก่  

การเปลี่ยนแปลงของสภิาพภิูมิอากาศ เศรษฐกิจหมุนเวียน การสร้างคุณิค่าทางสังคม

การเปล่ียนแปลงของสภาพภมูอิากาศ หรือ Climate Change: IRPC มุง่ม่ันในการใช้วตัถดุบิ

และทรัพยากรของโลกอย่างมีความรับผิดชอบ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ตั้งเป้าหมายในการลด 

ก๊าซเรอืนกระจกเพือ่ไม่ให้อณุิหภิมูเิพิม่สงูขึน้เกนิ ๒ องศา บรหิารจดัการน�า้เพือ่แก้ปัญหาภิยัแล้ง รวมถงึ

ได้น�ากรอบการด�าเนินการของโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภิาพการผลิต 

ดังนี้ 
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• เพิม่ประสิทธภิิาพและลดการใช้พลงังาน ลดการใช้เชือ้เพลิง ลดอณุิหภูิมกิารเผาไหม้ 

เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• จัดการคุณิภิาพอากาศและกลิ่นท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีที่ 

ทนัสมยั และตรวจวดัคณุิภิาพอากาศรอบเขตประกอบการแบบ Real Time ตลอด

เวลา

• จัดการของเสีย โดยมุ ่งเน้นการลดปริมาณิของเสียจากกระบวนการผลิตและ 

ซ่อมบ�ารุุง คัดแยกของเสียทั่วไป ของเสียอันตราย และวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้  

เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสร้างมูลค่าเพิ่ม และด�าเนินนโยบาย 

ฝังกลบของเสยีเป็นศนูย์ (Zero Waste to Landfill) เพือ่ลดผลกระทบต่อสิ่ง่แวดล้อม

ให้มากที่สุด

• บริหารจัดการน�้าเสีย โดยการควบคุมคุณิภิาพน�้าเสียและดักตะกอนและน�้ามัน  

ก่อนน�าเข้าสู่ระบบบ�าบัดน�้าเสีย และน�าน�้าที่ผ่านการบ�าบัดแล้วไปรดน�้าต้นไม้

• บริหารจัดการน�้าในช่วงภิาวะภิัยแล้ง โดยการประเมินความเส่ียง และวางแผน 

การส�ารองน�้าเพื่อใช้ในเขตประกอบการฯ และให้ชุมชนที่อยู่รอบเขตประกอบการฯ 

สามารถใช้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน

• ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก โดยท�าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

แบบทุ่นลอยน�้า (Floating Solar Power Project) ในพื้นที่บ่อเก็บน�้าส�ารอง 

ในเขตประกอบการ

เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy: IRPC ประกาศเจตนารมณ์ิในการบุกเบิก 

การจัดการขยะพลาสติกให้ลดลงเป็นศูนย ์ภิายใต้โครงการ “ECO Solution Model” ซ่ึงเป็นการจัดการ

ขยะพลาสติกแบบ Closed Loop ต้ังแต่กระบวนการผลิตในโรงงานไปจนถึงหลังการใช้งานโดยผู้บริโภิค 

โดยน�ามารีไซเคิลและปรบัปรุงคุณิภิาพใหไ้ด้เทียบเคียงกับผลิตภัิณิฑ์เกรดพรเีมียม พร้อมน�าไปสรา้งสรรค์

เป็นส่ิงของท่ีใช้งานได้จริง ไม่ปล่อยให้ขยะพลาสติกออกนอกระบบไปเป็นภิาระแก่ชุมชนและสังคม  

สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับขยะพลาสติก และยังเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการท�าแผนแม่บท 

การจัดการขยะพลาสติก ให้บรรลุสู่เป้าหมายอีกด้วย 

นอกจากนี้ ยังได้สร้าง network กับลูกค้าและคู่ค้า โดยใช้ Plastic Waste Platform ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลขยะพลาสติกจากแต่ละโรงงานของกลุ่ม network ท�าให้สามารถร่วมกันบริหารจัดการ 

ขยะพลาสตกิตัง้แต่ต้นน�า้จนถงึปลายน�า้ได้มปีระสทิธภิิาพยิง่ขึน้ เป็นการยกระดบัอตุสาหกรรมพลาสตกิ 

ของประเทศ และน�าพาประเทศสู่สังคม Zero Plastic Waste ได้ในที่สุด 
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การสร้างคุณค่าทางสังคม หรือ Social Value Creation: IRPC มุ่งมั่นพัฒนาและคิดค้น

นวตักรรมทีช่่วยพฒันาคณุิภิาพชีวติของชุมชน ส่งเสรมิการศกึษาของเยาวชน และส่งเสริมสขุภิาพอนามยั 

เพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดี โดยแบ่งการด�าเนินงานเป็น ๓ ด้าน 

• ด้านชุมชน ได้จัดตั้งโครงการส่งเสริมสุขภิาพชุมชนรอบเขตประกอบการฯ เพื่อให้

ชุมชนสามารถป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภิาพของตนเองได้ ภิายใต้ค�าแนะน�า 

ด้านอาชวีอนามยัจากผู้เชีย่วชาญด้านสาธารณิสุข รวมถงึได้จดัหน่วยแพทย์เคลือ่นที่

ให้บริการชุมชน เพ่ือให้คนในชุมชนเข้าถึงการรักษาได้สะดวกมากขึ้น อีกทั้ง ยังได้

สนบัสนนุให้พนกังานใช้ความรูค้วามสามารถของตนเอง ร่วมท�ากจิกรรมพฒันาชมุชน 

อาทิ พัฒนาระบบประปา ปรับปรุงสถานที่ สอนภิาษาอังกฤษเบื้องต้น เป็นต้น

• ด้านการศกึษา จดัตัง้โรงเรยีนเทคโนโลย ีIRPC ที ่อ.เมอืง จ.ระยอง ให้เป็นสถานศึกษา

อาชีวะในรูปแบบของโรงเรียน-โรงงาน ผลิตช่างฝีมือและช่างเทคนิคขั้นสูงที่เน้น 

ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรม โดยพัฒนาทักษะและศักยภิาพของ

นักศึกษาให้พร้อมปฏิิบัติงานได้ มีอุปกรณิ์การเรียนการสอนเหมือนการท�างาน 

ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น หอกลั่นจ�าลอง การฝึกหัดบังคับแขนกลอุตสาหกรรม 

และการฝึกควบคุมระยะไกลในสภิาวะจ�าลอง (Process Control Simulation)  

รวมถงึได้ก�าหนดให้นกัศกึษาได้ปฏิบิตังิานจรงิในสถานประกอบการด้วย มหีลกัสตูร

การศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีขั้นสูงใหม่ ๕ หลักสูตร ได้แก่ สาขาปิโตรเคมี เทคนิค

พลังงาน เคมีอุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล และเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  

โดยทั้ง ๕ หลักสูตรนี้มีสถาบันการศึกษาในประเทศไทยเพียงไม่กี่แห่งที่เปิดสอน

• ด้านสังคม IRPC มุ่งม่ันพัฒนาและวิจัยนวัตกรรมพลาสติกเพื่อความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ของคนในสังคมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเม็ดพลาสติก PP ที่ IRPC บริจาคให้กับ

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ส�าหรับใช้ผลิตขาเทียม 

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ และได้วิจัยพัฒนาให้มีคุณิสมบัติโปร่งแสง ท�าให้สามารถปรับแก้ 

เบ้าขาเทียมให้พอดีกับตอขาได้ตรงจุด ท�าให้ผู้พิการใส่ขาเทียมที่มีความพอดี และ

สามารถใช้ชีวิตประจ�าวันและประกอบอาชีพได้สะดวกมากขึ้น
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และในปี ๒๕๖๓ เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท�าให้อุปกรณิ์ทางการแพทย์  

ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย หรือชุด PPE ขาดแคลนและมีราคาสูง IRPC จึงได้จับมือร่วมกับ 

คณิะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และคู่ค้า เร่งพัฒนานวัตกรรมพลาสติก

ส�าหรับใช้ทางการแพทย์ จนได้ผ้าสปันบอนด์เกรดพิเศษป้องกันไม่ให้เลือดหรือสารคัดหล่ังซึมผ่านได้

ส�าหรับผลิตชุด PPE พลาสติกคลุมเตียงแรงดันลบส�าหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ รวมถึงพลาสติก 

เกรดพิเศษส�าหรับตู้ตรวจเชื้อ (Swab Test) แบบความดันลบ ทดแทนการน�าเข้า ท�าให้ต้นทุนการผลิต

ถูกขึ้น และคนไทยเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และยังได้ต่อยอดการพัฒนาร่วมกับคณิะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

ในการศกึษาและร่วมทนุสร้างห้องปฏิิบตักิารกลางให้บรกิารตรวจสอบผลติภัิณิฑ์ทางการแพทย์ครบวงจร

แห่งแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มุ่งหวังให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน 

ได้ใช้ผลติภัิณิฑ์ทางการแพทย์ทีม่คีณุิภิาพและผ่านการรบัรองตามมาตรฐานสากล เพือ่ยกระดบัการสร้าง

องค์ความรู้และการวจิยัในประเทศ ส่งเสรมิการพฒันาศกัยภิาพของผูป้ระกอบการไทยให้สามารถแข่งขนั

ได้ในระดับสากล และเพิ่มเสถียรภิาพด้านสาธารณิสุขของประเทศอย่างยั่งยืน  โดยคาดว่าจะด�าเนินการ

จัดตั้งแล้วเสร็จภิายในไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๔ นี้

อีกทั้ง ยังได้ร่วมมือกับ ปตท. โดยการผสานองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต ร่วมกันศึกษา 

การลงทุนผลิตผ้า Melt Blown ซึง่เป็นวตัถดุบิในการผลติหน้ากากอนามยัและหน้ากาก N95 และ Nitrile 

Butadiene Latex (NBL) ซึ่งเป็นวัตถุดิบส�าหรับการผลิตถุงมือทางการแพทย์ด้วย 

นวัตกรรมเกิดจากการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความมุ่งมั่นทุ่มเทในการวิจัยและพัฒนา 

ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ท้ังผลิตภิัณิฑ์ แนวคิด บริการ หรือกระบวนการผลิต หากองค์กรสามารถใช้

นวตักรรมในการพฒันาหรอืแก้ปัญหาในการด�าเนนิงาน สร้างมลูค่าเพิม่ในเชงิเศรษฐกจิ ลดความเสยีหาย

ทีเ่กดิขึน้กบัสิง่แวดล้อม และโดยเฉพาะอย่างยิง่ท�าให้คณุิภิาพชวีติดขีึน้ ได้อย่างสมดลุและต่อเนือ่ง องค์กร

นั้นก็จะสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน  



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) หรือ GC ในฐานะผู้น�าธุรกิจเคมีภัิณิฑ ์

แบบครบวงจร เพื่อสร้างสรรค์คุณิภิาพชีวิต มีความเช่ือความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจตามแนวทาง 

ความย่ังยนื เพราะความยัง่ยนืเป็นการสร้างสมดลุและการเตบิโตไปข้างหน้าร่วมกนั ด้วยการสร้างสมดลุ

ครอบคลุม ๓ มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยน�าหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 

Economy) มาประยกุต์ใช้เพือ่ให้เกดิการบรหิารจดัการทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิิาพ ผ่านการขบัเคลือ่น 

๓ เรื่อง คือ

๑.  Smart Operating คือ การยกระดับการบริหารและด�าเนินงานอย่างยั่งยืน ด้วยการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและใช้ทรัพยากรให้

คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด  และเกิดของเสียในกระบวนการผลิตน้อยที่สุด

๒.  Responsible Caring คอื การพฒันาผลติภัิณิฑ์ทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อมเพือ่ความยัง่ยนื 

และสร้างประโยชน์สูงสุด เช่น ไบโอพลาสติกหรือพลาสติกชีวภิาพที่สามารถย่อยสลายได ้

ตามธรรมชาติ วัสดุน�้าหนักเบา แต่มีความคงทนแข็งแรง ส�าหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น  

ยานยนต์ อาคาร สิ่งก่อสร้าง เป็นต้น 
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Sustainable Development
เรียบเรียงโดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน)

GC ผลกัดนัเศรษฐกจิหมนุเวียน 

อย่างครบวงจร  
ต่อยอดความร่วมมือ 
กับทุกภาคส่วน



๓.  Loop Connecting คือ การเชื่อมโยงทุกภิาคส่วนตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยร่วมมือกับ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกภิาคส่วน และเชื่อมต่อธุรกิจอย่างครบวงจร ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน  

เช่น โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า โดย ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  

ทัง้ภิาครฐั ภิาคเอกชน ภิาคประชาชน รวมถงึร่วมกบั วดัจากแดง จ.สมทุรปราการ ในการผลิต

จีวรคุณิภิาพดีจากพลาสติกรีไซเคิล โครงการต้นแบบการบริหารจัดการขยะพลาสติก 
ครบวงจรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นโมเดลต้นแบบด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน 

ให้กับประเทศ ร่วมกบักรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพันธุพ์ชื กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ี ล่าสุดยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เดินหน้า 

ต่อยอดแพลตฟอร์มการจัดการขยะพลาสติกแบบครบวงจร ด้วย Chemical  
Recycling สร้างทางเลอืกส�าหรับการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างบูรณิาการ

ในวันนี้ GC ยกระดับการด�าเนินงาน เพื่อรักษาความเป็นผู้น�าด้านความยั่งยืน โดยยึดกรอบ 

การด�าเนินงาน ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้ 

๑.  Climate Actions : ยกระดับการขับเคลื่อนด้านการบริหารจัดการสภาพภูมิอากาศ
ร่วมกับ Value-Chain Partners ซึ่งมีการก�าหนดเป้าหมายการลดปริมาณิการปล่อย
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ก๊าซเรือนกระจก (GHG) ลง ๒๐% ภิายในปี ๒๕๗๓ และยังได้ตั้งเป้าหมายที่มีความเข้มข้น 

ด้วยการตั้งเป้าในการลดการปล่อย GHG ต่อหน่วยการผลิตลง ๕๒% ภิายในปี ๒๕๙๓  

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อน การบริหารจัดการสภิาพภูิมิอากาศตามแนวทาง 

Paris Agreement นอกจากน้ี ยังมีแผนขยายขอบเขตการด�าเนินงานของบริษัทฯ ออกสู่ 

โซ่คุณิค่าที่เก่ียวข้อง (GHG Scope 3) ซึ่งเป้าหมายท้ังหมดนี้มีส่วนสนับสนุนการบรรล ุ

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก (SDG 13 - Climate Action)

๒.  Plastic Waste Management : ตอ่ยอด “YOUเทริน์” แพลตฟอร์ม สูก่ารบริหาร
จัดการขยะแบบครบวงจรร่วมกับทุกภาคส่วน ล่าสุดได้ร่วมมือกับ OR พันธมิตรรายแรก

ใน “โครงการพลาสติก (คืน) สุข” ซ่ึงเกิดจากแนวคิดท่ีต้องการยกระดับการแก้ปัญหา 

การน�าพลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบเพ่ือน�ามาผ่านกระบวนการรีไซเคิลหรืออัพไซเคิล 

เป็นผลิตภัิณิฑ์ใหม่ท่ีมีคุณิค่าหรือน�ากลับมาใช้ได้อีกคร้ัง โดยการต้ังจุดรับ (Drop Point)  

ตามสถานท่ีต่าง ๆ โดยเร่ิมจากพ้ืนท่ีทดลองในสถานีบริการน�้ามัน PTT Station ในเขต

กรุงเทพมหานคร และมีแผนจะขยายสู่สถานีอ่ืน ๆ ท่ัวประเทศ นอกจากน้ี GC ยังพร้อม 

ขยายความร่วมมือกับพันธมิตรอ่ืน ๆ ในอนาคต
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๓. New Circular Model : สร้างโมเดลต้นแบบ 
ที่ผสานแนวคิดด้านความยั่งยืนควบคู่ ไปกับบริบท
ของสังคมในปัจจุบัน เช่น การสร้างความร่วมมือกับ

พันธมิตรพัฒนาอุปกรณ์ิป้องกันทางการแพทย์ พัฒนา 

ชุด Coverall ภิายใต้แบรนด์ Greater Care by GC จาก 

เม็ดพลาสตกิรีไซเคลิ (rPET) ๑๐๐% เปน็ชุด PPE Level 

๒ ตัวแรกของโลกท่ีสามารถท�าความสะอาดแล้วน�ากลับ

มาใช้ซ�้าได้ถึง ๒๐ คร้ัง หรือ โครงการฮาวทูแยก-แยก

อย่างไรไม่ให้ติดเช้ือ ท่ีเกิดจากความร่วมมือกับภิาครัฐและ

พันธมิตร เพ่ือส่งเสริมการคัดแยกและท้ิงขยะติดเช้ือ 

อย่างถูกวิธีในหลายจังหวัด รวมถึงโครงการใช้ BioPackage 

ใน Food Delivery เพ่ือเป็นทางเลอืกในการลดผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดล้อมควบคู่กับการรักษามาตรฐานความปลอดภัิย

ในการขนส่งอาหาร เป็นต้น

นอกจากน้ี GC ยงัพร้อมขยายผลต่อยอดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน  สร้างผลสัมฤทธิ�ให้เกิดในวงกว้าง 

โดยมีปัจจยัสูค่วามส�าเรจ็ คือ ๑) การสร้างแนวร่วมผ่านผู้น�าทางความคิด ๒) การพัฒนานวัตกรรม  

๓) มีโมเดลธุรกิจท่ีท�าให้เป็นธุรกิจได้จริง และ ๔) ต้องมี Ecosystem ท่ีเกิดจากความร่วมมือของทุกคน 

เพ่ือส่งต่อแนวคิดและให้ทุกภิาคส่วนร่วมลงมือท�าไปด้วยกัน 

GC หวัังเป็็นอย่่างย่่�งวั่าจะเป็็นส่่วันหน่�งในการส่ร้างแรงบัันดาลใจให้คนไทย่ทุกคนก้าวัส่่่ 

การเป็ล่�ย่นแป็ลงแนวัค่ดและพฤต่ิกรรม โดย่ม่ส่่วันร่วัมในการนำาหลักเศรษฐก่จหมุนเวีัย่นมาป็รับัใช้้ 

