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10 เอสซีีจีี เปิิดตััวรถไฟฟ้า EV Mining Truck เพื่่�อใช้้ในเหมื่องปูินซีีเมืนตั์รายแรกของไทย 
ลดการปิล่อยก๊าซีเร่อนกระจีก ยกระดับการก่อสร้างไทยสู่ Green Construction 
ตัามืแนวทางอุตัสาหกรรมืเหมื่องแร่สีเขียว

TBCSD - พื่ันธกิจีของ GC กับเส้นทางสู่ความืยั�งย่นอย่างแท้จีริง

The Way to Sustainability by Saint-Gobain Thailand : 
แซีง-โกแบ็ง ปิระเทศไทย สู่หนทางแห่งความืยั�งย่น

Dow-วช้.-มื.เกษตัร-มื.ธัญบุร ีหนนุชุ้มืช้น สรา้งรายไดจ้ีากวสัดกุอ่สรา้งผสมืพื่ลาสตักิใช้้แล้ว

การพื่ัฒนาธุรกิจีอย่างยั�งย่น: ตัอนที� 2 รถยนตั์

2022 WBSD’s Liaison Delegate Meeting: Sustainability is Now Mainstream

SCG introduces, first in Thailand, EV Mining Trucks for cement mines,
reducing GHG emission, spearheading Green Construction, 
and embracing Green Mining

For TBCSD : GC’s Mission and the Path to Sustainability

MAKING THE WORLD A BETTER HOME 
- This is our Purpose, our Compass, our Common Project.

Dow, NRCT, Kasetsart, and Thanyaburi supports communities to generate income from recycled 
plastic composite construction materials

การสำารวจีการกักเก็บคาร์บอนของป่ิาบก บริเวณพื่่�นที�เกาะนก

Surveying the carbon sequestration of terrestrial forests in the area of Koh Nok

Business Sustainable Development: Part II Vehicles
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ขอกล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่ขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) จำนวน  

2 องคก์ร ไดแ้ก ่1) บริษิัทั เหล็ก็ทรัิพย์ ์จำกัด เป็นบรษิัทัเหล็กของคนไทย เพือ่คนไทย ภายใต้แบรนด์ 

“ZUBB” และ “OCP” มีสินค้าที่ตอบโจทย์การใช้งานเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองอย่างครบครัน 

ไดแ้ก่ เหล็กเส้นก่อสร้างเหล็กรูปพรรณิรีดร้อนและรีดเย็น ครอบคลุมการใหบ้ริการกับทั�งทางภาครัฐ

และเอกชน เรามีวิสัยทัศน์ในการเป็น “ผูู้้ผู้ลิตเหล็กชั�นนำของคนไทย มาตรฐานสากล เทคโนโลยี 

กา้วล�ำ ยดึมัน่หลักธรรมาภิบาล” โดยมีพนัธกจิดงันี� มุง่มัน่ดำเนนิธรุกจิใหเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนื ทั�งภายใน

และต่างประเทศ มีการบริหารจัดการเป็นเลิศเทียบเท่าสากลเป็นผูู้้นำด้านคุณิภาพในราคายุติธรรม 

และสร้างคุณิค่าที่ยั่งยืนกับผูู้้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรักษัาส่ิงแวดล้อมนอกเหนือจากความมุ่งม่ัน 

ในการทำธุรกจิ ใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กรแลว้ ทางบริษัทัฯ ยงัมเีปา้หมายในการพัฒนาทีย่ัง่ยืน 

ตามหลัก SDGs (Sustainable Development Goals) และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

บนพื�นฐานของการเติบโตของบริษััทท่ีตระหนักถึงต้นทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริม 

การใช้ทรพัยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธภิาพ การปรับเปลีย่นรูปแบบการผู้ลิตและบริการของบริษัทั 

ตั�งแต่ระดับนโยบายตลอดจนการนำไปสู่การปฏิิบัติในพื�นที่อย่างครอบคลุมและเป็นรูปธรรม  

รวมถึงการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เพื่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างย่ังยืน และ  

2) บริิษััท กัล็ฟ์์ เอ็็นเนอ็ริ์จี ดีเวล็ล็อ็ปเมนท์ จำกัด (มหาชน) โครงสร้างธุรกิจหลักของกัลฟ์์  

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจพลังงาน (Energy Business) ซ่ึึ่งประกอบด้วยธุรกิจผู้ลิตไฟ์ฟ้์า 

จากก๊าซึ่ธรรมชาติและธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษััทฯ ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน  

ธุรกิจก๊าซึ่ ธุรกิจโครงสร้างพื�นฐานและสาธารณูิปโภค (Infrastructure & Utilities Business)  

และธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) บริษััทได้พัฒนากรอบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที ่

มุ่งสร้างความสมดุลในสามมิติ ได้แก่ มิติเศรษัฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักปฏิิบัติ 

“GULF HELP the WORLD” สะท้อนถึงพันธสัญญาและประเด็นสำคัญ ในการขยายธุรกิจอย่างมี

ความรับผู้ิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสร้างระบบ

สารสนเทศที่ยั่งยืนและการมีส่วนร่วมกับผูู้้มีส่วนได้เสีย บริษััทสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(SDGs) 4 เป้าหมาย ดังต่อไปนี� 1. การเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่ซืึ่�อหาได้และเช่ือถือได้ 

และยั่งยืน 2. การเติบโตทางเศรษัฐกิจและการมีงานที่มีคุณิค่าสำหรับทุกคน 3. การสร้างโครงสร้าง

พื�นฐานทีม่คีวามตา้นทานและการสง่เสรมิการพฒันาอตุสาหกรรมทีย่ัง่ยนื 4. การดำเนนิการเพือ่ตอ่สู้

กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วารสาร Green Society ฉบับนี� จะเป็นส่ือกลางนำเสนอเนื�อหาสาระและองค์ความรู ้

ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก TBCSD เกี่ยวกับประเด็นสำคัญ ได้แก่ WBCSD Virtual Liaison  

Delegate Meeting 2022 บทความด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรสมาชิก 4 องค์กร ได้แก่ 

กลุ่มบริษััท ดาว ประเทศไทย บริษััท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษััท ปูนซึ่ิเมนต์ไทย 

จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษััท แซึ่ง-โกแบ็ง ประเทศไทย รวมถึง กิจกรรมของ TBCSD และ 

Editor Talks



ฉลากสิง่แวดลอ้ม (ฉลากเขยีว) รวมถึงขา่วสารของสมาชกิ TBCSD (เดอืนมกราคม – เมษัายน 2565) 

เป็นต้น

และขอขอบคุณิสมาชิกTBCSD ท่ีร่วมผู้นึกกำลังเดินหน้าโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  

ของ TBCSD อย่างเข้มแข็งตลอดระยะเวลาที่ผู้่านมา และขอถือโอกาสนี�เชิญชวนองค์กรธุรกิจไทย

ที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก TBCSD เพื่อช่วยกันผู้ลักดันให้การพัฒนาเศรษัฐกิจควบคู่ไปกับการดูแล

สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

I would like to welcome TBCSD’s new members which are 1) Zubb Steel  

Co., Ltd, we are a Thai steel manufacturer for Thai people under the brand of 

“ZUBB” and “OCP” which fully provide product solutions for city development such 

as construction steel, hot-rolled and cold-rolled structural steel. We have a corporate 

vision and missions to be “A Thailand’s leading steel manufacturer with  

international standard, driven by advanced technology and commitment to good 

governance”. We are determined: 

• To run business with sustainability growth in domestic and international 

market

• To have an excellent management that are equivalent to international 

standard. 

• To be a leader in term of quality with fair price 

• To deliver sustainability value to all stakeholders, society and environment.  

Besides running business with determination to achieve our corporate vision 

and mission, we also have our aim in sustainibility development according to the 

principle of SDGs (Sustainable Development Goals)  and also emphasize in  

sustainability development with social and environmental awareness by promoting  

natural resource efficiency,  improving production process and service starting  

from policy to implementation in every sectors in a concrete way and also  

promoting clean energy utilization for our corporate sustainable development and 

2) Gulf Energy Development Public Company, GULF is a holding company that 

invests in a portfolio of three core businesses: 1) Energy Business, comprised of  

Gas-fired Power Generation Business and other related businesses, Renewable  

Energy Business and Gas Business 2) Infrastructure & Utilities Business and  



3) Digital Business. The Company has developed a Sustainability Framework that 

seeks to balance the needs of all three dimensions of sustainability - economic, 

social and environmental - using the concept of “GULF HELPS the WORLD” which 

reflects the Company’s commitment and focus to grow the business responsibly 

under the principles of good corporate governance and supported by a sustainable 

IT system and strong stakeholder engagement. In addition, the Company also  

recognizes the importance of supporting UN SDGs, with emphasis on the following 

4 goals: 1. Access to affordable and clean energy 2. Decent work and economic 

growth 3. Industry, Innovation, and Infrastructure 4. Climate Action  

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 Virtual Liaison Delegate Meeting 2022, articles on sustainable  

development of 4 member organizations such as Dow Thailand Group, PTT Global 

Chemical Public Company Limited, The Siam Cement Public Company Limited and 

Saint-Gobain Thailand and TBCSD activities and  Eco-Labeling (Green Label) including 

TBCSD member’s news (January – April 2022).

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.

ดริ.วิจาริย์์ สิิมาฉาย์า
เลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผูู้้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
Dr. Wijarn Simachaya

Secretary General, Thailand Business Council for Sustainable Development
President of Thailand Environment Institute
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ทุุกๆ ปีี สภาธุุรกิจโลกเพื่่�อการพัื่ฒนาอย่่างย่ั�งย่่น (World Business  
Council for Sustainable Development: WBCSD) จะจัดปีระชุุม Liaison 
Delegate Meeting ซ่ึ่�งเปีน็การรวมตัวักนัของผู้้�นำาด�านความย่ั�งย่น่จากทุกุภาคสว่น
ทุั�วทุกุมมุโลก เพื่่�อแลกเปีล่�ย่นความร้�และแบ่ง่ปีนัปีระสบ่การณ์์เก่�ย่วกบั่การดำาเนนิธุรุกจิ
ของภาคเอกชุนอย่่างย่ั�งย่่นไปีพื่ร�อม ๆ กับ่การม่ส่วนร่วมในการรับ่ม่อกับ่ปีัญหาและ
ความทุ�าทุาย่ด�านสังคมและสิ�งแวดล�อม

ในปี พ.ศ. 2565 นี� นับเป็นครั�งแรกหลังจากมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ทาง 

WBCSD ได้จัดการประชุม  Liaison Delegate Meeting ขึ�น โดยเปิดโอกาสให้ผูู้้เข้าร่วม

ประชมุ สามารถเข้าร่วมประชมุแบบ Onsite ทีจ่ดัขึ�นทีเ่มอืงมองเทรอซ์ึ่ ประเทศสวติเซึ่อร์แลนด์ 

และได้มีการจัดประชุมผู้่านช่องทางออนไลน์ (Online) เพื่อให้ผูู้้เข้าร่วมประชุมสามารถ 

เข้าร่วมงานดงักล่าวได้เพิม่อกีช่องทางหนึง่ด้วย ซึ่ึง่การประชมุ Liaison Delegate Meeting นี� 

เรียบเรียงโดย ดร.อรทัย พงศ์รักธรรม

WBCSD Update

2022 WBSD’s Liaison Delegate Meeting:  
Sustainability is Now Mainstream
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จัดขึ�นเมื่อวันที่ 5-7 เมษัายน พ.ศ.2565 ภายใต้ธีม Sustainability is Now Mainstream โดยมี 

จุดมุ่งหมายให้สมาชิกและองค์กรพันธมิตร:

• มีความเข้าใจเชิงลึกและเข้าถึงเครื่องมือ 

ในการผู้ลักดันใ ห้ เ กิดความร่วมมือด้าน 

การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

• เกิดการแลกเปล่ียนและแบ่งปันประสบการณ์ิ

ด้านการจัดการความเส่ียง และปลดล๊อค 

ข้อจำกดัเพือ่สร้างโอกาสต่าง ๆ  สำหรับภาคธุรกจิ

ให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• สามารถร่วมมือกันและผู้ลักดันให้เกิดกิจกรรม

ด้านความยั่งยืนระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ และ 

ในห่วงโซึ่่คุณิค่า (Value Chain) ที่เกี่ยวข้อง

ทั�งหมด

• เชื่อมโยงผูู้้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนจาก 

ทุกภาคส่วนทั่วทุกมุมโลก

ซึ่ึ่งตลอดระยะเวลาการประชุมทั�ง 3 วันนี�  

มกีารนำเสนอความรู้ต่าง ๆ  รวมทั�ง มกีารแลกเปลีย่น

ประสบการณิ์และอภิปรายอย่างเข้มข้น โดยใน 

ที่ประชุมมีผูู้้นำด้านความยั่งยืนระดับโลกมากกว่า 

40 ทา่น ใน Plenary Sessions และยังมีวทิยากร/

ผูู้้บรรยายที่มากด้วยประสบการณิ์อีกมากกว่า  

100 ทา่น ในแต่ละ Sessions การประชุมกลุม่ย่อย 

รวมทั�ง การสอบถามและให้ความคิดเห็นจาก 

ผูู้้เข้าร่วมประชุมทั�งแบบ Onsite และ Online  

การิปริะชมุ Liaison Delegate Meeting ที�จดัขึ้้�น

ในปีนี� ได้เน้นย์�ำไปที�การิตอ็บสินอ็งต่อ็ความคาดหวัง

ขึ้อ็งตล็าดทุนแล็ะสิังคมที�เกี�ย์วขึ้้อ็งกับภาริะ

หน้าที�แล็ะความริับผิิดชอ็บขึ้อ็งภาคธุุริกิจเพ่�อ็ที�

จะริว่มกนัแกป้ญัหาริะดบัโล็ก แล็ะมุง่สิ่เ่ปา้หมาย์

การิไม่ปล็่อ็ย์ก๊าซเริ่อ็นกริะจกเพิ�มเติมสิ่่ชั�น

บริริย์ากาศ หริอ่็ การิปล็ดปล่็อ็ย์ก๊าซเริอ่็นกริะจก

สิุทธุิเป็นศ่นย์์ (Net Zero) การิสิริ้างผิล็กริะทบ

เชิงบวกต่อ็ธุริริมชาติ (Nature-Positive) แล็ะ

การิสิร้ิางสิงัคมที�มคีวามเท่าเทยี์มกนั (Equitable 

World) ซ่ึึ่งความรู้และประสบการณิ์ที่เกี่ยวข้อง

เหล่านี�ได้ถูกนำเสนอใน Plenary Session ต่าง ๆ 

ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำเนินงานด้าน 

ความยัง่ยืนอย่างต่อเนือ่ง “Staying the Course on  

Sustainability”, การกระตุ้นให้เกิดความโปร่งใส

ในการดำเนินงานและรายงานที่เกี่ยวข้องกับ 

การปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจก “Accelerating  

Action: Carbon Transparency”,  การกระตุ้น

ให้เกิดการปฏิิบัติที่มีผู้ลเชิงบวกต่อธรรมชาติอย่าง

เป็นรูปธรรม “Accelerating Action: Nature- 

Positive Roadmaps”, การเร่งให้เกิดการแก้

ปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน “Accelerating  

Action Tackling Inequality” และการเรง่ดำเนิน

การดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนื “Sustainability is 

Mainstream” นอกจากนั�น ยังมีห้องประชุมย่อย

อีกมากกว่า 20 การประชุมที่มีการอภิปราย 

และหารอืกนัในเรือ่งเฉพาะดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

แก้ไขปัญหาของโลกทั�งในเรือ่งของการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศที่รุนแรง การสูญเสียทรัพยากร 

ธรรมชาติอย่างมหาศาล และความไม่เท่าเทียมกัน

ที่มีเพิ่มขึ�นอย่างมากในปัจจุบัน 
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นอกจากนี� การประชมุ Liaison Delegate Meeting ทีจ่ดัขึ�นในปนีี�ยงัผู้ลกัดนัใหเ้กดิประเดน็สำคญั

ต่าง ๆ ได้แก่

• การสนับสนุนเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นเหล่านี� ผู้่านการดำเนินงานของ

องคก์รทีม่คีวามโปรง่ใสดา้นการรายงานการปลดปลอ่ยกา๊ซึ่เรือนกระจก (Carbon Transparency) 

ภายใต้โครงการ Business Coalition to Tackle Inequality (BCTI) ของ WBCSD และเครือข่าย 

CFO (CFO Network)

• การถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละแนวทางปฏิบัิตเิชงิลกึเพือ่ผู้ลักดนัให้เกดิการเปล่ียนผู่้าน และการแบ่งปัน

ที่มีความเท่าเทียมกันตลอดห่วงโซึ่่คุณิค่า (Value Chains)

• ความเขา้ใจทีช่ดัเจนเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงรปูแบบและองคป์ระกอบของการเขา้รว่มในตลาดทนุ 

และแสดงให้เห็นว่าภาคธุรกิจ ผูู้้กำหนดกฏิระเบียบและนโยบาย และผูู้้กำหนดมาตรฐานต่าง ๆ 

สามารถทำงานร่วมกันเพื่อร่วมกำหนดระบบการเงินในรูปแบบใหม่ได้

ในขณิะนี� WBCSD กำลังจัดทำข้อสรุปจากการประชุม Liaison Delegate Meeting ซึ่ึ่งผูู้้สนใจ

สามารถติดตามความก้าวหน้าได้จากเว็ปไซึ่ต์ของ WBCSD https://www.wbcsd.org/. 

