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Editor Talks
ตลอดระยะเวลาในระหว่่ า งเดืื อ น
พฤษภาคม – สิิงหาคม 2564 ที่่�ผ่่านมา TBCSD
ได้้ มีี ก ารดำำ�เนิิ น งานขัั บ เคลื่่�อนกิิ จ กรรมและ
โครงการต่่าง ๆ ทั้้�งในส่่วน Fundamental,
Collective และ Area-based Project
มาอย่่างต่่อเนื่่�อง
วารสาร Green Society ฉบัับนี้้� จะเป็็น
สื่่�อกลางนำำ�เสนอเนื้้�อหาสาระและองค์์ความรู้้�
ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อสมาชิิก TBCSD เกี่่�ยวกัับ
ประเด็็นสำำ�คััญ ได้้แก่่ WBCSD 2021 Liaison
Delegate Meeting บทความด้้านการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืนขององค์์กรสมาชิิกจำำ�นวน 6 องค์์กร
ได้้แก่่ บริิษััท ผลิิตไฟฟ้้า จำำ�กััด (มหาชน) บริิษััท
ปููนซิิเมนต์์ไทย จำำ�กััด (มหาชน) บริิษััท เชฟรอน
ประเทศไทยสำำ�รวจและผลิิ ต จำำ�กัั ด บริิ ษัั ท
วีี นิิ ไ ทย จำำ�กัั ด (มหาชน) กลุ่่�มบริิ ษัั ท ดาว
ประเทศไทย และ บริิษัทั ปตท. จำำ�กััด (มหาชน)
รวมถึึ ง แนวคิิ ด ในการขัั บ เคลื่่�อนธุุ ร กิิ จ และ
ดูู แ ลสัั ง คมของกลุ่่�มบริิ ษัั ท แซง-โกแบ็็ ง
ประเทศไทย และกิิจกรรมของ TBCSD รวมถึึง
ข่่าวสารของสมาชิิก TBCSD (เดืือนพฤษภาคม
- สิิงหาคม 2564) เป็็นต้้น
และขอขอบคุุณสมาชิิกTBCSD ที่่�ร่่วม
ผนึึกกำำ�ลัังเดิินหน้้าโครงการและกิิจกรรมต่่าง ๆ
ของ TBCSD อย่่างเข้้มแข็็งตลอดระยะเวลา
ที่่�ผ่่านมา และขอถืือโอกาสนี้้�เชิิญชวนองค์์กร
ธุุรกิิจไทยที่่�สนใจเข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิก TBCSD
เพื่่�อช่่ ว ยกัั น ผลัั ก ดัั น ให้้ ก ารพัั ฒ นาเศรษฐกิิ จ
ควบคู่่�ไปกัับการดููแลสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมของ
ประเทศไทย สู่่�การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนต่่อไป

Throughout the period from May - August,
2021, Thailand Business Council for Sustainable
Development (TBCSD) has continuously driven
activities and projects in terms of Fundamental,
Collective and Area-based Project.
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 2021
Liaison Delegate Meeting, articles on sustainable
development of 6 member organizations such
as Electricity Generating Public Company
Limited, The Siam Cement Public Company
Limited, Chevron Thailand Exploration and
Production, Ltd., Vinythai Public Company
Limited, Dow Thailand Group and PTT Public
Company Limited including approaches to
drive a business and social responsibility of
Saint-Gobain Thailand and TBCSD activities
including TBCSD member’s news (May - August
2021).
We would like to thank our members for
the great cooperation and tremendous
supports on the TBCSD’s project implementation
and activities, and would like to take this
opportunity to invite Thai business organizations
to join TBCSD as a member to help drive
sustainable economic development, take care
of the society and conserve the environment.

สุุ ดท้้ ายนี้้� สืื บเนื่่�องจาก สถานการณ์์ การ
แพร่่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทยในช่่วง
เดืือนพฤษภาคมจนถึึงสิิงหาคม 2564 ได้้ส่่งผล
ทำำ�ให้้ มีี จำำ� นวนยอดผู้้�ติิ ด เชื้้� อ ภายในประเทศ
เพิ่่�มจำำ�นวนสูู ง ขึ้้� น อย่่ า งต่่ อ เนื่่�องและมีี อัั ต รา
การแพร่่ระบาดที่่�เร็็วขึ้้�น จึึงส่่งผลให้้เกิิดการแพร่่
กระจาย COVID-19 ไปทุุกจัังหวััดของประเทศไทย
ซึ่่�งหน่่วยงานจากทุุกภาคส่่วนต่่าง ๆ ของประเทศ
ก็็ต่า่ งร่่วมแรงร่่วมใจกัันขัับเคลื่่�อนแก้้ไขปััญหาวิิกฤต
COVID-19 ของประเทศไทยในครั้้ง� นี้้� ซึ่่�งในบทบาท
ขององค์์กรภาคธุุรกิิจไทย (สมาชิิก TBCSD) ได้้เข้้า
มามีีส่่วนร่่วมสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนแก้้ไขปััญหา
วิิกฤต COVID-19 ผ่่านการดำำ�เนิินงานในรููปแบบ
ต่่ า ง ๆ ตามบริิ บ ทของแต่่ ล ะองค์์ ก ร เพื่่�อร่่ ว ม
เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการช่่วยให้้ประเทศไทยสามารถ
ผ่่านพ้้นวิิกฤตครั้้ง� สำำ�คััญครั้้ง� นี้้�ไปให้้ได้้อย่่างเร็็วที่่�สุุด
เพื่่�อลดความสููญเสีียที่่�จะเกิิดขึ้้�นให้้น้้อยที่่�สุุดเท่่าที่่�
จะทำำ�ได้้อย่่างเต็็มกำำ�ลัังความสามารถ

Finally, due to the third wave of
COVID-19 epidemic in Thailand in May – August
2021, the number of infected people in the
country has continuously increased, the
epidemic rate is faster and COVID-19 spread
to every province of Thailand. So, the agencies
from all sectors of the country should help
to solve together the problem of COVID-19
in Thailand. On behalf of the Thai business
organization (TBCSD members) have an
important role in driving the COVID-19 crisis
problem through various operations according
to the context of each organization in order
to help Thailand get through this critical crisis
as quickly as possible and to reduce the
losses that will occur to the minimum as
possible.

ดร.วิิจารย์์ สิิมาฉายา
เลขาธิิการองค์์กรธุุรกิิจเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย

Dr. Wijarn Simachaya
Secretary General, Thailand Business Council
for Sustainable Development
President of Thailand Environment Institute

WBCSD Update
เรียบเรียงโดย ดร.อรทัย พงศ์รักธรรม

ผู้้�นำำ�ด้้านความยั่่�งยืืนที่่�เป็็นระดัับผู้้�เชี่่�ยวชาญ และผู้้�สร้้างความเปลี่่�ยนแปลงจาก
78 ประเทศทั่่�วโลก จำำ�นวนกว่่า 500 ท่่าน ได้้มาเข้้าร่่วมการประชุุม Virtual Liaison
Delegate ของสภาธุุรกิิจโลกเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (World Business Council
for Sustainable Development: WBCSD) ซึ่่�งได้้จััดการประชุุมขึ้้�น เมื่่�อวัันที่่�
19 - 21 เมษายน 2564 ที่่�ผ่่านมา โดยภายในการประชุุมดัังกล่่าวจะประกอบด้้วย
การบรรยายสรุุปจำำ�นวน 60 ครั้้�ง โดยมีีผู้้�บรรยายจำำ�นวนมากกว่่า 170 ท่่าน เพื่่�อเป็็น
ก า ร เ น้้ น ย้ำำ��
WBCSD Liaison Delegate Meeting:
และอภิิปรายว่่า
องค์์กรภาคธุุรกิิจ
จะสามารถ
เ ปลี่่� ย นแปลง
เชิิงปฏิิรูปู ได้้อย่่างไรในการนำำ�ไปสู่่� “โลกที่่มี� ีจำำ�นวนประชากรมากกว่่า 9 พัันล้้านคนให้้
สามารถดำำ�รงอยู่่� ได้้เป็็นอย่่างดีีภายใต้้ขีีดจำำ�กััดความปลอดภััยของโลก” ซึ่่�งเป็็นวิิสัยั
ทััศน์์ของ WBCSD ในปีี 2593 ซึ่่�งองค์์ความรู้้�ที่่�ได้้รัับจากการประชุุมดัังกล่่าวจะเป็็น
แนวทางปฏิิบััติิที่่�ดีี และประสบการณ์์ในการจััดการกัับภััยคุุกคามต่่อโลก: ภาวะฉุุกเฉิิน
ด้้ า นสภาพอากาศ วิิ ก ฤตการณ์์ ทา งธรรมชาติิ และความเหลื่่� อ มล้ำำ�� ที่่� เ พิ่่� มขึ้้� น
ซึ่่�งภัั ย คุุ ก คามดัั ง กล่่ า วนั้้� น ได้้ ส่่ ง ผลกระทบโดยตรงต่่ อ การอยู่่�รอดของมนุุ ษ ย์์ แ ละ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ

Transformative change
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รููปที่่� 1: ผู้้�นำำ�ด้้านความยั่่�งยืืนที่่�มีีการแบ่่งปัันการเปลี่่�ยนแปลงเชิิงปฏิิรููป
ภายในการประชุุม WBCSD Liaison Delegate
ผู้้�นำำ�ภาคธุุรกิิจในระดัับโลกได้้มีกี ารแลกเปลี่่�ยนองค์์ความรู้้�ในการมีีส่ว่ นร่่วมในด้้านการบริิหารจััดการ
กัับการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนในระดัับโลก ภายใต้้หัวั ข้้อที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ สภาพภููมิอิ ากาศและพลัังงาน หลัักเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียน อาหารและธรรมชาติิ เมืืองและการเคลื่่�อนไหว สัังคม การพััฒนาธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนและ
ผลกระทบในระดัับภููมิิภาคในทวีีปอเมริิกาเหนืือกัับทวีีปเอเชีีย
สภาพภููมิิอากาศและพลัังงาน: ส่่วนนี้้�เน้้นถึึงความท้้าทายและความโปร่่งใส
ในการจััดการกัับการปล่่อยมลพิิษในขอบเขตที่่� 3 โครงการความคิิดริิเริ่่�มถนนอิิฐ
สีีเขีียว (Green Brick Road initiative) ของสภาธุุรกิิจโลกเพื่่�อการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืนและการลงทุุนในการแก้้ปััญหาสภาพภููมิิอากาศ
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หลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน: การอภิิปรายเกี่่�ยวกัับเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนมุ่่�งเน้้น
ไปที่่�ความท้้าทาย เป้้าหมาย และกระบวนการเพื่่�อให้้บรรลุุการทำำ�ให้้บรรจุุภััณฑ์์
เป็็นแบบหมุุนเวีียนได้้ 100% ภายในปีี 2593 และการจััดการขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์
แบบครบวงจร รวมไปถึึงความโปร่่งใสในการรายงานและการเปิิดเผยข้้อมููล
เกี่่�ยวกัับรอยเท้้าพลาสติิกและการจััดการขยะพลาสติิก
อาหารและธรรมชาติิ: ส่่วนนี้้�เน้้นหััวข้้อเกี่่�ยวกัับกรณีีธุุรกิิจและแนวทางการลงทุุน
การเปลี่่�ยนแปลงระบบอาหาร นโยบายและการปฏิิบััติิด้้านสิิทธิิมนุุษยชนในภาคธุุรกิิจ
การเกษตร การเกษตรที่่�เป็็ น มิิ ต รต่่ อ สิ่่�งแวดล้้ อ ม แนวร่่ ว มทางธุุ ร กิิ จ เพื่่�อการลงทุุ น
ด้้านคุุณภาพของทรััพยากรดิิน พฤติิกรรมที่่�ดีีและยั่่�งยืืนเพื่่�อความยั่่�งยืืนของสิ่่�งแวดล้้อม
ความเชื่่�อมโยงของสภาพอากาศ ธรรมชาติิ อาหารและผู้้�คน และปฏิิรููปอนาคตของ
ทรััพยากรน้ำำ��
เมืืองและการเคลื่่�อนไหว: ส่่วนนี้้�เป็็นการนำำ�เสนอภาพรวมของโปรแกรม
Cities & Mobility ของสภาธุุ ร กิิ จ โลกเพื่่�อการพัั ฒ นาอย่่ า งยั่่�งยืื น และ
การจััดระเบีียบทรััพย์์สิินของบริิษััท เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายด้้านความยั่่�งยืืน
และบทบาททางธุุรกิิจเพื่่�อเปลี่่�ยนไปสู่่�การขัับเคลื่่�อนที่่�ยั่่�งยืืนขององค์์กร

สัังคม: มีีการนำำ�เสนอข้้อมููลภาพรวมของคนที่่�มีีสุุขภาพดีีและธุุรกิิจที่่�ดีี รวมทั้้�ง
มีีการหารืือเกี่่�ยวกัับการแก้้ไขปััญหาความไม่่เท่่าเทีียมกััน แผนงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
และกลยุุทธ์์ทัักษะเพื่่�อธุุรกิิจที่่�พร้้อมรองรัับอนาคต
การพัั ฒ นาธุุ ร กิิ จ อย่่ า งยั่่�งยืื น และผลกระทบในระดัั บ ภูู มิิ ภ าคในทวีี ป
อเมริิกาเหนืือกัับทวีีปเอเชีีย: เนื่่�องจากทวีีปอเมริิกาเหนืือและทวีีปเอเชีียเป็็น
ภููมิิภาคที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อการเปลี่่�ยนแปลงเชิิงปฏิิรููป หััวข้้อนี้้�จึึงได้้กล่่าวถึึง
ความสำำ�คัั ญ ของภูู มิิ ภ าคทวีี ป อเมริิ ก าเหนืื อ ที่่�มีี ส่่ ว นร่่ ว มอย่่ า งเต็็ ม ที่่�ในความ
พยายามที่่�จะเปลี่่�ยนแปลง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในภาคการลงทุุนและความร่่วมมืือ
และสำำ�หรัับภููมิิภาคทวีีปเอเชีีย ธุุรกิิจชั้้�นนำำ�จากภููมิิภาคได้้มีีการนำำ�เสนอและ
แลกเปลี่่�ยนข้้อมููลในการดำำ�เนิินงานที่่�กำำ�ลัังดำำ�เนิินการอยู่่�ให้้ที่่�ประชุุมได้้รัับทราบ
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การประชุุม WBCSD Liaison Delegate ของสภาธุุรกิิจโลกเพื่่�อการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน ได้้แสดงให้้เห็็นถึึงเจตจำำ�นงที่่�ชััดเจนขององค์์กรภาคธุุรกิิจทั่่�วโลกว่่าจะดำำ�เนิินการ
เรื่่�องดัังกล่่าวอย่่างเร่่งด่่วนและดำำ�เนิินการร่่วมกัันเพื่่�อสร้้างความเปลี่่�ยนแปลงเชิิงปฏิิรููป
คิิดอย่่างเป็็นระบบและสร้้างคุุณค่่าอย่่างแท้้จริิง เพื่่�อรัักษาโลกของเรา ดัังนั้้�น ผู้้�นำำ�องค์์กร
ควรต้้องคิิดเพื่่�อสร้้างความยืืดหยุ่่�นในการดำำ�เนิินงานธุุรกิิจในระยะยาว
“เวลาแห่่งการเปลี่่�ยนแปลง เวลาสำำ�หรัับการคิิดอย่่างเป็็นระบบ
และเวลาสำำ�หรัับการสร้้างคุุณค่่าอย่่างแท้้จริิง”