และลงมือทำาได้จริงต่ิอไป็ เพ่�อให้ป็ระเทศไทย่เป็็นป็ระเทศต้ินแบับัในการใช้้ทรัพย่ากรอย่่างคุ้มค่า  

เพ่�อล่กหลานของเราในอนาคติ
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Life & Health
เรียบเรียงโดย: นางสาวสุพรรณิภา หวังงาม และนายพิณะเวช คงยั่งยืน 

PM2.5 ฝุ่นละอองขนาดเลก็ 
กบัผลกระทบทีไ่มเ่ลก็ตอ่สุขภาวะคนไทย

ปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในหลายประเทศ

ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยในปัจจุบันยังคงเป็นหน่ึงในภัิยคุกคามส�าคัญต่อสุขภิาพของมนุษย์มากที่สุด 

ประชากรโลกประมาณิร้อยละ ๙๐ หรือ ๙ ใน ๑๐ คน ต้องหายใจในพื้นท่ีที่มีอากาศไม่บริสุทธิ�และ 

สูดดมเอามลพิษทางอากาศเข้าไปยังปอดซ่ึงเป็นอันตรายต่อสุขภิาพในทุกวัน มลพิษทางอากาศเหล่านี้

สามารถเข้าสู่ร่างกายและไปฝังตัวอยู่ในเน้ือเยื่อปอดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกระบวนการ 
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จากผลกระทบของ 

PM2.5 ทีไ่ด้สร้างความเสยีหาย

ต่อสุขภิาพมนุษย์ องค์การ

อนามัยโลก (World Health 

Organization: WHO) จึงได้

ประกาศให้ฝุ่น PM2.5 จัดอยู่

ในกลุ่มที่ ๑ ของสารก่อมะเร็ง

ในมนษุย์ จากรายงานวิจยัด้าน

มลพิษทางอากาศฉบับล่าสุด

ของ WHO ที่ได้รวบรวมข้อมูล

จาก ๔,๓๐๐ เมือง ใน ๑๐๘ 

ป ร ะ เ ท ศ ทั่ ว โ ล ก  พ บ ว ่ า 

ประชากรจ�านวนราว ๗ ล้านคน

ทั่ ว โลกเสียชี วิตจากโรคที ่

เกดิจากมลพษิทางอากาศทุกปี

และอาจมีแนวโน้มผู้เสียชีวิต

เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  โดย ๕ อันดับ

ประเทศที่มี ผู ้ เ สียชีวิตจาก

มลพิษทางอากาศมากที่สุดในโลก ได้แก่ อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย ไนจีเรีย และจีน ตามล�าดับ 

ในปี ค.ศ. 2016 ที่ผ่านมา พบผู้เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศจากสภิาพแวดล้อมภิายนอก (Outdoor 

Air Pollution) ทัว่โลกสงูถงึจ�านวน ๔.๒ ล้านคน และเสยีชีวติจากฝุน่ควนัและการเผาไหม้ของเชือ้เพลงิ

ในครัวเรือนจ�านวน ๓.๘ ล้านคน นอกจากน้ัน ยังพบว่าประชากรโลกร้อยละ ๙๑ อาศัยอยู่ในพื้นที่ 

แลกเปลี่ยนก๊าซของร่างกาย (Gas Exchange Regions) ท�าให้เกิดแผลในเส้นเลือดแดงและท�าให้

สมรรถภิาพในการยืดหยุ่นของเส้นเลือดแดงลดลงอันส่งผลท�าให้เกิดโรคหัวใจ (Hearth Attack) และ 

โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต เช่น โรคหลอดลมปอดอุดก้ันเรื้อรัง  

(Chronic Obstructive Pulmonary Disease: COPD) โรคหลอดลมอักเสบเร้ือรัง (Chronic  

Bronchitis) โรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema) โรคปอดอักเสบ (Interstadials Lung Disease) และ

โรคหอบหืด (Asthma) เป็นต้น จากรายงานคุณิภิาพอากาศโลกปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (2020 World Air  

Quality Report) และรายงานการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษ PM2.5 มากท่ีสุดในโลกของ IQAir 

ประเทศไทยได้ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ ๓๔ มีค่าความเข้มข้น PM2.5 เฉลี่ยที่ ๒๑.๔ µg/m³ โดยเฉพาะใน

พื้นที่จังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ นครราชสีมา นนทบุรี แม่ฮ่องสอน และกรุงเทพมหานคร ตามล�าดับ 
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ที่มีคุณิภิาพอากาศแย่เกินกว่ามาตรฐานท่ีองค์การอนามัยโลกได้ก�าหนดไว้ โดยในส่วนของประเทศไทย 

ธนาคารโลก (World Bank) รายงานว่ามลพษิทางอากาศในประเทศไทยท�าให้มผีูเ้สยีชวีติก่อนวยัอนัควร

จ�านวนมากถึง ๕๐,๐๐๐ ราย ขณิะที่สหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้ประกาศให้ “มลพิษทาง

อากาศ” เป็นปัจจัยเสี่ยง ๑ ใน ๕ ร่วมกับพฤติกรรมการกิน การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

และการไม่ออกก�าลังกาย ที่อาจส่งผลต่อสุขภิาพของมนุษย์ให้เป็นโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  

(Non-Communicable Diseases: NCDs) เช่น โรคระบบหวัใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดนิหายใจ

เรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคทางจิต และระบบประสาท 

นอกจากนั้น ในรายงานสมุด

ปกฟ้าอากาศสะอาด (Clean Air 

Blue Paper) ของเครือข่ายอากาศ

สะอาด ยังระบุไว ้ว ่าการสูดดม 

ฝุ่นละออง PM2.5 ทีเ่กนิค่ามาตรฐาน

ในปริมาณิมากจะส ่งผลให ้ เกิด 

โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด  

และโรคที่สอดคล้องกับประกาศ 

ของสหประชาชาต ิเนือ่งจากสารพษิ

ที่ปนเปื้อนมากับฝุ่นละออง PM2.5 

เช่น สารก่อมะเรง็จ�าพวกโพลไีซคลิก

อะโรมาตกิไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic 

Aromatic Hydrocarbons: PAHs) 

สารไดออกซิน (Dioxin) และฟูแรน 

(Furans) สามารถหลุดรอดเข้าสู ่

หลอดลมฝอย (Bronchioles) และ

ถุงลม (Alveoli) อีกท้ังยังสามารถเข้าไปสู่กระแสโลหิตผ่านเส้นเลือดฝอยในปอดเข้าสู่ร่างกาย 

ได้อีกด้วย

ในส่วนของประเทศไทยได้ก�าหนด “ค่ามาตรฐานของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน 

ในบรรยากาศโดยท่ัวไป” ตามประกาศคณิะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๕๓)  

เร่ือง “ก�าหนดมาตรฐานคุณิภิาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป” ให้ค่าเฉล่ีย PM2.5 ท่ี ๒๔ ช่ัวโมง  

จะต้องไม่เกิน ๐.๐๕ mg/m³ หรือ ๕๐ µg/m³ และในระยะเวลา ๑ ปีจะต้องมีค่าไม่เกิน ๒๕ µg/m³  

ซึ่งสถานการณิ์ฝุ่น PM 2.5 ของประเทศไทยตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นมา พบว่า
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ค่าดัชนีคุณิภิาพอากาศ หรือ Air Quality Index (AQI) ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ช่วงวันท่ี ๘ มกราคม  

พ.ศ. ๒๕๖๔ พบค่าฝุ่น PM2.5 เพิ่มสูงถึง ๑๑๔ µg/m³ (ตามดัชนีคุณิภิาพอากาศ US AQI) จนท�าให้

ประเทศไทยติดอันดับ ๔ ของโลก ท�าให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวต้องเผชิญกับปัญหาด้านสุขภิาพ 

ทีเ่กดิจากผลของมลพษิทางอากาศอย่างยากทีจ่ะหลกีเลีย่งได้ จากการศกึษาและรวบรวมสถิตสิถานการณ์ิ

สุขภิาพคนไทยย้อนหลัง ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๒) พบแนวโน้มอัตราการเสียชีวิตจาก “โรคมะเร็ง

ปอด” มีจ�านวนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกภิาคของประเทศ โดยเฉพาะภิาคเหนือมีอัตราการเสียชีวิต

สูงกว่าภิาคอื่น ๆ และมีอัตราการการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ๑.๕ เท่า จากผู้เสียชีวิต ๒๐.๓ คนต่อประชากร 

แสนคน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น ๓๐.๗ คนต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รองลงมาคือ 

กรุงเทพมหานคร นอกจากน้ี ยังมีแนวโน้มของอัตราการเสียชีวิตจาก “โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง” เพิ่มขึ้น

ประมาณิ ๑.๓ – ๒ เท่า ในรอบ ๑๐ ปี ในทุกภิาคของประเทศไทย โดยเฉพาะภิาคเหนือมีอัตรา 

การเสียชีวิตสูงกว่าภิาคอื่น ๆ อย่างชัดเจน สาเหตุที่ภิาคเหนือมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าภิาคอื่น ๆ 

ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณิะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้ข้อมูลว่าตั้งแต่ 

ต้นเดอืนกมุภิาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นมา หลายจงัหวดัทางภิาคเหนือของประเทศไทยประสบกบัปัญหา

ฝุ่น PM2.5 จากการเผาในที่โล่งเพิ่มมากขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมา ท�าให้จ�านวนผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจาก

มลพิษทางอากาศดังกล่าวมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย 
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ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง

มลพิษทางอากาศจาก 

ฝุ่ น ล ะ อ อ ง ข น า ด เ ล็ ก 

PM2.5 ต่อสุขภิาพมนุษย์ 

นับวันยิ่งมีแนวโน้มท่ีจะ 

ทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน

โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีภิาค

เหนือและกรุงเทพมหานคร 

อย่างไรก็ตาม ภิาครัฐได้มี

การออกมาตรการป้องกัน

และแ ก้ ไขหลากหลาย

มาตรการ เช่น การจัดท�า

แผนปฏิิบัติการขับเคล่ือน

วาระแห่งชาติ “การแก้ไข

ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” 

ของกรมควบคุมมลพิษ, 

การจัดท�าหนังสือปกฟ้า

อากาศสะอาด “Clean Air 

Blue Paper” เพ่ือเจาะลึกผลกระทบของมลพิษทางอากาศและรากเหง้าของปัญหา ร่วมไปถึงแนวทาง

การแก้ปัญหาผลกระทบดังกล่าว ขององค์กรอิสระภิาคีเครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทย รวมท้ัง  

การขับเคล่ือนของภิาคธุรกิจไทยเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา PM2.5 อย่างต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for  

Sustainable Development: TBCSD) ท่ีตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา TBCSD ได้เดินหน้าขับเคล่ือน

งานการแก้ไขปัญหาน้ีอย่างเป็นรูปธรรม ท้ังการก�าหนดมาตรการท่ีสามารถด�าเนินการได้ภิายในบริษัท

องค์กรสมาชิก TBCSD เอง และการประสานความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรและภิาคส่วนอ่ืน ๆ  

ท่ีเก่ียวข้องกับการร่วมแก้ไขปัญหา PM2.5 โดยกิจกรรมของ TBCSD เพ่ือร่วมแก้ปัญหาน้ีได้แก่

• ด�าเนินงานร่วมกับผู้เช่ียวชาญเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของ PM2.5 แนวทางการลด PM2.5  

จากแหล่งก�าเนิด รวมถึงแนวทางการป้องกันผลกระทบจาก PM2.5 ต่อสุขภิาพและ 

การด�าเนินชีวิตประจ�าวัน พร้อมท้ังส่ือสารประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่

สมาชิก TBCSD และประชาชนท่ัวไป ถึงสาเหตุท่ีแท้จริงและแนวทางการปฏิิบัติท่ีถูกต้อง
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• น�าองค์ความรู้และประสบการณิ์ของภิาคส่วนต่าง ๆ มาพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

มาตรการแก้ไขปัญหา และลดผลกระทบจาก PM2.5 ทัง้ส�าหรบัสมาชกิ TBCSD และบุคคล

ทัว่ไป และเสนอแนะมาตรการส�าหรบัภิาครฐัและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ทัง้มาตรการระยะ

สัน้ ระยะกลางและระยะยาว เพือ่น�าไปสูก่ารผลกัดนันโยบายทีเ่หมาะสมและเป็นธรรมกบั 

ทุกภิาคส่วน และน�าไปสู่การปฏิิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

• และนอกจากน้ี ยังได้เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อประมาณิการ  

Contribution และ Impacts ของมาตรการต่าง ๆ ที่สมาชิก TBCSD ด�าเนินการเอง 

โดยสมัครใจโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตที่ค่า PM2.5 ในอากาศเกินค่ามาตรฐาน เพื่อจะ 

รายงานผลให้สมาชกิและสงัคมได้รบัทราบ และเป็นต้นแบบในการขบัเคลือ่นแก้ไขปัญหา 

PM2.5 ตอบสนองตามนโยบายและมาตรการของประเทศ

__________________________________________________________________________

ที่มา: 

๑. https://www.iqair.com/world-air-quality-report (สืบค้นเมื่อ ๕ มกราคม ๒๕๖๔)
๒. https://www.deqp.go.th/new/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F

%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0
%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8
%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD/ (สืบค้นเมื่อ ๕ มกราคม ๒๕๖๔)

๓. https://digitallibrary.un.org/record/1648984?ln=en (สืบค้นเมื่อ ๕ มกราคม ๒๕๖๔)
๔. https://www.greenpeace.org/static/planet4-thailand-stateless/2020/08/9f177db4-clean-air- 

blue-paper.pdf (สืบค้นเมื่อ ๕ มกราคม ๒๕๖๔)
๕. https://nha12.samatcha.org/site/document?show=f9119bf7-9a47-4abf-b3b3-ada0a771a753  

(สืบค้นเมื่อ ๕ มกราคม ๒๕๖๔)
๖. https://resourcecenter.thaihealth.or.th/files/212/thaihealth%20watch%202021.pdf  

(สืบค้นเมื่อ ๕ มกราคม ๒๕๖๔)
๗. https://www.who.int/news/item/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe- 

polluted-air-but-more-countries-are-taking-action (สืบค้นเมื่อ ๕ มกราคม ๒๕๖๔)
๘. https://www.hiso.or.th/dashboard/province.php?c=05 (สืบค้นเมื่อ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔)
๙. https://greennews.agency/?p=20225 (สืบค้นเมื่อ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔)
๑๐. https://mgronline.com/daily/detail/9600000082718 (สืบค้นเมื่อ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔)
๑๑. https://www.who.int/news/item/27-09-2016-who-releases-country-estimates-on-air- 

pollution-exposure-and-health-impact (สืบค้นเมื่อ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๒. https://thestandard.co/air-pollution-analysis/ (สืบค้นเมื่อ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔)
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คุณพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา 
กรรมการผู ้ จัดการใหญ่ บริษัท ดอยค�า
ผลิตภัณฑ์อาหาร จ�ากัด ร่วมให้สัมภาษณ์พิเศษ

เกี่ยวกับแนวคิดในการขับเคลื่อนธุรกิจและดูแล

สังคม เพื่อลงเผยแพร่ในวารสาร Green Society 

by TBCSD คอลัมน์ Vision to Action

บริษัท ดอยค�าผลิตภัณฑ์อาหาร จ�ากัด 

ด�าเนินธรุกจิเพ่ือสงัคม ตามศาสตร์พระราชา พฒันา

สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์คุณภาพจากชุมชนและผลผลิต

ของเกษตรกรไทย ส่งเสริม รับซ้ือ พัฒนา และ

แปรรูปผลผลิตทางเกษตร พร้อมทั้งสนับสนุนและ

ส่งเสรมิเกษตรปลอดภยั เน้นการใช้พลงังานทดแทน 

เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม (Environment) 

สังคม (Social) และเศรษฐกิจ (Economics) 

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นจากแนวพระราชด�าริของ

พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ล้นเกล้าฯ 

รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีพระราชประสงค์ในการแก้ไข

ปัญหาการปลูกฝิ ่นและปัญหาความยากจนของ

ราษฎรชาวไทยภูเขาบนพื้นท่ีสูงทางภาคเหนือ

ประเทศไทย จึงริเริ่มจัดต้ัง “โครงการหลวง” ข้ึน  

ในยุคแรก โดยส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาปลูกพืช 

บริษัท ดอยค�ำผลิตภัณฑ์อำหำร จ�ำกัด
“เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย”
ต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคม ภำยใต้ศำสตร์พระรำชำ

Vision to Action
เรียบเรียงโดย บริษัท ดอยคำาผลิตภัณฑ์อาหาร จำากัด

ชนิดอื่นที่เหมาะสมส�าหรับการปลูกในพื้นท่ีสูง 

และสามารถขายได้ในราคาดีกว่ามาให้ชาวเขา

ปลูกทดแทนการปลูกฝิ ่น ซึ่งต่อมาล้นเกล้าฯ 

รัชกาลที่ ๙ พระราชทานแนวพระราชด�าริ  

ให้แยกส่วนของโครงการหลวงออกเป็น ๒ ส่วน 

คุณพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
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ส่วนหนึ่งให้จัดตั้งเป็น “มูลนิธิโครงการหลวง” เพื่อด�าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 

ทีเ่หมาะสม ส�าหรับส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพชวีติความเป็นอยูท่ีด่ใีห้แก่ชาวไทยภเูขาบนพืน้ทีส่งู และรกัษา

ฟ้ืนฟสูภาพแวดล้อม รวมทัง้เป็นแหล่งเรยีนรูก้ารพฒันาพ้ืนทีสู่งอย่างยัง่ยนื และอกีส่วนหนึง่ คือ ส่วนของ

โรงงานหลวงอาหารส�าเร็จรูปได้จัดตั้งเป็น “บริษัท ดอยค�าผลิตภัณฑ์อาหาร จ�ากัด” ขึ้นในปี  

พ.ศ. ๒๕๓๗ บริษัทฯ เริ่มด�าเนินงานในรูปแบบของ “ธุรกิจเพื่อสังคม” (Social Business : SE , SB)  