สิำหรัิบหน้�งงานสิำคัญ (Flagship Event) อ็ีกงานในปีนี� WBCSD มีแผินที�จะจัดปริะชุม 

Council Meeting ในริะหว่างวันที� 25-28 ตุล็าคม พ.ศ. 2565 ซึ่ึ่งการประชุม Council Meeting นี�

จะจัดในรูปแบบผู้สมผู้สาน โดยจะจัดแบบ Onsite ที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ�น ซึ่ึ่งการประชุมครั�งนี� 

จะมีผูู้้บริหารระดับสูงขององค์กรสมาชิกและองค์กรพันธมิตรเข้าร่วม โดยการประชุมจะมุ่งเน้นไปท่ี 

ความเข้าใจเชิงลึกด้านยุทธศาสตร์ เพือ่จัดการกับภัยคุกคามต่อประชาคมโลก 3 ดา้น คอื การเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ และความไม่เท่าเทียมกัน ทั�งนี� ผูู้้ที่มีความสนใจ 
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เขา้ร่วมงานประชุมดังกล่าว สามารถติดตามข้อมูลเกีย่วกบัการเปิดรับสมัครการลงทะเบียนและรายละเอียด

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมดังกล่าวได้ท่ีเว็บไซึ่ต์ของ WBCSD https://events.wbcsd.org/

virtual-meetings/events/wbcsd-council-meeting-2022/.

ที่่�มา : 

1) WBCSD Flagship Events. เว็็บไซต์์: https://flagshipevents.wbcsd.org/ (สืืบค้้นเมื�อ 18 เมษายน 2565)

2) Agenda WBCSD Flagship Events. เว็็บไซต์์: https://flagshipevents.wbcsd.org/ld22/agenda/ 
(สืืบค้้นเมื�อ 18 เมษายน 2565)

3) WBCSD Council Meeting, 2022. เว็็บไซต์์: https://events.wbcsd.org/virtual-meetings/events/ 
wbcsd-council-meeting-2022/ (สืืบค้้นเมื�อ 18 เมษายน 2565)

4) WBCSD announces new Business Commission to Tackle Inequality. เว็็บไซต์์: https://www.wbcsd.
org/Programs/People-and-Society/Tackling-Inequality/News/WBCSD-announces-new-Business-
Commission-to-Tackle-Inequality (สืืบค้้นเมื�อ 18 เมษายน 2565)

5) The Business Commission to Tackle Inequality (BCTI). เว็็บไซต์์: https://tacklinginequality.org/  
(สืืบค้้นเมื�อ 18 เมษายน 2565)

6) Carbon Transparency Partnership publishes new guidance to enhance consistency of emissions 
data. เว็็บไซต์์: https://www.wbcsd.org/Programs/Climate-and-Energy/Climate/SOS-1.5/News/
Carbon-Transparency-Partnership-publishes-new-guidance-to-enhance-consistency-of- 
emissions-data (สืืบค้้นเมื�อ 18 เมษายน 2565)

7) CFO Network. เว็็บไซต์์: https://www.wbcsd.org/Overview/CFO-Network (สืืบค้้นเมื�อ 18 เมษายน 2565)
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Energy&Climate Solution
เรียบเรียงโดย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มห�ชน)

เอสซึ่จี ี ร่วมขบัเคลือ่นนโยบายการใช้ยานยนต์ไฟ์ฟ้์าอย่างเป็นรปูธรรมของกระทรวงอตุสาหกรรม และ

กรมอุตสาหกรรมพื�นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยนำร่องการใช้รถบรรทุกหินปูนขนาด 60 ตัน  

ชนิดไฟ์ฟ์้า (EV Mining Truck) ที่บริษััท ปูนซึ่ิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ช่วยลด

การปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกและมลพิษัปลอดฝุุ่�น PM 2.5 เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับการก่อสร้างไทย 

สู่ Green Construction สอดคล้องกับแนวทางอุตสาหกรรมเหมืองแร่สีเขียว   

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ� ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรม

อุตสาหกรรมพื�นฐานและการเหมืองแร่  นายชนะ ภูมี Vice President – Cement and Green Solution 

Business ธุรกิจซึ่ีเมนต์และผู้ลิตภัณิฑ์์ก่อสร้าง เอสซึ่ีจี และ นายวิเชษัฐ์ ชูเชื�อ Managing Director - South 

Chain ร่วมพิธีเปิดตัวรถบรรทุกหินปูนขนาด 60 ตันชนิดไฟ์ฟ์้า (EV Mining Truck) แห่งแรกในประเทศไทย 

เอสซีีจีีเอสซีจีี ีเปิดิตัวัรถไฟฟา้ EV Mining Truck 
เพ่ื่� อใช้้ในเหม่ืองปูินซีีเมืนต์ัรายแรกของไทย ลดการ
ปิล่อยก๊าซีเร่อนกระจก ยกระดัับการก่อสร้างไทย
ส่ ่Green Construction ตามแนวทางอุตุสาหกรรม
เหมือุงแรสี่เขีียว
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ซึ่ึง่เปน็การรว่มมอืของภาครฐัและองคก์รธรุกจิภาคเอกชน ในโครงการการใชย้านยนตพ์ลงังานไฟ์ฟ์า้ท่ีรฐับาล

สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในภาคเอกชนกระตุ้นให้เกิดการใช้ยานยนต์พลังงานไฟ์ฟ์้าในภาค

อตุสาหกรรมมากขึ�น ซึ่ึง่จะชว่ยลดการเกิดฝุุ่�นละอองขนาดเล็กกวา่ 2.5 ไมครอน (PM 2.5) และลดการปล่อย

ก๊าซึ่คาร์บอนไดออกไซึ่ด์ (CO
2
) ซึ่ึ่งเป็นก๊าซึ่เรือนกระจก (GHG) ที่เกิดจากการสันดาปภายในของเครื่องยนต์

ทั่วไป โดยในปีนี� บริษััท ปูนซึ่ิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด นำรถบรรทุกหินปูนขนาด 60 ตัน ชนิดไฟ์ฟ์้า  

(EV Mining Truck) จำนวน 4 คนั นำรอ่งสง่มอบหนิปูนด้วยพลงังานสะอาด และคาดวา่จะเปลีย่นรถบรรทกุ

หินปูนเป็นชนิดไฟ์ฟ์้าได้ 100% ภายในปี พ.ศ. 2568 สามารถลด CO
2
 ได้รวม 1,148 ตัน CO

2
/ปี

นาย์กอ็บชัย์ สิังสิิทธุิสิวัสิดิ� ปล็ัดกริะทริวงอ็ุตสิาหกริริม  กล่าวว่า “กระทรวงฯ ขานรับนโยบาย 

ภาครฐัเพือ่บรรลเุปา้หมายของ COP26 ทีจ่ะเปน็กลางทางคารบ์อนภายในป ี2593  โดยการกำหนดนโยบาย

เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม และลดผู้ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้ภาครัฐ และเอกชนบูรณิาการ 

รว่มกนัในการใชย้านยนตพ์ลงังานไฟ์ฟ์า้ และผู้ลกัดนัใหเ้กดิผู้ลสำเรจ็อยา่งเปน็รปูธรรม เพือ่สง่เสรมิการลงทนุ

และสนับสนุนผูู้้ประกอบการ รวมถึงเร่งผู้ลักดันสิทธิประโยชน์และมาตรการรองรับด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

โดยกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมส่งเสริมและบูรณิาการร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการใช้ยานยนต์

พลังงานไฟ์ฟ์้าภายในประเทศ ตามแนวนโยบาย BCG Model ของกระทรวงฯ ซึ่ึ่งจะช่วยลดปัญหามลพิษั 

ฝุุ่�นละออง PM 2.5 ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ”

นาย์นิริันดริ์ ย์ิ�งมหิศริานนท์ อ็ธุิบดีกริมอ็ุตสิาหกริริมพ่�นฐานแล็ะการิเหม่อ็งแริ่ (กพริ.) กล่าวว่า 

“กพร. มีนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้ผูู้้ประกอบการมีมาตรฐาน 

ทีด่ ี ยกระดบัมาตรฐานสถานประกอบการใหม้กีารผู้ลติทีเ่ปน็มติรตอ่ส่ิงแวดลอ้ม มคีวามรบัผู้ดิชอบตอ่สงัคม
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และชุมชน ซึ่ึ่งถือเป็นการพัฒนาและยกระดับการประกอบอุตสาหกรรมแร่ของประเทศ สอดคล้องตามนโยบาย

การฟ์้�นฟ์ูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างมาตรฐานเหมืองแร่ 

สีเขียว (Green Mining)  ซึ่ึ่งโครงการการใช้ยานยนต์พลังงานไฟ์ฟ์้า EV Mining Truck เป็นประโยชน์ ทั�งด้าน

เศรษัฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถลดการปล่อยก๊าซึ่คาร์บอนไดออกไซึ่ด์และฝุุ่�นละออง  PM 2.5”

นาย์ชนะ ภ่มี Vice President – Cement and Green Solution Business ธุุริกิจซีเมนต์ 

แล็ะผิล็ติภณัฑ์์ก่อ็สิร้ิาง เอ็สิซจี ีกล่าวว่า “เอสซึ่จี ีพร้อมสนบัสนนุนโยบายกระทรวงอตุสาหกรรม ทั�งการส่งเสรมิ

ห่วงโซึ่่อุปทานยานยนต์ไฟ์ฟ์้าและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ตามความมุ่งหวังของเอสซึ่ีจีที่จะยกระดับการก่อสร้าง

ไทย สู่ Green Construction เพื่อให้การก่อสร้างของประเทศเกิดการพัฒนา พร้อมสร้างสรรค์ส่ิงแวดล้อม 

ให้ดีขึ�นอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของเอสซึ่ีจีที่ยึดหลัก ESG 4 Plus ได้แก่  

1. มุง่ Net Zero ปี 2050 2. Go Green 3. Lean เหล็่�อ็มล็�ำ 4. ย์�ำร่ิวมมอ่็ ภายใต้ความเป็นธรรม โปร่งใส 

ในทกุการดำเนนิงาน  โดยคำนงึถงึผู้ลกระทบสิง่แวดลอ้ม ดแูลสงัคม และมบีรรษัทัภบิาล รวมถงึธรุกจิ Cement 

and Green Solution ยังมุ่งพัฒนาการดำเนินงานในระดับมาตรฐานสากลผู้่านการนำเทคโนโลยีมาใช้ 

และสร้างความร่วมมือต่าง ๆ กับองค์กรชั�นนำระดับโลก ในงานนี�เอสซึ่ีจีเดินหน้าร่วมเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 

ด้วยการทำเหมืองตามแนวทาง Green Mining นำร่องเปิดตัวการใช้งาน รถบรรทุกงานเหมืองแร่ ชนิดไฟ์ฟ้์า  

(EV Mining Truck) ขนาดบรรทุก 60 ตัน จำนวน 4 คัน เพื่อส่งมอบหินปูน ซึ่ึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผู้ลิต

ปนูซึ่เีมนต์ ด้วยพลงังานสะอาด สามารถลดการปล่อยก๊าซึ่คาร์บอนไดออกไซึ่ด์ (CO
2
) ได้ถงึ 71.78 ตนั CO

2
/ปี/คัน 

หรือทดแทนการปลูกต้นไม้ได้ 7,555 ต้น/ปี”

เอสซีึ่จียังคงมุ่งหน้าดำเนินการเรื่องการลดก๊าซึ่เรือนกระจกตลอดทั�งกระบวนการผู้ลิต โดยตั�งเป้า 

ที่จะเปลี่ยนรถบรรทุกหินปูนให้เป็นชนิดไฟ์ฟ์้า 100% ซึ่ึ่งคาดว่า บริษััท ปูนซึ่ิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด  

จะเปลี่ยนได้ครบภายในปีพ.ศ. 2568 และจะขยายผู้ลไปยังโรงงานปูนซึ่ีเมนต์อื่น ๆ ในธุรกิจ Cement  

and Green Solution Business ต่อไป  รวม CO
2
 ท่ีจะลดได้ทั�งหมดเมื่อดำเนินการเสร็จสิ�นประมาณิ   

9,852 ตัน CO
2
/ปี
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The Way For Sustainability
เรียบเรียงโดย : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน)

การจะก้าวไปสู่่�องค์์กรท่ี่� ได้้รับการยอมรับ และได้้รับการรับรองในระดั้บโลกนั�น 

ไม�ใช่�เร่�องง�าย โด้ยเฉพาะด้้านค์วามยั�งยืน เพราะเป็นสู่่�งท่ี่�ต้้องสัู่�งสู่มและม่�งมั�นขัับเค์ลื�อน 

มาอย�างยาวนาน

แน่นอนว่าในฐานะองค์กรท่ีเป็นผูู้้นำด้านธุรกิจเคมีภัณิฑ์์อย่างบริษััท พีทีที โกลบอล 

เคมคิอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ทีไ่มเ่พยีงสร้างองค์กรให้ยัง่ยนืดว้ยการดำเนินธรุกจิใหด้เีพยีง

อย่างเดียว แต่ GC ยังมุ่งมั่นทุ่มเทและดำเนินงานด้านความ

ยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ล่าสุด GC คว้ารางวัล S&P 

Global Sustainability Award 2022 ระดับ Gold Class  

ในธุรกิจเคมีภัณิฑ์์ ซึ่ึ่งเป็นระดับสูงที่สุด จากการประเมิน 

ด้านความย่ังยืนในระดับโลกจาก S&P Global นั�นเป็นส่ิงที่ 

ไม่ได้มาง่าย ๆ เช่นกัน

ลองไปเจาะเบื�อ่งหลงัของความสำเรจ็ของการดำเนนิงาน

ดา้นความย่ังยืนของ GC ทีเ่กดิจากความมุง่มัน่และความทุม่เท

ของพนักงานทุกคน ภายใต้หลักบรรษััทภิบาล ด้วยการสร้าง

ความสมดุลใน 3 มิติ ได้แก่ เศรษัฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ซึ่ึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความยั่งยืน เพื่อช่วยกันขับเคลื่อน

องค์กรให้ไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จ ดังต่อไปนี�

TBCSD - พัันธกิิจของ GC 
กัิบเส้้นทางส่้�ความยั่ั�งยั่นือยั่�างแท้จริงิ
TBCSD - พัันธกิิจของ GC  
กัิบเส้้นทางส่้�ความยั่ั�งยั่นือยั่�างแท้จริงิ
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ด้้านเศรษฐกิิจ
จากวิกฤตของโควิด 19 สงครามการค้า ไปจนถึงสงครามราคาน�ำมันที่เกิดขึ�น ได้สร้างผู้ลกระทบ

อย่างหนักต่อภาคธุรกิจ รวมถึงกลุ่มธุรกิจเคมีภัณิฑ์์เองก็ได้รับผู้ลกระทบเช่นกัน 

GC จึงมีเป้าหมายในการวางแผู้นการดำเนินงานที่ไม่ใช่การรัดเข็มขัด แต่เป็นการเปลี่ยนวิกฤต 

ให้เป็นโอกาส โดยการวางสายการผู้ลิตที่เชื่อมต่ออย่างครบวงจร (Integrated Value Chain) ตั�งแต่

ต้นน�ำถึงปลายน�ำ ที่สร้างการเติบโตและผู้ลกำไรได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง โดยปรับ portfolio มุ่งเน้น

การขยายการลงทุนในผู้ลิตภณัิฑ์ท์ีมี่มลูคา่สงู ลงทุนในธุรกจิเคมีภัณิฑ์์เพือ่ส่ิงแวดล้อม และเพิม่การลงทุน

ในต่างประเทศ

ปัจจยัสำคญัคอืการสร้างสรรค์นวตักรรมการผู้ลติใหม่ ๆ  ร่วมกบัคู่ค้าอย่างเข้าใจ เพือ่ให้ผู้ลประกอบการ

อยู่ในกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในช่วงเวลา 

ที่เหมาะสมได้สำเร็จ

ด้้านสัังคม	
ผู้ลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผูู้้คนไปอย่างมาก 

ทำให้พลาสติกกลายเป็นวัสดุสำคัญในการป้องกันเชื�อไวรัสที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด GC จึงได้ริเริ่ม

สร้างสรรค์นวัตกรรมจากพลาสติกสู่ผู้ลิตภัณิฑ์์ใหม่ ๆ 

เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมโดยเฉพาะ 

จนเกิดเป็นแบรนด์ Greater Care by GC  

ที่สร้างพื�นที่ปลอดภัยให้กับทุกคน อย่างเช่น ชุด PE 

Gown แบบใช้ครั�งเดียวทิ�ง ผู้ลิตจากเม็ดพลาสติก 

InnoPlus ที่ดึงคุณิค่าและคุณิสมบัติของพลาสติกมา

ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมอบให้โรงพยาบาล 

และหน่วยงานรัฐทั่วประเทศ รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ 

และประชาชนทั่วไป กว่า 4 ล้านชุด รวมทั�งการริเริ่ม

โครงการ Greater Care Charity by GC & Customers 

โดยร่วมมือกับคู่ค้าผูู้้ประกอบการกว่า 84 บริษััท  

ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมพลาสติกให้ออกมาเป็น

ผู้ลิตภัณิฑ์์คุณิภาพแบบครบวงจร เพื่อมอบให้แก่

บคุลากรดา่นหนา้และผูู้ป้�วยทีอ่ยูใ่นโรงพยาบาลสนาม 

รวมถึงศูนย์พักคอยในพื�นที่ที่มีการระบาดสูง
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นอกจากการช่วยเหลือสังคมภายนอกแล้ว GC ยังให้ความสำคัญคือการดูแลพนักงาน 

คนในครอบครัวของ GC มากท่ีสุด ผู้่านการประกาศนโยบายและมาตรการการป้องกัน ให้ครอบคลุม 

ทกุพื�นทีป่ฏิบิตังิาน ใหห้า่งไกลจากการตดิเชื�อมาเปน็อนัดบัแรก โดยไมก่ระทบตอ่การทำงานในภาพรวม 

ถึงแม้ในภาวะวิกฤต แต่ GC ยังคงดูแลพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความยั่งยืนระดับสากล  

ทั�งในเรื่องของการรักษัาสิทธิมนุษัยชนของพนักงาน และผูู้้มีส่วนได้เสียอย่างเคร่งครัดตลอดโซ่ึ่อุปทาน 

การใหก้ารอบรม Reskill Upskill แมใ้นสถานการณิท์ีต่อ้งเวน้ระยะหา่ง โดยบรษิัทัฯ ไดพ้ฒันาแพลตฟ์อรม์

การเรยีนรู้ออนไลน์ (Up: Learning Management Platform) ให้มเีนื�อหา และรูปแบบทีม่คีวามหลากหลาย