โดยในระหว่่างวัันที่่� 26 -28 ตุุลาคม 2564 ที่่�กำำ�ลัังจะมาถึึงนี้้� ทางสภาธุุรกิิจโลกเพื่่�อการ
พััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (World Business Council for Sustainable Development: WBCSD)
ได้้มีีการกำำ�หนดการประชุุม WBCSD Council Meeting 2021 ในรููปแบบ Online ขึ้้�น
ซึ่่�งเป็็นการประชุุมที่่�จะเน้้นการแสดงข้้อมููลเชิิงลึึกเชิิงกลยุุทธ์์ เพื่่�อการบริิหารจััดการกัับภััย
คุุกคาม 3 ประเด็็นของโลก ได้้แก่่ การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ทรััพยากรธรรมชาติิ และ
ความไม่่เท่่าเทีียมกััน ซึ่่�ง WBCSD ได้้เปิิดโอกาสให้้สมาชิิก WBCSD รวมถึึงเครืือข่่ายภููมิิภาค
ของ WBCSD สามารถลงทะเบีียนเข้้าร่่วมการประชุุมดัังกล่่าวได้้ที่่� https://register.wbcsd.
org/events/wbcsd-council-meeting2021-60b89766410204000a83db8e/

ที่่�มา:
1. https://www.wbcsd.org/Overview/Events/WBCSD-events/2021/WBCSD-Virtual-LiaisonDelegate-Meeting (สืืบค้้นเมื่่�อ 10 สิิงหาคม 2564)
2. https://flagshipevents.wbcsd.org/post-ld-meeting-summary/ (สืืบค้้นเมื่่�อ 10 สิิงหาคม 2564)
3. https://flagshipevents.wbcsd.org/council-meeting/ (สืืบค้้นเมื่่�อ 10 สิิงหาคม 2564)
4. https://register.wbcsd.org/events/wbcsd-council-meeting-2021-60b89766410204000a83db8e/ (สืืบค้้นเมื่่�อ 10 สิิงหาคม 2564)
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Energy&Climate Solution
เรียบเรียงโดย บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำ�กัด (มหาชน)

เอ็็กโก กรุ๊๊ป
�

เดิินหน้้า เติิบโตรัับการเปลี่่�ยนผ่่านทางด้้านพลัังงาน
พร้้อมแผนขยายพอร์์ตพลัังงานสะอาด
สนัับสนุุนเป้้าหมายการพัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

เอ็็กโก กรุ๊๊�ป มีีการดำำ�เนิินงานเพื่่�อพััฒนาด้้านความยั่่�งยืืนอย่่างต่่อเนื่่�อง ตามวิิสััยทััศน์์ของ
องค์์กรที่่�จะเป็็น “บริิษััทไทยชั้้�นนำำ�ที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจพลัังงานอย่่างยั่่�งยืืน ด้้วยความใส่่ ใจ
ที่่� จ ะธำำ� รงไว้้ ซึ่่� ง สิ่่� ง แวดล้้ อ มและการพัั ฒ นาสัั ง คม” ด้้ ว ยความเชื่่�อมั่่�นว่่ า “ความยั่่�งยืื น ”
เป็็นรากฐานสำำ�คััญของการเติิบโต และการพััฒนาไปข้้างหน้้า บริิษัทั ได้้พัฒ
ั นาธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน
อย่่างต่่อเนื่่�อง ตามเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนขององค์์การสหประชาชาติิ (Sustainable Development
Goals - SDGs) ทั้้ง� ทางตรง และทางอ้้อม ด้้วยการผนวกเป้้าหมายที่่�กลุ่่�มบริิษัทั สามารถดำำ�เนิินการได้้
เข้้ากัับแผนการดำำ�เนิินงานขององค์์กรให้้มากที่่�สุุด โดยเฉพาะเป้้าหมายที่่� SDG 7 พลัังงานสะอาด
ที่่�ทุุกคนเข้้าถึึงได้้ SDG 9 อุุตสาหกรรม นวััตกรรม และโครงสร้้างพื้้�นฐาน และ SDG 13
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและการบริิหารจััดการพลัังงาน
เอ็็กโก กรุ๊๊�ป ตระหนัักดีีถึึงความสำำ�คััญของการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศที่่�โลกกำำ�ลััง
เผชิิญอยู่่� บริิษััทจึึงมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมด้้วยความตั้้�งใจ
ที่่�จะลดการปลดปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากกระบวนการดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยมีีการกำำ�หนดมาตรการ
ต่่างๆ ในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตและการใช้้พลัังงาน การใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน การลด
ผลกระทบทางสิ่่�งแวดล้้อมจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และการสร้้างจิิตสำำ�นึึกแก่่พนัักงาน คู่่�ค้้า รวมทั้้�ง
ผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของปััญหา ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ควรได้้รัับการดููแล
สำำ�หรัับทิิ ศ ทางการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ในอนาคต เอ็็กโก กรุ๊๊�ป ได้้ปรัับกลยุุทธ์์และทิิศทาง
การดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนผ่่านด้้านพลัังงาน โดยมุ่่�งขยายขอบเขตการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ทั้้�งด้้านการผลิิตและให้้บริิการด้้านพลัังงานอย่่างครบวงจร ได้้แก่่ ธุุรกิิจไฟฟ้้า ซึ่่�งเป็็นธุุรกิิจหลััก
รวมทั้้�งแสวงหาโอกาสการลงทุุนในธุุรกิิจเชื้้อ� เพลิิงและระบบสาธารณููปโภค และธุุรกิิจ Smart
Energy Solution ตอบรัั บ กัั บ เทรนด์์ พ ลัั ง งานโลก ต่่ อ ยอดสู่่�ธุุ ร กิิ จ เชื้้� อ เพลิิ ง และระบบ
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สาธารณููปโภค โดยเตรีียมงบลงทุุนกว่่า 150,000 ล้้านบาท ภายใน 5 ปีี โดยดำำ�เนิินการภายใต้้
กลยุุทธ์์ 4I ได้้แก่่ Invest ลงทุุนในสิินทรััพย์์ที่่�เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนและสร้้างผลตอบแทนที่่�ดีี
ในระยะยาว Improve ปรัับปรุุงและบริิหารสิินทรััพย์์ที่่�มีีอยู่่�ให้้มีีความเป็็นเลิิศ Innovate
ขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจด้้วยนวััตกรรม เพื่่�อสร้้างการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน และ Increase เพิ่่�มความสามารถ
ในการแข่่งขัันด้้านการเงิิน เพื่่�อสร้้างการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนและสร้้างคุุณค่่าระยะยาวให้้แก่่
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย พร้้อมรัับมืือกัับทุุกความเปลี่่�ยนแปลงด้้วยระบบนิิเวศทางธุุรกิิจที่่�แข็็งแกร่่ง
เอ็็กโก กรุ๊๊�ป ยัังคงแสวงหาโอกาสในการลงทุุนใหม่่ โดยเฉพาะในพลัังงานหมุุนเวีียนและ
Smart Energy Solution เพื่่�อให้้สอดรัับกัับทิิศทางของการส่่งเสริิมพลัังงานสะอาดและพลัังงาน
หมุุนเวีียนของโลก โดยมีีแผนเข้้าลงทุุนในโครงการใหม่่ในลัักษณะการควบรวมหรืือเข้้าซื้้อ� กิิจการ
(M&A) ในประเทศเป้้าหมายที่่�มีีฐานการลงทุุนอยู่่�แล้้ว ควบคู่่�ไปกัับต่่อยอดการลงทุุนไปยัังธุุรกิิจ
พลัังงานที่่�เกี่่�ยวเนื่่�อง ได้้แก่่ ธุุรกิิจเชื้้�อเพลิิงและระบบสาธารณููปโภค และธุุรกิิจ Smart Energy
Solution ในฐานะผู้้�ให้้บริิการด้้านนวััตกรรมพลัังงานอย่่างครบวงจร โดยมุ่่�งเน้้นแสวงหาโอกาส
การลงทุุนร่่วมกัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ ทั้้�งตลาดในประเทศและต่่างประเทศ
Investment Direction
Fuel & Other Infrastructure

Power Generation
Conventional

1

Smart Energy Solution
Smart Energy

Renewable

Focus Area :
•
LNG Value Chain
•
Gas Processing & Liquefaction
•
Regasification
•
Fuel Pipeline & Transportation
•
Other Infrastructure
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Focus Area :
•
Solar Energy Solution
•
Energy Storage & Integration to
RE hybrid firm
•
Microgrid Components
•
Energy Management System

Energy&Climate Solution
เรียบเรียงโดย เอสซีจี

เอสซีีจีขี านรัับภาวะฉุุกเฉุินด้้านภูมิอิ ากาศ
เรั่งพัั ฒนานวัตกรัรัมิสีีเขียวอย่างต่อเน่�อง

เพื่่� อความยั่่ง
� ยั่่นตามแนวทาง ESG
ทั่่�วโลกประกาศภาวะฉุุกเฉุินด้้านภูมิิอากาศ หรือ Climate Emergency เพื่ื�อเรียกร้องให้
ทัุ่กคนร่วมิมิือแก้ไขปัญหาของทัุ่กภาคส่่วนอย่างจริงจ่งตั้่�งแตั้่ปลายปี 2016 และเมิื�อส่ิ�นปี 2020
ทั่ี�ผ่่านมิา มิีร่ฐบาลทั่้องถิ่ิ�นกว่า 1,800 แห่งจาก 33 ประเทั่ศพื่ร้อมิใจผ่ล่กด้่นทั่่�งภาคร่ฐ ภาคธุุรกิจ
และประชาชนให้ร่วมิมิือก่นก่อนทั่ี�จะส่ายจนเกินไป โด้ยด้ำาเนินการตั้ามิ พื่่นธุกิจเพื่ื�อแก้ไขและ
ฟื้้น� ฟืู้ปญ
ั หาโลกร้อนจ่บตั้้องได้้มิากข้น� และมิีเป้าหมิายเพื่ือ� การพััฒนาอย่่างย่ัง� ย่ืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) ที่่�ผลัักดัันโดัย่สหประชาชาติิมาเป็นแนวที่างสำาคััญ เช่น
เดั่ย่วกับติลัาดัหลัักที่รัพัย่์แห่งประเที่ศไที่ย่ที่่�ส่งเสริมวัฒนธรรมบรรษััที่ภิิบาลัของบริษััที่
จดัที่ะเบ่ย่นที่่�นอกจากจะบริหารงานอย่่างโปร่งใส จัดัการคัวามเส่�ย่งไดั้ดั่แลั้วย่ังติ้องดัำาเนิน
ธุรกิจอย่่างรับผิดัชอบแลัะคัำานึงถึึงสิ�งแวดัลั้อม สังคัมเพัื�อการเติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืนในระย่ะ
ย่าวหรือ ESG (Environmental, Social and Governance) อ่กดั้วย่
“การเปลั่� ย่ นแปลังของสภิาพั
ภิูมิอากาศเป็นประเดั็นเร่งดั่วนที่่�ติ้องร่บ
จัดัการแลัะให้คัวามสำาคััญ เอสซี่จ่จึงติั�ง
เป้าหมาย่ลัดัการปลั่อย่ก๊าซีเรือนกระจกให้
เข้ ม ข้ น ย่ิ� ง ขึ� น โดัย่เดัิ น หน้ า สู่ อ งคั์ ก รที่่�
ปลั่อย่คัาร์บอนสุที่ธิเป็นศูนย่์ (Net Zero)
ภิาย่ในปี 2050 เพัือ� สนับสนุนการคัวบคัุม
อุณหภิูมเิ ฉลั่ย่� ของโลักไม่ ให้สงู ขึน� เกิน 1.5
องศาเซีลัเซี่ ย่ สติามคัวามติกลังปาร่ ส
(Paris Agreement) โด้ยจะเพื่ิมิ� ส่่ด้ส่่วน
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การใช้พื่ล่งงานชีวมิวลและแหล่งพื่ล่งงานทั่ด้แทั่น ปร่บปรุงประส่ิทั่ธุิภาพื่การใช้พื่ล่งงาน
ให้สู่งข้�น และเร่งวิจัย่ พััฒนาเที่คัโนโลัย่่นวัติกรรมสินคั้า บริการ แลัะโซีลัูชันที่่�ติอบโจที่ย่์
คัวามติ้องการของลัูกคั้าคัวบคัู่ ไปกับการลัดัการปลั่อย่ก๊าซีเรือนกระจกติลัอดัห่วงโซี่
คัุณคั่าในทีุ่กกลัุ่มธุรกิจ พื่ร้อมินำามิาตั้รการด้้านเศรษฐศาส่ตั้ร์กำาหนด้ราคาคาร์บอนภายใน
องค์กร (Internal Carbon Pricing) มิาส่น่บส่นุนการตั้่ด้ส่ินใจลงทัุ่นในโครงการทั่ีมิ� ีส่่วนช่วย
ลด้ก๊าซเรือนกระจก รวมิทั่่�งฟื้้�นฟืู้พื่ื�นทั่ี�ป่าผ่่านโครงการตั้่าง ๆ ทั่่�งภายในและภายนอกพื่ื�นทั่ี�
โรงงานกว่า 660 ไร่ เพื่ือ� เป็นแหล่งดู้ด้ซ่บก๊าซเรือนกระจกและเพื่ิมิ� ความิหลากหลายทั่างชีวภาพื่”
นีค� อื ความิตั้่ง� ใจของเอส่ซีจทั่ี ี� ‘ธนวงษั์ อาร่รชั ชกุลั’ ประธานร่วมคัณะกรรมการการพััฒนา
อย่่างย่ั�งย่ืน แลัะกรรมการผูจ้ ดัั การใหญ่ ธุรกิจเคัมิคัอลัส์ เอสซี่จ่ กล่าวถิ่้งการข่บเคลือ� น
ธุุรกิจของเอส่ซีจีตั้่อจากนี�ไปสู่่แนวทั่าง ESG อย่างมิุง่ มิ่�น โด้ยเฉุพื่าะการร่บมิือก่บภาวะฉุุกเฉุิน
ด้้านภูมิิอากาศอย่างเตั้็มิทั่ี�

เห็นได้้ช่ด้จากการมุ่งพััฒนานวัติกรรมเม็ดัพัลัาสติิกที่่�เป็นมิติรกับสิ�งแวดัลั้อม
การรณรงคั์การจัดัการพัลัาสติิกใช้แลั้วอย่่างคัรบวงจรติัง� แติ่ติน้ ที่าง แลัะการใช้เที่คัโนโลัย่่
ร่ ไซีเคัิลัเพัื�อให้เกิดัการหมุนเว่ย่นกลัับมาใช้ประโย่ชน์ ใหม่ อาที่ิ การพััฒนาแลัะเปลั่�ย่น
ขวดับรรจุภิัณฑ์์ของยู่นิลั่เวอร์จากพัลัาสติิกชนิดั HDPE เป็นพัลัาสติิก HDPE ร่ ไซีเคัิลั
(rHDPE) ถิ่ือเป็นคร่ง� แรกในประเทั่ศไทั่ยทั่ีน� ำาพื่ลาส่ตั้ิกใช้แล้วจากคร่วเรือนหมิุนเวียนกล่บมิา
ผ่ลิตั้เป็นขวด้บรรจุภ่ณฑ์์ใหมิ่ โด้ยใช้นวัติกรรมเม็ดัพัลัาสติิกร่ ไซีเคัิลัคัุณภิาพัสูง (High
Quality Post-Consumer Recycled Resin – PCR) ภิาย่ใติ้แบรนดั์ เอสซี่จ่ กร่น
พัอลัิเมอร์ (SCG Green PolymerTM) เพัื�อติอบโจที่ย่์ผู้บริโภิคัที่่� ใส่ ใจสิ�งแวดัลั้อม
เที่คัโนโลัย่่ร่ ไซีเคัิลัพัลัาสติิก Advanced Recycling Process ซ้�งเป็นนว่ตั้กรรมิ
รีไซเคิลข่�นสู่งทั่ี�เปลี�ยนพื่ลาส่ตั้ิกทั่ี�ใช้แล้วกล่บมิาเป็นว่ตั้ถิุ่ด้ิบตั้่�งตั้้นส่ำาหร่บโรงงานปิโตั้รเคมิี

14
12

ด้้วยกระบวนการทั่ีทั่� น่ ส่มิ่ยและเป็นมิิตั้รตั้่อส่ิง� แวด้ล้อมิ ส่ามิารถิ่นำามิาใช้ผ่ลิตั้เมิ็ด้พื่ลาส่ตั้ิกใหมิ่ได้้
ถิ่ือเป็นส่่วนหน้�งทั่ี�ช่วยลด้ปัญหาการส่ะส่มิของปริมิาณขยะพื่ลาส่ตั้ิกในประเทั่ศมิีทั่ี�มิากถิ่้ง
2 ล้านตั้่นตั้่อปีได้้ และเมิื�อตั้้นปี 2021 ทั่ี�ผ่่านมิาได้้มิีการติั�งโรงงานที่ดัสอบการผลัิติ หรือ
Demonstration Plant แห่งแรกในประเที่ศไที่ย่ที่่�จังหวัดัระย่อง มิีกำาล่งการผ่ลิตั้
4,000 ตั้่นตั้่อปีและมิีแนวโน้มิขยายการผ่ลิตั้มิากข้�นในอนาคตั้ ถึือเป็นแนวคัิดัที่่�คัรบที่ั�ง
กระบวนการติลัอดัห่วงโซี่คัณ
ุ คั่า ส่อด้คล้องก่บทั่ิศทั่าง “ธุรกิจปิโติรเคัม่เพัือ� คัวามย่ัง� ย่ืน”
ทั่ีน� ำาแนวคิด้ SDGs และ ESG มิาเป็นส่่วนหน้ง� ในกลยุทั่ธุ์ธุรุ กิจ โด้ยมิีกลยุทั่ธุ์เศรษฐกิจหมิุนเวียน
เป็นตั้่วข่บเคลื�อนส่ำาค่ญในการส่ร้างธุุรกิจปิโตั้รเคมิีเพื่ื�อความิย่�งยืนอย่างทั่ี�ตั้่�งใจ

ในส่่วนของการประยุ่กติ์ ใช้เที่คัโนโลัย่่ดัจิ ที่ิ ลัั เพัือ� ลัดัการใช้พัลัังงานแลัะลัดัการปลั่อย่
ก๊าซีเรือนกระจก ธุุรกิจ เคมิิคอลส่์ เอส่ซีจี ได้้ใช้คัวามเช่�ย่วชาญดั้านกระบวนการผลัิติ
รวมกับเที่คัโนโลัย่่ปัญญาประดัิษัฐ์์ (AI Supervisory) ที่างดั้านการจัดัการพัลัังงาน
มิาช่วยวิเคราะห์ตั้ว่ แปรส่ำาค่ญในกระบวนการผ่ลิตั้ทั่ีมิ� คี วามิซ่บซ้อนและเปลีย� นแปลงตั้ลอด้เวลา
เพื่ื�อเส่ริมิความิส่ามิารถิ่ให้หน่วยการผ่ลิตั้เห็นโอกาส่ลด้การใช้พื่ล่งงานและลด้การปลด้ปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้้อย่างมิีประส่ิทั่ธุิภาพื่ตั้ลอด้เวลา

15
13

นอกจากนี� การเปลี�ยนวิถิ่ีการใช้พื่ล่งงานของมินุษย์จากการเผ่าผ่ลาญเชื�อเพื่ลิงแบบเด้ิมิ
มิาเป็นพื่ล่งงานส่ะอาด้ เป็นอีกหน้�งแนวทั่างทั่ี�ช่วยแก้วิกฤตั้ส่ภาพื่อากาศได้้ ซ้�ง SCG ส่งเสริม
การใช้พัลัังงานแสงอาที่ิติย่์ โดัย่พััฒนาเป็นนวัติกรรมโซีลัูชัน ที่่�คัรอบคัลัุมในทีุ่กมิติิ
แมิ้แตั้่บนผ่ืนนำ�าก็ส่ามิารถิ่ตั้ิด้ตั้่�งแผ่งโซลาร์เซลล์ได้้ เมิื�อกลุ่มิธุุรกิจเคมิิคอลส่์ซ�ง้ มิีความิเชี�ยวชาญ
ด้้านนว่ตั้กรรมิพื่ลาส่ตั้ิกได้้พื่ฒ
่ นา SCG Floating Solar Solutions ทีุ่น่ ลัอย่นำ�าแลัะระบบ
ย่ึดัโย่งสำาหรับติิดัติั�งแผงโซีลัาร์เซีลัลั์ขึ�นเป็นราย่แรกของประเที่ศไที่ย่ เพื่ื�อแปลงพื่ล่งงาน
แส่งอาทั่ิ ตั้ ย์ เ ป็ น พื่ล่ ง งานไฟื้ฟื้้ า ทั่ี� นำา ไปใช้ ป ระโยชน์ ก่ บ ธุุ ร กิ จ ทั่่� ง ภาคอุ ตั้ ส่าหรกรรมิและ
ภาคการเกษตั้รได้้ ซ้� ง ช่ ว ยลด้ตั้้ น ทัุ่ น บริ ห ารจ่ ด้ การพื่ื� น ทั่ี� ผ่ิ ว นำ�า อย่ า งมิี ป ระส่ิ ทั่ ธุิ ภ าพื่และ
ส่ร้ า งโอกาส่ทั่างธุุ ร กิ จ ด้้ า นพื่ล่ ง งานส่ะอาด้ ขณะทั่ี� ก ลุ่ มิ ธุุ ร กิ จ ซี เ มินตั้์ ผ่ลิ ตั้ ภ่ ณ ฑ์์ ก่ อ ส่ร้ า ง
ทั่ี�มิีความิเชี�ยวชาญระบบโซลาร์บนหล่งคาตั้่วจริงก็พื่ฒ
่ นา SCG Solar Roof Solutions
สำาหรับติิดัติัง� บนหลัังคัาบ้าน อาคัารแลัะโรงงาน เหมาะสำาหรับเจ้าของบ้านหรือผูป้ ระกอบ
การที่่� ติ้ องการลัดัราย่จ่ า ย่คั่ า ไฟฟ้ า ซ้�งทั่่�งคู่ถิ่ือเป็นนว่ตั้กรรมิทั่ี�คุ้มิค่าก่บการลงทัุ่นและ
ย่งใช้ประโยชน์พื่ล่งงานแส่งอาทั่ิตั้ย์ทั่ี�มิีอย่างเหลือเฟื้้อ
ส่่วนธุรกิจบรรจุภิณ
ั ฑ์์อย่่าง SCGP ก็ตั้ระหน่กถิ่้งพื่ฤตั้ิกรรมิของผู่บ้ ริโภคทั่ีเ� ปลีย� นแปลง
ไป การซือ� ส่ินค้าออนไลน์ทั่เี� พื่ิมิ� สู่งข้น� ทั่ำาให้ความิตั้้องการใช้งานบรรจุภณ
่ ฑ์์และการขนส่่งเตั้ิบโตั้
อย่างก้าวกระโด้ด้ จ้งคิด้ค้นนว่ตั้กรรมิเพื่ื�อพื่่ฒนาบรรจุภ่ณฑ์์ทั่ี�เป็นมิิตั้รก่บส่ิ�งแวด้ล้อมิ โด้ยทั่ี�
ย่งใช้งานได้้ส่ะด้วก มิีประส่ิทั่ธุิภาพื่สู่ง น่�นคือ R-1 บรรจุภิัณฑ์์พัอลัิเมอร์แบบอ่อนที่่�ที่ำาจาก
ฟิลั์มประกบติิดักันหลัาย่ชั�นโดัย่ใช้วัสดัุชนิดัเดั่ย่วกัน แตั้่ละช่�นทั่ำาหน้าทั่ี�แตั้กตั้่างก่น เช่น

16
14

การพื่ิมิพื่์ ก่นความิชืน� ป้องก่นแรงกระแทั่ก ทั่ำาให้ส่ามิารถิ่นำาไป
รีไซเคิลได้้อย่างส่มิบูรณ์ โด้ยเป็นทั่ี�ยอมิร่บของภาคการผ่ลิตั้
และนำาไปใช้ ในบรรจุภิัณฑ์์ของอาหารแลัะผลัิติภิัณฑ์์ชั�นนำา
หลัากหลัาย่แบรนดั์
นอกจากการปร่บตั้่วในระด้่บองค์กรแล้ว เอส่ซีจยี ง่ ริเริมิ� โคัรงการเกษัติรปลัอดัการเผา
หรือ Zero Burn เพัื�อรับซีื�อผลัผลัิติเหลัือที่ิ�งจากเกษัติรกรที่ั�งฟางข้าว ใบอ้อย่ แลัะ
ซีังข้าวโพัดั เพัื�อนำามาอัดัแปรรูปเป็นเชื�อเพัลัิงช่วมวลัขนาดัเลั็กแติ่ม่คัวามหนาแน่นสูง
ส่ามิารถิ่ขนส่่งในจำานวนมิากเพื่ือ� ใช้เป็นพื่ล่งงานในหมิ้อเผ่าของโรงงานปูนซีเมินตั้์ ซ้ง� โครงการนี�
ช่วยลัดัการเผาไร่ซี�ึงก่อให้เกิดัมลัพัิษัโดัย่เฉพัาะฝุุ่�น PM2.5 ที่่�เป็นภิัย่ติ่อสุขภิาพั รวมที่ั�ง
ย่ังสร้างราย่ไดั้ ให้กับเกษัติรกร ถิ่ือเป็นการย่กระดัับคัุณภิาพัช่วิติของชุมชนไปพัร้อมกับ
การแก้ปัญหาโลักร้อนทั่ี�ทั่ำาได้้จริงและทั่ำาได้้ทั่่นทั่ี
นี�เป็นเรื�องเล่าบางส่่วน
ของส่ิ�งทั่ี�เอส่ซีจีได้้เร่งปร่บตั้่ว
เพื่ื� อ ร่ ว มิแก้ ไ ขปั ญ หาจาก
ภาวะฉุุกเฉุินด้้านภูมิิอากาศทั่ี�
ทั่้าทั่ายมิากข้�นทัุ่กว่น เชื�อว่า
จะเป็ น แรงบ่ น ด้าลใจให้
ทัุ่ ก ภาคส่่ ว นในการร่ ว มิก่ น
ดู้ แ ลโลกใบนี� แ ละนำา ไปสู่่
บริ บ ทั่ใหมิ่ ข องโลกธุุ ร กิ จ ทั่ี�
ตั้้ อ งใส่่ ใจตั้่ อ หล่ ก เศรษฐกิ จ
หมิุ น เวี ย น เร่ ง คิ ด้ เพื่ื� อ ทั่ำา
ส่ิ� ง ใ ห มิ่ ด้้ ว ย ก า ร พื่่ ฒ น า
นว่ ตั้ กรรมิและเทั่คโนโลยี
เพื่ือ� บรรลุเป้าหมิายการพื่่ฒนา
อย่างย่�งยืนและร่กษาส่มิดุ้ล
ของโลกใบนี�ไปด้้วยก่น
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The Way For Sustainability
เรียบเรียงโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจและผลิต จำ�กัด

โครงการ “ตามรอยพ่่ อฯ” ก้้าวสู่่�ปีที่
ี ่� 9
ตอกย้ำำ�บทบาท “สื่่� อพอดีี”

เดิินหน้้าสร้้างแรงบัันดาลใจและองค์์ความรู้้�ศาสตร์์พระราชา

ให้้คนไทยสู้้�ทุุกวิิกฤตอย่่างยั่่�งยืืน
จััดกิิจกรรมรณรงค์์ควบคู่่�การสร้้างองค์์ความรู้้�
ผ่่านบทเรีียนออนไลน์์

“คู่่�มืือสู่่�วิิถีีกสิิ กรรมธรรมชาติิ”