ภายใต้เครื่องหมายตราผลิตภัณฑ์ “ดอยค�า” โดยมีส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้ถือหุ้น

ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งยังคงวัตถุประสงค์ของการด�าเนินงานเพื่อเป็นการส่งเสริมการเพาะปลูก

และรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม เพื่อน�ามาผลิตและจ�าหน่ายเป็น

ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง ภายใต้กระบวนการผลิตและ

การบรหิารจดัการตามมาตรฐานสากล ควบคูไ่ปกบัการมุง่พฒันาชมุชนให้เกดิความเข้มแขง็และมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ดังจะเห็นได้จากการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ดังนี้

ด้านเศรษฐกจิ (Economics): 
การจัดตั้งบริษัท ดอยค�าผลิตภัณฑ์

อาหาร จ�ากัด ขึ้นนั้น ล้นเกล้าฯ รัชกาล

ที่ ๙ ทรงพระราชทานแนวพระราชด�าริ

ไว้ว่า “ไม่ต้องการเงินปันผล ขอให้

บริษัทฯ อยู่รอดได้ด้วยตัวเอง” น่ีคือ 

สิ่งที่พระองค์ท่านทรงตั้งพระราชหฤทัย

ไว้ตั้งแต่วันแรกของการประชุมจัดตั้ง

บรษัิทฯ แต่ในค�าว่าธรุกจิการท�างานต้อง

มีผลก�าไร ดังนั้น ดอยค�าจึงได้ก�าหนด

กรอบในการท�างานไว้ว่า “บริษัทต้อง 

มีก�าไรพอเพียงเลี้ยงตัวเองได้” เพื่อให้

ธรุกจิสามารถด�าเนนิต่อไปได้ โดยผลก�าไร

จะถกูน�ามาใช้ในการดแูลพนกังาน รวมทัง้

น�ากลับมารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร 

ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด เพื่อช่วย

เหลือเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

มีอาชีพ มีก�าไร มีรายได้พอเพียงเลี้ยง

ครอบครัว และสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

ขณะเดียวกันก็น�าผลก�าไรบางส่วนมาใช้ในการวิจัยพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพ่ือให้ผู ้บริโภคมีสินค้าคุณภาพดีตาม

มาตรฐานสากลและมีราคาเป็นธรรม โดยบริษัทฯ ต้ังเป้า 

ผลก�าไรไม่ต�า่กว่าร้อยละ ๒ – ๒.๕ ต่อปี แต่จะไม่เกนิร้อยละ ๑๐ 

หากปีไหนผลก�าไรบริษทัฯ ได้เกนิร้อยละ ๑๐ บรษิทัฯ จะกลับมา

พิจารณาทบทวนในเรื่องของ “การเพิ่มปริมาณการรับซื้อ

ผลผลติจากเกษตรกร” การด�าเนนิงานในลกัษณะนีจ้ะช่วยให้ 

“รากแก้วของสังคมและชุมชนไทย” เกิดความเข้มแข็ง 

อย่างยั่งยืน
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ด้านสงัคม (Social): บริษัทฯ ด�าเนินงานเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีโรงงานหลวงฯ 

เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ หลากหลาย

โครงการ ได้แก่

 โครงการวดัของเรา วดัของชมุชน เป็นหน่ึงในโครงการของบรษัิทฯ เพ่ือสืบสาน รักษา และ

ต่อยอดพระบรมราโชบายของล้นเกล้าฯ รัชกาลท่ี ๙ ในการพัฒนาพ้ืนท่ีอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐาน

ของความสัมพันธ์แบบ “บ-ว-ร (ร)” ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน และโรงงานหลวงฯ เพ่ือสร้าง

ความสัมพันธ์ท่ีดีกับสังคมและชุมชนโดยรอบโรงงานหลวงฯ ท้ัง ๔ แห่ง โดยมุ่งเน้นให้ชุมชน

พ่ึงพาตนเองได้ เป็นชุมชนท่ีมีความรู้และคุณธรรมเจริญงอกงามตามวิถีของพระพุทธศาสนา 

บริษัทฯ มุ่งหวังให้โรงงานหลวงฯ ๑ แห่ง รับผิดชอบดูแลชุมชน วัด และโรงเรียน ในพ้ืนท่ี 

ท่ีโรงงานหลวงฯ แห่งน้ันต้ังอยู ่โดยโรงงานหลวงฯ ประพฤติตนเป็นหน่ึงในสมาชิกของหมู่บ้าน

น้ัน ๆ  ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและชุมชนรอบ ๆ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีข้ึน เช่น 

กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี, การพัฒนาวัดให้เป็นวัดในอุดมคติ การส่งเสริมให้ท�ากิจกรรม 

ทางศาสนาทุกวันพระ รวมท้ังก�าหนดให้มี “วันธรรมสวนะ” เพ่ือให้พนักงานปฏิิบัติกิจกรรม 

ทางศาสนา น่ังสมาธิ สวดมนต์ และรักษาศีล ๕ เป็นประจ�าทุกเดือน

 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านพืชเกษตรที่ส่งเสริมให้มีการปลูก แรกเร่ิมของการปลูก 

มะเขือเทศ เกษตรกรยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการปลูกท่ีถูกต้องและให้ได้ผลผลิต 

ท่ีดี เกษตรกรยงัคงใช้วิธีการปลูกมะเขือเทศแบบไม่ข้ึนค้าง ท�าให้ปริมาณผลผลติต่อไร่มีจ�านวนน้อย

และคณุภาพไม่ดีเท่าท่ีควร เน่ืองจากผลผลติส่วนใหญ่เกิดความเสียหายและเน่าเสียตามธรรมชาติ

จากการท่ีผลตกกระทบลงสู่ดินท�าให้ช�้าและเสียหายได้ง่าย ต่อมาบริษัทฯ ได้เข้าไปให้ความรู้

และส่งเสริมเกษตรกร โดยแนะน�าให้มีการปรับเปล่ียนวิธีการปลูกมะเขือเทศเป็นแบบ  

“การข้ึนค้าง” เพ่ือให้ได้ผลผลิต 

มากข้ึนในจ�านวนพ้ืนท่ีไร่เท่าเดิม  

รวมท้ัง ส่งเสริมเกษตรกรให้ท�าการ 

“ไถกลบ” เศษซากวสัดุทางการเกษตร

ท่ีเหลือจากการปลูกมะเขือเทศ 

มาเป็นปุ�ย อินทรีย์ ในดินส�าหรับ

เตรียมแปลงปลูกพืชในฤดูถัดไป



35

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment): บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญเก่ียวกับแนวทาง 

ในการปฏิิบัติเพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาส่ิงแวดล้อมท่ียัง่ยนื อีกท้ังเพ่ือร่วมปกป้องสภาพภูมิอากาศและลดภาวะ

โลกร้อน ด้วยการเดินหน้าจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ผ่านการ

ด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ 

 พลังงานทดแทน การเปล่ียนจากการใช้น�้ามันเตาซ่ึงเป็นพลังงานท่ีได้จากเช้ือเพลิงซากพืช 

ซากสัตว์มาเป็นการใช้ “พลังงานสะอาด” จากกะลาปาล์ม ก๊าซชีวภาพ และพลังงานแสงอาทิตย์ 

ซ่ึงเป็นแหล่งพลังงานท่ียั่งยืน สามารถช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก

กระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี จากการด�าเนินการดังกล่าวท�าให้ผลิตภัณฑ์สตอรว์เบอร์รี 

อบแห้งตราดอยค�าได้รับใบรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ส�าหรับผลิตภัณฑ์ (ฉลากลดคาร์บอน) จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

นอกจากน้ี ยังมีผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ของบริษัทฯ ท่ีได้รับการรับรองฉลากลดคาร์บอน ได้แก่ น�้าด่ืม 

มะเขือเทศเชอร์รีอบแห้ง บ๊วยหวานอบนุ่ม และแก้วมังกรอบแห้ง เป็นต้น 

“ดอยค�า มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับสากล ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม” 
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 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการขนส่ง เดิมพ้ืนท่ีเพาะปลูกมะเขือเทศซ่ึงเป็นวัตถุดิบ

หลักของผลิตภัณฑ์ดอยค�า มีการเพาะปลูกอยู่ในชุมชนซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีห่างไกลจากแหล่งรับซ้ือ

ผลผลิต ท�าให้การขนส่งในแต่ละคร้ังส้ินเปลืองน�้ามันเช้ือเพลิงอย่างมาก อีกท้ัง ยังก่อให้เกิด 

การปล่อยก๊าซพิษชนิดต่าง ๆ ออกสู่ส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ตัวการ

ส�าคัญในการเกิดภาวะเรือนกระจก) ดังน้ัน เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว บริษัทฯ จึงส่งเสริม

เกษตรกรในอ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีอยู่ใกล้โรงงานหลวงฯ ให้เร่ิมเปล่ียนมา

ปลูกมะเขือเทศเพ่ือเป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานหลวงฯ และลดระยะทางในการขนส่ง ลดการสูญเสีย

พลังงานเช้ือเพลงิในการเดนิทาง และยงัเป็นการช่วยลดปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

จากระยะทางการขนส่งท่ีส้ันลงอีกด้วย

 โครงการ แกะ ล้าง เก็บ บริษัทฯ เดินหน้าลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผ่านกิจกรรมโครงการ 

“แกะ ล้าง เก็บ” เพ่ือมุ่งสู่ “สังคมไทยไร้ขยะ” ด้วยการส่งเสริมให้ผู้บริโภคร่วมกิจกรรมน�า

กล่องเคร่ืองด่ืมน�้าผลไม้ดอยค�าท่ีด่ืมหมดแล้วมา “แกะ ล้าง เก็บ” และน�ามามอบหรือน�ามา

เป็นส่วนลดในการซ้ือสินค้ากับร้านดอยค�าทุกสาขา โดยกลอ่งเคร่ืองด่ืมน�้าผลไมด้อยค�าทุกกล่อง 

ทุกขนาดมีมูลค่า ๑ บาท ซ่ึงกล่องเคร่ืองด่ืมท้ังหมดท่ีได้รับมาน้ันจะถูกรวบรวมและน�ามา 

ผ่านกระบวนการ Upcycling เพ่ิมมูลค่าให้เกิดประโยชน์ ด้วยการข้ึนรูปเป็น “พาเลทไม้

สังเคราะห์” น�ากลับมาใช้ใหม่ในโรงงานหลวงฯ และบางส่วนน�ามาข้ึนรูปเป็น “กรวยจราจร” 

มอบให้หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเป็นสาธารณประโยชน์ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน สถานีต�ารวจ 

ฯลฯ และมอบส่วนหน่ึงให้มลูนิธอิาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพ่ือน�าไปรีไซเคิล

เป็นแผ่นหลังคาเขียว เพ่ือมอบให้กับชุมชนท่ีขาดแคลนต่อไป จากการด�าเนินงานโครงการท่ี

ผ่านมา พบว่าบริษัทฯ สามารถเก็บกล่องเคร่ืองด่ืมกลับคืนมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้จ�านวน 

๘๐๐,๐๐๐ กล่อง ซ่ึงถือว่ายังมีปริมาณท่ีน้อยมากเม่ือเทียบกับยอดขายเคร่ืองด่ืมน�้าผลไม้ 

ดอยค�าจ�านวน ๑๐๐ ล้านกล่อง (คิดเป็นเพียงร้อยละ ๐.๘ ของจ�านวนยอดขายเคร่ืองด่ืม 

น�้าผลไม้ท้ังหมด) บริษัทฯ จึงยังคงเดินหน้าขับเคล่ือนการด�าเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง 

เพ่ือลดปริมาณของเสียให้มากท่ีสุด หรือเข้าใกล้ “สังคมไทยไร้ขยะ” ให้ได้มากท่ีสุด  

 มาตรฐานอาคารสเีขยีว ทุกการออกแบบของ

งานก่อสร้างอาคารส�านักงานของบริษัทฯ  

มุ่งเน้นการใช้วัสดุท่ีช่วยลดการใช้พลังงานและ

ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ตามมาตรฐาน 

LEED (Leadership in Energy and  

Environmental Design) ดังจะเห็นได้จาก 
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การก่อสร้างและออกแบบอาคารทีท่�าการของบรษิทั ดอยค�าผลติภณัฑ์อาหาร จ�ากัด ในปัจจบุนั 

ทีไ่ด้มกีารแบ่งพืน้ทีก่ารใช้งานออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนส�านกังาน และส่วนร้านดอยค�าสาขา

ราชเทวี โดยใช้แนวคิด Happy Work Place ในการออกแบบปรับปรุงอาคาร ตามมาตรฐาน 

LEED ภายใต้ค�าปรกึษาของทมีงาน SCG Green Building Solution โดยค�านงึถงึการประหยดั

พลังงานอย่างรอบด้านและการมีพื้นที่สีเขียวภายในอาคาร ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การท�างาน 

ของคนรุ่นใหม่ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต รักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

 บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ค�านึงถึงการเลือกใช้วัสดุท่ีจะน�ามาผลิต 

เป็นบรรจุภัณฑ์ โดยการคัดเลือกบริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตกล่อง

เครื่องดื่มที่ส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบเพื่อการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างรับผิดชอบ โดยใช้กระดาษ

ที่มาจากป่าปลูกซ่ึงมีการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนอย่างรับผิดชอบตามมาตรฐาน FSC 

ท�าให้สามารถยืนยันได้ว่า บรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์ของดอยค�า ไม่ก่อให้เกิดการตัดไม้ 

ท�าลายป่า อกีทัง้ยงัช่วยลดปรมิาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตวัการส�าคญัทีท่�าลายชัน้บรรยากาศ

ของโลก

 โครงการปลูกป่าในใจคน ดอยค�ามุ่งเน้นการปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพ

ป่าเสื่อมโทรมเป็นประจ�าทุกปี ดอยค�ามีความเช่ือว่าการปลูกป่าจะประสบความส�าเร็จกลาย

เป็นพืน้ทีป่่าสเีขียวทีส่มบรูณ์ได้นัน้ หวัใจการด�าเนนิงานทีส่�าคญัทีส่ดุ คอื “การปลกูป่าในใจคน” 
โดยต้องเกิดจากความคิดของคนที่อยากจะปลูกป่าจริง ๆ  เสียก่อน ป่าจึงจะเขียวอย่างยั่งยืนได้ 

ท้ายสุดนี้ บริษัท ดอยค�าผลิตภัณฑ์อาหาร จ�ากัด ในฐานะสมาชิกใหม่ของ TBCSD ขอฝากมุมมอง

การด�าเนินธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืนถึงองค์กรสมาชิก TBCSD ว่าในการด�าเนินงานทุกกิจกรรมของบริษัท 

“การคดิถงึคนทีเ่รารักให้มาก” ถอืเป็นหัวใจส�าคญัของการด�าเนนิงาน ดงัจะเหน็ได้จากการด�าเนนิงาน

ของ “ดอยค�า” ที่มีการ “แบ่งปันก�าไรที่ได้กลับคืนสู่สังคม” และเหลือเพียงส่วนน้อยให้พอเพียงส�าหรับ

บริหารจัดการกิจการของตนเองได้ การแบ่งปันในลักษณะนี้เป็นการสร้างสังคมให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น 

สอดคล้องกับปรัชญาบริษัทฯ ท่ีว่า “เป็นธรรมกับทุกฝ่าย” จวบจนถึงปัจจุบัน ดอยค�ายังคงเดินหน้า 

ด�าเนนิกจิการในรปูแบบธรุกจิเพือ่สงัคมที ่สืบสาน รกัษา และต่อยอด เพ่ือความกนิดี อยูด่ ีของประชาชน

ชาวไทย ตามแนวคิด “เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย” ต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคม ตามรอย 

ศาสตร์พระราชา 

ภายใต้แนวคิดการด�าเนินงาน “Thing Green & Do Green”  

เพื่อจะ Go Green อย่างยั่งยืนต่อไป
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Member Activities
เรียบเรียงโดย นางสาวสุพรรณิภา หวังงาม

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของทรัพยากร

ป่าชายเลนของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงได้ร่วมกับองค์กรสมาชิก TBCSD สถาบันสิ่งแวดล้อม

ไทย และอทุยานสิง่แวดล้อมนานาชาตสิรินิธร ด�าเนนิโครงการ “อุทยานสิง่แวดล้อมนานาชาตสิริินธร 
สีเขียว ด้วยพระบารมี” ข้ึน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่อุทยานฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ 

ค่ายพระรามหก จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นพื้นที่กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์และผลิตออกซิเจนอย่างยั่งยืน 

รวมท้ังให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และสร้างเสริมจิตส�านึกให้แก่เยาวชน ประชาชนและนักท่องเที่ยว  

เกี่ยวกับการฟื้นฟู ดูแล และรักษาระบบนิเวศโดยใช้หลักวิชาการที่เหมาะสมอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 

TBCSD ส�ารวจข้อมูลพันธุ์ ไม้      ครั้งที่ ๒ 
บริเวณเกาะนก  ณ อุทยานสิ่งแวดล้อม
นานาชาติสิรินธร
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ถอืเป็นการด�าเนนิงานสนองพระราชด�ารขิองสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ี ทีต้่องการให้อทุยานฯ เป็นเสมอืนพพิธิภัณฑ์ธรรมชาตทิีม่ชีีวติและเป็นแหล่งอาหาร

ของนก ภายใต้โครงการดังกล่าว สมาชิก TBCSD ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่

หลากหลายชนิดพันธุ์ บนพื้นที่ ๘,๔๖๕ ตารางเมตร (ประมาณ ๖.๒๕ ไร่) บริเวณเกาะนก ภายในอุทยาน

สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวอย่างต้นไม้บริเวณเกาะนก ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ 

๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ด้วยวิธีการสุ่มแบบสม�่าเสมอ (Systematic 