ครอบคลุมในทุกทักษัะที่จำเป็นต่ออุตสาหกรรม และด้วยรูปแบบการดำเนินงาน Work From Home 

นี�เอง บริษััทฯ ได้ให้ความใส่ใจความเป็นอยู่ของพนักงานโดยจัดให้มีสายด่วนสุขภาพใจพิชิตอาการ 

ยอดฮิิต ออฟ์ฟ์ิศซึ่ินโดรม กิจกรรม Online Talk และร่วมเล่นเกมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ

ตัวเอง และวิธีการจัดการความเครียดให้แก่พนักงานเป็นประจำอีกด้วย 

ด้้านสัิ�งแวด้ล้้อม
บริษััทให้ความสำคัญกับความรับผู้ิดชอบต่อโลก และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อโลกใบนี�ที่ดีกว่าเดิม 

แก่คนรุ่นต่อไป โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการบวนการผู้ลิต โดยใช้นวัตกรรม

กระบวนการผู้ลิต และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และ

ริเริ่มโครงการใหม่ ๆ เพื่อลดอัตราการใช้พลังงานให้ต่ำลงอย่างสม่ำเสมอ จนเกิดผู้ลลัพธ์เป็นที่ประจักษั์ 

ผู้ลการปลอ่ยกา๊ซึ่เรอืนกระจก (ขอบเขตที ่1 และ 2) มแีนวโนม้ลดลง อกีทั�งยงัสามารถลดการใชพ้ลงังาน

สะสมได้มากขึ�นเป็นลำดับ
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และล่าสุดกับการประกาศแผู้นความมุ่งมั่นเมื่อปลายปีที่ผู่้านมา Together To Net Zero  

กับเป้าหมายในการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกให้กลายเป็นศูนย์ ภายในปี 2050 โดยให้ความสำคัญ 

ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษััทภิบาล ตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยืน และข้อตกลงปารีส

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทั่วโลกต้องร่วมมือกัน 

ทัี่�งหมด้น่� ค์อื เบื�องหลังขัอง GC ในการด้ำาเน่นงานโด้ยใหค้์วามสู่ำาค์ญักบัค์วามยั�งยืน  

ผ่�านการสู่รา้งสู่มด้ล่ขัอง เศรษฐก่จ สู่งัค์ม และสู่่�งแวด้ลอ้ม ที่่�ไม�ใช่�เปน็เพยีงแค์�การวางแผ่น

ช่ั�วค์ราว แต้�เปน็การสัู่�งสู่มและขับัเค์ลื�อนมาอย�างยาวนาน จนได้รับัการรบัรองการนัต่้ด้ว้ย

รางวัลต้�าง ๆ  ไม�ว�าจะเป็น S&P Global Sustainability Award 2022 ระด้ับ Gold Class 

การเปน็อนัด้บัท่ี่� 1 ขัองโลกต้�อเนื�อง 3 ปซี้อ้น ในกล่�มธุ่รก่จเค์ม่ภัณัฑ์ ์(Chemicals Sector) 

และยังต้่ด้อันด้ับ Top 10 ประเภัที่ ด้ัช่น่โลก (DJSI World) และต้ลาด้เก่ด้ใหม� (Emerging 

Markets) ต้�อเนื�องเป็นปีท่ี่�  9 จากการจัด้อันด้ับจากดั้ช่น่ค์วามยั�งยืนด้าวโจนส์ู่  

(Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) นอกจากน่� GC ยังได้้รับการประเม่น 

จาก CDP ในระด้ับสู่่งสู่่ด้ (A Level) ในด้้านการบริหารจัด้การนำ�า (Water Security)  

ต้่ด้ต้�อกันเป็นปีที่่� 2 และได้้รับการประเม่นในระด้ับ (A - Level) ในด้้านการบริหารจัด้การ

เปล่�ยนแปลงสู่ภัาพภั่ม่อากาศ (Climate Change) ซ้่�งเป็นระดั้บสู่่งท่ี่�สู่่ด้ สู่ำาหรับบริษัที่ 

ในประเที่ศไที่ย และ UN Global Compact ได้้ยกย�องให้ GC เป็น “องค์์กรต้้นแบบด้้าน 

ค์วามยั�งยืน” ระดั้บสู่่งสู่่ด้ (LEAD) ต้�อเนื�องเป็นเวลา 6 ปีต่้ด้ต้�อกัน สู่่�งเหล�าน่�นับเป็น

เค์ร่�องหมายขัองค์วามพยายามและต้ั�งใจได้้อย�างด้่ที่่�สู่่ด้

ขั้อม่ลเพ่�มเต้่ม
#GC #GCChemistryforbetterliving
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The Way For Sustainability
เรียบเรียงโดย กลุ่มบริษัท แซง-โกแบ็ง ประเทศไทย

กล่�มบริษัที่ แซ้ง-โกแบ็ง เป็นองค์์กรท่ี่�ขัับเค์ลื�อนธุ่รก่จภัายใต้้เป้าหมาย Making The 

World A Better Home โด้ยม่กลย่ที่ธุ์หลัก Grow & Impact ที่่�เพ่�มศักยภัาพในการเต้่บโต้

ขัองธุ่รก่จอย�างต้�อเนื�องและเพียงพอต้�อการเปล่�ยนแปลงโลกและสัู่งค์มให้น�าอย่� การให้ 

ค์วามสู่ำาค์ัญในการนำาแนวค์่ด้ ในการด้ำาเน่นธุ่รก่จและเจริญเต้่บโต้อย�างยั�งยืน  (Leverage 

sustainability as a business driver) ภัายใต้้กลย่ที่ธ์ุน่� บริษทัี่ แซ้ง-โกแบ็งนำาเสู่นอผ่ลต่้ภัณัฑ์์

ท่ี่�ม่ค์ณ่ภัาพสู่่ง ซ้่�งถือืว�าเราเปน็ผู้้�นำำ�ก�รกอ่สร��งโดยระบบโครงสร��งเบ�และมีีคว�มีย่�งยนืำ 

(Light and Sustainable Construction)

คว�มีท้��ท้�ยในำก�รปฏิิร้ประบบก�รก่อสร��งอ�ค�ร

การใช้พลังงานของอาคารคิดเป็น 40% ของการใช้พลังงานทั�งระบบ การเพิ่มประสิทธิภาพ 

การใช้พลังงานมีส่วนสำคัญในการลดคาร์บอน ขณิะเดียวกัน การก่อสร้างอาคารก็ทำให้เกิดของเสีย 

มากกว่า 40% ของ Solid Waste โดยรวม การปฏิิรูปการก่อสร้างจะช่วยสร้างเศรษัฐกิจหมุนเวียน และ 

ลดการเกิดของเสีย อีกทั�งผูู้้คนในยุคปัจจุบันใช้เวลากว่า 90% ในอาคาร ดังนั�น ความสะดวกสบายและ 

สุขอนามัยที่ดีของอาคารจึงมีความสำคัญ

ต่อการดำรงชีวิต 

ในการตอบสนองความท้าทายนี�  

เราได้ดำเนนิการวิจยัและพฒันานวตักรรม

ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างใน 

รปูแบบใหมแ่ละการออกแบบทีส่รา้งสรรค์ 

เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ยาวนาน ลดการ

The Way to Sustainability by Saint-Gobain Thailand : 

แซง-โกิแบง็ ปริะเทศไทยั่  

ส่้�หนทางแห�ง 
ความยั่ั�งยั่ืน
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ทุบทำลายอาคารเก่า อีกทั�งยังปรับปรุงให้เกิดความทันสมัยและตอบสนองความต้องการเหล่านี�ได้ 

ก�รดำ�เนำินำง�นำของกล่่มีบริษั่ท้ฯ เพื่่�อก�รบรรล่เป้�หมี�ย

ในการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ขั�นตอน เริ่มจาก วิเคราะห์ กำหนดเป้าหมายและลำดับความสำคัญ  

จนกลายมาเป็นแผู้นการดำเนินงานที่ชัดเจนและวัดผู้ลได้ เราสามารถแบ่งกลุ่มโครงการออกมาได้เป็น 5 กลุ่ม

ดังนี�

I.  ดำเนินธุุริกิจเพ่�อ็ความย์ั�งย์่นมากย์ิ�งขึ้้�น (To act more sustainable)

ชักชวนทุกคนในองค์กรให้มีส่วนร่วมต่อการผู้ลักดันเป้าหมายร่วมกัน โดยทำการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ

ภายในองค์กรเพื่อสร้างให้เป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค์กร ในการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของความยั่งยืน  

ทีทุ่กคนตอ้งชว่ยกนัคดิ และลงมอืปฏิบิตั ิผู้า่นทั�งรปูแบบกจิกรรม และการฝุ่กึอบรม อยา่งสมำ่เสมอ เชน่ กจิกรรม 

Big Little Moves by Saint-Gobain 

II.  พัฒนาสิินค้า แล็ะบริิการิเพ่�อ็การิก่อ็สิริ้างที�ย์ั�งย์่น (To offer more sustainable solutions)

มุง่เนน้การใชง้าน Lightweight Façade Solution การใชฉ้นวนกนัความรอ้นในผู้นงัเบา ทำใหเ้ราสามารถ

ช่วยประหยัดพลังงานในการก่อสร้างและการใช้งานอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ึ่งเราได้นำเสนอ Glasroc® X 

Solution สินค้าที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของทั�งผูู้้ติดตั�ง และผูู้้ใช้งาน การออกแบบที่ใช้งานได้ยาวนานคงทน และ

คุ้มค่า นอกจากนี� เรายังมีการลงทุนเพื่อวิจัยพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการ

ใหม่ ๆ ของลูกค้า (Innovation on customer needs) ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก (Explore 

new business models)



19

นอกจากนี� ในทกุ ๆ  ขั�นตอน

ของกระบวนการออกแบบ 

และพัฒนาผู้ลิตภัณิฑ์์ เราให้ 

ค ว า ม ส ำคั ญ แ ล ะ ค ำ นึ ง ถึ ง 

การลดการปล่อย CO
2
 และ 

ห ลั ก เ ศ ร ษั ฐ กิ จ ห มุ น เ วี ย น  

(Circular Economy)

III.  ส่ิงเสิริมิแล็ะมีสิว่นริว่มในเศริษัฐกิจหมุนเวยี์น (To make our supply chain & operations more 

sustainable)  

ปรบัปรงุกระบวนการผู้ลติเพือ่ลดคารบ์อน 

จากทั�งการลดการใช้พลังงาน และเปล่ียนไปใช้

พลังงานสะอาด การใช้ Machine Learning  

มาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผู้ลิตจาก 

การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา

เพื่อปรับปรุงสูตรในการผู้ลิต เพื่อให้ใช้วัสดุที่ 

มค่ีาคาร์บอนตำ่ กำหนด KPI ทีวั่ดผู้ลการลดคาร์บอน 

โดยเพ่ิมราคา Carbon Credit ในการลงทุน

โครงการต่าง ๆ เพื่อให้การลงทุนใหม่ ๆ คำนึงถึง

ผู้ลกระทบจากคาร์บอน 

IV.  สิ่�อ็สิาริแล็ะสิ่งเสิริิมการิให้ความเขึ้้าใจเริ่�อ็ง Sustainability (To communicate & educate on   

sustainability) 

เปลีย่นแนวทางในการดำเนินการให้เป็นเรือ่งของทุก ๆ  คนทีมี่สว่นเกีย่วข้องทั�งภายในและภายนอกองค์กร 

(Turning our roadmap to story for stakeholders) สื่อสารสร้างความเข้าใจในเรื่อง Sustainability ให้กับ 

พนักงาน สถาปนิก เจ้าของโครงการ ผูู้้ติดตั�ง และคู่ค้า มีความโปร่งใสในการให้ข้อมูลของสินค้าและผู้ลิตภัณิฑ์์ 

ซึ่ึ่งผู้่านการตรวจสอบโดยองค์กรที่น่าเชื่อถือ (EPD)

V.  สินับสินุนให้ตล็าดในกล็ุ่ม sustainability มีการิเติบโต (To advocate for more sustainable 

market) 

นำเสนอและแบ่งปันความรู้ด้าน Sustainability ทั�งที่เป็นกรณีิศึกษัาการก่อสร้างจากต่างประเทศ 

โดยกลุ่มบริษััท แซึ่ง-โกแบ็ง ตลอดจนมาตรฐานต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 

Sustainability แก่หน่วยงานรัฐ องค์กรต่าง ๆ ตลอดจนผูู้้สนใจ รวมถึงการจัดสัมมนา และการจัดประกวด

โครงการสถาปัตยกรรม 



กล่�มบรษิทัี่ ด้าว ประเที่ศไที่ย (Dow) จบัมอืประช่าค์มวจิยั ได้แ้ก� สู่ำานกังานการวจิยัแห�งช่าต่้ (วช่.)

มหาวิที่ยาลัยเกษต้รศาสู่ต้ร์ และมหาวิที่ยาลัยเที่ค์โนโลย่ราช่มงค์ลธัุญบ่รี  ลงนามบันท่ี่กขั้อต้กลง 

“ค์วามร�วมมือภัาค์่เค์ร่อขั�าย ขัยะที่ะเล...สู่่�...การเพ่�มรายได้้ช่่มช่นระยอง” ร�วมกับกล่�มช่่มช่น ได้้แก� 

วสิู่าหกจ่ช่ม่ช่นสู่�งเสู่ริมอาช่พ่ช่ม่ช่นเกาะกก และ หม่�บา้นเอื�ออาที่รจังหวดั้ระยอง (วังหวา้) เพ่�อถื�ายที่อด้

นวัต้กรรมการผ่ล่ต้วัสู่ด้่ก�อสู่ร้างจากพลาสู่ต่้กใช่้แล้วให้กับช่่มช่น หวังสู่ร้างรายได้้ ยกระด้ับ 

ค์่ณภัาพช่่วิต้ และลด้ปัญหาขัยะในที่ะเลไที่ยอย�างยั�งยืน

วัสดุก่อสร้างที่ได้จากโครงนี�จะใช้สำหรับการก่อสร้าง

ภายนอกอาคาร เช่น บล็อคปูพื�น คอนกรีตบล็อก และ 

ขอบคันหิน โดยจะใส่พลาสติกทดแทนหินและทราย 

ในสัดส่วน 0.4 – 1.5 กิโลกรัมต่อชิ�น หรือประมาณิ 6 - 10% 

ของน�ำหนักทั�งหมด ราคาไม่ต่างจากวัสดุทั่วไปและมี 
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Sustainable Development
เรียบเรียงโดย  กลุ่มบริษัท ด�ว ประเทศไทย

Dow-วช.-ม.เกิษตร-ม.ธัญับุรุี	 
หนุนชุมชน	 สัร้างรายได้้จากิวัสัดุ้กิ่อสัร้าง
ผสัมพล้าสัติกิใช้แล้้ว	



ความคงทนเทียบเท่าของเดิม เป็นประโยชน์ 

ทั�งด้านเศรษัฐกิจและสิ่งแวดล้อม

นาย์ฉัตริชยั์ เล็่�อ็นผิล็เจริญิชยั์ ประธาน

บริหาร กลุ่มบริษััท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า 

“ในฐานะที่ Dow เป็นหนึ่งในบริษััทด้าน  

Materials Science รายใหญ่ที่สุดของโลก  

เราตระหนักถึงปัญหาพลาสติกใช้แล้วที่ 

หลุดรอดไปสู่สิ่งแวดล้อม และพยายามหา 

วิธีการต่าง ๆ เข้ามาจัดการอย่างยั่งยืน ดาว  

ได้ตั�งเป้าที่จะช่วย “หยดุขยะพลาสติก” โดย 

มุ่งมั่นจะผู้ลักดันให้พลาสติกใช้แล้วจำนวน  

1 ล้านตนัจากทัว่โลกถกูเก็บกลับมาใชป้ระโยชน์ 

หรือ รีไซึ่เคิล ซึ่ึ่ง “ความร่วมมือภาคีเครือข่าย 

ขยะทะเล...สู่...การเพิ่มรายได้ชุมชนระยอง”  

ก็เป็นอีกหนึ่งในโครงการสำคัญท่ีจะนำผู้ลงาน

ด้านการศึกษัาและงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ 

ได้จริง เราพร้อมที่จะเป็นฟ์ันเฟ์้องในการ

ประสานงานระหว่างประชาคมวิจัย และกลุ่ม

ชุมชน เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ”  

การผู้สมพลาสติกใช้ในวัสดุก่อสร้าง 

จะช่วยให้ผู้ลิตภัณิฑ์์ มีน�ำหนักเบา และลด 

การใชว้สัดทุีใ่ชแ้ลว้หมดไป เชน่ ทราย และหนิ 

หากนำก้อนอิฐไปทำเป็นวัสดุปูพื�นนอกอาคาร 

ก็จะช่วยลดความร้อนของพื�นผู้ิว สามารถเดิน

หรือทำกิจกรรมในเวลากลางแจ้งได้

โ ครงการนี� จ ะช่ วย ส่ ง เสริ มระบบ

เศรษัฐกิจหมุนเวียนส่งผู้ลให้เกิดการแก้ปัญหา

อยา่งยัง่ยนือยา่งเปน็รปูธรรม ทั�งดา้นเศรษัฐกจิ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณิภาพชีวิต

ที่ดีขึ�นและนำไปสู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

ผ้่่ สู่ น ใ จ สู่ั� ง ซ้ื� อ วั สู่ ด้่ ก� อ สู่ ร้ า ง ผ่ สู่ ม

พลาสู่ต้่กใ ช้่แ ล้ว มาต้รฐานผ่ล่ต้ภััณฑ์์

อุ ต้ สู่ า ห ก ร ร ม  สู่ า ม า ร ถื ต้่ ด้ ต้� อ ไ ด้้ ท่ี่� 

มหาวิที่ยาลัยเที่ค์โนโลย่ราช่มงค์ลธุัญบ่รี
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บริเวณพ้ื้�นที�เกาะนก
การสำารวจีการกักเก็บคาร์บอนของป่่าบก
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Member Activities
เรียบเรียงโดย น�งส�วสุพรรณิภ� หวังง�ม