คลิิปความรู้้� “ปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง”
โครงการ “พลัังคนสร้้างสรรค์์ โลก รวมพลัังตามรอยพ่่อของแผ่่นดิิน” (ตามรอยพ่่อฯ)
เดิินหน้้าสู่่�ปีีที่่� 9 ร่่วมฝ่่าวิิกฤตโควิิด-19 มุ่่�งทำำ�หน้้าที่่� “สื่่�อพอดีี” ให้้ข้้อมููลความรู้้�เกี่่�ยวกัับศาสตร์์
พระราชาและหลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียงแก่่ชาวไทย เพื่่�อสร้้างแรงบัันดาลใจสู่่�การลงมืือปฏิิบััติิ
อัันจะเป็็นเกราะป้้องกัันจากวิิกฤตโควิิด-19 และวิิกฤตอื่่น� ๆ ได้้อย่่างยั่่�งยืืน ภายใต้้แนวคิิด “9 ปีี แห่่งพลััง
สามััคคีี ฟัันฝ่่าทุุกวิิกฤต สู่่�ทางรอดที่่�ยั่่�งยืืน” ด้้วยการจััดทำำ�บทเรีียนออนไลน์์ “คู่่�มืือสู่่�วิิถีีกสิิกรรม
ธรรมชาติิ” เพื่่�อให้้ผู้้�สนใจได้้ศึึกษาทฤษฎีีและแนวทางการปฏิิบััติิ พร้้อมด้้วยคลิิปให้้กำำ�ลัังใจและ
สร้้างแรงบัันดาลใจจาก 7 บรมครูู เผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ของและเฟซบุ๊๊�กของโครงการฯ ควบคู่่�กัับ
การจััดกิิจกรรมเอามื้้�อสามััคคีีที่่�จัังหวััดนครราชสีีมา และพระนครศรีีอยุุธยา และกิิจกรรมประกาศ
ความสำำ�เร็็จ 9 ปีีของโครงการที่่จั� งั หวััดสระบุุรีี และรายการ “เจาะใจ” โดยวางมาตรการความปลอดภััย
ด้้านสุุขอนามััยของผู้้�ร่่วมกิิจกรรมอย่่างเข้้มข้้น
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นายไตรภพ โคตรวงษา ประธานมููลนิิธิกิ สิิกรรมธรรมชาติิ กล่่าวว่่า “เนื่่�องจากการระบาดของ
โควิิด-19 ส่่งผลกระทบอย่่างยิ่่�งกัับคนไทยทุุกคน มููลนิิธิิกสิิกรรมธรรมชาติิและเครืือข่่ายจึึงได้้เตรีียม
การวางแผนรัับมืือกัับวิิกฤตในครั้้�งนี้้� เบื้้�องต้้นได้้จััดทััพรัับมืือโรคระบาด ระดมเครืือข่่ายและประชาชน
ที่่�สนใจมาร่่วมกัันทำำ�งาน รวมถึึงการจััดตั้้�งทีีม “สื่่�อพอดีี” เพื่่�อสื่่�อสารให้้ความรู้้� ให้้ข้้อมููล แนะทางออก
จากวิิกฤตในครั้้�งนี้้�”
นายอาทิิตย์์ กริิชพิิพรรธ ผู้้�จััดการใหญ่่ฝ่่าย
สนัับสนุุนธุุรกิิจ บริิษััท เชฟรอนประเทศไทยสำำ�รวจ
และผลิิต จำำ�กััด เปิิดเผยว่่า “โครงการตามรอยพ่่อฯ
พร้้อมที่่จ� ะเข้้าไปเสริิมและสนัับสนุุนยุทุ ธศาสตร์์การเตรีียม
การรัั บ มืื อ วิิ ก ฤตโควิิ ด -19 ของมูู ล นิิ ธิิ ฯ อย่่ า งเต็็ ม ที่่�
ในฐานะสื่่� อพอดีี เพื่่� อสร้้ างความรู้้� ค วามเข้้ าใจให้้ เ กิิ ด
การนำำ�องค์์ความรู้้�ศาสตร์์พระราชาไปลงมืือปฏิิบััติิจน
เกิิดผลเป็็นรููปธรรม ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�โครงการตามรอยพ่่อฯ
ดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�องจนถึงึ ปีีนี้้เ� ป็็นปีที่ี ่� 9 ผ่่านกิิจกรรม
ลงพื้้�นที่่�และการสื่่�อสารผ่่านช่่องทางต่่างๆ ซึ่่�งประสบ
ความสำำ�เร็็จเป็็นอย่่างดีี มีีผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมจากทั่่ว� ประเทศ
กว่่า 20,000 คน และยัังมีีผู้้�ที่ไ�่ ด้้รับั ความรู้้�และแรงบัันดาลใจ
จากสื่่�อที่่�โครงการผลิิตขึ้้�นอีีกมากมาย โดยเราจะมุ่่�งทำำ�
หน้้าที่่�นี้้�อย่่างเข้้มแข็็งและต่่อเนื่่�องเพื่่�อสื่่�อสารว่่าศาสตร์์
พระราชาคืือทางรอดจากทุุกวิิกฤตอย่่างแท้้จริิง”
นายอาทิิตย์์ กล่่าวต่่อไปว่่า “โครงการตามรอยพ่่อฯ ปีี 9 จััดขึ้้�นภายใต้้แนวคิิด ‘9 ปีี แห่่งพลััง
สามััคคีี ฟัันฝ่่าทุุกวิิกฤต สู่่�ทางรอดที่่�ยั่่�งยืืน’ จะเดิินหน้้าจััดกิิจกรรมหลากหลายรููปแบบ โดยเน้้นช่่องทาง
ออนไลน์์เพื่่�อให้้เข้้ากัับสถานการณ์์ปััจจุุบััน โดยมีีไฮไลท์์คืือการจััดทำำ�บทเรีียนออนไลน์์คู่่�มืือสู่่�วิิถีีกสิิกรรม
ธรรมชาติิในรููปแบบบทความและวีีดิิทัศั น์์ บอกเล่่าเนื้้�อหาเกี่่ย� วกัับศาสตร์์พระราชาและปรััชญาเศรษฐกิิจ
พอเพีียง ครอบคลุุมทั้้�งภาคทฤษฏีีและปฏิิบััติิ รวม 14 บท เพื่่�อให้้ผู้้�สนใจสามารถนำำ�องค์์ความรู้้�
ไปลงมืือทำำ�เองได้้ หากติิดขััดหรืือสงสััยเรามีีช่่องทางถามตอบในสื่่�อออนไลน์์ของโครงการทั้้�งเว็็บไซต์์
เฟซบุ๊๊�กและไลน์์ (@inspiredbytheking) โดยเมื่่อ� เร็็วๆ นี้้� โครงการตามรอยพ่่อฯ ได้้เผยแพร่่คลิิป ‘ปรััชญา
เศรษฐกิิจพอเพีียง’ ซึ่่ง� เป็็นบทเรีียนแรกของคู่่�มืือกสิิกรรมธรรมชาติิ บนช่่องทางออนไลน์์ของโครงการฯ”
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“นอกจากนั้้�น โครงการตามรอยพ่่อฯ ปีี9 ยัังมีีแผนที่่จ� ะจััดกิิจกรรมเอามื้้อ� สามััคคีีที่่� จ.นครราชสีีมา
และพระนครศรีีอยุุธยา ณ พื้้�นที่่�ของคนมีีใจที่่�นำำ�ศาสตร์์พระราชาไปปฏิิบััติิจนประสบความสำำ�เร็็จ
เพื่่�อให้้ผู้้�สนใจได้้มาเรีียนรู้้�และเกิิดแรงบัันดาลใจผ่่านการทำำ�กิิจกรรมลงแขกอย่่างโบราณ และยัังกำำ�หนด
จะจััดงานสรุุปผลการดำำ�เนิินโครงการ 9 ปีี ที่่ส� วนล้้อมศรีีริินทร์์ จ.สระบุุรีี ที่่เ� ป็็นจุดุ เริ่่ม� ต้้นโครงการอีีกด้้วย
โดยจะวางมาตรการความปลอดภััยด้้านสุุขอนามััยและการเว้้นระยะห่่างของผู้้�ร่่วมกิิจกรรมอย่่างเข้้มข้้น
และส่่งท้้ายด้้วยการรวบรวมคนต้้นแบบและบรมครููผู้้�มีีบทบาทสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนโครงการฯ ตลอด
ทั้้�ง 9 ปีี เพื่่�อถ่่ายทอดเรื่่�องราวความประทัับใจในรายการเจาะใจซึ่่�งจะออกอากาศทางช่่อง MCOT HD”
ดร.วิิวัฒ
ั น์์ ศััลยกำำ�ธร นายกสมาคมดิินโลก และ
ผู้้�ก่่อตั้้�งมููลนิิธิิกสิิกรรมธรรมชาติิ กล่่าวว่่า “พระบาท
สมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิพิ ลอดุุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิิตร ได้้พระราชทานข้้อความ ‘สามััคคีีเป็็นพลังั
ค้ำำ��จุุนแผ่่นดิินไทย’ เตืือนสติิคนไทยผ่่าน ส.ค.ส. ปีี พ.ศ.
2547 ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�คณะทำำ�งานยึึดมั่่�นถืือมั่่�นในการทำำ�งาน
อย่่างมีีสติิมาตลอดระยะเวลา 9 ปีี ของการดำำ�เนิินโครงการ
ตามรอยพ่่อฯ ซึ่่�งไม่่ว่่าจะเกิิดปััญหาหรืือวิิกฤตใดก็็ตาม
ทั้้�งวิิกฤตด้้านสิ่่�งแวดล้้อม โรคระบาด ภััยแล้้ง หมอกควััน
วิิกฤตด้้านเศรษฐกิิจ วิิกฤตด้้านความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางสัังคม
และวิิกฤตด้้านการเมืือง ศาสตร์์พระราชา คืือ องค์์ความรู้้�
ในการจััดการ ดิิน น้ำำ�� ป่่า และพััฒนาคน ก็็จะเป็็นทางรอด
ที่่ยั่่� ง� ยืืนในทุุกวิิกฤต ทำำ�ให้้เราสามารถพึ่่ง� พาตนเองได้้อย่่าง
พอกิิน พอใช้้ พออยู่่� พอร่่มเย็็น ทั้้�งยัังสามารถแบ่่งปััน
และสร้้างรายได้้ เป็็นการสร้้างความมั่่�นคงอย่่างยั่่�งยืืน
โดยเฉพาะเมื่่�อมีีการระบาดของไวรััสโควิิด-19 ไปทั่่�วโลก
ความอดอยากขาดแคลนอาหารในโลกจะมีีขึ้้�นอย่่างแน่่นอน คนที่่�แม้้ไม่่เจ็็บป่่วยก็็จะได้้รัับ
ผลกระทบจากการไม่่มีีอาหารกิิน ฉะนั้้�นจึึงต้้องสร้้างฐาน 4 พอ คืือ พอกิิน พอใช้้ พออยู่่� และ
พอร่่มเย็็น ให้้แน่่น ให้้พึ่่�งตนเองให้้ได้้จริิง ต้้องมั่่�นคงแข็็งแรงพอ จึึงจะมีีกำำ�ลัังไปช่่วยคนอื่่�น
ให้้ รอดไปด้้ วยกััน โดยเชื่่� อมั่่�นว่่าความสามัั คคีีของเครืื อข่่ ายและคนไทยทุุ กคนจะเป็็นพลัั ง
ให้้เรารอดจากทุุกวิิกฤตได้้อย่่างยั่่�งยืืน”
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ผู้้�ที่่�สนใจติิดตามกิิจกรรมในโครงการ “พลัังคนสร้้างสรรค์์โลก รวมพลัังตามรอยพ่่อของแผ่่นดิิน”
ได้้ทาง www.facebook.com/ajourneyinspiredbytheking หรืือดููรายละเอีียดที่่�
https://ajourneyinspiredbytheking.org

https://ajourneyinspiredbytheking.org

19

The Way For Sustainability
เรียบเรียงโดย บริษัท วีนิไทย จำ�กัด (มหาชน)

ความมุ่่�งมั่่�นและความร่่วมมืือในระยะยาว

“เราเติิบโตก้้าวไกลไปด้้วยกััน
ในฐานะพัั น ธมิิ ต รที่่� ท่่ า นไว้้ ว างใจ
และเปี่่� ย มด้้ ว ยนวัั ต กรรม” นี่่� คืื อ
วิิสัยั ทััศน์์ที่ช่� าววีีนิไิ ทยทุุกคนยึึดมั่่น�
และยึึ ด โยงกัั บ ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีีย
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจตลอดมา เพื่่อ� ให้้
แน่่ ใ จว่่ า ทุุกความสำำ� เร็็ จ ที่่� เ กิิ ดขึ้้� น
นั้้� น มิิ ไ ด้้ ส่่ ง ผลดีีต่่ อ เพีี ย งวีี นิิ ไ ทย
เท่่านั้้�น หากแต่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ทุุุ�กภาคส่่ ว นหรืื อ สัั ง คมโดยรวม
ด้้วยเช่่นกัันไม่่ทางตรงก็็ทางอ้้อม
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การดำำ�เนิินโครงการเพื่่�อสัังคมถืือเป็็นพัันธกิิจหนึ่่�งที่่�วีีนิิไทยได้้แสดงให้้เห็็นถึึงความมุ่่�งมั่่�น
ในการช่่ ว ยพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ของคนในสัั ง คมให้้ ดีี ยิ่่� งขึ้้� น หนึ่่�งในหลายโครงการที่่�วีี นิิ ไ ทย
มีี ค วามภาคภูู มิิ ใจเป็็ น อย่่ า งยิ่่�งคืื อ การปลูู ก และฟื้้� น ฟูู ป ะการัั ง จากข้้ อ มูู ล ของสถาบัั น วิิ จัั ย
เพื่่�อการพััฒนาประเทศไทย (ทีีดีีอาร์์ไอ)* ได้้กล่่าวว่่า ประเทศไทยมีีอาณาเขตทางทะเลกว่่า
320,000 ตารางกิิโลเมตร หรืือประมาณร้้อยละ 60 ของอาณาเขตทางบก และมีีความยาว
ของชายฝั่่�งทะเลกว่่า 3,100 กิิโลเมตร ครอบคลุุม 23 จัังหวััด ทำำ�ให้้ทรััพยากรทางทะเลสามารถ
สร้้างมููลค่่าทางเศรษฐกิิจให้้กัับประเทศไทยอย่่างมาก คณะอนุุกรรมการจััดการองค์์ความรู้้�
เพื่่�อผลประโยชน์์แห่่งชาติิทางทะเลทำำ�การศึึกษาพบว่่าประเทศไทยมีีมููลค่่าผลประโยชน์์แห่่งชาติิ
ทางทะเลไม่่น้้อยกว่่า 24 ล้้านล้้านบาท ด้้วยเหตุุนี้้�การมีีส่่วนร่่วมของวีีนิิไทยในการช่่วยทำำ�ให้้
ทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�งมีีความอุุดมสมบููรณ์์จึึงเป็็นการสร้้างความยั่่�งยืืนให้้แก่่สัังคมไทย
ด้้วยเช่่นกััน เพราะปะการัังนั้้�นไม่่เพีียงแต่่เป็็นแหล่่งอนุุบาลสััตว์์น้ำำ��และเป็็นที่่�คุ้้�มภััยให้้สััตว์์ทะเล
ได้้หากิินเติิบใหญ่่จนเป็็นส่่วนสำำ�คััญในห่่วงโซ่่อาหารเท่่านั้้�น หากยัังเป็็นแหล่่งสร้้างรายได้้จาก
การท่่องเที่่�ยวให้้แก่่คนในท้้องถิ่่�นและประเทศได้้อย่่างมหาศาลอีีกด้้วย