Sampling) โดยการวางแปลงและท�าการก�าหนดเส้นหลัก (Base Line) ๑ แนว 

ตามแนวความยาวของแม่น�้า จากน้ันวางเส้นแนวส�ารวจประมาณ ๕๐ เมตร  

ตั้งฉากกับเส้นฐานแนวส�ารวจลึกเข้าไปจากชายฝั่งแม่น�้าเข้าไปสุดแนวขอบป่าบก

ของพื้นท่ีเกาะนก จ�านวน ๒ แถว แต่ละแถวของเส้นแนวส�ารวจห่างกันแถวละ  

๒๐ เมตร จากน้ันท�าการส�ารวจข้อมูลของต้นไม้ทุกต้นที่มีขนาดเส้นรอบวงตั้งแต่  

๕ เซนติเมตรขึ้นไป ที่ความสูงระดับอก ๑.๓๐ เมตร เพื่อน�าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้

มาวเิคราะห์หา ๑) จ�านวนชนดิพนัธุไ์ม้ในพ้ืนที ่๒) เส้นรอบวงของต้นไม้ ๓) ความโต

ทางเส้นผ่านศนูย์กลางทีร่ะดบัอก (Diameter at Breast Height; DBH) ๔) มวลชวีภาพ

ของต้นไม้โดยใช้สมการอัลโลเมตรี (Allometric Equation) ๕) ปริมาณคาร์บอน

สะสม ๖) การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ ๗) ความสามารถในการผลิต

ออกซิเจน ผลการส�ารวจครั้งที่ ๒ พบพันธุ์ไม้จ�านวนทั้งสิ้น ๒๒ ชนิด (Species) 

ได้แก่ โพทะเล ส�าโรง ขีเ้หลก็ มะพลบั นนทร ีมะขาม มะหวด จามจรุ ีกร่าง โมกมนั 

มะกอกป่า สะเดา สะแก หางนกยูง มะขามเทศ ขันทองพยาบาท จันทน์ ข่อย  

สีเสียด กระถิน มะรุม และกาสะลอง (ปีบ) ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบมากที่สุดคือ มะขาม 

รองลงมา คือ โมกมัน และนนทรี ตามล�าดับ ซึ่งอายุเฉล่ียของต้นไม้ทั้ง

พืน้ทีศ่กึษาอยูท่ี ่๙ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๙) ต้นไม้มเีส้นรอบวงเฉล่ียเท่ากบั 

๓๒.๗๓ เซนติเมตร (เพิ่มมากขึ้นกว่าครั้งที่ ๑ เมื่อปี ๒๕๖๓ ที่มีค่าเท่ากับ 

๒๖.๔๘ เซนตเิมตร) ความโตทางเส้นผ่านศูนย์กลางทีร่ะดบัอกเฉล่ีย (DBH) 

เท่ากับ ๑๐.๔๒ เซนติเมตร (เพิ่มมากขึ้นกว่าครั้งที่ ๑ เมื่อปี ๒๕๖๓ ที่มี

ค่าเท่ากับ ๘.๔๓๒ เซนติเมตร) ชนิดพันธุ์ที่มีเส้นรอบวงและเส้นผ่าน

ศูนย์กลางที่ระดับอกเฉลี่ยมากที่สุด คือ มะขามเทศ รองลงมา คือ จามจุรี 

และกร่าง ตามล�าดับ 
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มวลชีวภาพรวมของต้นไม้ทั้งหมดในพื้นที่ศึกษาเท่ากับ ๑๗,๔๖๗.๑๙๙๑ กิโลกรัม หรือเท่ากับ 

๑๗.๔๖๗๒ ตัน (เพิ่มมากขึ้นกว่าครั้งที่ ๑ เมื่อปี ๒๕๖๓ ที่มีค่าเท่ากับ ๗,๖๕๗.๒๗๖๐ กิโลกรัม หรือ 

๗.๖๕๗๓ ตัน) ปริมาณคาร์บอนสะสมท้ังพื้นท่ีศึกษาเท่ากับ ๘,๗๓๓.๕๙๙๖ กิโลกรัม หรือเท่ากับ  

๘.๗๓๓๖ ตันคาร์บอน (เพิ่มมากขึ้นกว่าครั้งที่ ๑ เมื่อปี ๒๕๖๓ ที่มีค่าเท่ากับ ๓,๘๒๘.๖๓๗๙ กิโลกรัม 

หรอื ๓.๘๒๘๗ ตนัคาร์บอน) สามารถดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เท่ากบั ๓๒,๐๒๓.๑๙๘๕ กโิลกรมั 

หรือเท่ากับ ๓๒.๐๒๓๒ ตันคาร์บอนไดออกไซด์ (เพิ่มมากขึ้นกว่าครั้งที่ ๑ เมื่อปี ๒๕๖๓ ที่มีค่าเท่ากับ 

๑๔,๐๓๘.๓๓๙๒ กิโลกรัม หรือ ๑๔.๐๓๘๓ ตันคาร์บอนไดออกไซด์) รวมทั้ง สามารถผลิตออกซิเจนได้

เท่ากับ ๒๓,๒๘๙.๕๙๘๙ กิโลกรัม หรือเท่ากับ ๒๓.๒๘๙๖ ตันออกซิเจน (เพิ่มมากขึ้นกว่าครั้งที่ ๑  

เมื่อปี ๒๕๖๓ ที่มีค่าเท่ากับ ๑๐,๒๐๙.๗๐๑๓ กิโลกรัม หรือ ๑๐.๒๐๙๗ ตันออกซิเจน)
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จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าป่าชายเลนมีบทบาทส�าคัญในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  

และช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับบรรยากาศ ดังนั้น ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

ควรต้องร่วมมือกันในการรณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการปลูกป่าชายเลนอย่างยั่งยืนเพื่อ 

เพิ่มปริมาณการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการท�าให้ประเทศไทยบรรลุ 

เป้าหมายการลดกา๊ซเรือนกระจก ตามถอ้ยแถลงเจตจ�านงของ พล.อ ประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 

ในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (Intended Nationally  

Determined Contributions: INDCs) โดยประเทศไทยจะต้องลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน 

(Economy Wide) ลงร้อยละ ๒๐-๒๕ ประมาณ ๑๑๐-๑๔๐ tCO2e ในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ (ค.ศ. 2030)



การขอการรบัรองหรอืขึน้ทะเบยีนฉลากสิง่แวดล้อมประเภิทต่าง ๆ  ให้กบัผลติภัิณิฑ์หรอืบรกิาร 

ยังเป็นประเด็นที่ผู ้ประกอบการไทยบางส่วนมีความลังเลสงสัยว่า เม่ือด�าเนินการแล้วจะได้รับ

ประโยชน์อย่างไร จะช่วยให้ธรุกิจเติบโตได้อย่างไร นอกเหนอืจากการสร้างภิาพลกัษณ์ิความใส่ใจต่อ

ส่ิงแวดล้อมให้กับธุรกิจ ซ่ึงประเด็นความสงสัยน้ี ท�าให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ร่วมมือกันเพ่ือกระตุ้น

ให้เกิดการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการท่ีให้ความใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อมได้รับสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติม 

ขับเคลื่อนธุรกิจไทย ผ่านการก�าหนดพัสดุ 
และวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
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Eco-Labeling
เรียบเรียงโดย นางสาววิศรา หุ่นธานี



 กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวง ก�าหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการ 

ส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) ลงวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพ่ือก�าหนดให้พัสดุท่ีจัดท�าข้ึนหรือจ�าหน่ายโดยผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม พัสดุส่งเสริมการผลิตภิายในประเทศ และพัสดุท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เป็นพัสดุท่ีรัฐต้องการ

ส่งเสริมหรือสนับสนุน อันจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ

เกษตรกร ส่งเสริมให้มีการใช้พัสดุท่ีผลิตภิายในประเทศ และพัสดุที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็น 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภิาพรวมของประเทศ

พสัดสุ่งเสรมิการผลติภิายในประเทศ เป็นพสัดทุีไ่ด้รบัการรบัรองและออกเครือ่งหมายสนิค้าทีผ่ลิต

ในประเทศไทย (Made in Thailand ; MiT) โดยสภิาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยใน 

การจัดซ้ือให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือได้ตามวิธีการท่ีก�าหนดไว้ใน พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภิาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในกรณีิท่ีมีพัสดุส่งเสริมการผลิตภิายในประเทศไม่เพียงพอต่อ 

ความต้องการในประเทศ หรือมีผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอจ�านวนน้อยราย หรือมีความจ�าเป็นต้องมี

การใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศหรือน�าเข้าพัสดุจากต่างประเทศ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

เป็นผู้พิจารณิา โดยในการจัดจ้างงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐก�าหนดรายละเอียดในรูปแบบรายการ

งานก่อสร้างว่า “ให้ ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของพัสดุที่ 
จะใช้ ในงานก่อสร้าง” ส่วนการจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐก�าหนดขอบเขตของงาน

หรือรายละเอียดคุณิลักษณิะเฉพาะของวัสดุหรือครุภัิณิฑ์ท่ีจะใช้ในการจ้าง ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิต 

ภิายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของวัสดุหรือครุภัิณิฑ์ท่ีจะใช้ในงานจ้าง
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สินค้า Made in Thailand คือ สินค้าที่ผลิตในประเทศไทย จากโรงงานหรือธุรกิจที่มี
การจดทะเบยีน มเีลขประจ�าตวัผูเ้สยีภาษอีากร ทีถ่กูต้องชัดเจนในประเทศไทย มคีณุสมบตัขิอง
สินค้าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด โดยหลักเกณฑ์การค�านวณมูลค่าสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย 
จะคิดตามหลัก ASEAN CONTENT ส.อ.ท. จะออกเอกสารรับรองเคร่ืองหมายนี้ ให้แก่ 
ผู้ประกอบการเพื่อประโยชน์ ในการน�าไปใช้แสดงคุณสมบัติสินค้า Made in Thailand หรือ 
MiT กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสิทธิประโยชน์จากการให้แต้มต่อของภาครัฐที่ก�าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของพัสดุที่จะใช้ 
สินค้าได้รับความน่าเช่ือถือมากข้ึนจากคู่ค้าหรือผู้บริโภค รวมถึงสร้างโอกาสในการขยาย 
การค้าไปยังต่างประเทศที่นิยมสินค้าไทยได้มากข้ึน โดย ส.อ.ท. ออกใบรับรอง Made in 
Thailand 1 ใบรับรองต่อ 1 Stock Keeping Unit (SKU) ของผลิตภัณฑ์ มีอายุ ๑ ปี 
นับจากวันที่อนุมัติ มีอัตราค่าบริการ ๑๐๐ บาทต่อใบรับรอง ซ่ึงผู้สนใจสามารถยื่นขอ 
ใบรับรองได้ตั้งแต่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายงาน
มาตรฐานอุตสาหกรรม ส.อ.ท.

พัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นสินค้าหรือบริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้า

หรือบริการประเภิทเดียวกัน โดยพิจารณิาจากขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้งาน 

การน�ากลับไปใช้ การแปรใช้ใหม่ และการน�าไปก�าจัด ซ่ึงเป็นพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  

โดยพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะระบุตามบัญชีรายช่ือสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ของกรมควบคุมมลพิษซึ่งประกอบด้วยกลุ่มสินค้าและบริการ เช่น กระดาษ ปากกา เครื่องถ่ายเอกสาร 

รถยนต์ สีทาอาคาร ฉนวนกันความร้อน บริการโรงแรม และผลิตภิัณิฑ์ที่ขึ้นทะเบียนฉลากลดโลกร้อน 

เป็นต้น ซึ่งหากพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างมีผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการรายเดียว ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อ

จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยตรง หากมีผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการตั้งแต่ 

สองรายขึ้นไป ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก หากไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้าง 

โดยวิธีข้างต้น จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก็ได้
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สถาบันส่ิงแวดล้อมไทยได้ขยายการด�าเนินงานด้านให้ค�าปรึกษาการจัดท�าฉลากส่ิงแวดล้อม 

รูปแบบต่าง ๆ  รวมถึงฉลากลดโลกร้อน โดยเม่ือ ๙ กุมภิาพันธ์ ๒๕๖๔ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อ�านวยการ

สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย (TEI) และนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อ�านวยการองค์การบริหารจัดการ 

ก๊าซเรือนกระจก (TGO) ได้ร่วมลงนามบนัทกึความร่วมมอืระหว่างองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก 

(องค์การมหาชน) กบั  มูลนธิสิถาบนัสิง่แวดล้อมไทย เพือ่สร้างความร่วมมอืระหว่างกนั ในด้านการแลกเปล่ียน

ข้อมูล การประสานงานระหว่างองค์กร การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการออกฉลากสิ่งแวดล้อมรับรอง

ผลิตภัิณิฑ์ ท้ังฉลากเขียว และฉลากเก่ียวกับการลดคาร์บอน อีกท้ังการลงนามความร่วมมือคร้ังน้ีจะช่วย

สนับสนุนภิารกิจขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และ สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย ตามนโยบาย

รฐับาลและวาระแห่งชาต ิBCG Economy Model ในด้านการใช้ทรพัยากรธรรมชาติอย่างมปีระสิทธภิิาพ 

การจดัการสิง่แวดล้อมควบคูไ่ปกบัลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในประเทศไทย รวมถงึการสนบัสนนุเชงิ

วชิาการระหว่างองค์กร เพือ่ส่งเสรมิการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมและการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

ของประเทศไทย

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้ข้ึนท�าเนียบที่ปรึกษา 

การจัดท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัิณิฑ์ และท�าเนียบ 

ท่ีปรึกษาการจดัท�าคาร์บอนฟตุพร้ินท์ขององค์กร เรียบร้อยแล้ว 

เพื่อท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าแก่ผู ้ประกอบการไทยท่ีใส่ใจ 

ต่อการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สามารถเข้าถึงการขอขึ้นทะเบียนฉลากลดโลกร้อนหรือการขอ 

ขึ้นทะเบียนการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์รูปแบบอื่น ๆ ตามแนวทาง TGO 

นบัได้ว่ากฎกระทรวงฉบบันี ้ช่วยเพิม่ความต้องการซือ้สนิค้าและบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม

จากหน่วยงานภิาครัฐ โดยผ่านการใช้ฉลากสิ่งแวดล้อมเป็นกลไกในการส่ือสารระหว่างผู้ผลิตและ 

ผูบ้รโิภิครายใหญ่ และยงัเป็นการตอบโจทย์การขับเคลือ่นเพือ่ส่งเสรมิการผลิตและการบรโิภิคทีย่ั่งยนื

ที่มา

1) ราชกิจจานุเบกษา. กฎกระทรวง. [ออนไลน์] http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/
A/104/T_0001.PDF [20 เมษายน 2564] สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย. ข่าวประชาสมัพนัธ์. [ออนไลน์] https://
www.ftpi.or.th/2021/50408 (สืบค้นเมื่อ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔]

2) มลูนธิสิถาบนัสิง่แวดล้อมไทย. ข่าวประชาสัมพนัธ์. [ออนไลน์] http://www.tei.or.th/th/area_activities_detail.
php?area_id=3&event_id=1026 (สืบค้นเมื่อ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔]

3) กรมควบคุมมลพิษ. ค�าแนะน�าการขอขึ้นทะเบียนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม. [ออนไลน์] http://gp.pcd.go.th/
view_1_505_4.do (สืบค้นเมื่อ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔]
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PR News

 บางจากฯ 
คว้ารางวัล Superbrands ต่อเนื่อง ๓ ปี 

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) รับรางวัล Superbrands 2020  
จากการประกาศผลรางวัลซุปเปอร์แบรนด์ประจ�าปี ๒๕๖๓ ให้กับสุดยอดแบรนด์ช้ันน�า  
๑๙ แบรนด์ ในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่อง 
เป็นปีที่ ๓ จาก Superbrands Thailand 
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แบรนด์บางจากเป็นหน่ึงในสุดยอดแบรนด์ช้ันน�า ๙ แบรนด์ซ่ึงได้รับการโหวตสูงสุด 

จากผู้บริโภิคท่ัวประเทศรวม ๑๕,๐๐๐ คน ประกอบด้วย AIS, Bangchak, Blackmores,  

Giffarine, Haier, Hi-Kool, ICONSIAM, Krungsri Auto, Lamina Films, LG, Major Cineplex, 

Morakot, Muang Thai Life Assurance, Purra Mineral Water, Rabbit, Sharp, Siam 

Paragon, Twelve Plus และ Watsons ซึ่งรางวัล Superbrands ได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูง

จากผู้บริโภิครวมท้ังผู้ทรงคุณิวุฒิในสายงานด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ การประชาสัมพันธ์

และตัวแทนคณิะกรรมการอิสระผ่านการส�ารวจการตลาดจากทั่วประเทศ จัดโดย Superbrands 

Thailand ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๒ 

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู ้จัดการใหญ่  

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บางจากฯ  

ได ้ รับรางวัล Superbrands เป ็นเวลาถึง ๓ ป ีติดต ่อกัน ซึ่ งรางวัลอันทรงคุณิค่านี ้

สะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือม่ันและความไว้วางใจของผู้บริโภิคที่มีให้กับ แบรนด์บางจาก  

เป็นบทพิสูจน์ที่ช่วยตอกย�้าความส�าเร็จท่ีเกิดจากความมุ่งมั่นของบางจากฯ ในการน�านวัตกรรม

ธุรกิจพลังงานสีเขียวมาสร้างความโดดเด่นในการมอบประสบการณิ์ให้กับลูกค้า ขอขอบคุณิ 

ทุกเสียงโหวตที่ลงคะแนนให้แบรนด์บางจากครับ” 

“แม้เราจะเร่ิมต้นปี ๒๕๖๔ ด้วยสถานการณิ์โควิด-19 ที่กลับมารุนแรงอีกครั้ง แต่ผมก็ 

มั่นใจว่าจากการที่เมื่อปีที่แล้วบางจากฯ ได้เตรียมความพร้อมขององค์กรผ่านกระบวนการ 

ต่าง ๆ เพื่อให้มีความคล่องตัวมากขึ้น จะท�าให้เราสามารถรุกไปข้างหน้าได้ตามที่ตั้งเป้าไว ้

ในทุกธุรกิจที่เราด�าเนินการอยู ่ โดยมีการปรับกลยุทธ์ระยะสั้นเพื่อตอบโจทย์และปรับตัว 