ป่่าไม้้เป็่นทรััพยากรัธรัรัม้ชาติิท่�ม้่บทบาทสำคััญในการัช่วยชะลอ 

การัเพิ�ม้ขึ้้�นขึ้องอุณหภููม้ิโลก และช่วยให้สาม้ารัถบรัรัลุเป่้าหม้ายการัป่ลดป่ล่อย 

ก๊าซเรัือนกรัะจกสุทธิเป็่นศููนย์ (Net Zero Emissions) และการัป่ล่อย 

คัาร์ับอนสทุธเิป็่นศูนูย์ (Climate Neutrality) โดยป่่าไม้้จะทำหน้าท่�

เป่็นแหล่งกักเก็บคัาร์ับอน (Carbon Sinks) ท่�ช่วยดดูซบั

ก๊าซคัาร์ับอนไดออกไซด์จากชั�นบรัรัยากาศูโลกผ่่าน

กรัะบวนการัสังเคัรัาะห์แสงและเป่ล่�ยนเป็่น

คัาร์ับอนท่�กกัเกบ็อยูใ่นเนื�อไม้้ โดยป่่าไม้้

ดูดซับก๊าซคัาร์ับอนไดออกไซด์ 

ไดป้่รัะม้าณ 1 ใน 3 ขึ้อง

ป่รัิม้าณท่�ป่รัะเทศู

ติา่ง ๆ  ทั�วโลกป่ลอ่ย

ออกม้าในแติ่ละป่ี  

ซ้�งภูายหลงัจากการัป่รัะชมุ้ 
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รััฐภูาคั่กรัอบอนุสัญญาสหป่รัะชาชาติิว่าด้วยการัเป่ล่�ยนแป่ลงสภูาพภููมิ้อากาศู  

สมั้ยท่� 26 (COP 26) ป่รัะเทศูไทยได้ป่รัะกาศูเจติจำนงลดก๊าซเรัือนกรัะจก 

ขึ้องป่รัะเทศูเพื�อก้าวสู่คัวาม้เป่็นกลางทางคัารั์บอน (Carbon Neutrality) ภูายใน 

ป่ ีพ.ศู. 2593 และมุ้ง่สูก่ารัป่ล่อยก๊าซเรัอืนกรัะจกสุทธิเป็่นศููนย์ ภูายในปี่ พ.ศู. 2608 

รัวม้ทั�ง ได้กำหนดแผ่นการัดำเนนิงานเป่น็แผ่นรัะยะยาวในการัป่ล่อยกา๊ซเรัอืนกรัะจก

ในรัะดับติ�ำ (Long-term Low Greenhouse Gas Emission Development 

Strategy หรัือ LTS) และการัดูดซับก๊าซเรัือนกรัะจกโดยการัเพิ�ม้พื�นท่�ป่่าและพื�นท่�

ส่เขึ้่ยวขึ้องป่รัะเทศูให้ได้ไม้่น้อยกว่ารั้อยละ 55 ขึ้องพื�นท่�ป่รัะเทศู แบ่งเป่็นพื�นท่�ป่่า

ธรัรัม้ชาติิิ รั้อยละ 35 พื�นท่�ป่่าเศูรัษฐกิจและป่่าชุม้ชน รั้อยละ 15 และพื�นท่�ส่เขึ้่ยว

ในเม้ือง รั้อยละ 5 ติาม้ท่�กำหนดไว้ในกรัอบยุทธศูาสติรั์ชาติิ 20 ป่ี เพื�อช่วยให้้ไทย

บรัรัลุเุป่า้หม้ายลดการัป่ลอ่ยกา๊ซเรัอืนกรัะจกใหไ้ด ้รัอ้ยละ 20 - 25 ในป่ ีพ.ศู. 2573 

ดงันั�น ภูาคัส่วนท่�ม้บ่ทบาทสำคัญัในการัขัึ้บเคัลื�อนป่รัะเทศูไทยเขึ้า้สูป่่รัะเทศูท่�ม้ค่ัวาม้

เป่น็กลางทางคัารับ์อนในอนาคัติ คัอื “ภูาคัป่า่ไม้แ้ละการัใชป้่รัะโยชนท์่�ดนิ” ซ้�งเป่น็

ภูาคัการัดูดกลับก๊าซเรัือนกรัะจกท่�สำคััญ นอกเหนือจากม้าติรัการัลดการัป่ล่อย 

ก๊าซเรัือนกรัะจกในภูาคัพลังงาน ภูาคัอุติสาหกรัรัม้ ภูาคัการัเกษติรั และภูาคั 

การักำจัดขึ้องเส่ย การัดูดกลับก๊าซเรัือนกรัะจกจากภูาคัป่่าไม้้จ้งเป็่นอ่กม้าติรัการั

เสรัมิ้ท่�สำคัญัในการัลดการัป่ล่อยก๊าซเรัอืนกรัะจกในภูาพรัวม้ขึ้องป่รัะเทศู ซ้�งภูาคัเอกชน

ถอืเป็่นภูาคัส่วนท่�ม้ค่ัวาม้สำคัญัในการัสนับสนุนการัจัดการัภูาคัป่่าไม้้ เพื�อมุ้ง่สูเ่ป้่าหม้าย 

Carbon Neutrality และ Net Zero GHG Emission ติาม้ท่�นายกรััฐม้นติรั ่

แสดงเจตินารัม้ณ์ไว้ในการัป่รัะชุม้ COP 26 ให้สัม้ฤทธิ�ผ่ลโดยเรั็ว
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 องค์ักรัธุรักิจเพื�อการัพัฒนาอย่างยั�งยืน (TBCSD) เล็งเห็นถ้งคัวาม้สำคััญขึ้องทรััพยากรัป่่าไม้้  

เม้ื�อป่ี พ.ศู. 2554 จ้งได้รั่วม้กับองคั์กรัสม้าชิก TBCSD สถาบันสิ�งแวดล้อม้ไทย และอุทยานสิ�งแวดล้อม้

นานาชาติิสิรัินธรั ดำเนินการัพัฒนาพื�นท่� 8,465 ติารัางเม้ติรั (ป่รัะม้าณ 6.25 ไรั่) บรัิเวณเกาะนก ซ้�งเป่็น

เกาะขึ้นาดเล็กภูายในอุทยานสิ�งแวดล้อม้นานาชาติิสิรัินธรั เพื�อพัฒนาและป่รัับป่รุังพื�นท่�ส่เขึ้่ยว 

ภูายในพื�นท่�อุทยานฯ ให้เป่็นพื�นท่�กักเก็บคัารั์บอนไดออกไซด์อย่างยั�งยืน รัวม้ทั�ง ให้เป่็นแหล่งศู้กษา 

เรั่ยนรัู้และสร้ัางเสริัม้จิติสำน้กให้แก่เยาวชน ป่รัะชาชนและนักท่องเท่�ยว เก่�ยวกับการัฟื้้�นฟูื้ ดูแล และ

รัักษารัะบบนิเวศูโดยใช้หลักวิชาการัท่�เหม้าะสม้อย่างเป็่นรัะบบและยั�งยืน ถือเป็่นการัดำเนินงาน 

สนองพรัะรัาชดำรัขิึ้องสม้เดจ็พรัะกนษิฐาธริัาชเจ้า กรัม้สม้เดจ็พรัะเทพรััตินรัาชสดุาฯ สยาม้บรัม้รัาชกมุ้ารั่ 

ท่�ติ้องการัให้อุทยานฯ เป่็นเสม้ือนพิพิธภูัณฑ์์ธรัรัม้ชาติิท่�ม้่ช่วิติ จากการัเก็บรัวบรัวม้ขึ้้อมู้ลติัวอย่างติ้นไม้้

บรัิเวณเกาะนก คัรัั�งท่� 3 เมื้�อวันท่� 24 กุม้ภูาพันธ์ พ.ศู. 2565 เพื�อนำขึ้้อมู้ลท่�ได้ม้าวิเคัรัาะห์หา  

1) จำนวนชนิดพัันธุ์์�ไม้้ในพั้�นที่่� 2) เส้้นรอบวงของต้้นไม้้ 3) ความ้โต้ที่างเส้้นผ่่านศููนย์�กลางที่่�ระดับ

อก (Diameter at Breast Height; DBH) 4) ม้วลช่วภาพัของต้้นไม้้โดย์ใช้ส้ม้การอัลโลเม้ต้ร่  

5) ปริม้าณคาร�บอนส้ะส้ม้ 6) การดูดซัับก๊าซัคาร�บอนไดออกไซัด� และ 7) ความ้ส้าม้ารถในการผ่ลิต้

ออกซัิเจน ผ่ลการัสำรัวจพบพันธุ์ไม้้ทั�งสิ�น 24 ชนิด ได้แก่ โพทะเล สำโรัง ขึ้่�เหล็ก ม้ะพลับ นนทรั่ ม้ะขึ้าม้ 

ม้ะหวด จาม้จุรั่ กรั่าง โม้กม้ัน ม้ะกอกป่่า สะเดา สะแก หางนกยูง ม้ะขึ้าม้เทศู ขึ้ันทองพยาบาท จันทน์ 

ขึ้่อย ส่เส่ยด กรัะถิน ติะคัรั้อ ม้ะรัุม้ และกาสะลอง (ป่ีบ) ชนิดพันธุ์ไม้้ท่�พบม้ากท่�สุดคัือ ม้ะขึ้าม้ 45 ติ้น  

รัองลงม้าคัอื โม้กม้นั 20 ติน้ และนนทรั ่18 ติน้ ติาม้ลำดับ อายเุฉล่�ยขึ้องต้ินไม้ท้ั�งพื�นท่�ศูก้ษาอยูท่่�ป่รัะม้าณ 

11 ปี่ (พ.ศู. 2554 - 2565) ต้ินไม้้ม้เ่ส้นรัอบวงเฉล่�ยเท่ากบั 29.410 เซนติเิม้ติรั คัวาม้โติทางเส้นผ่่านศููนย์กลาง

ท่�รัะดบัอกเฉล่�ย (DBH) เทา่กบั 9.365 เซนติเิม้ติรั ม้วลชว่ภูาพรัวม้ขึ้องติน้ไม้ท้ั�งหม้ดในพื�นท่�ศู้กษาเทา่กบั 

18,455.4078 กิโลกรััม้ (หรัือ 18.4554 ติัน) ป่รัิม้าณคัารั์บอนสะสม้ทั�งพื�นท่�ศู้กษาเท่ากับ 9,227.7039 

กิโลกรััม้ (หรัือ 9.2277 ติันคัารั์บอน) สาม้ารัถดูดซับก๊าซคัารั์บอนไดออกไซด์ได้เท่ากับ 33,834.9144 

กโิลกรัมั้ (หรัอื 33.8349 ตินัคัารับ์อนไดออกไซด)์ รัวม้ทั�ง สาม้ารัถผ่ลติิออกซเิจนไดเ้ทา่กบั 24,607.2104 

กิโลกรััม้ (หรัือ 24.6072 ติันออกซิเจน)
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จากขึ้อ้ม้ลูขึ้า้งติน้แสดงใหเ้หน็วา่ป่่าไม้้ม้บ่ทบาทสำคัญัในการัลดก๊าซคัารับ์อนไดออกไซดแ์ละ

ช่วยเพิ�ม้ออกซิเจนให้กับบรัรัยากาศู ดังนั�น ทุกภูาคัส่วน ทั�งภูาคัรััฐ ภูาคัเอกชน และภูาคัป่รัะชาชน 

คัวรัต้ิองร่ัวม้มื้อกนัในการัรัณรังค์ั สง่เสริัม้ และสนับสนุนให้ม้ก่ารัป่ลูกป่า่อย่างยั�งยนื เพื�อเพิ�ม้ป่ริัม้าณ

การักกัเกบ็กา๊ซคัารับ์อนไดออกไซด ์และเพื�อเป่น็สว่นหน้�งในการัทำใหป้่รัะเทศูไทยบรัรัลเุป่า้หม้าย

การัลดก๊าซเรัอืนกรัะจกในทกุภูาคัสว่น (Economy Wide) ลงร้ัอยละ 20 – 25 ป่รัะม้าณ 110 - 140 

ติันคัาร์ับอนไดออกไซด์เท่ยบเท่า ในปี่ พ.ศู. 2573 ซ้�งหากทุกภูาคัส่วนในป่รัะเทศูไทยสาม้ารัถ 

รั่วม้กันรัักษาและเพิ�ม้พื�นท่�ป่่าได้ จะช่วยป้่องกันและลดผ่ลกรัะทบจากการัเป่ล่�ยนแป่ลง 

สภูาพภููม้ิอากาศู (Climate Change) ในอนาคัติได้อย่างยั�งยืนอ่กด้วย



ปัญหาการเปล่�ยนแปลงสู่ภัาพภั่ม่อากาศท่ี่�ที่วีค์วามร่นแรงมากขั้�นในปัจจุบัน สู่�งผ่ลให้ประเที่ศ 

ต้�าง ๆ  ที่ั�วโลกม่ค์วามเห็นต้รงกันว�าต้้องร�วมมือกันอย�างเร�งด้�วนในการแก้ปัญหาน่� โด้ยในช่�วงปลายปี 

ท่ี่�ผ่�านมาได้้ม่การประช่่มรัฐภัาค์่กรอบอน่สู่ัญญาสู่หประช่าช่าต่้ว�าด้้วยการเปล่�ยนแปลงสู่ภัาพ 

ภั่ม่อากาศ สู่มัยที่่� 26 (COP26) ท่ี่�เมืองกลาสู่โกว์ ประเที่ศสู่กอต้แลนด์้ โด้ยม่การบรรล่ข้ัอต้กลง 

เพ่�อค์วบค์่มปัญหาการเปล่�ยนแปลงสู่ภัาพภั่ม่อากาศ และการผ่ลักด้ันให้ย่ต้่การใช่้เช่ื�อเพล่งฟอสู่ซ้่ล 

: ตอุนที� 2 รถยนต์ 

กิจกรรมการขนส่งกำลังถูกจับตามองเป็น

อยา่งมาก เนือ่งจากมกีารใชพ้ลงังานและปลอ่ยกา๊ซึ่

เรือนกระจกสูงเป็นอันดับสองของภาคการใช้

พลังงานทั�งหมดของประเทศไทย ซ่ึึ่งเป็นสาเหตุ

หลกัของการเกิดการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

จากรายงานความกา้วหนา้รายสองป ีฉบบัที ่3 ของ

ประเทศไทย (Thailand Third Biennial Update 

Report) ซึ่ึ่งจัดทำขึ�นเพื่อนำเสนอข้อมูลบัญชี 

ก๊าซึ่เรือนกระจก (ปี พ.ศ. 2559) ต่อสำนัก

เลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ United  

Nations Framework Convention on Climate 

Change (UNFCCC) พบว่า กิจกรรมการขนส่งมี

การปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกทั�งหมด 68,260.17 

GgCO
2
eq คิดเป็น 27.21% ของการปล่อยก๊าซึ่

เรอืนกระจกทั�งหมดของประเทศ (มกีารปลดปลอ่ย

ก๊าซึ่คาร์บอนไดออกไซึ่ค์ทั�งหมด 66,660.58 

GgCO
2
eq) 
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Eco-Labeling
เรียบเรียงโดย น�งแววต� บวรทวีปัญญ�



ฉลากเขียว สถาบันสิง่แวดล้อมไทย ได้มแีผู้น

ในการทบทวนและปรับปรุงข้อกำหนดฉลากเขียว

สำหรับผู้ลิตภัณิฑ์์รถยนต์ เพื่อสนับสนุนทิศทาง 

การดำเนินงานของ COP26 ในการมุ่งเน้นการ

ปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) 

ภายในป ีพ.ศ. 2593 โดยจะพจิารณิาขยายขอบเขต

ข้อกำหนดให้ครอบคลุมถึงรถยนต์ไฟ์ฟ้์า ซ่ึึ่งเป็น 

การพัฒนาและปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีและ

พลังงานสะอาด รวมถึงส่งเสริมให้มีการจัดซืึ่�อ 

จัดจ้างรถยนต์ไฟ์ฟ์้ามากขึ�น

บริษัิัท โตโย์ต้า มอ็เตอ็ร์ิ ปริะเทศไทย์ จำกัด 

เป็นหนึ่งในสมาชิกองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน ที่เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญ

ของการดำเนินงานในการลดผู้ลกระทบด้าน 

สิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ ซ่ึึ่งหนึ่งใน 

ผู้ลการดำเนินงาน คือ การได้รับการรับรอง

เคร่ืองหมายฉลากเขียวสำหรับผู้ลิตภัณิฑ์์รถยนต์ 

มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยเกณิฑ์์ข้อกำหนด

ฉลากเขยีวสำหรบัผู้ลติภณัิฑ์ร์ถยนต ์มกีารพจิารณิา

ตั�งแต่การออกแบบให้ชิ�นส่วนสามารถนำกลับมา

รไีซึ่เคิลได้ สารท�าความเย็นทีใ่ช้ในระบบปรับอากาศ

มคีา่ศกัยภาพในการท�าลายโอโซึ่นเปน็ศนูย ์การลด

การปล่อยก๊าซึ่คาร์บอนไดออกไซึ่ด์ขณิะใช้งาน  

การลดสารพิษัที่ใช้ในกระบวนการผู้ลิต เช่น สีและ

ชิ�นส่วนพลาสติกที่ใช้มีโลหะหนักไม่เกินมาตรฐาน  

GHG emissions in Energy sector 2016 [Thailand Third Biennial Update Report]
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ชิ�นส่วนอะลูมิเนียมมีตะก่ัวไม่เกินเกณิฑ์์มาตรฐาน 

ผู้้าเบรกและแผู้่นคลัตช์ไม่มีส่วนผู้สมของแร่ใยหิน 

เป็นต้น นอกจากนี�ต้องมีคำแนะนำในการบำรุง

รักษัาซ่ึ่อมแซึ่มรถยนต์เพื่อยืดอายุการใช้งาน  

และศูนย์บริการรถยนต์ต้องมีการจัดการของเสีย

อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อีกด้วย

“ฉล�กเขียว” ไม�เพียงแต้�เป็นค์วามภั่ม่ใจขัองผ้่่ผ่ล่ต้ ท่ี่�ผ่ล่ต้ผ่ล่ต้ภััณฑ์์ 

ท่ี่�มค่์ณ่ภัาพและค์ำานง่ถืง่สู่่�งแวด้ลอ้ม แต้�ยงัเป็นค์วามภัม่่ใจขัองผ่่บ้รโิภัค์ ท่ี่�ได้ม่้สู่�วนร�วม