* https://tdri.or.th/2020/09/blue-economy-thailand/
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“โครงการขยายพัันธุ์์�ปะการัังเขากวางโดยใช้้ท่่อพีีวีีซีี” ได้้เริ่่�มดำำ�เนิินการมาตั้้�งแต่่ปีีพ.ศ. 2546
โดยมููลนิิธิิกิิจกรรมวิิทยาศาสตร์์ทางทะเลและการอนุุรัักษ์์ ในความอุุปถััมภ์์ของบมจ.วีีนิิไทย โดยมีี
ท่่านอาจารย์์ประสาน แสงไพบููลย์์ เป็็นประธานมููลนิิธิิฯ ได้้เริ่่�มต้้นทดลองปลููกปะการัังด้้วยท่่อพีีวีีซีี
จำำ�นวน 10,000 กิ่่�ง ในท้้องทะเลชายฝั่่�งแสมสารจนสำำ�เร็็จในเชิิงวิิชาการและเป็็นที่่�ยอมรัับจาก
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ทำำ�ให้้แน่่ใจว่่าวิิธีีการดัังกล่่าวสามารถขยายผลต่่อไปได้้ จึึงมีีความมุ่่�งมั่่�นตั้้�งเป้้าหมาย
ขยายการปลููกปะการัังเป็็นจำำ�นวน 80,000 กิ่่�ง ใน 5 พื้้�นที่่�ของทะเลอ่่าวไทย อัันได้้แก่่ ชายฝั่ง่� แสมสาร
และเกาะขาม จัังหวััดชลบุุรีี เกาะเสม็็ด จัังหวััดระยอง เกาะหวาย จัังหวััดตราด และเกาะทะลุุ
จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ โดยได้้รัับพระมหากรุุณาธิิคุุณจากสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จ
พระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีีเสด็็จพระราชดำำ�เนิินทรงเป็็นประธานในพิิธีีเปิิดโครงการ
“วีีนิิไทยร่่วมใจปลููกปะการััง ๘๐,๐๐๐ กิ่่�งที่่�เริ่่�มต้้นเพื่่�อล้้นเกล้้า” และทรงปลููกปะการัังกิ่่�งแรก
พระราชทานให้้แก่่โครงการฯ
ด้้วยภารกิิจที่่�ใหญ่่ขึ้้�นขณะที่่�ทรััพยากรบุุคคลยัังมีีจำำ�กััด การมีีพัันธมิิตรที่่�มุ่่�งมั่่�นพร้้อมสนัับสนุุน
เดิินเคีียงข้้างกัันตลอดระยะเวลากว่่า 10 ปีี ดัังเช่่น กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง มหาวิิทยาลััย
ราชภััฏรำำ�ไพพรรณีี กองทััพเรืือ และชุุมชนท้้องถิ่่�นทั้้�ง 5 พื้้�นที่่� รวมถึึงนัักเรีียน นัักศึึกษาและประชาชน
ทั่่�วไปที่่�มาร่่ ว มกิิ จ กรรมปลูู ก ปะการัั ง กว่่ า 120,000 คน จึึ ง เป็็ น พลัั ง สำำ�คัั ญ ที่่�ทำำ�ให้้ โ ครงการฯ
ประสบความสำำ�เร็็จตามเป้้าหมายอย่่างงดงามได้้อีีกครั้้�ง
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ถึึงกระนั้้�น วีีนิิไทยและมููลนิิธิิฯ รวมถึึงพัันธมิิตรยัังคงมุ่่�งมั่่�นท้้าทายเป้้าหมายใหม่่ที่่�ใหญ่่ยิ่่�งกว่่า
โดยจะขยายพื้้�นที่่�ฟื้้�นฟููปะการัังให้้ครอบคลุุมทุุกจัังหวััดติิดทะเล ภายใต้้โครงการ “วีีนิิไทยร่่วมใจ
ปลููกปะการััง” ด้้วยความมุ่่�งหมายว่่าจะมีีส่่วนช่่วยให้้ประเทศมีีความยั่่�งยืืนด้้วยความอุุดมสมบููรณ์์
ของทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง ทั้้�งนี้้�โครงการฯ ได้้มีีโอกาสต้้อนรัับพัันธมิิตรใหม่่ที่่�จะช่่วยส่่งเสริิม
ให้้การดำำ�เนิินงานประสบความสำำ�เร็็จเป็็นอย่่างดีี ได้้แก่่ กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช
และสถาบัันวิิจััยทรััพยากรทางน้ำำ�� จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ความมุ่่�งมั่่�นและความร่่วมมืือของกลุ่่�มอนุุรักั ษ์์ในชุุมชนท้้องถิ่่�นที่่�เข้้าร่่วมโครงการฯ คืือหััวใจสำำ�คััญ
ของการขยายพื้้�นที่่�ในครั้้�งนี้้� นอกจากกลุ่่�มอนุุรัักษ์์จะได้้รัับการถ่่ายทอดความรู้้� เทคนิิค ประสบการณ์์
และคำำ�แนะนำำ�จากผู้้�เชี่่�ยวชาญเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การปฏิิบััติิให้้สำำ�เร็็จแล้้ว ยัังมีีภารกิิจในการถ่่ายทอดความรู้้�
และประสบการณ์์นั้้�นให้้แก่่กลุ่่�มอนุุรัักษ์์อื่่�นๆ ที่่�สนใจด้้วย ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้งานฟื้้�นฟููปะการัังเป็็นไปได้้
อย่่างรวดเร็็วและยั่่�งยืืน
ถึึงแม้้การไปถึึงเป้้าหมายในครั้้�งนี้้�จะอีีกยาวไกล แต่่วีีนิิไทยและมููลนิิธิิฯ เชื่่�อมั่่�นเหลืือเกิินว่่า
ความมุ่่�งมั่่�นและความร่่วมมืือระหว่่างพัันธมิิตรทั้้�งภาครััฐ ภาคการศึึกษา ภาคเอกชนและภาคประชาชน
เพื่่�อยัังประโยชน์์แก่่สัังคมส่่วนรวมและประเทศชาติิในครั้้�งนี้้�จะประสบความสำำ�เร็็จเป็็นอย่่างแน่่แท้้
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Sustainable Development
เรียบเรียงโดย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

Dow เดิินหน้้าสู้้�โลกร้้อน
จัับมืือ ทช. และ IUCN

ลดขยะพลาสติิก

อนุุรัักษ์์ป่า่ ชายเลนครบวงจรอย่่างมีีส่่วนร่่วม

กลุ่่�ม บริิษััท ดาว ประเทศไทย (Dow) เร่่งเครื่่�องเดิินหน้้าเป้้าการทำำ�งานใหม่่ที่่�เพิ่่�งเปิิดตััวทั่่�วโลก
ในปีีที่่�ผ่่านมา เน้้นลดผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (Climate Chage) และ
ขยะพลาสติิก เปิิดโครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance หรืือ “ดาว - เครืือข่่ายชายฝั่่�ง
รัักษ์์พิิทัักษ์์ป่่าชายเลน เพื่่�อความยั่่�งยืืน” (#รัักษ์์ป่่าเลนลดโลกร้้อน) ขัับเคลื่่�อนโรดแมปยกระดัับ
การอนุุรัักษ์์ป่่าชายเลนอ่่าวไทย-อัันดามัันครบวงจรอย่่างมีีส่่วนร่่วม โดยร่่วมมืือกัับกรมทรััพยากร
ทางทะเลและชายฝั่่ง� (ทช.) กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม และ องค์์การระหว่่างประเทศ
เพื่่�อการอนุุรัักษ์์ธรรมชาติิ (IUCN) เตรีียมเปิิดตััวป่่าชายเลนปากน้ำำ��ประแส จัังหวััดระยอง เป็็นพื้้�นที่่�
นำำ�ร่่องก่่อนขยายไปยัังป่่าชายเลนที่่�สำำ�คััญใน 5 จัังหวััด ทั่่�วประเทศ
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นายฉััตรชััย เลื่่�อนผลเจริิญชััย ประธานบริิหาร กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย กล่่าวว่่า
“เพื่่�อมุ่่�งหน้้าสู่่�วิิสััยทััศน์์ในการเป็็นบริิษััทด้้านแมททีีเรีียล ไซแอนซ์์ที่่�ยั่่�งยืืนที่่�สุุดในโลก Dow
ได้้ตั้้ง� เป้้าหมายในการทำำ�งานด้้านความยั่่ง� ยืืนที่่ชั� ดั เจนยิ่่�งขึ้้น� ไปอีีกโดยประกาศว่่า Dow จะบรรลุุ
เป้้าก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเท่่ากัับศููนย์์ (Carbon Neutrality) ภายในปีี 2593 ซึ่่�งหมายความว่่า
ผลิิตภััณฑ์์และโครงการต่่างๆ ของ Dow รวมกััน จะต้้องลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกได้้เท่่ากัับ
ก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�เกิิดจาก Dow และ ยัังมีีเป้้าด้้านการส่่งเสริิมเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน โดยเรา
มุ่่�งมั่่�นที่่�จะทำำ�ให้้พลาสติิกจำำ�นวน 1 ล้้านตัันทั่่�วโลกถููกเก็็บกลัับเพื่่�อนำำ�มาใช้้ใหม่่หรืือรีีไซเคิิล
ภายในปีี 2573 รวมทั้้�ง ผลิิตภััณฑ์์ทั้้�งหมดของดาวที่่นำ� ำ�ไปผลิิตเป็็นแพคเกจจิ้้�งจะต้้องสามารถ
นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่หรืือรีีไซเคิิลได้้
ภายในปีี 2578
เพื่่� อ เดิิ นหน้้ า ผลัั ก ดัั น ให้้
เ ป็็ น ไ ป ต า ม เ ป้้ า ห ม า ย ข อ ง
Dow ทั่่�วโลกอย่่างเป็็นรููปธรรม
กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย
จึึงได้้ ต่่ อ ยอดโครงการด้้ า น
ป่่ า ชายเลนและขยะพลาสติิ ก
ที่่ดำ� ำ�เนิินการมาแล้้วอย่่างต่่อเนื่่�อง
ในประเทศไทย โดยเปิิ ด ตัั ว
โครงการใหม่่ “Dow & Thailand
Mangrove Alliance” เพื่่� อ
สนัับสนุุนการอนุุรัักษ์์ป่่าชายเลน
อย่่างครบวงจรและมีีส่่วนร่่วม ซึ่่�งป่่าชายเลนได้้รัับการยอมรัับว่่ามีีประสิิทธิิภาพในการลด
คาร์์บอนซึ่่ง� ก่่อให้้เกิิดภาวะโลกร้้อนได้้มากกว่่าป่่าไม้้ชนิิดอื่่น� ๆ โดยจะมีีการพััฒนาศููนย์ก์ ารเรีียน
รู้้� ห้้ อ งเรีียนมีีชีีวิิ ต ในป่่ า ชายเลนและเป็็ นต้้ น แบบการจัั ด การขยะในพื้้� น ที่่� รวมทั้้� ง เผยแพร่่
ความรู้้�ด้้านการคััดแยกขยะเพื่่�อลดขยะทะเล ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น เราจะมุ่่�งเน้้นการสร้้างกลไกทาง
เศรษฐศาสตร์์เพื่่�อการอนุุรัักษ์์จากคาร์์บอนเครดิิตเป็็นครั้้�งแรกในประเทศไทย พร้้อมให้้ชุุมชน
และประชาชนทั่่�วไปได้้มีีส่่วนร่่วม”
โครงการฯ ดัังกล่่าวกำำ�หนดแผนงาน (Roadmap) ระยะ 5 ปีีนัับตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2563-2567
โดยมีีเป้้าหมายร่่วมกัันที่่�จะอนุุรักั ษ์์ความหลากหลายทางชีีวภาพของป่่าชายเลน ส่่งเสริิมให้้มีกี าร
ฟื้้�นฟููป่่าชายเลนด้้วยวิิธีีการที่่�เหมาะสมเพื่่�อลดผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
(Climate Change) การสร้้างรายได้้ให้้กับั ชุุมชนจากกิิจกรรมการอนุุรักั ษ์์และการท่่องเที่่�ยว รวม
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ทั้้�งช่่วยลดปััญหาขยะพลาสติิกที่่�หลุุดรอดลงสู่่�ทะเลจากชุุมชนชายฝั่่ง� โดยโครงการนี้้�จะวางระบบ
และสร้้างเครืือข่่ายในการฟื้้�นฟููและดููแลป่่าชายเลนให้้เกิิดประโยชน์์ทั้้�งในด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
เศรษฐกิิจ และสัังคมอย่่างสมดุุลในพื้้�นที่่�เป้้าหมาย 5,000 ไร่่ โดยมีีพื้้�นที่่�เทศบาลตำำ�บลปากน้ำำ��
ประแส อ.แกลง จ.ระยอง
เป็็ น พื้้� น ที่่�ต้้ น แบบแห่่ ง แรก
ของโครงการ
“Dow ได้้ร่่วมกัับ ทช.
และ IUCN วางแผนการ
อ นุุ รัั ก ษ์์ ป่่ า ช า ย เ ล น ใ น
ประเทศไทย เพื่่�อแก้้ปััญหา
โ ล ก ร้้ อ น แ ล ะ ข ย ะ ท ะ เ ล
อย่่างยั่่�งยืืนตั้้�งแต่่ปีีที่่�ผ่่านมา
โดยยกระดัั บ จากโครงการ
ปลูู ก ป่่ า ชายเลนในพื้้� น ที่่�
ปากน้ำำ�� ประแส ซึ่่� ง Dow
ดำำ� เนิิ น การอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งมา
แล้้วกว่่า 12 ปีี ตั้้�งแต่่ยัังเป็็นนากุ้้�งและป่่าเสื่่�อมโทรม จนเป็็นป่า่ ที่่ส� มบููรณ์์ในปััจจุุบันั โครงการ
Dow & Thailand Mangrove Alliance จึึงไม่่ใช่่เพีียงกิิจกรรมฟื้้�นฟููป่่าชายเลนเท่่านั้้�น
แต่่ยัังสร้้างกลไกการอนุุรัักษ์์ที่่�ยั่่�งยืืนโดยเปิิดให้้ประชาชนและหน่่วยงานท้้องถิ่่�นได้้มีีส่่วนร่่วม
ยิ่่� ง ไปกว่่ า นั้้� นยัั ง มุ่่�งสร้้ า งต้้ น แบบที่่� ส ามารถขยายผลไปยัั ง ป่่ า ชายเลนในจัั ง หวัั ด อื่่� น ๆ ได้้ ”
นางภรณีี กองอมรภิิญโญ ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายองค์์กรสััมพัันธ์์ประจำำ�ภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออก
เฉีียงใต้้ กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย กล่่าว
นายไชยภููมิิ สิิทธิิวััง ผู้้�อำำ�นวยการส่่วนส่่งเสริิมและพััฒนาทรััพยากรป่่าชายเลน กรม
ทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง กล่่าวว่่า “หลัังจากพิิธีีลงนามบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือโครง
การฯ ในปีีที่ผ่่� า่ นมาได้้มีีการการแต่่งตั้้ง� คณะกรรมการอำำ�นวยการและคณะทำำ�งานโครงการฯ เริ่่ม�
ปรัับปรุุงห้้องเรีียนรู้้�ธรรมชาติิปากน้ำำ��ประแสโดยติิดตั้้�งป้้ายให้้ความรู้้�เพิ่่�มเติิมในเฟสแรก การจััด
ประกวดถ่่ายภาพ และ กิิจกรรมส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยว ในปีีนี้้�เพื่่�อให้้เครืือข่่ายต่่าง ๆ หน่่วยงาน
ในพื้้�นที่่� และชุุมชนได้้มีีส่วนร่
่ ว่ มมากยิ่่ง� ขึ้้น� จึึงได้้มีีการจััดประชุุมระดมความคิิดเห็็นเพื่่�อจััดทำำ�แผน
และจะเริ่่�งดำำ�เนิินการให้้เห็็นเป็็นรููปธรรมในพื้้�นที่่�ต้้นแบบปากน้ำำ��ประแสภายใน 2 ปีี”
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หน่่วยงานเครืือข่่ายต่่าง ๆ ที่่�เข้้าร่่วมการระดมความคิิดเห็็นในการทำำ�แผนงาน
โครงการในพื้้�นที่่�นำำ�ร่่อง ประกอบด้้วย กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย กรมทรััพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง่� กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม องค์์การระหว่่าง
ประเทศเพื่่�อการอนุุรัักษ์์ธรรมชาติิ (IUCN) สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากร
ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ศููนย์์วิิจััยทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�งอ่่าวไทยฝั่่�ง
ตะวัั นออก ศููน ย์์บ ริิหารจััดการทรััพยากรป่่าชายเลนจัั งหวัั ดระยอง สำำ�นัั กงาน
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมจัังหวััดระยอง เทศบาลตำำ�บลปากน้ำำ��ประแส
องค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก สำำ�นัักงานการท่่องเที่่�ยวและกีีฬาจัังหวััดระยอง
สมาคมธุุรกิิจการท่่องเที่่�ยวจัังหวััดระยอง การท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย (ททท.)
สำำ�นัั ก งานระยอง มหาวิิ ท ยาลัั ย เทคโนโลยีี ร าชมงคลตะวัั น ออก “วิิ ท ยาเขต
จัักรพงษภููวนารถ” กลุ่่�มเครืือข่่ายรัักษ์์ประแส ชุุมชน และสื่่�อมวลชนในพื้้�นที่่�
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Sustainable Development
เรียบเรียงโดย บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)