ตามสถานการณิ์” นายชัยวัฒน์กล่าวทิ้งท้าย
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GPSC ตดิอนัดบั Sustainability Yearbook 2021  
จาก S&P Global ตอกย�้าผู้น�านวัตกรรมพลังงานยั่งยืน

S&P Global ชู GPSC ข้ึนท�าเนยีบธรุกจิยัง่ยนื“Sustainability Yearbook 2021” ประเดมิ
เข้าร่วมประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ปีแรกด้วยคะแนนสูงสุดอันดับ ๒ ของประเทศไทย ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า (Electric Utilities) สะท้อนการเป็นผู้น�านวัตกรรมพลังงาน 
ในระดับสากล

นายวรวฒัน์  พทิยศริ ิ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์  

ซนิเนอร์ยี ่จ�ากดั (มหาชน) หรอื GPSC แกนน�านวตักรรมธรุกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า นบัเป็นความส�าเรจ็

ของ GPSC ทีไ่ด้รบัการประเมนิให้เป็นธรุกจิทีม่คีวามโดดเด่นในการด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนื และบรรจใุน 

รายชื่อของ “Sustainability Yearbook 2021” ด้วยคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ ๒ ในกลุ่มอุตสาหกรรม

สาธารณปูโภคไฟฟ้า (Electric Utilities) ของประเทศไทย จาก S&P Global ทีบ่รษิทั ได้เข้าร่วมการประเมินดชันี

ความยัง่ยนืดาวโจนส์ หรอื Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) เป็นปีแรก 

“จากการที ่S&P Global ประเมนิให้ GPSC เป็นองค์กรทีไ่ด้อยู่ในบญัชรีายชือ่ Sustainability Yearbook 

สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการขับเคลื่อนธุรกิจในการก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าช้ันน�าด้านนวัตกรรมเพื่อ 

ความยัง่ยนื ควบคู่ไปกบัการด�าเนนิธรุกจิให้มกีารเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง ภายใต้กลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิทีมุ่ง่สู่ 

การสร้างนวัตกรรมพลังงานให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และปัจจัยเส่ียงทั้งระยะส้ัน 

และระยะยาว ทีจ่ะน�าไปสูก่ารสร้างผลตอบแทนทีด่แีละเป็นทีย่อมรบัต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุ่ม” นายวรวฒัน์กล่าว 

ท้ังน้ี การประเมินผลด�าเนินงานในด้านการพัฒนาท่ียั่งยืนขององค์กรต่าง ๆ ท่ัวโลก (Corporate  

Sustainability Assessment : CSA) ในปี ๒๕๖๓ ท่ีผ่านมา เกิดจากผู้เช่ียวชาญด้านการลงทุนของ S&P  

Global ได้เข้าไปประเมินอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากกว่า ๖๐ อุตสาหกรรม รวมกว่า ๗,๐๐๐ บริษัท โดยพิจารณา

จากผลการด�าเนินงานท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ซ่ึงผลการประเมินจะเรียงตาม Percentile  

โดยองค์กรท่ีอยูใ่น 15% แรกของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมจะถูกจัดรายช่ือให้อยูใ่น Sustainability Yearbook  

ซ่ึงจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนและเป็นท่ียอมรับในระดับโลก
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IRPC คว้ารางวัล 
ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจ�าปี ๒๕๖๔

คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี 

จ�ากดั (มหาชน) หรอื IRPC รบัรางวลั “ความดตีอบแทนคณุแผ่นดนิ”  ประจ�าปี ๒๕๖๔ ประเภทองค์กร  

สาขานวัตกรรมเพื่อสังคม ช่วยให้ผู ้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข  

องคมนตร ีในโครงการหนึง่ล้าน กล้าความดตีอบแทนคณุแผ่นดนิ โดยมลูนธิเิพือ่สังคมไทย ณ หอประชมุ 

กองทัพอากาศ     
จากการที ่IRPC ร่วมกบั มลูนธิขิาเทยีมในสมเดจ็พระศรนีครินทราบรมราชชนน ีคิดค้นผลติภัณฑ์ 

“พลาสติกนวัตกรรมเพื่อผู้พิการ” Polypropylene Random Copolymer 3340H ส�าหรับใช้ผลิต 

เบ้าขาเทียม ด้วยคุณสมบัติของเม็ดพลาสติกที่มีความโปร่งแสง มีความยืดหยุ ่น และเรียบล่ืน  

เพื่อแก้ปัญหาการใส่ขาเทียมแล้วท�าให้เกิดแผลจากการเสียดสีและได้รับความเจ็บปวด ช่วยให้ผู้พิการ 

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากน้ี ยังสามารถน�าเศษขยะพลาสติกนวัตกรรมที่ได้จากการผลิตขาเทียม  

ไปเข้ากระบวนการ Recycle และน�ากลับมาข้ึนรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อีกครั้ง ช่วยลดการน�าเข้า  

ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของมูลนิธิขาเทียมฯ  ท�าให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการใส่ขาเทียมได้มากยิ่งขึ้น
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ปตท.สผ. ได้รับ ๒ รางวัลด้านการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี จาก ASEAN CG Scorecard

นายพงศธร ทวีสิน (ขวา) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด 

(มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับ ๒ รางวัลจากการประเมินการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 

จดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN CG Scorecard) ประจ�าปี ๒๕๖๒ ได้แก่ รางวัล ASEAN  

Top 20 PLCs และรางวัล ASEAN Asset Class PLCs โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (ซ้าย)  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้มอบรางวัล ซ่ึงจัดข้ึนในงานสัมมนาแถลงแผนยุทธศาสตร์  

ก.ล.ต. ปี ๒๕๖๔ ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

 รางวัล ASEAN CG Scorecard ได้รับการสนับสนุนจาก ASEAN Capital Markets Forum 

(ACMF) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้แก่บริษัทจดทะเบียน 

ในอาเซียนที่ได้ด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยประเมินตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน

สากลของ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
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ปตท. ติดอันดับ Gold Class  
ด้านความย่ังยืนในธุุรกิจ Oil & Gas Upstream  
& Integrated ด้วยคะแนนสููงสุูดอันดับ ๑ ของโลก

 (๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) - นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า ปตท. ได้รับรางวัล S&P Global  

Sustainability Award ประจ�าปี ๒๕๖๔ ระดับ Gold Class ซึ่งเป็นผลการประเมินระดับความยั่งยืน

เทียบชั้นระดับสูงสุดจาก S&P Global โดยได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้น�าในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas 

Upstream & Integrated นอกจากทีไ่ด้รบัคดัเลอืกเป็นสมาชกิในดชันคีวามยัง่ยนืดาวโจนส์ (Dow Jones 

Sustainability Indices หรอื DJSI) ประจ�าปี ๒๕๖๓ ต่อเนือ่งเป็นปีที ่๙ ในกลุ่มดชันโีลก (World Index) 

และดชันตีลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Index) นบัเป็นความภาคภมูใิจขององค์กรและประเทศไทย

ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล สะท้อนความมุ่งม่ันของ ปตท. ที่ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจ 

ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ยนืภายใต้การก�ากับดแูลกจิการทีด่ ีควบคู่ไปกบัการดแูลรบัผดิชอบสังคม

และสิ่งแวดล้อม  เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านพลังงานและยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับ

ประเทศ  พร้อมมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยเติบโตไปด้วย

กันอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ บริษัท ปตท. ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) 

บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จ�ากัด (มหาชน) (จีซี) ยังผ่านการประเมินเป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องและได้รับรางวัล S&P Global  

Sustainability Award ในระดับ Gold Class เช่นกัน  ส่วนบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด 

(มหาชน) เข้าร่วมการประเมิน DJSI และได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Sustainability Yearbook  

เป็นปีแรก โดยมีคะแนนสูงสุด 15% ในกลุ่มอุตสาหกรรม Electric Utilities อีกด้วย
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ราช กรุ๊ป คว้า ๒ รางวัล 
ตราสูารหนี้สูีเขียวแห่งปี ๒๕๖๓ ในงาน Best Bond 
Awards 2020 จัดโดยสูมาคมตลาดตราสูารหนี้ไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี (Deal of 

the Year) ประจ�าปี ๒๕๖๓ จากหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือหุ้นกู้สีเขียว มูลค่า ๘,๐๐๐ ล้านบาท 

โดยนายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (ซ้าย)  

เข้ารับรางวัลจาก นายธาดา พฤฒิธาดา กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ขวา)  

นอกจากนี้ หุ้นกู้สีเขียวดังกล่าว ยังได้รับรางวัล Environmental, Social and Governance Bond  

โดยมีนางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน (ซ้าย) เข้ารับรางวัลจากนางสิริวิภา 

สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ (ขวา) ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ส�าหรับรางวัล Deal of the Year พิจารณาจากหุ้นกู้ภาคเอกชนที่มีองค์ประกอบโดดเด่น 

ในทกุด้านและได้รบัการยอมรับจากนกัลงทนุอย่างกว้างขวาง ส่วนรางวลั Environmental, Social and 

Governance Bond พิจารณาจากหุ้นกู้ภาคเอกชนที่ออกภายใต้มาตรฐานและกรอบหลักเกณฑ์ในการ

ระดมทุนเพื่อส่ิงแวดล้อม สังคม ความยั่งยืน และสามารถสนองตอบต่อความต้องการผู้ลงทุนได้ 

อย่างเหมาะสม ส�าหรับหุ้นกู้สีเขียวของบริษัทฯ ทั้ง ๔ รุ่นอายุเฉล่ีย ๑๑ ปี มูลค่า ๘,๐๐๐ ล้านบาท  

เป็นการระดมทุนครั้งแรกของบริษัทฯ ในตลาดตราสารหนี้เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งประสบ 

ความส�าเร็จจากยอดการแสดงความจ�านงลงทุนของผู้ลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่รวมกว่า  

๙ เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ท้ังหมดท่ีเสนอขาย และมีผู้ลงทุนแสดงความจ�านงลงทุนในหุ้นกู้บางรุ่นเกินกว่า  

๑๓ เท่าของมูลค่าที่เสนอขาย ซ่ึงสะท้อนถึงความเชื่อม่ันของนักลงทุนต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

ที่ยึดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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เอสเอสไอ รับรางวัล Trailblazer 
ผู้บุกเบิกการคุ้มครองข้อมูลสู่วนบุคคล  

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายกตัญญู ภู่ประเสริฐ ผู้จัดการทั่วไปส�านักกฎหมายกลุ่ม บริษัท  

สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล Trailblazer ผู้บุกเบิก

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จาก นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม ท�าหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกียรติเป็นผู้มอบ ในงานประกาศ

รางวลัการเตรยีมความพร้อมตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (PDPA Awards) 

โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการเตรียมความพร้อม

ก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ ซ่ึงจัดโดยส�านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ร่วมกับศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

ทั้งนี้ การได้รับรางวัลดังกล่าว เป็นการแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัทในการบริหารงาน 

บนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกกลุ่ม
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เครือแซง-โกแบ็ง รับมอบรางวัล 
สูถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นประจ�าปี ๒๕๖๓

เครอืแซง-โกแบง็ ประเทศไทย โดยนายอภริกัษ์ ชยัศริพิาณชิย์ ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบิตังิานโรงงาน                   

บรษิทั ไทยผลิตภณัฑ์ยบิซ่ัม จ�ากัด (มหาชน) เป็นตวัแทนรบัมอบรางวลัสถานประกอบกิจการต้นแบบดเีด่น 

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ระดับประเทศ ประจ�าปี ๒๕๖๓  

จากนายธวัชชัย ศรทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เม่ือวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม

ส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี นับเป็นปีท่ี ๖ ติดต่อกันท่ีได้รับรางวัลน้ี ซ่ึงสะท้อน

ให้เห็นถึงความมุ่งม่ันของกลุ่มบริษัทแซง-โกแบ็งท่ีจะด�าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีว่า MAKING THE 

WORLD A BETTER HOME ในการดูแลท้ังคุณภาพชีวิตของพนักงานและรักษาสภาพแวดล้อมท่ีดี 

ในการท�างานเพ่ือสร้างความสุขให้แก่พนักงาน เราเช่ือม่ันว่าพนักงานทุกคนคือฟันเฟืองท่ีส�าคัญ 

ในการร่วมขับเคล่ือนองค์กรต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และโซลูชันท่ีมีประสิทธิภาพ  

พร้อมมอบความสะดวกสบายในการอยูอ่าศัยให้กับผู้คนได้อย่างยั่งยืน 
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ไทยออยล์รับรางวัลเกียรติคุณ  
“Sustainability Disclosure Award 2020” 
จากการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนต่อสูาธุารณะ

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ คุณสุดารัตน์ อรรัตนสกุล ผู้จัดการฝ่ายก�ากับดูแลการปฏิิบัติตาม 

กฎระเบียบบริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน) รับมอบรางวัล Sustainability Disclosure Award 2020 

จากคุณวีรญา ปรียาพันธ์ ผู้อ�านวยการ ประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน สถาบันไทยพัฒน์  

ณ ห้องออดิทอเรียม ช้ัน ๕ หอศิลปะกรุงเทพฯ

รางวัลดังกล่าวท่ีไทยออยล์ได้รับสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นองค์กรท่ีให้ความส�าคัญในการเผยแพร่

ข้อมูลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียของไทยออยล์ ซ่ึงครอบคลุม 

ท้ังการด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล
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By: Ms.Supunnipa Wangngarm

WBCSD Update

The crisis COVID-19 epidemic of 

many countries around the world are  

facing now that has aggravated the preceding 

problem nearly doubled, is “Lack of Food  
Security”. It makes hundreds of millions of people 

around the world in a state of hunger, malnutrition, and lacking in food  

security. Currently, the problem does not seem to improve or mitigate. From the State 

of Food Security 

and Nutrition in the 

World (SOFI) Annual 

Report  2020 in  

collaboration with 

t h e  F o o d  a n d  

Agriculture Organiza-

tion of the United 

Nations (FAO), International Fund for Agricultural Development (IFAD), United Nations 

Children’s Fund (UNICEF), World Food Programme (WFP) and  World Health Organization 

(WHO), demonstrated that the COVID-19 outbreak affects to human food security and 

the global nutrition system due to many countries closed their borders and restrict the 

movement or restrictions on the export-import of food both by land, water and air  

in some countries, including restrictions on labor mobility of both international and 

inter-urban level. It directly affected the food industry, resulting in the closure of some 

businesses. The food industry supply chains and population incomes were  

immediately disrupted by epidemic control measures of COVID-19. Moreover, the food 

prices continue to rise in the world market but the incomes of the world population 

WBCSD’s COVID-19 Response Program:  
Vital Supply Chains.... Response to  

“food (in) security” 
among the C  VID-19 crisis
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have declined, especially those in poor countries, resulting in an increase of the world’s 

population of 83 to 132 million malnutrition in 2020 (when compared to 2019) and 

billions of people across the world still does not have access to a healthy food source. 

These figures are higher than any projected prior to the COVID-19 outbreak. The SOFI 

report reflects that if the COVID-19 epidemic continues to be protracted and all parties 

have not yet taken action to solve the global nutritional problem then the world 

population will inevitably face the risk of food shortages in the year 2021 as well.

On October, 2019 prior to the COVID-19 pandemic, the World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD) released the “CEO Guide to Food System 
Transformation” for executives is to use as a guideline for managing the COVID-19 

outbreak, to change the form of food management to be more efficient, and to reduce 

the likelihood of having risk incidents to the business. The manual consists of 7 value 

chain management approaches as follows:

The 1st  Agriculture Transformation; to apply the technology  

in modern agricultural farming, including improvement of plant / 

aquatic animal species to suit with the local geography and climate, 

while restoring natural resources and the environment to return to 

fertility.
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The 2nd Equitable Value Distribution; to apply guidelines for 

various methods, including to adopt new technologies to help reduce 

income inequality between urban and rural people, and to create 

equitable distribution of values in the livelihoods of farmers and rural 

communities better.

The 3rd Dietary Shifts; to encourage dietary shifts that are  

healthier and less resource-intensive by encouraging consumers to 

make healthy and safe food choices and have adequate nutrition for 

sustainable health. At the same time, it develops new products to 

meet the needs and create value for consumers, which will cause 

effective market competition.

The 4th Food Loss & Waste; to reduce the amount of food loss 

and food waste from the beginning of the production. It covers  

improving management efficiency throughout the supply chain while 

promoting reuse and recycling of food waste by applying the principles 

of bio economy to waste management, production and consumption, 

as well as the creation of Green marketing and green consumers to 

increase more.

The 5th Transparency; to apply the traceability system throughout 

the upstream to downstream value chain which will play an important 

role in building credibility and help to expand market opportunities 

for the products, and sustainable agriculture more in the future. 

The 6th Policy & Finance; to accelerate financial policy and  

innovation to stimulate the changes in the food system from basic  

to advanced.

The 7th New Business Model; to develop a new business model 

for sustainability. It is a model focused on cooperation with all  

stakeholders, leading to added business value and creating shared 

values that can be passed on and shared among stakeholders.
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And later in late December 

2019, a severe COVID-19 outbreak 

had emerged as a global outbreak 

which this outbreak has had a huge  

impact on the economy, society and  

environment. It has also become  

a challenge for businesses around the 

world to cope and to adapt  

as well.

The World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD) 

has launched the Vital Supply 

Chains project, which is under its 

WBCSD COVID-19 Response Program 

of business sector against the  

outbreak of COVID-19 that WBCSD has 

currently operating in order to tackle the  

COVID-19 outbreak. The project focuses 

on short-term supply chain flexibility,  

especially the related supply chain and “Food 
Management” which WBCSD acts as an intermediary 

in cooperation between business partners, partners, experts 

and member organizations in working together to drive the recovery 

from COVID-19 impact and to develop future food systems in a participatory and  

sustainable manner for all. This project consists of 3 sub-projects: 1) Rapid Response 

Platform, 2) Collective Action Coalition, and 3) Food System Blueprint for Recovery.

 Rapid Response Platform Project (Urgent Coping for Business  
Recovery): WBCSD calls for a meeting of business partners, experts and  

member organizations to jointly plan to address the food risks from the  

epidemic COVID-19 as well as sharing effective business experiences to protect 

the critical supply chains. WBCSD encourages member organizations to integrate 
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regional cooperation in order to jointly implement priority and urgent issues 

such as farmer financing, and strengthening of agricultural operations and  

manage the supply chain for agricultural products such as fruits and  

vegetables, etc.