ในการรักษาสู่่�งแวด้ล้อมอ่กที่างหน่�ง

สารทํําความเย็็น 
ทํ่�ใช้้ในระบบ 
ปรับอากาศ 

ม่ค่าศักย็ภาพ 
ในการทํําลาย็

โอโซนเป็นศูนย็์

ลดการปล่อย็ 
ก๊าซคาร์บอน 
ไดออกไซด ์
ขณะใช้้งาน  

ลดสารพิษทํ่�ใช้ ้
ในกระบวนการ

ผลิต

ศูนย็์บริการรถย็นต์
ต้องม่การจััดการ
ของเส่ย็อย็่าง 

ถูกต้องตามหลัก
วิช้าการ

การออกแบบ
ให้ช้ิ�นส่วน
สามารถนํา

กลับมารไ่ซเคลิ
ได้

ม่คําแนะนํา 
ในการบํารุงรักษา
ซ่อมแซมรถย็นต์

เพ่�อย็่ดอาย็ุ 
การใช้้งาน  

_______________________________________________________________________________________

ที่มา :
1. https://www.bangkokbiznews.com/business/933041 (สืืบค้้นเมื�อ 17 ม่นาค้ม 2565)
2.  https://www.bbc.com/thai/international-59264622 (สืืบค้้นเมื�อ 17 ม่นาค้ม 2565)
3.  https://climate.onep.go.th/wp-content/uploads/2021/01/BUR3_Thailand_251220-.pdf  

(สืืบค้้นเมื�อ 17 ม่นาค้ม 2565)

4.  https://www.tei.or.th/greenlabel/download/TGL-33-R2-17.pdf (สืืบค้้นเมื�อ 17 ม่นาค้ม 2565)
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PR News

Dow	ผ่านกิารรับุรองระด้ับุโล้กิ 
ด้้านความยั�งยืนแล้ะกิารล้ด้คาร์บุอน	“ISCC	PLUS” 

เดิินหน้าเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน  
นำาพลาสติิกิใช้้แล้วีกิลับเป็็นวีัติถุุดิิบ

โรังงานโพลเิอทลิน่ (Polyethylene) และโรังงานโพลเิอทลิน่ชนดิยดืหยุน่พเิศูษ (Specialty Elastomers) 

ขึ้องกลุ่ม้บรัิษัท ดาว ป่รัะเทศูไทย (Dow) บรัิษัทชั�นนำรัะดับโลกด้านวัสดุศูาสติรั์ (Materials Science) ได้รัับ

การัรับัรัองม้าติรัฐานดา้นคัวาม้ยั�งยนืและการัลดคัารั์บอนท่�ไดร้ัับการัยอม้รัับในรัะดบัสากล “ISCC PLUS” จาก 

International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) จากการัเดินหน้าขึ้ับเคัลื�อนเศูรัษฐกิจ

หมุ้นเว่ยนขึ้องพลาสติิก ด้วยเทคัโนโลย่ในการันำพลาสติิกใช้แล้วกลับม้าเป่็นวัติถุดิบในการัผ่ลิติเม้็ดพลาสติิก 

ขึ้องโรังงาน ช่วยลดป่ัญหาขึ้ยะพลาสติิกในป่รัะเทศู

การัรัับรัองม้าติรัฐานน่�ม้่ท่�ม้าจากเทคัโนโลย่ในการัผ่ลิติขึ้องกลุ่ม้บริัษัท ดาว ป่รัะเทศูไทย ในโรังงาน 

ผ่ลิติเม้็ดพลาสติิกโพลิเอทิล่นชนิด LLDPE (Linear Low-Density Polyethylene) ในนิคัม้อุติสาหกรัรัม้

ม้าบติาพุด และโรังงานผ่ลิติเม้็ดพลาสติิกโพลิเอทิล่นชนิดยืดหยุ่นพิเศูษ (Specialty Elastomers) ในนิคัม้

อุติสาหกรัรัม้เอเซ่ย จังหวัดรัะยอง ซ้�งสาม้ารัถนำพลาสติิกใช้แล้วกลับม้าเป่็นวัติถุดิบในการัผ่ลิติ (Circular 

Feedstocks) รั่วม้กับวัติถุดิบเดิม้ท่�ม้าจากน�ำม้ันดิบ (Virgin Naphtha) โดยติรัวจสอบได้ทุกขึ้ั�นติอนการัผ่ลิติ

เป่็นไป่ติาม้ม้าติรัฐานเพื�อคัุณภูาพท่�ด่
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เอ็กิโกิ	กิรุ�ป	คว้าอันด้ับุ	Silver	Class	 
แล้ะติด้อันด้ับุ	Top	10	ของโล้กิ 

ป็ระเภทสาธารณููป็โภคไฟฟา้  
จากิเวีที S&P Global Sustainability Award

บริษััที่ ผ่ลิต้ไฟฟ้า จำกัด (ม้หาชน) หร้อ เอ็กโก กร์๊ป ขึ้้�นแท่นด้านคัวาม้ยั�งยืนรัะดับโลก  

คัว้าอันดับ Silver Class และต้ิดอันดับ Top 10 ของโลก ประเภที่ส้าธุ์ารณูปโภคไฟฟ้า (Electric 

Utilities) จากเวท่ี่ S&P Global Sustainability Award และได้รับัคัดัเลอืกให้อยูใ่น Sustainability 

Yearbook 2022 จากการัป่รัะเม้ินขึ้อง S&P Global คัวาม้สำเรั็จดังกล่าวสะท้อนการัดำเนินธุรักิจ 

อย่างยั�งยืน ติาม้กรัอบ ESG (Environmental, Social, and Governance) อย่างติ่อเนื�องติลอด 30 ป่ี 

ในฐานะผู่้ผ่ลิติไฟื้ฟื้้าเอกชนรัายใหญ่รัายแรักขึ้องป่รัะเทศูไทย

นาย์เที่พัรัต้น� เที่พัพัิทัี่กษั� กรรม้การผู้่จัดการใหญ่่ เอ็กโก กร์๊ป เป่ิดเผ่ยว่า “ท่าม้กลางคัวาม้

ท้าทายขึ้องอุติสาหกรัรัม้พลังงานและไฟื้ฟ้ื้าทั�งในรัะดับโลกและรัะดับป่รัะเทศู เอ็กโก กรัุ๊ป่ ได้กำหนด

ทิศูทางในการัดำเนินธุรักิจท่�ว่า “Cleaner, Smarter and Stronger to Drive Sustainable Growth” 

เพื�อสร้ัางการัเติบิโติอย่างแขึ้ง็แกรัง่และยั�งยืนร่ัวม้กับผู่ม้้ส่่วนได้เสย่ทกุภูาคัส่วน ติลอดจนขัึ้บเคัลื�อนธุรักิจ

สู่สังคัม้คัารั์บอนติ�ำ ด้วยการัติั�งเป่้าหม้ายมุ้่งสู่คัวาม้เป่็นกลางทางคัารั์บอน (Carbon Neutral) ภูายในป่ี 

2593 และเป้่าหม้ายลดการัป่ล่อยป่ริัม้าณก๊าซคัาร์ับอนไดออกไซด์ติ่อหน่วยไฟื้ฟื้้าท่�ผ่ลิติได้ (Carbon 

Emission Intensity) 10% ภูายในป่ี 2573”
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เอ็กิซอนโมบุิล้แล้ะเอสัโซ่ในประเทศไทย	 
คว้า	2	รางวัล้ใหญ่	 

เป็็นหน่�งในบริษัทที�น่าทำางานดิ้วียมุากิที�สุดิ 
และรางวีัล HR Excellence Awards

รางวัลที่่�ได้รับ

• บรัษัิท เอ็กซอนโม้บิล จำกัด ในป่รัะเทศูไทย ได้รับัรัางวัลหน้�งในบริัษทัท่�นา่ทำงานด้วยม้ากท่�สดุ 

- ภูาคัอุติสาหกรัรัม้น�ำม้ันและก๊าซ โดยองคั์กรัทรััพยากรับุคัคัลแห่งเอเช่ย (HR Asia)

• บรัิษัท เอ็กซอนโม้บิล จำกัด และ บรัิษัท เอสโซ่ (ป่รัะเทศูไทย) จำกัด (ม้หาชน) ได้รัับรัางวัล 

2021 HR Excellence Awards จากบรัิษัทท่�ป่รั้กษา ด้านทรััพยากรับุคัคัลในเอเช่ย Human 

Resources Online  จากป่รัะสิทธภิูาพในการัป่รับัทศิูทางติาม้ลำดับคัวาม้สำคัญัทางธุรักจิดว้ย

กลยุทธ์การับรัิหารับุคัคัลสู่คัวาม้เป่็นผู่้นำในอุติสาหกรัรัม้

สำหรัับคัวาม้ภูาคัภููม้ิใจในคัรัั�งน่� ดร. อดิศูักดิ�  แจ้งกม้ลก์ลชัย์ ประธุ์านกรรม้การและกรรม้การ 

ผู่้จัดการ บริษััที่ เอส้โซั่ (ประเที่ศูไที่ย์) จำกัด (ม้หาชน) และ บริษััที่ เอ็กซัอนโม้บิล จำกัด กล่าวว่า 

“ผ่ม้ขึ้อขึ้อบคัุณและยินด่เป่็นอย่างยิ�งท่�ได้รัับม้อบรัางวัลอันทรังเก่ยรัติิในคัรัั�งน่�  นับเป่็นกำลังใจท่�ด่ยิ�ง 

ติอ่คัวาม้มุ้ง่ม้ั�นขึ้องเรัา ในการัสร้ัางบรัรัยากาศูการัทำงานท่�ดม่้ค่ัวาม้สุขึ้ พร้ัอม้ท่�จะส่งเสริัม้คัวาม้ก้าวหน้า

ในศูักยภูาพขึ้องพนักงาน และ สรั้างคัวาม้ภูาคัภููม้ิใจในท่ม้งาน  ผ่ม้ถือว่าตินเองโชคัด่ม้ากท่�ได้ม้่โอกาส

ทำงานกับบรัรัดาคันเก่งท่�ม้่คัวาม้สาม้ารัถขึ้องเรัา ซ้�งได้ทุ่ม้เทแรังกายแรังใจ ทำให้เรัาเป่็นสถานท่�ทำงาน

ชั�นเย่�ยม้ และ ขึ้บัเคัลื�อนวิสยัทศัูน์ขึ้องเรัาท่�จะ เต้มิ้เต้ม็้พัลงัชว่ติ้ ด้วย์ประส้บการณ�พัลงังานที่่�เหนอ้กว่า”  
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GPSC	ปล้ื�มคว้ารางวัล้ 
ระด้ับุ	BRONZE	CLASS	องค์กิรยั�งยืน	 

ติิดิอัันดิับสมุาช้ิกิ S&P GLOBAL  
SUSTAINABILITY YEARBOOK 2 ปี็ซ้้อัน

S&P Global ประเม้ิน GPSC ต้ิดอันดับ Bronze Class ในกล์่ม้ธุ์์รกิจส้าธุ์ารณูปโภคไฟฟ้า 

ข้�นที่ำเน่ย์บธุ์์รกิจย์ั�งย์้น “Sustainability Yearbook 2022*” ประเม้ินดัชน่ความ้ย์ั�งย์้นดาวโจนส้�

ต้่อเน้�องปีที่่� 2 ต้อกย์�ำความ้ม้์่งม้ั�นผู่้นำด้านการพััฒนานวัต้กรรม้พัลังงานย์ั�งย์้นในระดับส้ากล

นายวรัวัฒน์ พิทยศิูรัิ ป่รัะธานเจ้าหน้าท่�บริัหารัและกรัรัม้การัผู้่จัดการัใหญ่ บริัษัท โกลบอล  

เพาเวอรั์ ซินเนอรั์ย่� จำกัด (ม้หาชน) หรัือ GPSC แกนนำนวัติกรัรัม้ธุรักิจไฟื้ฟื้้า กลุ่ม้ ป่ติท. เป่ิดเผ่ยว่า 

นับเป่็นคัวาม้สำเรั็จขึ้อง GPSC ท่�ได้รัางวัล S&P Global Sustainability Award ในรัะดับ Bronze 

Class และได้คััดเลือกให้อยู่ใน Sustainability Yearbook 2022 จากการัป่รัะเม้ินขึ้อง S&P Global 

เป่น็ป่ที่�สอง ท่�ไดร้ับัการัป่รัะเม้นิใหเ้ป่น็ธรุักจิท่�ม้ค่ัวาม้โดดเดน่ในการัดำเนนิงานดา้นคัวาม้ยั�งยนืม้าอยา่ง

ติอ่เนื�อง เป็่นไป่ติาม้เกณฑ์ป์่รัะเมิ้นดัชนค่ัวาม้ยั�งยืนดาวโจนส์ หรืัอ Dow Jones Sustainability Indices 

(DJSI) ด้วยคัะแนนรัวม้ในม้ิติิด้านสังคัม้สูงท่�สุดในกลุ่ม้อุติสาหกรัรัม้สาธารัณูป่โภูคัไฟื้ฟ้ื้า (Electric 

Utilities) ถอืเป่น็เป่า้หม้ายในการัขัึ้บเคัลื�อนธรุักิจเพื�อสรัา้งคัวาม้เชื�อม้ั�นในรัะดบัสากล ในดา้นการัพัฒนา

นวัติกรัรัม้และเทคัโนโลย่ด้านพลังงานเพื�อคัวาม้ยั�งยืน
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ปตท.สัผ.	คว้ารางวัล้	Prime	Minister’s	
Digital	Award	2021

สาขา Digital Organization of the Year

บรัษัิท ป่ติท.สำรัวจและผ่ลิติปิ่โติรัเลย่ม้ จำกัด (ม้หาชน) หรัอื ป่ติท.สผ่. โดยนายฉัติรัชยั คังเดชอุดม้กลุ 

(ขึ้วา) ผู่้จัดการัอาวุโส ฝ่่ายบรัิหารัการัเป่ล่�ยนแป่ลงองคั์กรั เป่็นผู่้แทนเขึ้้ารัับรัางวัล Prime Minister’s 

Digital Award 2021 ในสาขึ้า Digital Organization of the Year จากนายชัยวุฒิ ธนาคัม้านุสรัณ์ 

(ซา้ย) รัฐัม้นติรัว่่าการักรัะทรัวงดจิทิลัเพื�อเศูรัษฐกิจและสงัคัม้ โดยม้ ่พลเอก ป่รัะยทุธ ์จนัทรัโ์อชา นายก

รััฐม้นติรั่ รั่วม้แสดงคัวาม้ยินด่ผ่่านรัะบบออนไลน์ ซ้�งงานจัดขึ้้�น ณ ทรัู ดิจิทัล พารั์คั กรัุงเทพฯ

รัางวัลดังกล่าวม้อบให้ ป่ติท.สผ่. ในฐานะองคั์กรัท่�มุ้่งม้ั�นและติั�งใจท่�จะสรั้างคัวาม้แขึ้็งแกรั่งให้กับ

ธุรักิจสำรัวจและผ่ลิติป่ิโติรัเล่ยม้ โดยม้่การันำเทคัโนโลย่และนวัติกรัรัม้ดิจิทัลม้าป่รัะยุกติ์ใช้อย่างเป็่น

รัะบบ เพื�อเพิ�ม้ป่รัะสิทธิภูาพและข่ึ้ดคัวาม้สาม้ารัถในการัแขึ้่งขัึ้นให้กับองค์ักรั คัวบคู่ัไป่กับการัคัำน้งถ้ง

สิ�งแวดล้อม้ สังคัม้ และธรัรัม้าภูิบาล เพื�อสรั้างการัเติิบโติอย่างยั�งยืน คัวาม้ม้ั�นคังทางด้านพลังงานให้กับ

ป่รัะเทศูไทย รัวม้ทั�ง รัองรัับคัวาม้ท้าทายขึ้องธุรักิจในอนาคัติ
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โออาร์	ตอกิยำ�าความภููมิใจ	
รับุรางวัล้เชิด้ชูเกิียรติองค์กิรหัวใจทองคำา

ร่วีมุแรงร่วีมุใจช้่วียเหลือัป็ระช้าช้น 
ในสถุานกิารณู์โควีิดิ-19

วันที่่� 31 ม้่นาคม้ 2565 นาย์อาคม้ เต้ิม้พัิที่ย์าไพัส้ิฐ รัฐม้นต้ร่ว่าการกระที่รวงการคลัง ม้อบ

รัางวัลเชิดชูเก่ยรัติิองคั์กรัหัวใจทองคัำ ป่รัะจำป่ี 2564 หรัือ ‘GOLDEN HEART AWARD 2021’ แก่  

นาย์ส้ม้ย์ศู คงประเวช รองกรรม้การผู่้จัดการใหญ่่ธุ์์รกิจค้าปล่ก บริษััที่ ปต้ที่. น�ำม้ันและการค้าปล่ก 

จำกัด (ม้หาชน) หรัือ โออาร� ในโอกาสท่�สม้าคัม้สม้าพันธ์สถานป่รัะกอบการัเพื�อสุขึ้ภูาพและผู่้สูงอายุ 

ได้เล็งเห็นถ้งคัวาม้ติั�งใจขึ้อง โออาร์ั ท่�ได้รั่วม้ดูแลช่วยเหลือป่รัะชาชนในการัรัับมื้อกับวิกฤติิการัณ์ 

โรัคัโคัวิด-19 ติลอดป่ี 2564 ท่�ผ่่านม้า โดยเฉพาะกลุ่ม้ผู่้สูงอายุ เด็กด้อยโอกาส ผู่้ม้่ภูาวะพ้�งพิงหรัือ 