การเปิิดเผยข้้อมููลการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจ

เพื่่� อความยั่่�งยืืนตามแบบ

56-1 One Report

ทุุกท่่านคงทราบกัันดีีว่่า ในการเปิิดเผยข้้อมููลของบริิษััทจดทะเบีียน
ในประเทศไทยนั้้� น ก.ล.ต. หรืื อ คณะกรรมการกำำ�กัั บ หลัั ก ทรัั พย์์ แ ละ
ตลาดหลัักทรััพย์์ ได้้กำำ�หนดให้้มีีการรวมแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี
(แบบ 56-1) และรายงานประจำำ�ปีี (แบบ 56-2) ให้้เหลืือฉบัับเดีียว คืือ “แบบ 56-1
One Report” โดยจะบัังคัับใช้้ ในปีี 2565 สำำ�หรัับการเปิิดเผยข้้อมููลรอบปีี
สิ้้�นสุุด 31 ธัันวาคม 2564 เป็็นต้้นไป เพื่่�อเป็็นการลดกฎเกณฑ์์ที่่� ไม่่จำำ�เป็็น
ช่่วยลดภาระของภาคเอกชน และปรัับปรุุงวิิธีีการจััดส่่งเอกสารให้้ทัันสมััยมาก
ยิ่่�งขึ้้�น
สิ่่�งที่่�น่่าสนใจของ “แบบ 56-1 One Report” ซึ่่�งมีีโครงสร้้างทั้้�งหมด 4 ส่่วน
ได้้แก่่ ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน ส่่วนที่่� 2 การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ส่่วนที่่� 3 งบการเงิิน และส่่วนที่่� 4 เอกสารแนบ ก็็คืือ การกำำ�หนดให้้มีีการเปิิดเผย
ข้้อมููลด้้านความยั่่ง� ยืืน ไว้้ในส่่วนที่่� 1 หััวข้้อ 3 “การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่อ� ความยั่่ง� ยืืน”
ด้้ ว ย เพื่่� อ ผลัักดัันให้้ บ ริิษััทจดทะเบีียนมีีการประกอบธุุ ร กิิจเพื่่� อ ความยั่่� ง ยืื น
และการเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล ด้้ า นความยั่่� ง ยืื น ที่่� ร วมอยู่่�ในกระบวนการทางธุุ ร กิิจ
(Environmental, Social and Governance (ESG)-in-process) ให้้ชััดเจน
ยิ่่�งขึ้้�น โดยประกอบด้้วยข้้อมููลสำำ�คััญที่่�ต้้องเปิิดเผย ดัังนี้้�
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ส่่วนที่่� 4 การจััดการด้้าน
ความยั่่�งยืืนในมิิติสั
ิ ังคม

ส่่วนที่่� 1 นโยบายและ
เป้้าหมายการจััดการ
ด้้านความยั่่�งยืืน
อธิิบายนโยบาย และ
เป้้าหมายการจััดการ
ด้้านความยั่่�งยืืน
ในรอบปีีที่่�ผ่่านมา

ส่่วนที่่� 2 การจััดการผลกระทบ
ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ
อธิิบายห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ
ที่่�แสดงถึึงความสััมพัั นธ์์ของ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�สำำ�คััญใน
กิิจกรรมการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ��จนถึึงปลายน้ำำ��

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจ
เพื่่� อความยั่่�งยืืน

อธิิบายนโยบายและ
แนวปฏิิบััติิด้้านสัังคม
รวมถึึงผลการดำำ�เนิินงานและ
ผลลััพธ์์ในประเด็็นสำำ�คััญ
ด้้านสัังคม เช่่น การเคารพ
สิิทธิิมนุุษยชน การปฏิิบััติิต่่อ
แรงงานอย่่างเป็็นธรรม
การผลิิตและบริิการอย่่าง
มีีความรัับผิิดชอบต่่อลููกค้้า
และการมีีส่่วนร่่วมพัั ฒนา
ชุุมชนและสัังคม เป็็นต้้น

ส่่วนที่่� 3 การจััดการด้้านความยั่่�งยืืน
ในมิิติิสิ่่�งแวดล้้อม
อธิิบายนโยบายและแนวปฏิิบััติิ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึง
ผลการดำำ�เนิินงานและผลลััพธ์์
ในประเด็็นสำำ�คััญด้้านสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
การจััดการพลัังงาน น้ำำ�� ขยะ
ของเสีีย และมลพิิ ษ เป็็นต้้น

ปตท. ซึ่่�งให้้ความสำำ�คััญกัับการบริิหารจััดการความยั่่�งยืืนอย่่างจริิงจััง และมีีการจััดทำำ�รายงาน
ความยั่่�งยืืนตามมาตรฐานสากลมาตั้้�งแต่่ปีี 2551 พิิจารณาแล้้วเห็็นว่่าโครงสร้้างของข้้อมููลที่่�ต้้องเปิิดเผย
ตามแบบ 56-1 One Report นั้้� น มีี ค วามสอดคล้้ อ งกัั บ องค์์ ป ระกอบและเนื้้� อ หาที่่�ต้้ อ งเปิิ ด เผย
ตามมาตรฐานสากลอยู่่�แล้้ว จึึงได้้เริ่่�มบููรณาการรายงานความยั่่�งยืืน ไว้้ในแบบ 56-1 One Report
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ประจำำ�ปีี 2563 เป็็นฉบัับเดีียว นัับเป็็นการรวมรายงานด้้านความยั่่�งยืืนเข้้ากัับแบบ 56-1 One Report
เป็็นบริิษัทั แรกของกลุ่่�ม ปตท. เพื่่�อให้้สามารถสะท้้อนข้้อมููลผลประกอบการ ตลอดจนคุุณค่า่ โดยรวมทั้้�ง
มิิติิเศรษฐกิิจ บรรษััทภิิบาล สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ที่่�ส่่งมอบให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า ชุุมชน และผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียอื่่�นได้้อย่่างครบถ้้วนและสมบููรณ์์
ปตท. ได้้วิิเคราะห์์และประเมิินประเด็็นสำำ�คััญทั้้�งหมด 15 ประเด็็น และแบ่่งกลุ่่�มตามระดัับ
ความสำำ�คััญและแนวทางการบริิหารจััดการ ดัังนี้้�

อย่่ า งไรก็็ ต าม การจััดทำำ� เป็็ น รายงานนั้้� น มัักมีีข้้ อ จำำ�กัั ดในเรื่่� อ งของจำำ�น วนหน้้ า ปตท.
จึึงวางโครงสร้้างของข้้อมููลที่่�เปิิดเผยในรายงาน ให้้เน้้นไปที่่�เนื้้�อหาการบริิหารจััดการประเด็็นสำำ�คััญ
ด้้านความยั่่�งยืืน (Material issues) ทั้้�งหมด 6 ประเด็็น ใน 2 กลุ่่�ม ได้้แก่่
• กลุ่่�ม Sustainable Value Creation Material Issues: การเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศ การประยุุกต์์ใช้้หลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และการสร้้างคุุณค่่าทางสัังคม
• กลุ่่�ม Enabling Material Issues: การพััฒนาบุุคลากร นวััตกรรม เทคโนโลยีี และ
ความรัับผิิดชอบต่่อผลิิตภััณฑ์์ และการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบธุุรกิิจ
นอกจากนี้้� ยัังนำำ�เสนอรายละเอีียดการสนัับสนุุนเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) เพิ่่�มเติิม การรัับรองรายงานและการทวนสอบโดยหน่่วยงานอิิสระ
ภายนอก (Report Assurance) และแบบสำำ�รวจความคิิดเห็็นของผู้้�อ่่านไว้้ในส่่วนท้้ายของแบบ 56-1
One Report รวมทั้้�ง มีีการผนวกข้้อมููลด้้านความยั่่�งยืืนไว้้ในหััวข้้ออื่่�น ๆ ของแบบ 56-1 One Report
ด้้วย เช่่น โครงสร้้างและการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััท การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง รวมถึึงในส่่วนที่่� 2
การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
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สำำ�หรัับแนวทางและผลการบริิหารจััดการอีีก 9 ประเด็็นของกลุ่่�ม Business Fundamental
Material Issues รวมถึึงตารางผลการดำำ�เนิินงานทั้้�ง 3 มิิติิ (ESG) และตารางความสอดคล้้องกัับมาตรฐาน
การรายงานในระดัับสากลอื่่�นๆ เช่่น GRI Standard, IR Framework, TCFD, UNGC และ SDGs
ซึ่่�งมีีรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมจากแบบ 56-1 One Report นั้้�น จะเปิิดเผยในเว็็บไซต์์ ปตท. หััวข้้อ ความยั่่�งยืืน
การจััดทำำ�รายงานเป็็นเพีียงปลายทางของการบริิหารจััดการความยั่่�งยืืนขององค์์กร หััวใจสำำ�คััญของ
การรวมรายงานเข้้าด้้วยกัันได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ คืือ การที่่ผู้้�� บริิหารและทุุกหน่่วยงานในองค์์กรมีีความ
เข้้าใจตรงกัันว่่า การบริิหารความยั่่�งยืืนไม่่ใช่่งานหรืือกิิจกรรมเสริิม หรืือเป็็นงานของหน่่วยงานใด
หน่่วยงานหนึ่่�ง แต่่เป็็นการบริิหารจััดการประเด็็นต่่าง ๆ ตามหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของแต่่ละ
หน่่ ว ยงานนั่่� น เอง เมื่่� อ กระบวนการบริิหาร
ประเด็็นต่่าง ๆ ทำำ�ได้้ดีี ย่่อมนำำ�มาซึ่่�งผลการ
ดำำ�เนิินงานที่่�ดีี ซึ่่�งสิ่่�งเหล่่านี้้�เกิิดจากการเรีียนรู้้�
และความพยายามในการปรัับปรุุงการดำำ�เนิิน
งานให้้ได้้ตามมาตรฐาน รวมทั้้�งการประเมิินใน
ระดัับสากลมาอย่่างต่่อเนื่่�องนั่่�นเอง นอกจากนี้้�
การเข้้าร่่วมและได้้รัับความอนุุเคราะห์์จาก ก.ล.ต.
ตลท. และเครืือข่่ายความร่่วมมืือต่่าง ๆ ทำำ�ให้้
การเปิิดเผยข้้อมููลตามแบบ 56-1 One Report
ของ ปตท. นั้้�นมีีความครบถ้้วน ถููกต้้อง และ
โปร่่งใส สามารถสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่นักั ลงทุุน
และผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม พร้้อมทั้้�งสามารถ
ตอบโจทย์์การประเมิินผลการดำำ�เนิินงานด้้านความ
ยั่่�งยืืนของสถาบัันต่่าง ๆ ทั้้�งในประเทศและต่่าง
ประเทศได้้อย่่างดีีอีีกด้้วย
Tips&Tricks: การเปิิดเผยข้้อมููลด้้านความยั่่�งยืืนตามแบบ 56-1 One Report
ขององค์์กร ควรวิิเคราะห์์ความสอดคล้้องของคู่่�มืือการรายงานตามแบบ 56-1 และ
มาตรฐานการรายงานเพื่่�อความยั่่�งยืื น ที่่�องค์์ ก รประยุุ ก ต์์ ใช้้ และสิ่่�งสำำ�คัั ญ คืื อ
ควรตรวจสอบความสอดคล้้องของเนื้้�อหาในเล่่ม เพื่่�อให้้การเปิิดเผยข้้อมููลเป็็นไป
อย่่างถููกต้้องและครบถ้้วนมากที่่�สุุด