 Collective Action Coalition Project: WBCSD, in collaboration with  

member organizations and partners, establishes a rehabilitation plan and  

approach to managing the organization in a COVID-19 situation-critical crisis.  

It focuses on food security and food production systems in response to the 

COVID-19 crisis both short and long-term which to drive this operation focusing 

on strategies for advocacy and thought leadership, media engagement, and 

building business leadership continuously etc.

 Food System Blueprint for Recovery Project (Blueprint for Food 
System Recovery): WBCSD collaborates with member organizations, partners, 

and experts, has created a “Blueprint” to forecast business recovery and  

create an action plan aimed at building business excellence and leadership. 

These actions will drive businesses to transform the food network to become 

more flexible and robust which will lead to “Sustainable Food Systems”  
at the heart of achieving the United Nations Sustainable Development Goals 

and the Paris Climate Agreement by 2030.
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Since WBCSD announced that project implementation policy under the WBCSD 

COVID-19 Response Program in late December 2019, WBCSD member companies have 

been working with the Vital Supply Chains Program which collaborate with partnership 

organizations to drive “Food Management” in different regions around the world as 

follows:

 Yara International: Norwegian company, one of the largest mineral fertilizer 

suppliers, took agricultural support measures to prevent hunger following the 

COVID-19 pandemic by launching action Africa project under the theme  

“Thriving Farms” and “Thriving Future”. The company procured 4,000 tons 

of high-quality zinc fertilizers for small African farmers to use in soil improvement 

to increase soil fertility in corn fields for a period of a year. The company  

forecasts three times as many corn yields which is food supply for more than 

a million people in South Africa and East Africa.

 Farm to Market Alliance (FtMA): A public-private partnership initiated by 

the United Nations World Food Program (WFP) to help smallholder farmers gain 

access to technology for adoption in agriculture throughout the value-added 

chain i.e., production management, and the creation of a market model,  

including cultivation knowledge, providing sources of funds to create a market 

by yourself as well as transmitting products to consumers during the COVID-19 

outbreak.

 OCP: Funding to the “National Solidarity Fund” for countries in the east 

and west of Africa and the expansion of agricultural programs, called  

“Agri-Booster” to support smallholder farmers to increase productivity and 

income.

 ITC: Utilizing technology from e-Choupal applications to facilitate the  

procurement of agricultural produce and to improve supply chain management 

efficiency in India.
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 Hand-in-Hand Initiative: A project initiated by the Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO) to tackle severe poverty, eliminate 

hunger, improve nutritional quality, increase agricultural productivity and raising 

the standard of living in rural areas as well as support the growth of the world 

economy. The Hand-in-Hand project aims to develop food systems and  

agriculture towards sustainability by strengthening food security and nutrition 

to improve the livelihoods of the population.

In 2021, WBCSD will continue to mobilize cooperation from all sectors in order to 

continue to drive the solutions to more continuous and intensive supply chain issues 

related to food management due to food is a major global challenge and affects to all 

sectors. WBCSD is focused on taking action and setting the issue, “Food and Nature”, 
is one of the main plans of WBCSD includes dissemination and exchange of knowledge 

as well as increasing the capabilities of member organizations to have a better  

understanding, work on related issues efficiently with concrete results, also to drive 

towards the Sustainable Development Goals Goal 2 aim to end all forms of hunger; 

achieve food security and improve nutrition, and promote sustainable agriculture to 

achieve results by 2030.

Sources: 
1. https://www.wbcsd.org/WBCSD-COVID-19-Response-Program/Vital-Supply-Chains/Resources/ 

WBCSD-s-COVID-19-Response-Program-Vital-Supply-Chains-issue-brief  (Retrieved on 5 December, 
2020)

2. https://www.wbcsd.org/WBCSD-COVID-19-Response-Program/Vital-Supply-Chains/Resources  
(Retrieved on 5 December, 2020)

3. https://www.wbcsd.org/contentwbc/download/7652/121681/1 (Retrieved on 5 December, 2020)



By: Thai Oil Public Company Limited

Energy&Climate Solution
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Throughout its 60 years in the business, Thaioil Group has always been 

committed to passing on its body of knowledge and expertise in energy 

to the communities and society for better well-being through its various 

corporate social responsibility (CSR) projects. 

Mr. Viroj Meenaphant, Executive Vice President - Corporate 
Governance and Affairs of Thaioil PCL, explained that as  

a long-standing energy company and a pioneer in petroleum  

refining, Thaioil has awareness of and expertise in energy, energy  

conservation, and energy efficiency. It is because we recognize 

the importance of medical care that we want to do something for 

organizations that provide healthcare to the public. That intention, 

coupled with our expertise, we came up with the solar power system 

installation project for hospitals,  aiming to increase the hospitals’ 

Bonding Human Life with  
Thaioil’s Body of Knowledge



64

power security, enhance their ability to provide medical services to the public, ease 

their financial burden of electricity charges and reduce greenhouse gas emissions.

Thaioil’s corporate social responsibility principle, “Sustainable Energy for Health 

Care,” focuses on four main areas, which include 

the promotion 
of the use of 
technology  
and  
innovation

employees’ 
knowledge  
and experience 
development in 
renewable energy 
and energy 
conservation

sustainable 
energy 
management

 installation of 
solar power 
systems to 
create an 
environmentally 
-friendly 
environment.

How does solar energy benefit hospitals? There are three aspects to the answer. 

First, it helps ease the hospitals’ financial burden of electricity charges. The saving  

can be used for other hospital improvement projects including the hiring of qualified 

personnel and the procurement of new medical equipment and supplies. Moreover, 

solar energy does not produce greenhouse gases as sunlight is a form of renewable 

energy that causes very little environmental impact. Lastly, the project also makes use 

of the company’s energy expertise and commitment to environmental responsibility. 

 Energy security is of utmost importance in medical care. For example, medication 

storage is very important, especially for vaccines, which easily spoil if the refrigerator 

or freezer is out of order or in case of a long power outage. In fact, several hospitals 

need our support. However, with our current capacity, we could only allocate our 

resources to hospitals that are in more urgent need. This year there are 3-4 hospitals 

that are being considered for the project.
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The project has already been carried out at three hospitals. 

The first one was the 53.6 kWp solar power system installation project at  
Koh Sichang Hospital in Koh Sichang District, Chonburi Province, which was  

a collaboration with Global Power Synergy Public Company Limited (GPSC).  

The hospital experienced an energy security problem as the submarine power cables 

used for transmitting power to the island had been damaged due to ship anchors and 

the hospital now has to use a diesel power generator for electricity distribution.
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The second project was for Thanyarak Hospital in Muang District, Mae Hong Son 
Province. For this project, the Energy for Environment Foundation (EforE), has requested 

support from the Mae Hong Son Smart City Development Project. 



67

The third project was for Baan Huay Tong Border Patrol Police School in  
Nakhon Si Thammarat Province. Power cables have also been extended to Baan Huay 

Tong Health Center. 

Regarding the selection criteria, 

Mr. Viroj said that the process begins 

with research, which was done by 

contacting the Provincial Public 

Health Offices for information about 

the hospitals in their area and then coordinate with the Department of Alternative 

Energy Development and Efficiency, which can provide support for this type of project.

After that, Thaioil will review different aspects in terms of their benefits to  

the society as well as for the business. For example, how much will the hospital save 

because if the area is too small then it isn’t worth investing. How stable is their electrical 

system, how far they are from the main public utility system? All of this will be brought 

into consideration. For us, we try to create benefits for the society as much and as best 

as we can.



The Way For Sustainability
By: IRPC Public Company Limited

Sustainable Innovations
and challenges around the world today

Sustainability Awards of Honor, a member of Dow Jones Sustainability Indices 

(DJSI) in the Emerging Markets Index in Oil & Gas Refining and Marketing category for 

the 7th consecutive year and achievement of Gold Class The Sustainability Yearbook 

2021 are the successful honor of IRPC for sustainability management with the  

corporate vision equally toward the economy, society, community and environment 

in a long term. The success is also derived from corporate flexibility and strategic  

business development based on global trends in order to add more value in  

responding to human needs in all aspects by using the innovations and technology  

to improve the operations, which leads to the sustainability.  
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Since businesses are affected by global fluctuations including trade war, 

technology disruption and Covid-19 spread and organizations need to adapt 

the business plans to reduce the affects and maintain the competitiveness 

while balancing their contributions to the environment, communities, society 

and taking care of all stakeholders. This will lead to sustainability development 

goals or SDGs.  

IRPC as a petroleum and petrochemical manufacturer focuses on  

innovations in terms of products, services, and operational process while 

maintaining social and environmental responsibility. That is why we integrate 

sustainability development plans to corporate strategies and operational plans, 

which can be divided into 3 aspects: climate change, circular economy and 

social value creation.  
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Climate change: IRPC is committed to using raw materials and resources  

responsibly, efficiently and worthily with the target to reduce the greenhouse gas and 

control the temperature. This includes the adaptation of green manufacturing guidelines 

to improve the operational process as follows: 

• Increase the efficiency while reducing the energy use, reduce the fuel 

use, decrease greenhouse gas, minimize burning temperature.

• Manage air quality and smell from operational process by using  

advanced technology, measure air quality around the industrial area 

in real time. 

• Manage the waste by reducing the waste from operation and  

maintenance and separating the hazardous waste, non-hazardous waste 

and recyclable waste for further process. Pursue the Zero Waste to 

Landfill Policy to lessen the environmental impact.  

• Manage waste water by controlling the quality of waste water and 

removing the particles from the water before the treatment process. 

Reclaim and reuse the treated water for watering. 

• Manage water during a drought by assessing the risks and planning 

water conservation for the industrial consumption and for communities 

around the industrial zone. 

• Encourage renewable energy with Floating Solar Farm Project in the 

reservoir of the company. 

Circular Economy: IRPC expressed their intention and collaboration “to bring 

the country to Zero Plastic Waste Society” within 3-5 years with the Eco Solution 

Model Project. The model manages the pre-and-post consumer plastic waste by recycling 

and controlling the quality to reach the premium standard. After the recycling process, 

the waste is recreated as a new product. As such, the waste causes no harm to the  

environment and the society. The project adds more value to the waste and also  

supports Thai government’s Roadmap on Plastic Waste Management. 
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In addition, IRPC builds a network among IRPC’s customers and partners and 

uses a plastic waste platform to collect big data of plastic waste from each partner’s 

plant. This platform results in an efficient plastic waste management and promotes 

3Rs. This will leverage Thai plastic industry and lead to the Zero Plastic Waste Society. 

Social Value Creation: IRPC aims to develop innovations which can improve 

the quality of life, encourage education and promote healthy living for well being, 

which can be divided into 3 categories: 

• For communities: The Healthy Living in the Communities around the 

Industrial Zone Project enables people in the communities to take care 

of themselves under the consultation by public health officer and  

offers a mobile medical unit to serve the communities. Moreover, the 

company encourages employees to use their knowledge and skills to 

community improvement such as plumbing system, venue improvement 

and English teaching. 

• For Education: IRPC Technological College or IRPCT is situated in Rayong 

Province to produce finest craftsmen to respond to the industrial needs. 

All students are required to improve their skills to be ready to work. 

They learn through advanced instruments like distillation simulation 

tower, mechanical arm control and process control simulation. Besides, 

they are also required to complete the internship. IRPCT is one of 

several colleges which offers 5 new high vocational courses comprised 

of Petrochemical, Energy Technique, Industrial Chemistry, Mechanical 

Technique and Mechatronic and Robot. 

• For Society: IRPC always focuses on plastic innovation development 

for better living. This includes PP which IRPC has donated to Prostheses 

Foundation of H.R.H the Princess Mother to produce prosthetic legs 

since 2011. This PP was developed to be translucent, which allows the 

orthotic appliance officers to adapt and shape the prosthetic legs to 

fit the disabled. 
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In 2020, the Covid-19 spread caused a shortage and a higher prices of medical 

equipment including surgical masks or PPE. IRPC together with the Faculty of Medicine, 

Vajira Hospital, Navamindradhiraj University and IRPC’s partners developed medical 

polymer innovations including impermeable spunbond for PPE, flexible film isolator 

maintained under negative pressure and swab-testing booths. The development allows 

an import substitution, a lower cost and an easy access to medical equipment.  

In addition, IRPC with the Faculty of Medicine, Vajira Hospital, Navamindradhiraj  

University studied the possibility and signed a JV to build the first testing laboratory 

complex in Thailand and Southeast Asia to test the quality of medical equipment.  

Thus, all medical professionals and people have an access to medical equipment with 

quality standard. The laboratory will improve the public health in Thailand and  

encourage Thai entrepreneurs to produce medical equipment with international quality 

standards to promote import substitution and is expected to be complete in the second 

quarter of 2021. 

Apart from that, IRPC and PTT PLC jointly study the investment in the production 

of Melt Blown which is a main component of surgical masks and N95 and Nitrile  

Butadiene Latex which is a raw material for medical gloves.

Innovations are derived from knowledge, creation and R&D determination and come 

in many forms including products, ideas, services or production process. If organizations 

can continuously use the innovations equally to improve the operations or solve the 

problems, add more value to business, lessen harms to the environment and  

especially improve the quality of life, the organizations will be sustainable. 
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Sustainable Development
By: PTT Global Chemical Public Company Limited

PTT Global Chemical Public Company Limited (GC),  a leading 

integrated petrochemical and petroleum refining company aiming to improve 

people’s lives, is committed to operating sustainably as this leads to balanced 

growth and shared benefits. GC is focused on creating a balance of the economy, 

society, and the environment by integrating the principles of the Circular  

Economy into its business through the following three mechanisms:

1.  Smart Operating – Sustainably improving management and  

operations by using new technologies to develop and improve  

manufacturing processes that reduce the use of natural resources  

and maximize circular usage.

Sustainable Development

GC Committed to An Integrated 
and Circular Economy,  
GC is Cooperating  
with All Parties
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2.  Responsible Caring – Developing eco-friendly products that promote  

sustainability and provide optimum benefits such as bioplastics which is  

compostable, as well as light-weighted and durable materials for various  

industries e.g., automotive, buildings and construction.

3.  Loop Connecting – Linking all associates within the supply chain by partnering 

with stakeholders and connecting businesses to engage every party in the loop 

in line with the principles of the Circular Economy. The initiatives include the 

Our Khung BangKachao project: GC collaborate with the government, 

private sector and the society including the Chak Daeng Temple for  

development the monks robes that made from recycled plastic; the pilot 
integrated plastic waste management project for national parks: 
GC partnered with the Department of National Parks, Wildlife and Plant  

Conservation to create a Model of Integrated Waste Management in National 

Parks as a Circular Economy Prototype for the Country; and most recently  

an alternative integrated platform for waste management with 
chemical recycling project: involving a collaboration between GC and 

Suranaree University of Technology. 
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Today, GC is ramping up its innovations and operations to maintain its leadership 

in sustainability through three aspects: 

1.  Climate Actions - Elevating climate operations with value chain 
partners: GC is aiming to reduce greenhouse gas emissions (GHG) by 20% by 

2030. The company has also set an ambitious goal, according to the Paris  

Agreement, to reduce GHG intensity by 52% by 2050. Moreover, GC is looking to 

further extend its climate actions to other value chain operations (GHG Scope  

3). These would be important steps towards achieving SDG 13 - Climate Action 

goals.

2.  Plastic Waste Management – Extending the “YOUTURN” Platform: 
GC recently partnered with PTT Oil and Retail Business PCL (OR), the first  

partner, in the “Plastic Reborn” project to bring used plastic back into  

the recycling or upcycling system and turning it into new reusable items  

with added value. Various locations will serve as drop- points to collect  

plast ic waste, start ing in  

Bangkok before being expanded 

to PTT stations across the coun-

try. GC also has plans to expand 

with many partners in the  

future.
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3. New Circular Model – Integrating  
Sustainability into Today’s Society: Working  

with partners to develop innovative personal  

protective equipment (PPE) such as “Greater Care by 

GC” coveralls made from 100% recycled plastic (rPET). 

The coverall is the first PPE Level 2 product in the 

world that can be washed and reused on more than 

20 occasions. A second GC’s project, “How To Yeak… 

How to Manage Infectious Waste,” is bringing  

together the government sector and partner  

organizations to increase waste separation and  

recycling in several provinces. The Bio Package for 

food delivery project is providing more choice to consumers to help reduce 

environmental impacts while enhancing safety standards for food delivery.

GC is making the circular economy a reality by reinforcing the following success 
factors: 1) Building alliances through thought leadership; 2) Developing  

innovations; 3) Having a practical business model; and 4) Building an ecosystem based 

on cooperation, so that ideas are engaging and become more widespread. 

GC’s efforts are inspiring Thais to have a positive impact by changing their  

mindset and behaviors and embracing the Circular Economy. In doing so, Thailand  

can serve as a model for others in how to best utilize resources for the benefit of future 

generations.
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Life & Health
By: Ms.Supunnipa Wangngarm and Mr.Pinavet Kongyoungyune

An air pollution problem from not over particulate matter 2.5 microns (PM 2.5) in 

many countries around the world including Thailand, is still a one of the most important 

threats to human health approximately 90 percent of the world’s population or 9 out 

of 10 people, must breathe every day with impure air and inhale air pollution to their 

lungs, which are dangerous to their health. These air pollutions can enter the body and 

get embedded in the lung tissue and severely affect the body’s gas exchange regions 

which this causes injury in the arteries and weakens the arterial elasticity, leading to 

hearth attack, respiratory and circulatory diseases such as Chronic Obstructive Pulmonary 

Small particulate matter or PM 2.5  
and negative impacts on  
Thai people’s well-being
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F r o m  t h o s e  

effects of PM2.5 

damaging human 

health, the World 

Health Organization 

(WHO) has therefore 

declared PM2.5 dust 

to be classified as a 

Category 1: carcinogen 

in humans. According 

to the latest WHO 

Research Report on 

air pollution which 

collected data from 

4,300 cities in 108 

countries, was found 

that 7 million people 

worldwide die from 

air pollution-related diseases every year and are likely to continue to increase.  