ผู่้ท่�ขึ้าดแคัลน โดยคััดเลือกจากผ่ลงานจิติอาสาในการัช่วยเหลือบรัรัเทาสาธารัณภัูยจากโรัคัรัะบาด 

โคัวิด-19 การัช่วยเหลือผู่้ป่่วยติิดเชื�อโคัวิด-19 และการัสนับสนุนโคัรังการัติ่าง ๆ เก่�ยวกับการัเย่ยวยา

และป่อ้งกนัสาธารัณภัูยจากโรัคัโคัวิด-19 อย่างเป็่นรัปู่ธรัรัม้และต่ิอเนื�อง ถอืเป่น็อก่หน้�งคัวาม้สำเรัจ็ขึ้อง 

โออารั์ ติาม้วิสัยทัศูน์ “เติิม้เติ็ม้โอกาส เพื�อทุกการัเติิบโติ รั่วม้กัน” หรัือ “Empowering All Toward 

Inclusive Growth” เพื�อการัเติิบโติรั่วม้กันอย่างยั�งยืน
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ปตท.	คว้ารางวัล้	S&P	Global	 
Sustainability	Award	2022		

เดิินหน้าธุรกิิจสู่ควีามุยั�งยืนติ่อัเนื�อัง พร้อัมุกิ้าวีสู่สังคมุคาร์บอันติำ�า

นาย์อรรถพัล ฤกษั�พิับูลย์� ประธุ์านเจ้าหน้าท่ี่�บริหารและกรรม้การผู่้จัดการใหญ่่ บริษััที่ ปต้ที่. จำกัด 

(ม้หาชน) (ป่ติท.) เป่ิดเผ่ยว่า เม้ื�อเรั็ว ๆ น่� ป่ติท. ได้รัับรัางวัล S&P Global Sustainability Award ป่รัะจำป่ี 2565 

ในรัะดับ Silver Class ซ้�งเป่็นผ่ลการัป่รัะเม้ินรัะดับคัวาม้ยั�งยืนจาก S&P Global รัวม้ทั�ง ป่ติท. ยังได้รัับคััดเลือก

เป่็นสม้าชิก DJSI กลุ่ม้ดัชน่โลก (World Index) และดัชน่ติลาดเกิดใหม่้ (Emerging Market Index) ติ่อเนื�อง 

เป็่นป่ีท่� 10 สะท้อนการัยอม้รัับในรัะดับโลกถ้งคัวาม้มุ้่งมั้�นในการัดำเนินธุรักิจอย่างยั�งยืนและม้่ธรัรัม้าภูิบาล  

โดย ป่ติท. ให้คัวาม้สำคััญกับการัพัฒนาธุรักิจสู่สังคัม้คัารั์บอนติ�ำคัวบคัู่กับการัดำเนินธุรักิจท่�เป่็นม้ิติรัติ่อสิ�งแวดล้อม้ 

พรั้อม้สนับสนุนพลังงานสะอาด รัวม้ถ้งส่งเสรัิม้เทคัโนโลย่และนวัติกรัรัม้เพื�อติ่อยอดสู่ธุรักิจรัูป่แบบใหม้่ ซ้�งขึ้ณะน่�

คัณะทำงานการัป่ล่อยก๊าซเรัือนกรัะจกสุทธิเป่็นศููนย์กลุ่ม้ ป่ติท. (PTT Group Net Zero Task Force หรัือ G-NET) 

อยู่รัะหว่างการัดำเนินงานรั่วม้กันทั�งในและติ่างป่รัะเทศู เพื�อให้บรัรัลุเป่้าหม้ายคัวาม้เป่็นกลางทางคัาร์ับอน และ 

การัป่ล่อยก๊าซเรัือนกรัะจกสุทธิเป่็นศููนย์ในรัะยะยาว

นอกจากน่� บรัิษัทในกลุ่ม้ ป่ติท. ยังผ่่านการัป่รัะเม้ินเป่็นสม้าชิก DJSI ติ่อเนื�องและได้รัับรัางวัล S&P Global 

Sustainability Award อ่ก 5 บรัิษัท ได้แก่ บรัิษัท พ่ท่ท่ โกลบอล เคัม้ิคัอล จำกัด (ม้หาชน) บรัิษัท ป่ติท.สำรัวจและ

ผ่ลิติป่ิโติรัเล่ยม้ จำกัด (ม้หาชน) บรัิษัท ไทยออยล์ จำกัด (ม้หาชน) รัวม้ถ้ง บรัิษัท ไออารั์พ่ซ่ จำกัด (ม้หาชน) และ

บรัิษัท โกลบอล เพาเวอรั์ ซินเนอรั์ย่� จำกัด (ม้หาชน) 
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ไทยคม	รับุมอบุโล้่เกิียรติคุณ	
จากิกิระทรวีงศ่กิษาธิกิาร

บริษััที่ ไที่ย์คม้ จำกัด (ม้หาชน) รัับม้อบโล่เก่ยรัติิคัุณจากกรัะทรัวงศู้กษาธิการั เนื�องในโอกาสท่�

ไทยคัม้ได้ให้การัสนับสนุนการัจัดการัศู้กษาแก่โรังเรั่ยนเศูรัษฐเสถ่ยรั ในพรัะรัาชูป่ถัม้ภู์ (โรังเรั่ยนสอนผู่้

บกพรั่องทางการัได้ยิน) ในช่วงการัแพรั่รัะบาดขึ้องไวรััสโคัวิด-19 ซ้�งส่งผ่ลกรัะทบติ่อการัเรั่ยนการัสอน

ขึ้องผู่้บกพรั่องทางการัได้ยินเป่็นอย่างม้าก

โรังเรั่ยนเศูรัษฐเสถ่ยรั ในพรัะรัาชูป่ถัม้ภู์ เป่็นโรังเรั่ยนท่�ไทยคัม้ได้ให้การัสนับสนุนโคัรังการัติ่าง ๆ 

ม้าอย่างติ่อเนื�องนับติั�งแติ่เรัิ�ม้โคัรังการั ซ้�งเป่็นแนวทางการัสรั้างคัุณคั่ารั่วม้รัะหว่างองคั์กรัและสังคัม้  

ในการัดำเนินการัเพื�อสรั้างคัวาม้ยั�งยืนในทุกม้ิติิ สม้ดังเจตินารัม้ณ์ท่�ว่า “การัศู้กษาไทยแขึ้็งแรัง 

ป่รัะเทศูไทยแขึ้็งแรัง”
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โครงกิารฮอนด้้าเมืองไทยปล้อด้ภูัย 
ควี้าโล่เกิียรติิคุณู “ค่าขอังแผ่่นดิิน”

โคัรังการัฮอนด้าเม้อืงไทยป่ลอดภัูย โดยรัถจกัรัยานยนต์ิฮอนด้า คัว้าโล่ป่รัะกาศูเกย่รัติคิัณุ “ค่ัาขึ้องแผ่่นดนิ” 

ด้านการัพัฒนาสังคัม้และส่งเสรัิม้คัุณภูาพช่วิติ จากการัดำเนินกิจกรัรัม้และรัณรังคั์การัขึ้ับขึ้่�ป่ลอดภูัยม้าอย่าง 

ติ่อเนื�องกว่า 3 ทศูวรัรัษ

ดรั.อารัักษ์ พรัป่รัะภูา รัองป่รัะธานกรัรัม้การับรัิหารั บรัิษัท ไทยฮอนด้า แม้นูแฟื้คัเจอรัิ�ง จำกัด เป่ิดเผ่ยว่า 

“รัางวัลค่ัาขึ้องแผ่่นดินถือเป็่นสิ�งสะท้อนให้เห็นถ้งคัวาม้สำเรั็จจากคัวาม้มุ้่งม้ั�นในการัลดอุบัติิเหตุิบนท้องถนนม้า

อย่างติ่อเนื�องถ้ง 33 ป่ี ด้วยคัวาม้มุ้่งหวังท่�จะให้สังคัม้ไทยเป่็นสังคัม้ท่�ม้่คัวาม้ป่ลอดภูัย ท่�ผ่่านม้าเรัาได้บุกเบิกการั

รัณรังคั์ขึ้ับขึ้่�ป่ลอดภูัย และเผ่ยแพรั่คัวาม้รัู้ในด้านน่�ภูายใติ้โคัรังการัฮอนด้าเม้ืองไทยขึ้ับขึ้่�ป่ลอดภูัย (Safety Thai-

land) ทั�งการัพัฒนาหลักสูติรัการัขึ้ับขึ้่�ป่ลอดภูัยท่�เหม้าะสม้กับสภูาพจรัาจรัในป่รัะเทศูไทย คัวบคัู่ไป่กับการัผ่ลิติ

คัรัูฝ่ึกขึ้ับขึ้่�ป่ลอดภูัยเพื�อถ่ายทอดคัวาม้รัู้ให้กับป่รัะชาชนในทุกจังหวัดทั�วป่รัะเทศู เช่นเด่ยวกับการัสรั้างศููนย์ฝ่ึก

ขึ้ับขึ้่�ป่ลอดภูัยในทุกภููม้ิภูาคัโดยรั่วม้ม้ือกับรั้านผู่้จำหน่ายฯ สถานศู้กษา และหน่วยงานขึ้องภูาคัรััฐ รัวม้ไป่ถ้งการั

ป่ลูกจิติสำน้กสาธารัณะในการัใช้รัถใช้ถนนให้กับผู่้ใช้รัถจักรัยานยนติ์ทั�วไป่ เพื�อให้สังคัม้ไทยเป่็นสังคัม้ท่�ม้่คัวาม้

ป่ลอดภัูยอย่างแท้จรัิง และจากน่�ไป่เรัาก็จะยังคังมุ้่งม้ั�นอย่างไม่้ลดละติาม้แนวทางขึ้องฮอนด้าม้อเติอร์ัท่�ติ้องการั

ลดอัติรัาการัเส่ยช่วิติจากอุบัติิเหติุทางถนนจากยานยนติ์ฮอนด้าลดคัรั้�งหน้�งภูายในป่ี 2030”
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ไทยออยล้์คว้ารางวัล้
ด้้านความยั�งยืนระด้ับุโล้กิ	

สะท้อันมุาติรฐานกิารบริหารจัดิกิาร
ดิ้านควีามุยั�งยืนในระดิับสากิล

เม้ื�อเรัว็ ๆ  น่� ไที่ย์ออย์ล� ได้รบัรางวลัด้านความ้ยั์�งย้์นระดบัซัลิเวอร�คลาส้ (Silver Class) ของอต์้ส้าหกรรม้ 

การต้ลาดและการกลั�นน�ำมั้นและก๊าซั จากการประกาศูผ่ล S&P Global Sustainability Award ประจำ

ปี 2565   

นาย์วริตั้น� เอ้�อนฤม้ติ้ ประธุ์านเจา้หนา้ที่่�บรหิารและกรรม้การผู่จ้ดัการใหญ่ ่บรษิัทัี่ ไที่ย์ออย์ล� จำกดั 

(ม้หาชน) เป่ิดเผ่ยว่า “รัางวัลน่�สะท้อนการัดำเนินธุรักิจอย่างม้ืออาช่พ โดยไทยออยล์ย้ดหลักการัดำเนินงาน

อย่างม้่คัวาม้รัับผ่ิดชอบติ่อสังคัม้และสิ�งแวดล้อม้ และย้ดม้ั�นในหลักบรัรัษัทภูิบาล (ESG) ม้าโดยติลอด 

ด้วยม้าติรัฐานการับริัหารัจัดการัด้านคัวาม้ยั�งยืนท่�เป็่นเลิศูน่� ทั�งในด้านการัสร้ัางคุัณค่ัาทางเศูรัษฐกิจ 

คัวาม้มุ้ง่ม้ั�นในการัรับัผิ่ดชอบต่ิอชุม้ชนและสังคัม้ และการัจัดการัสิ�งแวดล้อม้อย่างเป็่นรัะบบ ภูายใต้ิการักำกับ

ดูแลกิจการัท่�ด่ จะช่วยสร้ัางคัวาม้เชื�อมั้�นให้กับนักลงทุนทั�งในป่รัะเทศูและนอกป่รัะเทศู และผู้่ม้่ส่วนได้เส่ย 

ทุกภูาคัส่วน”

“นอกจากน่� ไที่ย์ออย์ล�ย์ังได้รับการประกาศูรับรองเป็นส้ม้าชิกของ Dow Jones Sustainability 

Indices (DJSI) ประจำปี 2564 ต้่อเน้�องเป็นปีท่ี่� 9 จากการัจัดอันดับจากการัป่รัะเมิ้นดัชน่คัวาม้ยั�งยืน  

ขึ้อง S&P Global ผู่้ให้บรัิการัขึ้้อมู้ลด้านการัเงิน และการัจัดอันดับคัวาม้น่าเชื�อถือรัะดับโลกเม้ื�อเดือน

พฤศูจิกายน 2564  ท่�ผ่่านม้าอ่กด้วย” คัุณวิรััติน์ กล่าวเสรัิม้
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วีนิไทยคว้ารางวัล้	
Thailand’s Top Corporate Brands 2021 Award

บรัษิทั วน่ไิทย จำกัด (ม้หาชน) ได้รับัเกย่รัติจิากจุฬาลงกรัณ์ม้หาวทิยาลัยม้อบรัางวัลสดุยอดองค์ักรัท่�ม้ม่้ลูคัา่

แบรันด์สูงสุดในป่รัะเทศูไทย หรืัอ Thailand’s Top Corporate Brands 2021 Award ในกลุ่ม้ธุรักิจ 

ป่ิโติรัเคัม้่และเคัม้่ภูัณฑ์์ซ้�งม้่มู้ลคั่าสูงถ้ง 6,930 ล้านบาท โดยนายคัาซูอะกิ โคักะ กรัรัม้การัผู่้จัดการั บม้จ.ว่นิไทย

ได้ขึ้้�นรัับโล่เก่ยรัติิคัุณจากศู.ดรั.บัณฑ์ิติ เอื�ออาภูรัณ์ อธิการับด่ จุฬาลงกรัณ์ม้หาวิทยาลัย ในงาน ASEAN and 

Thailand’s Top Corporate Brands 2021 ซ้�งจัดขึ้้�น ณ อาคัารัม้หาจุฬาลงกรัณ์ จุฬาลงกรัณ์ม้หาวิทยาลัย 

กรัุงเทพฯ เม้ื�อเรั็ว ๆ น่�

สำหรัับปี่น่�ถือเป็่นการัจัดพิธ่ม้อบรัางวัลคัรับรัอบปี่ท่� 12 โดยม้่องค์ักรัท่�จดทะเบ่ยนในติลาดหลักทรััพย์ 

แห่งป่รัะเทศูไทยได้รัับรัางวัลทั�งสิ�น 14 องคั์กรัในกลุ่ม้ธุรักิจติ่าง ๆ  ซ้�งการัป่รัะเม้ินมู้ลคั่าแบรันด์นั�นได้ใช้เคัรัื�องม้ือ

ท่�เรั่ยกวา่ CBS Valuation โดยนำติวัเลขึ้ทางการัเงนิในรัายงานป่รัะจำป่ียอ้นหลงั 3 ป่ีม้าคัำนวณหาคัา่เฉล่�ยภูายใติ้

มุ้ม้ม้องด้านการัติลาดซ้�งรัวม้ถ้งซ่เอสอารั์ ด้านการัเงิน และด้านการับัญช่ ดังนั�น แบรันด์ท่�ม้่มู้ลคั่าสูงจ้งสาม้ารัถ

สะท้อนให้เห็นถ้งคัวาม้สำเรั็จและการัเติิบโติขึ้องบรัิษัทในรัะยะยาว สำหรัับว่นิไทยนั�นเคัยได้รัับรัางวัลดังกล่าว

ป่รัะเภูทกลุ่ม้ดาวรัุ่ง (Rising Star) ม้าแล้วในป่ี 2556 

นายคาซููอะกิิ โคกิะ กิรรมกิารผูู้�จััดกิาร บมจั.วีีนิไทย (ขวีา) 
รับรางวีัลจัากิ ศ.ดร.บัณฑิิต เอ้�ออาภรณ์ อธิิกิารบดี จัุฬาลงกิรณ์มหาวีิทยาลัย
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By: Dr. Orathai Pongruktham

WBCSD Update

Every year, WBCSD organizes Liaison Delegate Meeting which 
bring together hundreds of sustainability leaders from all sectors 
around the world to share experience on how corporates operate 
with sustainability while contributing to the solutions to address 
social and environmental challenges. 

This year in 2022, for the first time after the COVID-19 Pandemic, WBCSD 

held Liaison Delegate Meeting on site in Montreux, Switzerland and also  

accommodated online participants via an interactive online platform. The 

hybrid 2022 Liaison Delegate Meeting: Sustainability is Now Mainstream, 

organized on 5-7 April 2022, offered the opportunities for the members and 

partners to:

2022 WBSD’s Liaison Delegate Meeting:  
Sustainability is Now Mainstream
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• gain access to insights and tools to drive 

collaborative on operationalizing  

sustainability,

• share approaches for effective risk  

management and unlock opportunities 

for business, 

• collaborate and drive sustainability  

actions across sectors & value chains,

• connect with sustainable leaders from 

around the world. 

The 3-day meeting featured rich  

insights and exclusive experiences from the 

world sustainability leaders including  

almost 40 speakers at the plenary sessions, 

over 100 speakers and discussants in the 

break-out sessions, and participants from 

the world’s most innovative companies 

and WBCSD’s collaborative partners. The 

meeting discussed how business could 

address the expectation from capital  

markets and soc iety on bus iness  

accountability for delivering solutions for a 

net-zero, nature-positive and equitable 

world. The knowledge and experience 

sharing and fruitful discussion were  

articulated through plenary session on 

“Staying the course on sustainability”,  

“Accelerating action: carbon transparency”, 

“Accelerating action: nature-positive  

roadmaps”, “Accelerating action tackling 

inequality”, “Sustainability is mainstream”; 

and over 20 breakout sessions related to 

solutions and collaboration to tackling the 

world’s challenges on climate emergency, 

nature loss and mounting inequality.
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In addition, the Liaison Delegate Meeting:

• facilitated co-creation of solutions to address these challenges through our work 

on carbon transparency, the Business Coalition to Tackle Inequality (BCTI) and the 

CFO Network;

• offered a series of deep-dives to drive transformation and equitable value distribution 

across key value chains;

• shed light on the changing landscape for capital market engagement and  

demonstrate how business, regulators and standard-setters are working together in 

reshaping the financial system. 