แบบ 56-1 One Report
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Vision to Action
เรียบเรียงโดย บริษัท แซง-โกแบ็ง ประเทศไทย

แนวคิิดในการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจและดููแลสัังคม

ของกลุ่่ม� บริิษัทั แซง-โกแบ็็ง ประเทศไทย

กลุ่่�ม แซง-โกแบ็็ง ได้้จััดทำำ�แผนปฏิิบััติิการเพื่่�อลดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์สุุทธิิออกสู่่�
บรรยากาศและสิ่่�งแวดล้้อมให้้เป็็นศููนย์์ภายในปีี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) ซึ่่�งแผนงานดัังกล่่าวถืือเป็็น
พัันธสััญญาร่่วมกัันของกลุ่่�มบริิษััทในเครืือแซง-โกแบ็็ง ที่่�ต้้องดำำ�เนิินการไปในทิิศทางเดีียวกัันจนถึึง
ปีี พ.ศ. 2573 เพื่่อ� ลดการปล่่อยมลพิิษจากก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ จากการดำำ�เนิินธุุรกิิจทั้้�งทางตรง
และทางอ้้อม รวมถึึงการกำำ�จััดมลพิิษที่่�เกิิดขึ้้�นตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน โดยเป้้าหมายใหม่่ที่่�กำำ�หนดให้้
บรรลุุผลภายในปีี พ.ศ. 2573 ได้้รัับการรัับรองแล้้วว่่าสอดคล้้องกัับพัันธกิิจของกลุ่่�ม แซง-โกแบ็็ง
ที่่�ต้้องการลดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์สุุทธิิเป็็นศููนย์์ภายในปีี พ.ศ. 2593 เพื่่�อให้้บรรลุุ
ถึึงเป้้าหมาย แซง-โกแบ็็ง ได้้ทุ่ม่� งบประมาณการใช้้จ่า่ ยรายปีีและงบด้้านการวิิจัยั และพััฒนาอีีกประมาณ
ปีีละ 100 ล้้านยููโร ไปจนถึึงปีี พ.ศ. 2573 ทั้้�งนี้้�ก็็เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายการปล่่อยมลพิิษให้้เหลืือ
ศููนย์์ภายในปีี พ.ศ. 2593
เมื่่อ� วัันที่่� 23 กัันยายน พ.ศ. 2562 ที่่� กรุุงนิิวยอร์์ก แซง-โกแบ็็ง ได้้ร่วม
่ สนัับสนุุน กรอบความร่่วมมืือ
การพััฒนาเพื่่�อความยั่่�งยืืนแห่่งสหประชาชาติิ (UN Global Compact) ภายใต้้แคมเปญ “Business
Ambition for 1.5°C” ซึ่่ง� เห็็นได้้ว่า่ เรามีีความมุ่่�งมั่่น� ที่่จ� ะบรรลุุเป้้าหมายในการลดมลพิิษจากก๊๊าซคาร์์บอน
ไดอ๊๊อกไซด์์ รวมถึึงการเปลี่่�ยนมาใช้้พลัังงานทดแทน เพื่่�อให้้ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ทั้้�งหมดที่่�ถููกปล่่อย
ออกจากทุุกๆที่่�ของกลุ่่�มบริิษััทของเราเป็็นศููนย์์ไม่่เกิินปีี พ.ศ. 2593 ด้้วยเหตุุนี้้� กลุ่่�มแซง-โกแบ็็ง
จึึงเดิินหน้้าวิิธีีการที่่จ� ะบรรลุุเป้้าหมายในการลดการปล่่อยมลพิิษจากก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ให้้เป็็นศููนย์์
ภายในปีี พ.ศ. 2593 ควบคู่่�กัับการใช้้มาตรการต่่างๆ ในการลดระดัับมลพิิษ
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ด้้วยความจริิงที่่�ว่่าประมาณ 40% ของก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ที่่�ถูกู ปล่่อยไปยัังชั้้�นบรรยากาศโลก
นั้้�นมาจากอุุตสาหกรรมก่่อสร้้าง กลุ่่�มแซง-โกแบ็็ง ในฐานะผู้้�นำำ�นวััตกรรมวััสดุุก่่อสร้้าง จึึงมีีการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมให้้เพิ่่�มมากขึ้้�น และถืือเป็็นโจทย์์ที่่�สร้้างความท้้าทายให้้กับั เรา เพื่่�อมุ่่�งมั่่�น
พััฒนาและนำำ�เสนอโซลููชัันเพื่่�อปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานภายในอาคาร รวมถึึงโซลููชััน
การลดปริิมาณการปล่่อยมลพิิษจากก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์เช่่น วััสดุุก่่อสร้้างน้ำำ��หนัักเบา ที่่�ใช้้ทดแทน
วััสดุุก่่อสร้้างแบบดั้้�งเดิิมที่่�กระบวนการผลิิตมีีการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์จำำ�นวนมากออกสู่่�
บรรยากาศและสิ่่�งแวดล้้อม
แซง-โกแบ็็ง ได้้มีีการวางแผนงานระยะกลางและระยะยาว ให้้ดำำ�เนิินไปอย่่างมีีทิิศทาง อัันเป็็นผล
มาจากการเลืือกใช้้กลยุุทธ์์และการจััดองค์์กรที่่�ก้้าวสู่่�ความสำำ�เร็็จ ทั้้�งในด้้านการสร้้างความยั่่�งยืืน
ในการรัักษาโลกของเราด้้วยโซลููชัันที่่�มอบความสะดวกสบายและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�นให้้กัับลููกค้้า
ของเรา ซึ่่�งกลยุุทธ์์ดัังกล่่าวสอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�ม แซง-โกแบ็็ง ที่่�ว่่า
“MAKING THE WORLD A BETTER HOME”. ในส่่วนของ กลุ่่�มบริิษัทั แซง-โกแบ็็ง ในประเทศไทย
ได้้มีีการวางแผนการทำำ�งานให้้สอดคล้้องกัับนโยบายของบริิษััทแม่่ ดั่่�งถ้้อยแถลงต่่อแนวทางในการลด
การปล่่อยมลพิิษจากก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ของ คุุณศิิวารยา ศรีีติรัิ ตน์
ั ์ ประธานเจ้้าหน้้าที่่ฝ่� า่ ยปฏิิบัติั กิ าร
ของ แซง-โกแบ็็ง ประเทศไทย ที่่�ว่่า
เรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะก้้าวสู่่�การเป็็นผู้้�นำำ�ใน
การนำำ�เสนอโซลููชันั ที่่ดี� ที่ี สุุด
่� เพื่่อ� สิ่่ง� แวดล้้อม
และสร้้างโลกให้้มีีความยั่่�งยืืนมากยิ่่�งขึ้้�น
ดัังนั้้�นแผนปฏิิบัติั ิการระยะสั้้�น ระยะกลาง
และระยะยาว เพื่่�อลดการปล่่อยมลพิิษ
และลดการใช้้พลัังงานจะถููกผนวกรวมเข้้า
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของกลยุุทธ์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ของโรงงานผลิิตทุุกแห่่งของแซง-โกแบ็็ง
ในประเทศไทย
เพื่่อ� ลดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ และบรรลุุเป้้าหมายในการลดมลพิิษ เราจึึงให้้ความใส่่ใจ
และพยายามอย่่างเต็็มความสามารถใน 4 ประเด็็นสำำ�คััญ ดัังนี้้�
การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ และการลดปริิมาณการใช้้พลัังงาน
การพััฒนานวััตกรรมทั้้�งด้้านการดำำ�เนิินการเชิิงอุุตสาหกรรม และด้้านการออกแบบผลิิตภััณฑ์์
การเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�การใช้้พลัังงานทดแทน (พลัังงานสะอาด)
การประสานงานกัับซัพั พลายเออร์์ เพื่่อ� ปรัับเปลี่่ย� นรููปแบบการขนส่่งที่่ป� ระหยััดพลัังงาน และ
ปล่่อยมลพิิษให้้น้้อยลง
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ด้้วยแนวทางปฏิิบััติิดัังกล่่าว จะช่่วยให้้เราบรรลุุเป้้าหมายในการปล่่อยมลพิิษจากก๊๊าซ
คาร์์บอนไดออกไซด์์ลดลง 33% ภายในปีี พ.ศ. 2573
ความคิิดริิเริ่่�มแบบไม่่ยุ่่�งยากซัับซ้้อน เช่่น การใช้้หลอดไฟ LED ทดแทนหลอดไฟแบบเดิิม
ในโรงงานผลิิตทั้้ง� หมด การปรัับปรุุงหน่่วยเครื่่อ� งส่่งลมเย็็น (AHU) แบบเก่่า เพื่่อ� ให้้เกิิดการประหยััด
พลัังงาน การนำำ�ความร้้อนเหลืือทิ้้�งกลัับมาใช้้ประโยชน์์ใหม่่ เป็็นต้้น ซึ่่�งการดำำ�เนิินการเหล่่านี้้�
มีีส่่วนอย่่างมากในการลดผลกระทบที่่มีีต่
� อ่ สิ่่ง� แวดล้้อม
จากการดำำ�เนิินกิิจการของกลุ่่�มแซง-โกแบ็็ง
นวััตกรรมในการสร้้างสรรค์์ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ ๆ
จะลดการใช้้พลัังงาน และใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิ/
วััตถุดิุ บิ ให้้น้อ้ ยลง และยัังคงแนวคิิดในการตอบสนอง
ความต้้องการของลููกค้้าอยู่่�เสมอ
มีีหลายๆ โครงการของเราที่่�เรีียกว่่า “Eternal
Recycle” ซึ่่� ง ทำำ� ให้้ มั่่� น ใจได้้ ว่่ า จะไม่่ มีี ของเสีีย
ถููกปล่่อยออกจากโรงงานของเรา
หนึ่่� ง ในแหล่่ ง ของพลัั ง งานสะอาด (Green
Energy) ก็็ คืื อ Solar PV โดยโครงการนี้้� กำำ�ลัั ง
ดำำ�เนิินการอยู่่�ในโรงงานหลายแห่่งของเรา
เราทำำ�งานร่่วมกัับซััพพลายเออร์์ของเราอย่่าง
ใกล้้ ชิิ ด ในการลดการปล่่ อ ยมลพิิ ษ และนำำ�ม าใช้้
เป็็นเกณฑ์์ในการประเมิินซััพพลายเออร์์อีีกด้้วย
เราได้้ รัั บร างวัั ล ด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ ม เช่่ น
อุุ ต สาหกรรมสีีเขีียว (Green Industry) และ
มาตรฐานระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม (ISO 14001)
ในทุุกโรงงานผลิิต รวมถึึง ฉลากเขีียว (Green Label) และฉลากสิ่่�งแวดล้้อม (EPD) ในหลาย ๆ
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ของเรา ซึ่่ง� เป็็นที่่ป� ระจัักษ์ชั์ ัดในความพยายามของเราต่่อการเป็็นหนึ่่ง� ในองค์์กรที่่ดีี� ที่่�สุุด
ที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับสิ่่�งแวดล้้อม
สุุดท้้ายนี้้� บริิษััทในกลุ่่�ม แซง-โกแบ็็ง ทั่่�วทุุกมุุมโลก รวมถึงึ พนัักงานทุุกคน ต่่างตระหนัักถึึง
ความสำำ�คััญของแผนปฏิิบััติิการในทำำ�ให้้สภาพภููมิิอากาศของโลกเราดีีขึ้้�นภายในปีี พ.ศ. 2593
(ค.ศ. 2050) หรืือ CLIMATE 2050 awareness program
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Member Activities
เรียบเรียงโดย นางสาวภิญญดา เจริญสิน

ภาคธุุรกิิจไทย TBCSD : พลัังความร่่วมมืือ
มุ่่�งสู่่�ธุุรกิิจคาร์์บอนต่ำำ� สู้้�วิิกฤตสภาพภููมิิอากาศ

สู่่�อนาคตที่่�ยั่่ง
� ยืืน

วัันที่่� 16 กรกฎาคม 2564 : องค์์กรธุุรกิิจเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (TBCSD) และสถาบััน
สิ่่�งแวดล้้อมไทย (TEI) ได้้จััดงานเสวนา เรื่่�อง “ภาคธุุรกิิจไทย TBCSD : พลัังความร่่วมมืือ
มุ่่�งสู่่�ธุุรกิิจคาร์์บอนต่ำำ�� สู้้�วิิกฤตสภาพภููมิิอากาศ สู่่�อนาคตที่่�ยั่่�งยืืน” ขึ้้�น โดยเป็็นการจััดงานเสวนา
ผ่่านระบบออนไลน์์ Zoom เพื่่อ� ป้้องกัันและลดความเสี่่ย� งต่่อการแพร่่ระบาด COVID-19 โดยมีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่อ� ให้้หน่่วยงานและองค์์กรต่่าง ๆ ทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชน ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการดำำ�เนิินงาน
ที่่�ส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน รวมถึึง บทบาทของภาครััฐในการแก้้ ไขปััญหาสำำ�คััญของประเทศ (Country
Issue) ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของประเทศ และได้้เข้้าใจเกี่่�ยวกัับบทบาทองค์์กร
ภาคธุุรกิิจไทยในการยกระดัับมาตรฐานขององค์์กรภาคธุุรกิิจไทยไปสู่่ก� ารเป็็นธุุรกิิจคาร์์บอนต่ำำ��และยั่่�งยืืน
ในอนาคต พร้้อมทั้้�ง ได้้เห็็นมุุมมองพลัังความร่่วมมืือของคนรุ่่�นใหม่่ในสัังคม