The top five countries with the highest deaths from air pollution in the world are 

Afghanistan, Pakistan, India, Nigeria and China respectively. 

Disease (COPD), Chronic Bronchitis, Emphysema, Interstadials Lung Disease and Asthma. 

From the 2020 World Air Quality Report and IQAir ranking of the world’s most polluted 

cities in the world shows that Thailand was ranked the 34th with a PM2.5 concentration 

average at 21.4 µg / m³ especially in areas of Khon Khen, Chiang Mai, Nakhorn Ratchasima, 

Nonthaburi, Mae Hong Son, and Bangkok respectively.
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In 2016 there were as 4.2 million deaths from outdoor air pollution worldwide and 

died from dust, smoke and combustion of fuels in households of 3.8 million people.  

In addition, it also found that 91 percent of the world population lives in areas with 

poor air quality that exceed the standards set by the World Health Organization.  

The World Bank reports that air pollution in Thailand causes 50,000 premature deaths. 

While the United Nations (UN) has announced that air pollution is a one risk factor  

of all: eating habits, smoking, drinking alcohol and physical inactivity that can affect 

human health as a disease group in the Non-Communicable Diseases (NCDs) such as 

cardiovascular disease, chronic respiratory disease, cancer, diabetes, mental disorder, 

and nervous system

In addition, the Clean 

Air Blue Paper of the Clean 

Air Network also states that  

inhalation of dust in high 

levels of PM2.5 will result in 

cardiovascular disease and 

other diseases in accordance 

with the United Nations  

Declaration due to toxins 

contaminated with PM2.5 

dust such as polycyclic  

aromatic hydrocarbons 

(PAHs), dioxins and furans 

which can escape into the 

Bronchioles and Alveoli.  

I t  can a l so enter  the  

bloodstream through the 

capillaries in the lungs into 

the body as well.
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Thailand has set the standard values for particulate matter smaller than 2.5 microns 

in the general atmosphere in accordance with Announcement of the National  

Environment Board Announcement No. 36 (2010) on the specification of dust standards 

of not more than 2.5 microns in the atmosphere in general. It must not exceed 0.05 mg 

/ m3 or 50 µg / m3 within 24 hours and it must not exceed 25 µg / m³ per a year. 

The PM 2.5 dust situation in Thailand since the beginning of January since 2021  

till present, found that the Air Quality Index (AQI) in the Bangkok during 8 January 2021 

found PM2.5 dust increases as high as 114 µg / m3 (according to the US AQI Air Quality 

Index), which make Thailand ranked number 4 in the world, exposing the people of  

the area to the health problems arising from the effects of air pollution that are difficult 

to avoid.

From studying and 

compiling statistics on the 

health situation of Thai 

people for the past 10 

years (2010 - 2019), the 

trend of mortality from 

lung cancer is steadily 

increasing in every region 

of the country, especially 

the Northern has higher 

mortality rates than other 

regions and the mortality 

rate increased 1.5 times 

from 20.3 deaths per 

100,000 population in 

2010 to 30.7 people per 

100,000 people which  

followed by Bangkok in the year 2019. There is also a tendency of mortality from 

“Chronic Obstructive Pulmonary Disease” increased approximately 1.3 - 2 times in 
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10 years in every region 

of Thailand. In particular, 

the northern region had 

a significantly higher  

mortality rate than other 

regions. The causes that 

the Northern has a higher 

mortality rate than other 

regions. Environmental 

Science Research Center, the Faculty of Science, Chiang Mai University, has  

reported that since the beginning of February, 2019, many provinces in Northern 

of Thailand have faced more problems with PM2.5 dust from open burning more 

than all the years ago. As a result, the number of deaths from diseases caused by 

air pollution is likely to increase as well.

The impact of PM2.5 air pollution on human health is becoming more severe today, 

especially in the Northern and Bangkok areas. However, the government sector has  

issued various preventive and corrective measure such as the formulation of an action 

plan to drive the national agenda on solving the problem of dust pollution of  

the Pollution Control Department, the preparation of Clean Air Blue Paper in order  

to delve into the impact of air pollution and its cause, together with solutions to solve 

the aforementioned impacts of independent organizations like Thai Clean Air Network, 

as well as the drive of Thai businesses to jointly resolve PM2.5 problems continuously.

Especially, Thailand Business Council for Sustainable Development (TBCSD) has 

been moving towards to solve this problem in a concrete way over the years both the 

determination of measures that can be taken within the TBCSD member organization 

itself and coordination with partner organizations and other sectors involved in solving 

the PM2.5 problem. The activities of TBCSD to help solve this problem are:
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• Working with experts to analyze the causes of PM2.5, a guideline for reducing 

PM2.5 from the source, including guidelines on the prevention of PM2.5  

impacts on health and daily life, along with communicating, publicizing and 

creating knowledge and understanding to TBCSD members and the general 

public about real cause and the correct guidelines for practice.

• Taking knowledge and experience of various sectors to develop into  

suggestions about problem solving measures and reduce the impact of PM2.5 

for both TBCSD members and the general public, and to recommend measures 

for government and related agencies for short, medium and long term. It leads 

to advocating appropriate and fair policies to all sectors, and concrete action 

in further.

• And TBCSD also collect and analyze information systematically to estimate 

contribution and impacts of various measures taken by 

TBCSD members voluntarily, especially in case of airborne 

PM2.5 exceeds standard values crisis in order to report 

results to members and society as a model for driving PM2.5 

problems in response to national policies and measures.

Sources:
1) https://www.iqair.com/world-air-quality-report (Retrieved on 5 January, 2021)
2) https://www.deqp.go.th/new/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%

E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B
8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7
%E0%B9%88%E0%B8%AD/ (Retrieved on 5 January, 2021)

3) https://digitallibrary.un.org/record/1648984?ln=en (Retrieved on 5 January, 2021)
4) https://www.greenpeace.org/static/planet4-thailand-stateless/2020/08/9f177db4-clean-air-blue-

paper.pdf  (Retrieved on 5 January, 2021)
5) https://nha12.samatcha.org/site/document?show=f9119bf7-9a47-4abf-b3b3-ada0a771a753  

(Retrieved on 5 January, 2021)
6) https://resourcecenter.thaihealth.or.th/files/212/thaihealth%20watch%202021.pdf  

(Retrieved on 5 January, 2021)
7) https://www.who.int/news/item/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe- 

polluted-air-but-more-countries-are-taking-action (Retrieved on 5 January, 2021)
8) https://www.hiso.or.th/dashboard/province.php?c=05 (Retrieved on 9 March, 2021)
9) https://greennews.agency/?p=20225 (Retrieved on 9 March, 2021)
10) https://mgronline.com/daily/detail/9600000082718 (Retrieved on 9 March, 2021)
11) https://www.who.int/news/item/27-09-2016-who-releases-country-estimates-on-air-pollution-expo-

sure-and-health-impact (Retrieved on 9 March, 2021)
12) https://thestandard.co/air-pollution-analysis/ (Retrieved on 9 March, 2021)
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By: Doi Kham Food Products Co., Ltd.

Vision to Action

Doi Kham Food Products Co.,Ltd.: Agriculture 
for the community, Productivity for Thai  
people, Model of business for society under 
the King’s Philosophy.

President and CEO of  Doi Kham 
Food Products Co., Ltd., Mr. Pipatpong  
Israsena Na Ayudhya, participated in an 

exclusive interview about ideas for the  

company’s business-driving and social  

responsibility of Doi Kham Food Products 
Co., Ltd. in order to publish in the journal titled 

Green Society by TBCSD in column of Vision to 

Action. 

Doi Kham Food Products Co., Ltd., have been operated business for society 

under the King’s Philosophy in developing and creating the qualitied products from the  

community and Thai farmers, promoting by purchasing, developing, and processing of 

the agriculture products along with encouraging agriculture safely, which emphasize on 

the use of renewable energy for sustainability in terms of environment, social and  

economics. The company was established from the royal initiative of His Majesty the 

King Royal IX. His Majesty has a wish to solve the problems of opium cultivation and 

poverty problems of hill tribe people in the highlands of Northern region of Thailand. 

Therefore, he initiated to establish the “Royal Project” which was established in the 

early days by encouraging the hill tribes to grow other crops suitable for high-altitude 
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planting and to sell them at a better price. It makes the hill tribes replant the other 

plants instead of opium cultivation.

Later, the King Rama IX conceived the royal initiative to be the Royal Project which 

shall be separated into 2 parts. The first was established as “Royal Project  
Foundation” to carry out the appropriate research and technology development  

in order to promote, improve the quality of life of the highlander hill tribes and to 

maintain and restore the environment as well as to be a learning center for sustainable 

highland development. The second is the royal factory of instant food which was  

established as Doi Kham Food Products Co., Ltd. in 1994. The company started  

operations in the form of social business (Social Business: SE , SB) under the brand  

“Doi Kham” which has the crown property bureau as a joint shareholder with  

the Royal Project Foundation. 

The objectives of this operation are as follows: to promote the cultivation and  

to purchase of agricultural products from farmers at fair prices, to produce and sell  

the agricultural products as processed products with nutritional value, safely from 

chemical residues under the production process and management according to  

international standards. It focused on developing the community to create strength and 

have a good quality of life sustainably. This can be seen from the operations of the 

company as follows: 

1) Economic term: the establishment of Doi Kham Food Products Co., Ltd. 

was established by King Rama IX who gave the royal initiative. He did not want  

dividends but asking the company able to survive 

by itself. This is what His Majesty has intention 

since the first day of the establishment of the 

company but however, the word of the business 

must be profitable. So, the Doi Kham company 

Doi Kham has set a framework for the work that 

“The Company must have Sufficient Profits 
to Support Itself” so that the business can 

continue. The profits can be used to look after employees and buy produce from 

farmers at a higher price than the market to help farmers having a better quality of 
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life, a profitable career, earn enough money to raise their families and be self-reliant. 

At the same time, some profits have been used to research the new products  

development to provide consumers with good quality products in accordance with 

international standards and fair prices. The Company aiming for profits higher than 

2% to 2.5% per annum, but not exceeding 10% if the company’s profits exceed 

10%, operations of this nature will help: “The Grassroots of Thai Society and  
Communities” sustainable strengthening.

2) Social term: the company operates to develop the society and  

communities around the royal plant area to strengthen the community and have  

a sustainable quality of life through a variety of activities including:

 Our temple projects, community temple, is one of the company’s  

projects to continue the royal patronage of overflow, the King Rama IX  

developed sustainable areas based on the relationship between houses, 

temples, schools, and royal factories to build good relations with society and 

communities around the four royal factories by focusing on self-reliant  

communities as knowledgeable and moral communities prospered according 

to the Buddhist way. The company aims to make one of the royal factories 

responsible for overseeing communities, temples, and schools in the area 

where the royal plant is located, developing the temple into an ideal temple,  

promoting religious activities every monk’s day, including designating  

“Dhamma Day” for employees in order to perform religious activities, 

meditate, pray and heal the 5th  

sacrament on a monthly basis. 

 Agriculture knowledge promotion 
project with encouraging the 
planting: At the beginning of growing 

tomatoes, farmers do not have an 

understanding of how to plant correctly 

yet and to get a good yield. Farmers 
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continue to use tomato-free methods, resulting in small yields per rai and poor 

quality. Due to the large part of the yield, it is damaged and naturally rotten, 

as a result of the effect falls into the ground, causing bruising and damage 

easily. Later, the company educated and promoted farmers by suggesting that 

tomatoes be changed to “Freeze” in order to get more produce in the same 

amount of farmland, including encouraging farmers to “Plow” the remnants 

of agricultural materials from growing tomatoes as organic fertilizers in the soil 

for preparing crops in the next season.

3) Environment term: the company recognizes and emphasizes on the guidelines 

for sustainable environmental development. It also protects the climate and reduces 

global warming by moving forward, managing natural resources, promoting and  

maintaining environmental quality through activities including:

 Renewable Energy: the transition from furnace oil, which is energy 

derived from humus fuel, to use. “Clean energy” derived from palm gas,  

biogas and solar energy, which is a sustainable energy source that can help 

reduce carbon dioxide emissions from the production process. As a result of 

this, Doi Kham drying strawberry products have received a certificate of 
reducing or avoiding greenhouse gas emissions for products  
(Carbon reduction labels) from the Thailand Environment Institute 
Foundation. 



87

In addition, there are other products of the company that have been certified with 

carbon reduction labels include drinking water, dried cherry tomatoes, soft-baked sweet 

plums, and dried dragon glass.

 Reducing the greenhouse gas emissions from transportation: 
Originally, the tomato plantations were the main raw materials of Doi Kham 

products. Cultivation is available in communities, which are far from where 

produce is purchased. This makes each shipment consume a lot of fuel  

in transportation. In addition, it also contributes to the release of various types 

of toxic emissions into the environment, especially carbon dioxide (a key  

factor in greenhouse effects), so to solve this problem, the company  

encouraged farmers in Fang, Chiang Mai which is near the royal plant, to start 

growing tomatoes as feeder materials for the royal plant and reduce the  

transportation distance. It also reduces carbon dioxide emissions from shorter 

transportation distances. 

 Project title “Unpacking, Washing, and Keeping”: the company has 

moved to reduce the carbon dioxide through the “Unpacking, Wash,  
Collect” project to “Waste-free Thai Society” by encouraging consumers 
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to participate in activities to bring boxes of all-drinking Doi Kham juice drinks.  

“Unpacking, Washing, Keeping” and give or use as a discount on pur-

chases at all Doi Kham stores. Every box of Doi Kham juice drinks (of all sizes) 

is worth 1 baht, all the drinks boxes received are collected and taken through 

the upcycling process.  Increase value by forming “Synthetic Wooden Pallets”. 
Some of them have been formed into “Traffic Cones” to be given to various 

agencies for public benefit, such as hospitals. The Thai Red Cross Society will 

recycle it into green roofing sheets and give it to communities in need. From 

the past of the project operations, it was found that the company was able 

to re-utilize 800, 000 boxes of beverages, which is still exceedingly small  

compared to the sales of 100 million boxes of Doi Kham juice drinks  

(representing only 0.8% of the total number of fruit juices sales). 

 Standards of Green Building: all designs of the company’s office buildings 

focused on the use of materials that reduce the energy consumption and 

environmental impact according to 

LEED (Leadership in Energy and  

Environmental Design) standards as 

can be seen from the construction 

and design of the company’s  

buildings, Doi Kham Food Products 

Co., Ltd. Currently, the company  

divided into two areas: office and  

Doi Kham Ratchathewi, using happy 

work place concept  to design and 

renovate the building according to LEED  standards 

under the consultation of SCG green building solution 

team, taking into account the energy savings and green 

space in the building to meet the lifestyle of the new generation, promoting 

quality of life, preserving the environment and developing a sustainable  

society. 
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 Eco-Friendly Packaging: the company considers the choice of materials 

to be produced as packaging by selecting Tetra Pak (Thailand) Limited. A beverage 

box manufacturer that promotes the supply of raw materials for responsible 

packaging production using paper from planting forests with sustainable forest 

management in accordance with the standards.  The FSC makes it possible  

to confirm that the packaging is from Doi Kham products does not cause  

deforestation. It also reduces the amount of carbon dioxide, which is an  

important factor that destroys earth’s atmosphere. 

 Forest Planting Project in People’s Hearts: Doi Kham focuses on  

planting forests to increase green space and to restore degraded forests  

annually. Doi Kham believes that planting forests will successfully become  

a complete green forest area. At the heart of the most important operation is 

“Planting Forests in People’s Minds”, which must be born out of the idea 

of people who really want to plant forests before they can be sustainable green. 

Finally, Doi Kham Food Products Co., Ltd., as a new member of TBCSD, we would 

like to give the perspective on the sustainable social business operation to member 

organizations of TBCSD. The operation of all activities of the company is “Thinking of 
the people who we love very much” which is a key role of our operations. It can 

be seen this from the operation of “Doi Kham” which share the profits returned to 

society and there is a small portion which is sufficient to manage their own business. 

Sharing in this way is to create a more livable society in line with the philosophy that 

“Doi Kham, the model business, creating a giving society, fair to all parties” 
to the present. Doi Kham continues to operate as a social enterprise business in order 

to preserves and extends for the well-being of the Thai people according to the concept 

of Agriculture for the Community, Productivity for Thai people, be a model of business 

for society following the King’s Philosophy. 

Under the implementation concept of “Thing Green & Do Green”  

in order to Go Green sustainably in further. 
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By: Ms.Supunnipa Wangngarm

Member Activities

The 2nd plant information survey of  

TBCSD at Nok Island, the Sirindhorn 

international environmental park

Thailand Business Council for Sustainable Development (TBCSD)  
recognizes the importance of mangrove resources in Thailand since 2011, therefore, 

joined with TBCSD members, Thailand Environment Institute Foundation and the  

Sirindhorn International Environmental Park. Established a project “Sirindhorn  
International Environmental Park, Green with His Majesty” to develop and  

improve green areas within the park area which is located at Rama VI camp, Phetchaburi 

province and to be a storage area for carbon dioxide and producing oxygen sustainably, 

As well as being a learning center to enhance youth consciousness, people and tourists 

about the restoration, care and preservation of the ecosystems using appropriate  
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academic principles, systematic and sustainable which response to the royal initiative of 

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn that aimed to establish this park as 

a living nature museum and a food source for birds. Also, TBCSD members have jointly 

planted trees suitable for various types of land conditions on an area of 8,465 square 

meters (approximately 6.25 rai) in the area of Nok Island, the Sirindhorn International 

Environmental Park.

From the 2nd TBCSD of plant information survey at Nok Island on April 22, 2021, 

using a systematic sampling method by placing plots and determining the base line 

1 along the length of the river. Then, the survey line is placed approximately  

50 meters perpendicular to the base line of the survey line deep from the river bank 

to the end of the land boundary of the Nok Island area which there are 2 rows, each 

row of the survey line will apart 20 meters. So, the data were surveyed for all trees 

with a circumference of 5 centimeters or more at a chest height of 1.30 m to analyze 

the data collected for 1) the number of plant species in the area, 2) the circumference 

of the tree, 3) Diameter at Breast Height (DBH), 4) Tree biomass using allometric  

equation, 5) storage of carbon content, 6) carbon dioxide uptake, and 7) oxygen 

production capacity. The result found that there are 22 species such as Portia Tree, 

bastard poon tree, Thai Copper Pod, Bo Tree, Yellow Flamboyant, Tamarind tree,  

Ma Huat, Rain tree, Banyan, Momok, Wild olive, Neem, Sakae, Guppy tail, tamarind, 

Khunthong, Chan, Khoi, Sisead, Acacia, Horseradish, and Kasalong.