The summary of the Liaison Delegate Meeting is still being prepared by WBCSD. 

For further update, please visit https://www.wbcsd.org/.

For the next flagship event, WBCSD will organized 2022 WBCSD Council  

Meeting on 25-28 October 2022. The Council Meeting will be a hybrid format, organized 

on site in Tokyo, Japan. At the Council Meeting, CEOs and C-suit executives from 

WBCSD members and collaborative partners. The meeting will focus on strategic insights 

to address the triple threats to the global community on: climate change, natural  

resources and inequality. Information for registration will be shared through WBCSD’s 

website prior to the meeting date. Further information can be assessed at https://events.

wbcsd.org/virtual-meetings/events/wbcsd-council-meeting-2022/.

__________________________________________________________________________

Sources:  

1. https://flagshipevents.wbcsd.org/ (Retrieved on 18 April, 2022)

2. https://flagshipevents.wbcsd.org/ld22/agenda/ (Retrieved on 18 April, 2022)

3. https://events.wbcsd.org/virtual-meetings/events/wbcsd-council-meeting-2022/(Retrieved on 
18 April, 2022)

4. https://www.wbcsd.org/Programs/People-and-Society/Tackling-Inequality/News/WBCSD-an-
nounces-new-Business-Commission-to-Tackle-Inequality (Retrieved on 18 April, 2022)

5. https://tacklinginequality.org/ (Retrieved on 18 April, 2022)

6. https://www.wbcsd.org/Programs/Climate-and-Energy/Climate/SOS-1.5/News/Carbon-Trans-
parency-Partnership-publishes-new-guidance-to-enhance-consistency-of-emissions-data (Re-
trieved on 18 April, 2022)

7. https://www.wbcsd.org/Overview/CFO-Network (Retrieved on 18 April, 2022)



SCG joins the Ministry of Industry and Department of Primary Industries and Mines (DPIM) in 

driving a tangible policy on electric vehicle (EV) usage. In the initial phase, SCG brings in the, first in 

Thailand, EV Mining Trucks to Siam Cement (Thung Song) Co., Ltd. This helps to reduce greenhouse 

gas (GHG) emission and PM 2.5 pollution while uplifting the potential of Thailand’s construction  

sector towards Green Construction, in line with the Green Mining initiative.

Mr. Kobchai Sungsitthisawad, Permanent Secretary, Ministry of Industry, Mr. Nirun  

Yingmahisaranon, Director General, Department of Primary Industries and Mines, Mr. Chana Poomee, 

Vice President – Cement and Green Solution Business, Cement-Building Materials Business, SCG, 

and Mr. Wichet Chuchaeu, Managing Director - South Chain, attend the launching ceremony for 

SCGSCG introduces, first in Thailand,  EV  
Mining Truck for cement mines,reducing 
GHG emission, spearheading Green 
Construction, and embracing 
Green Mining

By : The Siam Cement Public Company Limited

Energy&Climate Solution
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the, first in Thailand, EV Mining Trucks. This is a collaboration between the public and private 

sector in an EV usage project, as the government support businesses’ investments that will,  

in turn, stimulate more use of EVs in the industrial sector. The attempt shall lead to the decrease 

of PM 2.5 and reduce CO
2
 emissions from GHG in internal combustion engines. This year, Siam 

Cement (Thung Song) Co., Ltd. is bringing in four 60-ton EV Mining Trucks that will transport  

limestones with clean energy. The company is expected to fully shift to EV Mining Trucks by 2025 

which will help reduce a total of 1,148 tons of CO
2
 per year.

Mr. Kobchai Sungsitthisawad, Permanent Secretary, Ministry of Industry, explains that 

“the Ministry responds to the government policy concerning the CPO26 goals in becoming carbon 

neutral by 2050. In practice, we have policies to develop industries whilst easing environmental 

effects. This is achieved through the promotion for the public and private sector collaborations 

in EV usage and we are constantly advancing towards tangible results. We are supporting  

investments and entrepreneurs as well as rolling out more benefits and various other assisting 

measures. The Ministry of Industry is prepared for collaborations with every sector to help drive 

local usage of EVs. This extends from the Ministry’s BCG Model policy which shall efficiently help 

ease the PM 2.5 problem”.

Mr. Nirun Yingmahisaranon, Director General, Department of Primary Industries and 

Mines (DPIM), elaborates that “DPIM holds policies regarding mineral resources management 

alongside the support for operators to achieve good standards and help uplift operations to be 

environment-friendly with re-

sponsibility for the society and 

communities. This is part of 

Thailand’s mining industry’s 

development that aligns with 

policies to restore natural  

resources and the environment 

for sustainable growth as well 

as achieving the Green Mining 

standard. The EV Mining Truck 
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project shall prove to be beneficial in terms of the economy, society, and the environment along 

with the reduction of CO
2
 emission and PM 2.5”.

Mr. Chana Poomee, Vice President – Cement and Green Solution Business,  

Cement-Building Materials Business, SCG, shares that “SCG is prepared to support the Ministry 

of Industry’s policies both in the support for the EV supply chain and easing environmental  

issues. SCG is determined to help drive Thailand’s construction sector towards the Green  

Construction notion, all of which, shall enhance construction operations in Thailand while  

building a sustainable, better environment. SCG is dedicated to our vision for sustainable  

operations under the ESG 4 Plus principles which are 1) set net zero by 2050 2) go green 3) reduce 

inequality and 4) embrace collaboration while adhering to fairness and transparency, whilst 

considering environmental effects, social care, and good governance. Moreover, the Cement and 

Green Solution business strives for operations that meet international standards by adopting 

technology and establishing collaborations with global partners. In this project, SCG joins as the 

green industry that has welcomed the Green Mining principles. We have piloted the use of four 

60-ton EV Mining Trucks which will help with the clean-energy transport of limestones, the main 

raw material in cement manufacturing. This will help to reduce CO
2
 emission up to 71.78 tons 

CO
2
 per year per truck or substitute as the reforestation of 7,555 trees per year”. 

SCG continues to reduce GHG throughout the production process with goals to fully shift 

to EV Mining Trucks. It is expected that Siam Cement (Thung Song) Co., Ltd. will complete the 

target by 2025, and expansion to other cement plants in the Cement and Green Solution  

Business is underway. Finally, a total of approximately 9,852 tons of CO
2
 per year shall be  

reduced towards the end of the project.
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The Way For Sustainability
By : PTT Global Chemical Public Company Limited

For TBCSD : GC’s Mission  
and the Path to Sustainability

Global recognition and certification —  

especially for sustainability — are praise-worthy 

feats because they require much time and effort 

to achieve. It was certainly not easy for industry 

leader, which not only builds a well-managed 

organization, but also committed to dedicate on 

sustainability. Recently, PTT Global Chemical 

Public Company Limited or GC received a Gold 

Class Sustainability Award 2022, the highest 

level of distinction, from S&P Global.

Behind this world-class achievement were 

the commitment and dedication of all employees 

operating under excellent corporate governance 

to create a balance of the three dimensions of 

sustainable development: the economy, society, 

and the environment. The path to this accolade is 

summarized below:
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Economy

The COVID-19 pandemic, trade war, and oil price war severely impacted every 

sector. The chemical industry was no exception. 

Despite these challenging times, GC did not resort to cutting costs. Instead, we 

seized the opportunity to create an integrated value chain of upstream, midstream, 

and downstream businesses to foster growth and profitability in a stable and  

continuous manner. We adjusted our portfolio to focus on investing in high-value 

products, environmental chemicals, and overseas projects.

In collaboration with partners who shared our vision, innovation played  

a crucial role in ensuring that our performance would be within our sustainability 

framework and that we promptly responded to our clients’ needs.

Society

 COVID-19 reversed the trend. The demand for plastic soared because it was 

the most effective material for protective equipment. To this end, we leveraged our 

expertise to create plastic innovations for the benefit of society.

To meet the sanitary demand, we launched the brand “Greater Care by GC” 

and donated over 4 million single-use PE gowns 

made from our value-maximizing InnoPlus  

plastic resins aiming for most efficient use,  

to hospitals and government agencies across  

the country, as well as other local bodies and 

the general public. We also launched the 

“Greater Care Charity by GC & Customers,” in 

collaboration with 84 customer-operators, to 

create a comprehensive range of innovative, 

high-quality plastic products for frontline workers 

and patients in field hospitals, including  

community isolation centers in Thailand’s  

high-risk areas.
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In addition to helping society, we took great care of our employees and 

their families. We implemented new health policies and sanitary measures in 

all operating areas for their benefit while minimizing disruption to the overall  

performance.

Throughout the pandemic, we maintained our compliance with interna-

tional sustainable development standards. We continued to protect the human 

rights of our employees and other stakeholders throughout the supply chain. 

We reskilled and upskilled our employees remotely using the newly developed 

“Up: Learning Management Platform,” which included a variety of content and 

formats covering the necessary industry skills. As our employees continued to 

work from home, we cared about their physical and mental well-being and 

provided access to a health hotline. We also regularly conducted online talk 

sessions and games to educate our employees about self-examination and 

stress management.

Environment

We have taken our responsibility to earth and the environment seriously 

and ensured that we are leaving a better world to the next generation. To this 

end, we focus on increasing our manufacturing efficiency by using innovation 

and modern technology. We have launched new projects to lower our energy  

consumption rate. The results are evident: our greenhouse gas emissions (Scopes 

1 and 2) have decreased; our cumulative energy consumption rate also shows  

a continuous decline.

Towards the end of last year, we announced our “Together to Net Zero” 

commitment to achieving net zero carbon emissions by 2050, underlining the  

importance we place on the environment, society, and corporate governance  

according to the framework of the Sustainable Development Goals and the 

Paris Agreement.
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All of this is the backbones of GC’s sustainability-centric operations. Striking an 

economic, social, and environmental balance does not happen overnight.  

It takes years of action to pave our way to winning rewards. such as, Gold Class Sustain-

ability Award 2022 from S&P Global and our global leadership position in the Chemicals 

sector for the past three consecutive years with one of the top 10 companies of the 

D J S I  Wo r l d  a n d  E m e r g i n g  M a r k e t s  i n d i c e s  o f  t h e  D o w  J o n e s  

Sustainability Indices (DJSI) for nine years in a row. In addition, GC has been assessed by 

the CDP at the highest level (A Level) in Water Security for 2 consecutive years and 

received an A- Level rating in climate change, which is the highest level for Thai com-

panies and the UN Global Compact,  GC has been recognized as the  

highest level “Sustainability Model Organization” (LEAD) for 6 consecutive years. Addi-

tionally, thanks to our continued efforts, we These accolades are genuine testaments 

to our hard work and determination. 

For More Information

#GC #GCChemistryforbetterliving

 

49



The Way For Sustainability
By: Saint-Gobain Thailand

It drives our global ambition to act every day to make the world a more beautiful and 

sustainable common home. 

Construction	-	Our	Challenges

• Improve the energy efficiency of buildings

In mature countries, buildings represent 40% 

of energy consumption. The energy performance of 

new buildings is essential, and the energy renovation 

of existing buildings is a necessity. As we spend more 

than 90% of our time in buildings.

• Make buildings resource-efficient

Responsible for the production of 40% of solid waste and the consumption of 50% 

of global resources, the construction sector must accelerate its transition to a circular 

economy, from the manufacture of materials to deconstruction of the frame through the 

flexibility of the functionalities of the buildings.

These challenges therefore represent immense opportunities for Saint-Gobain and 

invest the Group with power coupled with responsibility:

• GROW: the power to boost our growth as an international group by designing, 

producing and distributing the most innovative solutions for our customers, which 

are both efficient and sustainable;

This is our Purpose, our Compass,  

our Common Project.
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• IMPACT: the responsibility to have a positive impact on the lives of all by 

ensuring personal and collective well-being while taking care of the planet.

 Our Strategy to achieve target

Our implementation is divided into 3 steps, starting from analysis, goal setting and 

priority setting which has enabled us to ultimately develop clear and measurable action 

plans. The existing projects have been classified into 5 groups as follows:

i. To act more sustainably

Build sustainability in our corporate culture through regular communication,  

training and activities e.g. Big Little Move by Saint-Gobain.

ii. To offer more sustainable solutions

Launch new solut ions to  

support sustainability e.g. Lightweight 

Façade Solution (Glasroc® X) to help 

reduce time and energy used for 

transport as well as insulation to  

improve efficiency of energy usage in 

buildings.  
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iii. To make our supply chain & operations more sustainable

Reduce energy consumption or use green energy by adhering with Circularity 

Guideline by Activity through manufacturing processes.  Improve efficiency of operations 

by using data and analytics to simulate and predict actions through machine learning.  

R&D research for alternative recycled material replacement in raw material.  Announce 

CO
2
 credit as part of ROI calculation for project investment to ensure awareness of CO

2
. 

iv. To communicate & educate on sustainability

Support to embed sustainability in sales, marketing and communications to educate 

all related stakeholders e.g. architect, main contractor, owner, etc. Working with  

stakeholders on green building certification by providing product transparency through 

LCAs and EPDs content declaration to customers to show energy and CO
2
 of the whole 

lifecycle of product.

v. To advocate for more sustainable market

Share sustainability knowledge, best practices and show case from the Saint-Gobain 

Group to public affairs, advocacy, NGO and related stakeholders. 
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Sustainable Development
By: Dow Thailand Group

Dow Thailand Group (Dow) is cooperating with the research community,  
including the National Research Council of Thailand (NRCT), Kasetsart University, and 
Rajamagala University of Technology Thanyaburi, by signing a memorandum titled  
‘A Collaboration Network: From Marine Plastic Waste to Rayong Communities’ Income.’ 
The project involves the Koh Kok community and Baan Eua Arthorn Wangwa  
community in Rayong Province. The project’s purpose is to share innovation in  
producing recycled plastic composite construction materials, generating more income, 
improving quality of life, and reducing plastic waste to support the sustainability of  
Thai oceans.

Sustainable Development

Dow, NRCT, Kasetsart, and Thanyaburi 
supports communities to generate income from 
recycled plastic composite construction materials
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The construction materials created in this 
project can be used for outdoor construction 
- such as paving blocks, concrete blocks, and 
curbs - by adding plastic instead of stone and 
sand in the proportion of 0.4-1.5 kg per piece, 
or approximately 6-10% of the total weight. The 
price is not much different from traditional 
materials and is as durable as those original 
ones. The project is beneficial both economically 
and environmentally.

Mr. Chatchai Luanpolcharoenchai, 
President of Dow Thailand Group, said, “As 
Dow is one of the world’s largest materials  
science companies, we are aware of the problem 
of used plastics leaching into the environment. 
We are working on sustainable solutions to 
manage this problem. Dow aims to help “Stop 
the Waste” by enabling 1 million metric tons  
of plastic to be collected, reused, or recycled. 
‘A Collaboration Network: From Marine Plastic 
Waste to Rayong Communities’ Income’ is an 
important project that will put research to  
practical use. We are prepared to be the  
bridge between the research community and  
community groups to ensure that this project 
is successful.”

The mixing of plastics into construction 
materials allows for lightweight products and 
reduces materials such as sand and stone. This 
will reduce the heat of surfaces and be condu-
cive to people walking or doing other outdoor 
activities.

This project will help promote a circular 
economy, resulting in concrete and sustainable 
solut ions economical ly,  social ly,  and  
environmentally. It is a model for cooperation 
in using innovation and technology to solve 
problems, along with the collaboration of  
communities, to create a better quality of life 
and lead to a sustainable environment.

For those interested in ordering recycled 
plastic composite construction materials, 
please contact the Rajamagala University of 
Technology Thanyaburi.

54



Surveying the carbon sequestration of Surveying the carbon sequestration of 
terrestrial forests in the area of Koh Nokterrestrial forests in the area of Koh Nok
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By: Ms. Supunnipa Wangngarm

Member Activities

Forests are a natural resource that has plays a key role in helping to slow the rate 
of global temperature rise and achieving the Net Zero Emissions and Climate Neutrality 
goals. Forests act as carbon sinks that absorb carbon dioxide from the Earth’s  
atmosphere through photosynthesis and convert it to carbon stored in wood. Forests 
will absorb about a third of the amount of carbon dioxide emitted by countries  
worldwide each year. After the 26th United Nations climate change conference  

(COP 26), Thailand announced its commitment to reduce the country’s greenhouse 
gas emissions to Carbon Neutrality by 2050 and will formally announce Thai-

land’s new pledge to achieve carbon neutrality by 2065, including deter-
m ined a  Long - te rm Low Greenhouse  Gas  Emis s ion  

Development Strategy (LTS) and greenhouse gas  
absorption by increasing the country’s forest and green 

area to at least 55 percent of the country’s land 
area in order to help Thailand meet its target 
o f  r e d u c i n g  g r e e n h o u s e  g a s  
emissions can reach 20-25 percent in 2030.  

It is divided into 35 percent natural forest area, 
15% economic and community forest area, and 5 percent  
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urban green area, as defined in the framework of the 20-year national strategic 
plan. Therefore, the sector that has an important role in driving Thailand towards 
a carbon neutral country in the future is the “forest and land use sector”, which 
is an important greenhouse gas reabsorption sector. Apart from measures for  
reducing greenhouse gas emissions of the energy, industrial, agricultural, and waste 
disposal sectors, the reabsorption of greenhouse gas emissions from the forest 
sector is another important complementary measure to reduce the overall  
greenhouse gas emissions of the country. The private sector was considered an 
important sector in promoting forest management to reach Carbon Neutrality and 
Net Zero GHG Emission to urgently tackle the issue according to Thai Prime Min-
ister was pledged at COP 26. 