The most common types of plants were tamarind, followed by mokman, and 

nonsi, respectively which the average age of the trees throughout the study area was  

9 years (2011-2026). The trees had an average circumference of 32.73 cm. (increased 

than the 1st survey time in 2020 with a value of 26.48 cm), the DBH level was 10.42 cm 

(more than the1st survey time in 2020 with the value of 8.432 centimeters). The most 

average chest circumference and DBH of plant species were the Tamamets, followed  

by the Chamchuri and Kraang respectively.
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The total biomass of all trees in the study area was 17,467.1991 kg or equal  

to 17.4672 tons (an increase from the 1st survey time in 2020 with a value of 7,657.2760 

kilograms or 7.6573 tons), 2) The amount of carbon accumulated throughout the study 

area was 8,733,596 kilograms or equal to 8.7336 tons of carbon (increased more than 

the 1st survey time in 2020 that was 3,828.6379 kilograms or 3.8287 tons of carbon),  

3) can absorb carbon dioxide 32,023.1985 kg or equal to 32.0232 tons of carbon dioxide. 

(increased than the 1st survey time in 2020 with a value of 14,038.3392 kilograms or 

14.0383 tons of carbon dioxide), and can produce oxygen 23,289.5989 kilograms or equal 

to 23.2896 tons of oxygen (increased than the 1st survey time in 2020 with a value of 

10.209.71013 kg or 10.2097 tons of oxygen).
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The above data shows that mangroves play an important role in reducing carbon 

dioxide and helps to add oxygen to the atmosphere, so every sector both public, private 

and public sectors should be made to promote and support the sustainable mangrove 

in order to increase the carbon footprint and be a part of Thailand to achieve the goal 

of reducing greenhouse gases emissions according to the statement of intent of His 

Excellency General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister of the Kingdom of Thailand after 

2020 (Intended Nationally Determined Contributions: INDCs). Thailand has to reduce 

greenhouse gas emissions in all sectors (Economy-Wide) by 20-25 percent,  

approximately 110-140 tCO
2
e within the year 2030 (AD 2030).



Driving Thai business through the determining 
of supplies and procurement methods that 
government wants to promote or support.

Eco-Labeling
By: Ms.Wisara Hunthanee

Asking for certification or registration of various types of environmental labels for 

goods and service (G&S). It is also a concerned issue that some Thai entrepreneurs are 

hesitant how will it benefit them and how will it help their business grow up? Apart 

from creating an image of environmental concern for businesses, those make related 

agencies to work together to encourage, promote or support environmental-conscious 

entrepreneurs to receive additional benefits. 
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Ministry of Finance issued Ministerial Regulations (No. 2) dated December 8, 2020 

about supplies and procurement methods that the government wants to promote or 

support (according to the announcement in the Government Gazette on 22 December 

2020) in order to determine parcels or distribute by small and medium enterprises 

(SMEs). The government wants to promote or support the parcel promoting domestic 

production and environmentally friendly. This will help SMEs entrepreneurs and farmers, 

encourage the use of domestically produced parcels and supplies that conserve the 

environment as well as drive the overall economy of the country.

Parcel promoting domestic production is a parcel that has been certified and 

marked as Made in Thailand (MiT) by The Federation of Thai Industries. The procurement 

of government organizations can purchase according to the method specified in Public 

Procurement. and Supplies Administration Act, B.E. 2560 (2017). In case of domestic 

production promotion parcel is not enough to meet domestic demand or a small  

number of entrepreneurs submit proposals then it is necessary to use parcels that are 

manufactured from abroad or imported from abroad which considered by the head of 

the government organization in the construction of employment. The government  

organization will define the details in the construction work list format that use no less 

than 60% of the domestic production parcel to promote of the domestic production 

parcel that will be used in the construction work. As for the procurement that is not  

a construction work, the government organization will determine the scope of work  

or details of specific characteristics of materials or equipment to be used in the  

employment by using domestic production promotion materials which must not be  

less than 60% of the materials or equipment be used in the employment.
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Made in Thailand goods (MiT) are manufactured in Thailand from factories or 

registered businesses, have a taxpayer identification number legally in Thailand, have 

the product’s qualifications meet the specified criteria which will calculate the value 

of goods produced in Thailand will be based on the ASEAN CONTENT principle.  

Thailand Environment Institute Foundation (TEI) will issue a certificate of this mark to 

the operator for the benefit of using the product qualification with Made in Thailand 

or MiT to the relevant agency for the benefit that government agencies require to 

purchase and hire domestic-made parcels for not less than 60% of the parcel to be 

used. The goods gain more credibility from partners or consumers, including creating 

opportunities for expanding to foreign countries market that are more popular with 

Thai products, TEI will issued 1 MiT certificate per 1 Stock Keeping Unit (SKU) of the 

goods with valid for 1 year from the approved date of purchase. There is a service 

charge of 100 baht per certificate. Interested persons can apply for a certificate from 

20th January 2021 onwards by contact ISC of TEI for more details. 

Environmentally friendly parcel is a goods or service (G&S) that has less impact on 

the environment than the same kind of G&S based on the process of raw material  

procurement, production, transportation, usage, reuse, recompositing and removal.  

The government wants to support these eco-friendly parcels which are listed in the 

Pollution Control Department (PCD)’s list of environmentally friendly products and 

services include G&S such as paper, pen, photocopier, car paint, building paint, thermal 

insulation, hotel services, and products with global warming reduction label, etc. If the 

procured parcel has only one seller or service provider then a government agency 

procures by a specific method directly from a vendor or service provider. If there are 

two or more vendors or service providers then government agencies to procure by 

selection method. If the government do not wish to procure by above methods, then 

they can announce the general invitation as well.
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Thailand Environment Institute Foundation (TEI) has expanded its operations  

to provide consultation on various types of environmental labeling including for 

global warming reduction labels. On 9th February 2021, Dr. Wijarn Simachaya, President 

of Thailand Environment Institute and Mr.Kiatchai Maitriwong, Executive Director 

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) signed  

a memorandum of understanding (MOU) between TGO and TGO to create  

cooperation each other in the field of information exchange, coordination between 

organizations, promoting and supporting the issuance of environmental labels and 

product certification both the green label and the carbon reduction labels. In  

addition, it will support the missions of TEI and TGO according to the government 

policy and the national agenda of BCG Economy Model for the efficient use of  

natural resources, environmental management, and reducing greenhouse gas  

emissions in Thailand.

Thailand Environment Institute Foundation has established an advisory 

panel for creating carbon footprint of products and the organization’s carbon footprint 

advisory directory in order to provide advice to Thai entrepreneurs who care about 

the production of environmentally friendly products and services, have access to the 

registration of a global warming reduction label or a carbon footprint certification 

according to TGO guidelines.

 This Ministerial Regulation helps to increase demand for environmentally 

friendly products and services from government agencies through the use of  

environmental labels as a communication mechanism between manufacturers and  

large consumers and it is also a response to drive needs to promote the sustainable  

consumption and production.

Sources:

1) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/104/T_0001.PDF  
(Retrieved on 20 April, 2021)

2) https://www.ftpi.or.th/2021/50408  (Retrieved on 20 April, 2021)

3) http://www.tei.or.th/th/area_activities_detail.php?area_id=3&event_id=1026  
(Retrieved on 20 April, 2021)

4) http://gp.pcd.go.th/view_1_505_4.do (Retrieved on 20 April, 2021)
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PR News

Bangchak Wins Superbrands 2020 Award
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Bangchak Corporation Public Company Limited has won a Superbrands 
2020 award, ranking itself among the country’s top 19 brands. Voted by 
15,000 consumers across Thailand, award winners from Superbrands 2020 
contest are Bangchak, AIS, Blackmores, Giffarine, Haier, Hi-Kool, ICONSIAM, 
Krungsri Auto, Lamina Films, LG, Major Cineplex, Morakot, Muang Thai Life 
Assurance, Purra Mineral Water, Rabbit, Sharp, Siam Paragon, Twelve Plus 
and Watsons. 

Superbrands awards, which are like Academy Awards to brands, are testaments to 

consumers’ confidence and trust, as well as branding excellence achieved in Thailand. 

Not only that such accolades are highest achievements, but they are also warmly  

recognized among consumers and branding, marketing, and PR specialists, as well as 

Superbrands’ independent judges. Superbrands Thailand, an internationally-recognized 

arbiter of branding, has conducted a survey across the country to honor the most out-

standing brands. Three key criteria are BRAND QUALITY, BRAND AFFINITY and BRAND 

PERSONALITY.
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GPSC listed on S&P Global Sustainability Yearbook 2021 
as a leader in sustainable energy innovation

GPSC has been included in this year’s S&P Sustainability Yearbook 2021, 
marking the company’s first time taking part in the Dow Jones Sustainability 
Index assessment. GPSC was given the second-highest score in the Electric 
Utilities category in Thailand, affirming its status as a global leader in sustainable 
energy innovation. 

Mr. Worawat Pitayasiri, President and Chief Executive Officer of Global Power Synergy  

Public Company Limited or GPSC, the innovative power flagship of PTT Group, revealed that 

having taken part in the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) assessment by S&P Global for the 

first time and being recognized for the outstanding sustainable business operations with the 

second-highest score among the other Thai companies in the Electric Utilities category as well 

as being included in the S&P Sustainability Yearbook 2021 are considered a major success for the 

company. 

“The inclusion of GPSC in the Sustainability Yearbook by S&P Global reflects the company’s 

commitment to becoming the leading power producers and a leader in sustainable innovation 

while ensuring continuous business growth. Our business strategy focuses on moving towards 

creating energy innovation that will be able to meet technological changes and short- and  

long- term risk factors, which will lead to positive returns and acceptance among all the  

stakeholders,” said Mr. Worawat. 

 For the Corporate Sustainability Assessment (CSA) in 2020, the sustainability performance 

of over 7,000 companies in over 60 industries was rated across the economic, environmental, 

and social dimensions. The top 15 percent of the companies from each industry will be  

included in the globally-recognized Sustainability Yearbook.
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IRPC RECEIVED 
“2021 BEST PRACTICE AWARDS”

Mr. Chawalit Tippawanich, the Chief Executive Officer and the President of IRPC Public 

Company Limited was rewarded with “2021 Best Practice Awards” honored in the category of 

social innovation aiming to enhance the standards of living for the disabilities.  The ceremony 

was organized by For Thai Social Foundation. The award was presented by Air Chief Marshal 

Chalit Pukbhasuk at the Royal Thai Air Force Convention Hall in Bangkok. 

IRPC’s collaboration with the Prostheses Foundation of HRH the Princess Mother put 

forward the invention of the plastic innovations for the disabilities. Referring to the new  

product, Polypropylene Random Copolymer 3340H was used for manufacturing the  

prosthetic leg sockets. 

With the properties of being translucent, as well as having elasticity and smoothness 

textures, the product solves the problem of burns caused by friction when fitting into the leg. 

Also, it would help enrich the well-being of people with physical limitations. 

More importantly, the waste from these innovative plastic prosthetic products could be 

recycled and molded to create a new product again. This would significantly reduce the pro-

duction cost for the Prosthetic Foundation which would allow the disabled to have more 

access to the prosthetic services.
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PTTEP receives Corporate Governance 
awards from ASEAN CG Scorecard

Mr. Phongsthorn Thavisin (Right), Chief Executive Officer, PTT Exploration and  

Production Public Company Limited (PTTEP) received 2 Corporate Governance awards 

from the 2019 ASEAN CG Scorecard, namely, ASEAN Top 20 PLCs and ASEAN Asset Class 

PLCs. The awards were presented by Mr. Arkhom Termpittayapaisith (Left), Minister of 

Finance during SEC 2021 Strengthening Resilient Future seminar at The Athenee Hotel, 

Bangkok.

The ASEAN CG Scorecard is supported by ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) 

and Asian Development Bank (ADB) to acknowledge and honor the listed companies in 

ASEAN with outstanding corporate governance practices in accordance with the principles 

of the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).
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PTT ranked Gold Class  
with the world’s highest score for Sustainability in 
the Oil & Gas Upstream & Integrated industry
 

(11th February 2021) – Mr. Auttapol Rerkpiboon President & Chief Executive Officer, PTT 

Public Company Limited (PTT) revealed that PTT received S&P Global Sustainability Award 2021in 

Gold Class, the highest level of sustainability rating from S&P Global, with the highest score 

being the leader in the Oil & Gas Upstream & Integrated industry. In addition, PTT ranked in the 

Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) World Index and the DJSI Emerging Market Index groups 

for the ninth consecutive year. These acknowledgement reflects PTT’s commitment to  

applying a sustainable approach to driving its business, by balancing the economy, environment 

and society under its principles of good corporate governance. Strengthen energy and enhance 

the competitiveness of the country are also the determination of PTT. We prompted to  

develop technology and innovation to enhance the quality of life of Thai people and grow 

together sustainably

Furthermore, PTT Group companies namely PTT Exploration and Production Public  

Company Limited (PTTEP), Thai Oil Public Company Limited (TOP), IRPC Public Company  

Limited (IRPC) and PTT Global Chemical Company Limited (GC) continued to be a member of 

the DJSI and ranked Gold Class from S&P Global Sustainability Award as well. In respect of 

Global Power Synergy Public Company Limited (GPSC) participated in the DJSI assessment and 

was selected to be on the list sustainability yearbook that is also the first with the highest score 

of 15% in the Electric Utilities industry sector.
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RATCH Group recognized Green 
Bond of the Year    
from the Best Bond Awards 2020 of Thai Bond 
Market Association

RATCH Group Public Company Limited was recently awarded the Deal of the Year 2020 

for  8-billion baht green bond issuance and Environment, Social and Governance Bond (ESG 

Bond) for Private Sector from the Best Bond Award 2020 organized by Thai Bond Market  

Association (ThaiBMA). Mr. Kijja Sripatthangkura, Chief Executive Officer of RATCH Group was 

bestowed the Deal of The Year Award from Mr. Tada Phutthitada, ThaiBMA’s President, while 

the ESG Bond was presented to Ms. Wadeerat Charoencoop, Chief Finance Officer of RATCH 

Group by Ms. Sirivipa Supantanet, Deputy Secretary – General of the Securities and Exchange 

Commission.     

The Deal of the Year Award was granted to a corporate bond having outstanding features 

in all aspects and widely accepted by investors. ESG Bond Award was given to a corporate bond 

issued under the Green, Social, Sustainable Financing Framework and properly responded to 

investors’ needs. The issuance of Bt8-billion four-tranches green debentures with average  

11-year maturity was the company’s first fund raising in green bond market. It was  

successfully responded by financial institutions and high net worth investors proven by for  

bid-coverage-ratio of 9 times of total amount of the debentures and over demand of 13 times 

for some particular tranches. This reflects investor’s confidence in the company’s business 

operations committed to sustainable development practice.    
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SSI acquires Trailblazer Awards 2020:  
The trailblazer of Personal Data Protection Act

On December 22, 2020, Mr.Katanyoo Phooprasert Head of Group Legal Office of  

Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited or SSI, represented to receive the  

“Trailblazer Awards 2020” from Mr.Putchapong Nodthaisong, deputy permanent secretary 

of Ministry of Digital Economy and Society (DES) in the event of Personal Data Protection 

Act (PDPA) A.D. 2019 (PDPA Awards). The purpose of this event is to realize Personal Data 

Protection Act (PDPA) A.D. 2019 to government agencies and public organizations in Thailand 

before it was published. An event was organized by the Office of deputy permanent  

secretary of Ministry of Digital Economy and Society (DES), The Securities and Exchange 

Commission, Thailand (SEC), Law and Development Research Center, Law Faculty of  

Chulalongkorn University. The award ceremony was held at The Athenee Hotel Bangkok.

Besides, this award shows SSI was determined to manage the company with truth and 

transparency for building the trust and confidence of all stakeholders.
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Thai Gypsum Products PCL  
Receives National EHS Excellence Award 2020 

Mr. Apirak Chaisiripanit, Operations Director of Thai Gypsum Products Public  

Company Limited under Saint-Gobain Thailand, received the 2020 National  
Excellence Award in Environment, Health and Safety at Workplace from  

Mr. Thawatchai Sornthong, Deputy Governor of Chonburi Province, on March 1, 2021 at 

Conference Room, Chonburi Provincial Labor Protection and Welfare Office.  This award 

recognizes outstanding workplaces that ensure compliance with the government  

regulations and international labour standard.

 Our Laem Chabang Plant successfully passed the audit assessment and has 

been awarded for the 6th consecutive year (Diamond Level).  This reflects our strong 

determination to pursue the Saint-Gobain purpose “Making The World A Better 
Home” to provide our employees with wellbeing and quality of life, while caring for 

the environment.
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Thaioil receives “Sustainability 
Disclosure Award 2020”
on Public Disclosure of Sustainability Information.

Recently, Ms. Sudarat Orrattanasakul, Regulatory Compliance Vice President,  

represented Thai Oil Public Company Limited received the Sustainability Disclosure 

Award 2020 in the category of honorary title from Ms. Veraya Preeyapan Director,  

Sustainability Disclosure Community of Thaipat Institute. The ceremony was held at  

the Auditorium, 5th Floor, Bangkok Art & Culture Center.  

This award was given in recognizing Thaioil’s considerable of disclosing  

sustainability information to the public and stakeholders, covering environmental, social, 

and governance aspects.
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WELCOMEWELCOME
NEW MEMBERSNEW MEMBERS

Food & Beverage Property & Construction Food & Beverage

บัริษัท ดอย่คำา 
ผล่ติภัณฑ์อาหาร จำากัด

Doi Kham  
Food Products Co.,Ltd.

กลุ่มบัริษัท แซง-โกแบั็ง 
ป็ระเทศไทย่

Saint-Gobain  
Thailand

บัริษัท อาย่่โนะโมะโติ๊ะ 
(ป็ระเทศไทย่) จำากัด

Ajinomoto 
Co., (Thailand) Ltd.
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