 Thailand Business Council for Sustainable Development (TBCSD) recognizes 
the importance of forest resources in 2011and therefore joined with TBCSD  
member organizations namely Thai Environment Institute and the Sirindhorn  
International Environmental Park under Royal Patronage of H.R.H. Princess Maha 
Chakri Sirindhorn which develops an area of 8,465 square meters (approximately 
6.25 rai) in Koh Nok. The Koh Nok is a small island within the Sirindhorn International 
Environmental Park with the aims to develop and improve green areas within the 
park to become sustainable carbon storage areas, as well as it has the potential 
to be a learning centre to stimulate and implant public awareness in the significance 
of the ecosystems by using appropriate academic principles in a systematic and 
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sustainable manner among youth, citizens, and tourists. It was established in 
honour of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn which it was also 
intended to be a living natural museum. From the 3rd collection of tree 
samples at Koh Nok on February 24, 2022, aim to analyze these data are as 
follows: 1) the number of plant species in the area, 2) the circumference of the 
trees, 3) Diameter at Breast Height: DBH, 4) tree biomass using the allometric 
equation, 5) amount of carbon accumulation, 6) carbon dioxide adsorption, 
and 7) capacity of oxygen production. The results of the survey revealed that 
a total of 24 species of plants are consist of Thespesia populnea, Bastard poon 
tree, Cassia siamea, Bo Tree, Peltophorum pterocarpum, tamarind tree,  
Lepisanthes rubiginosa, Samanea saman, Banyan Tree, Wrightia arborea, Hog 
plum, Siamese neem tree, Bushwillows, Barbados Pride, Manila Tamarind, 
Suregada multiflorum, Myristica fragrans, Siamese rough bush, Catechu, White 
Popinac, Ceylon oak, Horse radish tree, and Indian Cork. The most common 
plant species were 45 tamarind trees, 20 Wrightia arborea trees and 18  
Peltophorum pterocarpum trees respectively. The average age of the trees in 
the study area was approximately 11 years (2011-2022). The tree had an  
average circumference of 29.410 centimeters. Diameter at breast height (DBH) 
is 9.365 centimeters. The total biomass of all trees in the study area was 
18,455.478 kg (or 18.4554 tons). The amount of carbon accumulated throughout 
the study area was 9,227.7039 kg (or 9.2277 tons carbon), and carbon dioxide 
could be absorbed equal to 33,834.9144 kg (or 33.8349 tons of carbon dioxide), 
as well as being able to produce oxygen equal to 24,607.2104 kg (or 24.6072 
tons of oxygen).
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The above data demonstrates that forests have play an important role in reducing 
carbon dioxide and adding oxygen to the atmosphere. Therefore, all sectors, including 
the government, private sector, and general public should work together to campaign 
and promote sustainable reforestation with the main purpose of increasing carbon  
sequestration and to be part of Thailand’s targets of reducing greenhouse gas mitigation 
of all sectors in term of economy wide by 20 - 25 percent, or approximately 110 - 140 tons 
of carbon dioxide equivalent in the year B.E. 2030. If all sectors in Thailand can work 
together to preserve and increase forest areas, it will help to prevent and mitigate  
the impacts of climate change to a sustainable in the future. 



Currently, the climate change is pressing problems and exacerbating which all 

countries agreed to cooperate to curb climate change with urgency. At the end of last 

year, the 26th session of the United Nations Framework Convention on Climate Change 

Conference of the Parties (COP26) was held in Glasgow, Scotland where this agreement 

was to tackle problem of climate change and ending fossil fuel subsidies.

Business Sustainable Development:
Part II Vehicles 

Transportation activities are getting  

a lot of attention because it is the  

second-highest energy consumption  

and greenhouse gas emissions activities  

of total energy consumption sector in 

Thailand. This is the main cause of climate 

change. From Thailand Third Biennial  

Update Report which was prepared to 

present the Greenhouse Gas Inventory in 

2016 to the United Nations Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC) 

Secretariat, there are total greenhouse gas 

emissions of 68,260.17 GgCO
2
eq (27.21%) 

of the country’s total greenhouse gas  

emissions) and carbon dioxide emissions 

of 66,660.58 GgCO
2
eq.

Eco-Labeling
By: Mrs. Waewta Bavontaweepanya
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The Green Label Certification Scheme 

by Thai Environment Institute has set the 

plans to review and improve the green 

label criteria for automotive products in 

order to support the commitment of 

COP26’s focusing on Net-zero emissions  

by 2050. By improving the scope of  

requirements to include electric vehicles 

such as the development and modification 

to use technology and clean energy as well 

as to encourage more electric vehicle  

procurement in the Green Label criteria  

for Vehicle (TGL-33-R2-17).

Toyota Motor Thailand Company 

Limited, one of the members of the  

Sustainable Development Business, that 

realizes the importance of reducing  

environmental impacts from business  

operations. One of achievements in the 

implementation is the environmental  

certification awarded for a long time to 

specific products that are shown to have 

minimum detrimental impact on the  

environment follow “Green Label” criteria 

of automotive products. The Green Label 

criteria for automotive products were  

considered from the design of the  

automotive parts can be recyclable,  

reducing CO
2
 emissions while the automobile 

is in use, reduction of toxic substances used 

in manufacturing processes such as paint 

and plastic parts used that do not contain

GHG emissions from Energy sector 2016 [Thailand Third Biennial Update Report]
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heavy metals that do not exceed the  

standard. Aluminum made parts shall not 

contain exceeding the standard lead, brake 

pads and clutch discs shall not contain  

asbestos.  In addit ion, manual for  

maintenance and repair of automotive 

products must provide the prolong its 

service life and the service centers must 

have proper waste management according 

to good practice.

 reducing CO2 emissions while 
the automobile 

is available

reduction of toxic 
substances used in 

manufacturing 
processes

waste  
management 

properly  
according to 

academic 
principles as well

considered 
from the 

design of the 
automotive 
parts can be 
recyclable

provided to 
prolong its 

service life and 
car service 

centers 

“Green Label Products” is not only the pride of the manufacturer 

that produces quality products and regard with the environment but also 

the pride of consumers that has participated in the environmental  

conservation as well.

Sources:
1. https://www.bangkokbiznews.com/business/933041 (Retrieved on 17 March, 2022)
2.  https://www.bbc.com/thai/international-59264622 (Retrieved on 17 March, 2022)
3.  https://climate.onep.go.th/wp-content/uploads/2021/01/BUR3_Thailand_251220-.pdf  

(Retrieved on 17 March, 2022)
4.  https://www.tei.or.th/greenlabel/download/TGL-33-R2-17.pdf (Retrieved on 17 March, 2022)
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PR News

Dow	receives	“ISCC	PLUS”	certification,
advancing the circular economy of plastics

The polyethylene and specialty elastomers plants of Dow Thailand Group recently  
received the International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) under the ISCC PLUS 
scheme for advancing the circular economy of plastics, with a new technology to utilize waste 
as circular feedstocks. The initiative helps divert plastic waste—which otherwise would be 
sent to landfills—for plastic resin production.

Under the Circular Economy principle, Dow Thailand is certified for its production process 
of LLDPE (Linear Low-Density Polyethylene) in the Map Ta Phut Industrial Estate and  
specialty elastomers in the Asia Industrial Estate in Rayong. Dow can utilize used plastic as 
circular feedstocks, together with original material from crude oil (Virgin Naphtha). The raw 
materials are fully traceable throughout the value chain, following the chain of custody of 
mass balance.

“The certificates are important milestones on our path towards greater sustainability.  
It demonstrates our commitment to environmentally responsible operations by procuring 
alternative raw materials to reduce the use of resources from crude oil. We are pleased to 
work hand in hand with our customers and partners to shift from a traditional linear economy 
to a circular economy. The green product will enable an endless cycle of plastics in Thailand,” 

said Decha Panichayapichet, Site Director of Dow Thailand.
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EGCO	Group	Granted	S&P	Global	 
Silver	Class	Sustainability	Award

and Listed among Top 10 Companies  
in Electric Utilities Industry

Electricity Generating Public Company Limited or EGCO Group has proven  
its progress toward global sustainability by obtaining the Silver Class Award and being 
listed one of the top ten companies in the Electric Utilities industry by S&P Global 
Sustainability Award. The Company has also been listed in the Sustainability Yearbook 
2022 by S&P Global. The world-classed recognition reflects EGCO Group’s commitment  
to operate sustainable business by adhering to the ESG (Environmental, Social, and  
Governance) framework throughout the past 30 years of operations as the first Independent 
Power Producer in Thailand.

Mr. Thepparat Theppitak, EGCO Group’s President, stated that “In response to 
global and domestic challenges in electricity generating and energy industry, EGCO Group 
has announced its business direction “Cleaner, Smarter and Stronger to Drive  
Sustainable Growth” aiming to nurture strong and sustainable growth with all  
stakeholders. At the same time, we have been thriving toward a low-carbon society by 
setting a goal to become carbon neutral within 2050 and reduce carbon emission  

intensity by 10% within 2030.”
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ExxonMobil	and	Esso	Thailand	
are	awarded	

on One of HR Asia Best Companies to Work For 
and HR Excellence Awards

Awards

• ExxonMobil Limited in Thailand is awarded one of the HR Asia Best Companies 

to Work for in Asia 2021 - Oil & Gas Industry by HR Asia

• ExxonMobil Limited and Esso (Thailand) Public Company Limited are awarded 

2021 HR Excellence Awards by Human Resources Online Consultant Asia in  

recognition of being able to translate business priorities into talent strategy to 

deliver industry-leading results.

 “We feel grateful and honored to earn this award. This prestigious award helps 

reinforce our commitment and continued focus on providing good working environment, 

supporting growth for our talents, and creating prides to our team. I am so fortunate to 

have an opportunity to work with our talented team who have dedicated their hearts 

and souls to create A Great Place to Work and to continue to drive our commitment to 

Power Life with Premier Energy Experiences.”, said Dr. Adisak Jangkamolkulchai,  

Chairman and Managing Director of Esso (Thailand) Public Company Limited and 

ExxonMobil Limited.
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GPSC	delighted	to	be	ranked	 
Bronze	Class	and	included	in	the	

S&P	Global	Sustainability	Yearbook	
the second consecutive year as a leading 

sustainable energy innovation company

GPSC has earned the Bronze Class distinction for Electric Utilities industry in 

the S&P Global Sustainability Yearbook 2022*, marking the company’s success in 

the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) assessment for the second year running, 

solidifying its position as a world-class 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, 

disclosed that the recognition marks a major achievement for the company. The  

inclusion of GPSC in the S&P Global Sustainability Yearbook 2022 and received  

S&P Global Sustainability Award 2022 in Bronze Class with the highest score in the social 

dimension among its peers in the Electric Utilities industry is a testimony to the  

company’s outstanding sustainable business operations, which align with the Dow Jones 

Sustainability Indices (DJSI). The recognition will further establish trust and confidence 

in the company at an international level as a leading developer of energy innovation 

and technology for sustainability.
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PTTEP	wins	Prime	Minister’s	 
Digital	Awards	2021

in the Digital Organization of the Year category

PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) by Mr. Chatchai  

Kongdachudomkul (Right), Vice President, Enterprise Transformation Department, the  

representative of PTTEP received Prime Minister’s Digital Awards 2021 in the category of 

Digital Organization of the Year from Mr. Chaiwut Thanakamanusorn (Left), Minister of 

Digital Economy and Society. H.E. General Prayuth Chan-ocha, Prime Minister joined the 

ceremony virtually andextended congratulations on outstanding achievement of all the 

winners. The award ceremony was held at True Digital Park, Bangkok.

PTTEP is recognized with the award for its determination to enhance exploration and 

production petroleum business by integrating technology and digital innovation within the 

organization. The company aims to increase efficiency and competitiveness as well as to 

conduct its business with concerns in the environment, society and corporate governance 

in order to foster sustainable growth, strengthen energy security of the country and cope 

with future energy challenges.
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OR	Underlines	Its	Pride,	Receiving	
an	Honorary	Award	

from	the	Golden	Heart	
Organization out of Its Efforts of Aiding People 

in Need During the Hit of COVID-19

On March 31, 2022, Mr. Arkhom Termpittayapaisith, Minister of Finance, 

granted an honorary recognition ‘GOLDEN HEART AWARD 2021’ to Mr. Somyot Kong-

prawet, Senior Executive Vice President, Non-Oil Retail Business, PTT Oil and Retail 

Business Public Company Limited, or OR, as the Health and Elderly Establishment 

Confederation  (HEC) has noticed strong commitments of OR to fighting against COVID-19 

side by side with people throughout 2021, especially vulnerable groups like the  

elderly, disadvantaged children, dependent persons, and those in need of necessities 

and support. This award was based on volunteer initiatives and projects aimed to  

alleviate suffering precipitated by the COVID-19 crisis, to aid COVID-19 patients, and to 

support other projects that concretely relieve the epidemic situations and consistently 

prevent adverse effects of the COVID-19 outbreak. Thus, the recognition is another  

success of OR that even proves our vision “Empowering All Toward Inclusive Growth” 

to sustainably thrive together.
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PTT	granted	S&P	
Global	Sustainability	Award	2022,	

driving toward Sustainability & Low Carbon Society

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

Limited (PTT) disclosed that PTT has recently received S&P Global Sustainability Award 2022 in 

Silver Class, In addition, PTT was selected as a member of Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 

2021 in the World Index and Emerging Markets Index, for the tenth consecutive year.

The globally recognized achievement reflects PTT’s commitment in applying the Sustainable 

Development framework to drive its business under the principles of good corporate governance. 

Also, PTT places great importance in business development toward low carbon society and  

investment in clean energy, developing technology and innovation to strengthen new businesses. 

Furthermore, PTT Group Net Zero Task Force (G-NET) prepares its long-term strategy to achieve 

carbon neutrality and net zero greenhouse gas emissions. 

Moreover, 5 PTT Group companies continued to be members of the DJSI and have been 

rewarded S&P Global Sustainability Award as follows; PTT Global Chemical Public Company  

Limited, PTT Exploration and Production Public Company Limited, Thai Oil Public Company  

Limited, IRPC Public Company Limited and Global Power Synergy Public Company Limited.
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Thaicom	Receives	 
Appreciation	Award	

from The Ministry of Education 

Thaicom Public Company Limited was honored by the Ministry of Education 

with a plaque of appreciation for its ongoing support of online school program for 

“Setsatian School for the Deaf”. Thaicom helps Setsatian in their efforts to utiluize 

educational technologies to provide online learning opportunities for deaf students 

while schools are closed due to the COVID-19 pandemic.

Aside from this online education program, Thaicom has supported a number of 

projects at Setsatian School for the Deaf with the goal of creating shared value and 

ensuring sustainability in society.
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Honda	Safety	Thailand	Receives	
“Value of the Land: Pride and Dignity of Thais” 

Plaque of Honor

Thai Honda Manufacturing Co., Ltd., Honda’s motorcycle sales and production subsidiary, 

has recently received “Value of the Land: Pride and Dignity of Thais” Plaque of Honor in  

‘Social Development and Quality of Life Enhancement’ category. This recognition spotlights 

Honda Safety Thailand’s commitment to promoting safe riding in the country for over three 

decades. 

Dr. Alaksh Phornprapha, Vice President of Thai Honda Manufacturing Co., Ltd., said: “Honda 

is very honored to receive this recognition, which highlights our success in our commitment to 

reducing road accidents over the past 33 years.  Our wish is for Thailand to be a safe society. 

Over the years our initiative, the ‘Safety Thailand’ campaign, has aimed to raise road safety 

awareness, to provide safe riding training courses that are best suited to Thailand’s traffic  

conditions, as well as to produce safe riding trainers for motorcyclists in all provinces across the 

country. In addition, Honda Safety Riding Centers/Parks, in collaboration with distributors,  

educational institutions, and state agencies, have strived to instill public awareness on road 

safety to make sure Thailand is a truly safe society. From now on, we will move forward  

following Honda’s global direction that aim to reduce traffic collision fatalities involving Honda 

Motorcycles and automobiles by half by 2030.”    

70



Thaioil	was	granted	the	2022	 
S&P	Global	Sliver	Class	Sustainability	Award	

for our world-class performance in  
sustainability management

Recently, Thaioil has been granted with the Silver Class for sustainability in the 
Oil and Gas Marketing and Refining Industry from the announcement of the S&P 
Global Sustainability Award 2022.

Mr. Wirat Uanarumit, Chief Executive Officer and President, Thai Oil Public  
Company Limited, revealed that “This awards reflects our professionalism in business 
practices and the Company’s commitment towards balancing our business operations with 
the principles of sustainability management or ESG (Environment, Society and Governance).

With our excellence in sustainability management in terms of creating economic values 
along with our commitments towards community and social responsibility, and systematic 
environmental management under the principles of good corporate governance. This will in 
turn build confidence for both domestic and foreign investors as well as connecting values 
to all of our stakeholders.”

In addition, Thaioil has also been recognized as a member of the Dow Jones  
Sustainability Indices (DJSI) 2021 for the ninth consecutive year in November 2021 from 
the Sustainability Index rating of S&P Global, the world’s leading provider of a financial  

information service and credit ratings. Mr. Uanarumit added.
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Vinythai	Wins	
Thailand’s Top Corporate Brands 2021 Award

Vinythai Plc., led by Mr. Kazuaki Koga, Managing Director, has recently received Thailand’s 

Top Corporate Brands 2021 Award from Chulalongkorn University as the winner of the highest 

brand value worth 6,930 million baht in petrochemicals and chemicals sector. The award pre-

sentation ceremony was presided over by Prof. Dr. Bundhit Eua-arporn, President of Chulalong-

korn University at Maha Chulalongkorn Building, Chulalongkorn University, Bangkok.

There were 14 listed companies winning the awards in different sectors. By using a brand 

valuation tool known as CBS Valuation, which integrates the views of marketing including CSR, 

finance, and accounting; the figures in the financial report for the last 3 years were used for 

calculation. The high corporate brand value can contribute to the business growth and success 

of companies in the long run.

Vinythai used to win the Thailand’s Top Corporate Brands as a rising star in 2013. This award 

has been highly recognized for 12 years.

Mr. Kazuaki Koga, Managing Director of Vinythai (right)  
receives the award from Prof. Dr. Bundhit Eua-arporn, President of Chulalongkorn University. 
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PANTONE 381c

PANTONE 377c

PANTONE 390c

PANTONE COOL GRAY 431c

PANTONE Warm GRAY 411c
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