โดยงานเสวนาดัังกล่่าวได้้รัับเกีียรติิจาก ดร.วิิจารย์์ สิิมาฉายา ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันสิ่่�งแวดล้้อม
ไทย และ เลขาธิิการองค์์กรธุรกิ
ุ จิ เพื่่อ� การพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน กล่่าวต้้อนรัับและความเป็็นมาของการจััดงาน
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เสวนาฯ โดยมีี คุุณประเสริิฐ บุุญสััมพัันธ์์ ประธานองค์์กร
ธุุ รกิิ จ เพื่่� อ การพัั ฒ นาอย่่ า งยั่่� ง ยืืน ให้้ เ กีียรติิ เ ป็็ น ประธาน
กล่่าวเปิิดงานเสวนาฯ กล่่าวว่่า TBCSD เป็็นองค์์กรที่่เ� กิิดจาก
การรวมตััวของภาคธุุรกิจิ ชั้้น� แนวหน้้าของประเทศไทยที่่เ� ป็็น
ผู้้�นำำ�ด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน โดยปััจจุุบัันมีีสมาชิิกกว่่า
40 องค์์กร ครอบคลุุมกลุ่่�มอุตุ สาหกรรมหลัักของประเทศไทย
เพื่่�อร่่วมกัันส่่งเสริิมและขัับเคลื่่�อนให้้องค์์กรภาคธุุรกิิจในประเทศไทยมีีความยั่่�งยืืน และมีีบทบาทสำำ�คััญ
ในการร่่วมแก้้ไขปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมของประเทศไทย พร้้อมทั้้�ง การมีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดนโยบาย
ระดัับประเทศทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม โดยประเด็็นในเรื่่�องของการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ (Climate Change) เป็็นปััญหาสำำ�คััญของประเทศ (Country Issue) และเป็็นปััญหา
ระดัับโลกที่่�ต้้องอาศััยความร่่วมมืือจากทุุกภาคส่่วน ซึ่่�ง TBCSD ได้้มีีการวางกรอบทิิศทางและบทบาท
การขัับเคลื่่�อนประเด็็น Climate Change สู่่�การเป็็นธุุรกิิจต้้นแบบด้้านความยั่่�งยืืน พร้้อมทั้้�งยกระดัับ
มาตรฐานองค์์กรภาคธุุรกิจิ ไทยสู่่�การเป็็นธุุรกิจิ คาร์์บอนต่ำำ�� และเดิินหน้้าประเทศไทยสู่่�เศรษฐกิิจและสัังคม
ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
__________________________________________________________________________
ภายในงานได้้รัับเกีียรติิจาก ดร.พิิรุุณ สััยยะสิิทธิ์์�พานิิช รองเลขาธิิการสำำ�นัักงานนโยบายและ
แผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม มาร่่วมบรรยายพิิเศษ เรื่่�อง “Thailand Climate Action”
กล่่ า วว่่ า สถานการณ์์ ปัั จ จุุ บัั น และผลกระทบจาก
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ บทบาทของภาครััฐ
และนโยบายที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการแก้้ไขปััญหาการเปลี่่ย� นแปลง
สภาพภููมิิอากาศ รวมถึึงความก้้าวหน้้าการดำำ�เนิินงาน
ด้้ า นการเปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อ ากาศที่่� สำำ�คัั ญ ของ
ประเทศ เช่่น ความสำำ�เร็็จในการลดก๊๊าซเรืือนกระจก
ของประเทศไทย การจััดทำ�ำ (ร่่าง) พระราชบััญญััติิการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ พ.ศ. .... เป็็นต้้น
รวมทั้้�ง การดำำ�เนิินงานเพื่่�อให้้ประเทศไทยมุ่่�งสู่่� Net Zero Emission ในอนาคต และบทบาทของ
ภาคเอกชนที่่�จะเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในการมีีส่่วนร่่วมขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานภายในประเทศ เพื่่�อบรรลุุ
เป้้าหมายการแก้้ไขปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศร่่วมกัับประชาคมโลกต่่อไป
การเสวนาแบ่่งออกเป็็น 2 ช่่วง ช่่วงแรก การเสวนา เรื่่อ� ง “ยกระดัับมาตรฐานขององค์์กรธุุรกิิจ
ไทยไปสู่่�การเป็็นธุุรกิิจคาร์์บอนต่ำำ��และยั่่�งยืืนในอนาคต” ได้้รัับเกีียรติิจากผู้้�บริิหารทั้้�งจากหน่่วยงาน
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ภาครััฐ และภาคเอกชน มาร่่วมเป็็นวิิทยากรเพื่่�อร่่วมนำำ�เสนอข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการยกระดัับมาตรฐาน
ขององค์์กรภาคธุุรกิจิ ไทยไปสู่่�การเป็็นธุุรกิจิ คาร์์บอนต่ำำ��และยั่่ง� ยืืนในอนาคต อัันเป็็นการยกระดัับประเทศ
สู่่�เศรษฐกิิจและสัังคมที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม ดัังนี้้�
__________________________________________________________________________
ดร.พงษ์์วิิภา หล่่อสมบููรณ์์ รองผู้้�อำำ�นวยการองค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การ
มหาชน) กล่่าวว่่า ธุุรกิิจคาร์์บอนต่ำำ��และยั่่�งยืืน เป็็นการทำำ�ธุุรกิิจที่่�ตอบสนองต่่อผู้้�บริิโภคยุุคใหม่่ที่่�กัังวล
ถึึงผลกระทบต่่อการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศจากการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจำำ�นวนมากจากกิิจกรรม
ในชีีวิิตประจำำ�วัันต่่าง ๆ มีีเสีียงเรีียกร้้องในระดัับนานาชาติิให้้ธุุรกิิจแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ด้้ ว ยการลดการปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืือนกระจกจากการผลิิ ต
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการและการจััดการของเสีีย จนกระทั่่�ง
ไม่่ มีีก ารปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืือนกระจกโดยสุุ ทธิิ (Carbon
Neutral) เลย องค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก
(องค์์การมหาชน) จึึงได้้จััดทำำ�โครงการพััฒนาตััวชี้้�วััด
ธุุรกิิจคาร์์บอนต่ำำ��และยั่่�งยืืนขึ้้�น เพื่่�อจััดระดัับองค์์กร
ธุุ รกิิ จ ที่่� มีีก ารดำำ� เนิิ น งานด้้ า นบริิ ห ารจัั ดก ารและ
ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก สอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน (SDGs) ซึ่่ง� เป็็นการเชิิดชูเู กีียรติิ
ให้้แก่่องค์์กรธุุรกิิจนั้้�น ตลอดจนนำำ�เสนอแบบอย่่างที่่ดีี� ให้้แก่่องค์์กรธุุรกิิจอื่่�น ๆ อีีกด้้วย
__________________________________________________________________________
คุุณอรวดีี โพธิิสาโร รองกรรมการผู้้�จัดก
ั ารใหญ่่
กลยุุทธ์์องค์์กร บริิษััท ปตท. จำำ�กััด (มหาชน) กล่่าวว่่า
กลุ่่�ม ปตท. ได้้ให้้ความสำำ�คัญั กัับแนวโน้้มการเปลี่่ย� นแปลง
ภููมิิอากาศโลก (Climate Change) และได้้ปรัับวิิสััย
ทัั ศ น์์ ใ ห้้ ส อดรัั บ กัั บทิิ ศ ทางอนาคต โดยปรัั บ เป็็ น
“ขัับเคลื่่�อนทุุกชีีวิิตด้้วยพลัังแห่่งอนาคต (Powering
Life with Future Energy and Beyond)”
อัันประกอบด้้วย จุุดมุ่่�งหมาย (Purpose) : มุ่่�งสร้้างการเติิบโตด้้วยการดำำ�เนิินธุุรกิิจควบคู่่�กัับการพััฒนา
คุุ ณ ภาพชีีวิิ ต ผู้้� ค น วัั ฒ นธรรม วิิ ถีีชีีวิิ ต สัั ง คม และสิ่่� ง แวดล้้ อ ม (Powering Life) และทิิ ศ ทาง
การเติิบโต (Strategic Positioning) : มุ่่�งสู่่�ธุุรกิจิ พลัังงานอนาคต และเติิบโตในธุุรกิจิ ใหม่่ที่ไ่� กลกว่่าพลัังงาน
(Future Energy and Beyond) ในแง่่การดำำ�เนิินงานที่่�สอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์ ปตท. ให้้ความสำำ�คััญ
กัั บก ารส่่ ง เสริิ ม ความยั่่� ง ยืืนในด้้ า นต่่ า ง ๆ (ESG) โดยในมิิ ติิ ข องสิ่่� ง แวดล้้ อ ม ได้้ กำำ�ห นดกลยุุ ทธ์์
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“PTT Group Clean and Green Strategy” ในการควบคุุมการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากการดํําเนิิน
ธุุรกิจิ โดยอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณากำำ�หนดเป้้าหมายการในการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในปีี 2030
ลงร้้ อ ยละ 15 จากระดัั บปีี 2020 การดำำ� เนิิ น งานตามกลยุุ ทธ์์ ดัั ง กล่่ า วมุ่่�งเน้้ น การพัั ฒ นาธุุ รกิิ จ
สู่่�สัังคมคาร์์บอนต่ำำ�� ควบคู่่�กัับการดํําเนิินธุุรกิิจที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและ
ใช้้พลัังงานหมุุนเวีียนในกระบวนการผลิิต การปลููกและดููแลป่่าเพื่่�อช่่วยในการดููดซัับก๊๊าซเรืือนกระจก
อย่่างต่่อเนื่่�อง
__________________________________________________________________________
ดร.ชญาน์์ จัันทวสุุ ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ สายงานบริิหารความยั่่�งยืืน และภาพลัักษณ์์
องค์์กร บริิษััท พีีทีีทีี โกลบอล เคมิิคอล จำำ�กััด (มหาชน) กล่่าวว่่า กลยุุทธ์์ด้้านการบริิหารจััดการ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ เป็็น 1 ใน 3 ยุุทธศาสตร์์สำำ�คััญของ GC หรืือ Step up โดยบริิษััทฯ
ได้้ กำำ�ห นดนโยบาย เป้้ า หมาย และตัั วชี้้� วัั ด ที่่�
สอดคล้้องกัับ (1) NDCs เป้้าหมายการมีีส่่วนร่่วม
การลดก๊๊ า ซเรืือนกระจกของประเทศไทย
(2) COP21 การตั้้�งเป้้าหมายเพื่่อ� ไม่่ให้้อุณ
ุ หภููมิโิ ลก
เพิ่่�มขึ้้�นไม่่เกิิน 2 °C และ (3) ยัังเป็็นผู้้�สนัับสนุุน
TCFD มาตรฐานการเปิิดเผยข้้อมููลทางการเงิินที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับสภาพภููมิิอากาศอย่่างเป็็นทางการ
สำำ�หรับก
ั ารตั้้�งเป้้าหมาย และกำำ�กัับการดำำ�เนิินงาน บริิษัทั ฯ มีีการตั้้�งเป้้าหมายตาม GHG Protocol
ทั้้�ง Scope 1 2 และ 3 ผลสำำ�เร็็จที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ เป็็นต้้นแบบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมยั่่�งยืืนในระดัับโลก
โดยได้้ รัั บก ารจัั ดอัั น ดัั บดัั ช นีีวัั ด ความยั่่� ง ยืืนดาวน์์ โจนส์์ ที่่� 1 ของโลก และได้้ รัั บก ารจัั ดอัั น ดัั บ
ในระดัับ A Level (สููงสุุด) จากสถาบัันจััดอัันดัับสิ่่�งแวดล้้อมยั่่�งยืืน หรืือ Carbon Disclosure Project
ทั้้� ง การดำำ� เนิิ น การในเรื่่� อ ง Climate และ Water ความสำำ� เร็็ จ ด้้ า นความยั่่� ง ยืืนโดยเฉพาะด้้ า น
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศเป็็นเครื่่�องสะท้้อนความมุ่่�งมั่่�นของ กลุ่่�ม GC และยัังมีีการพััฒนา
อย่่างต่่อเนื่่�องในอนาคต
__________________________________________________________________________
คุุณจารุุวััฒน์์ สิิงห์์สมดีี Senior Vice President M&A Transformation and Sustainability
Management บริิษัทั โกลบอล เพาเวอร์์ ซิินเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด
(มหาชน) กล่่ า วว่่ า การดำำ� เนิิ น งานของ GPSC ด้้ า น
ความยั่่�งยืืนเพื่่�อไปสู่่�เป้้าหมาย “การสร้้างมููลค่่าระยะยาว
นวััตกรรมและพลัังงานที่่ยั่่� �งยืืน” ภายใต้้กรอบการบริิหาร
จัั ดก ารความยั่่� ง ยืืน 4 มุุ มม องได้้ แ ก่่ 1) Power
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Accessibility 2) Quality of Life 3) Eco-system 4) Sustainable Innovation ซึ่่�งครอบคลุุม
ในทั้้�ง 3 มิิติิในด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม อย่่างครบถ้้วน และสอดรัับกัับเป้้าหมายการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�สมาชิิก DJSI ในปีี 2565 และ
เดิินหน้้ามุ่่�งสู่่�องค์์กรคาร์์บอนต่ำำ�� เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายในระดัับสากล
__________________________________________________________________________
คุุณนำำ�พล ลิ้้�มประเสริิฐ ผู้้�อำำ�นวยการ สำำ�นัักงาน
พััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน เอสซีีจีี กล่่าวว่่า วิิกฤตการเปลี่่ย� นแปลง
สภาพภููมิิอากาศส่่งผลกระทบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
มากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ และเป็็นความท้้าทายของภาคธุุรกิิจและ
ทุุกภาคส่่วนที่่�ต้้องร่่วมกัันยกระดัับการดำำ�เนิินงานเพื่่�อ
ลดผลกระทบ และปรัับตััวต่่อการเปลี่่�ยนแปลงนี้้� เอสซีีจีี
ตั้้�งเป้้าหมายการปล่่อยคาร์์บอนสุุทธิิเป็็นศููนย์์ภายในปีี 2593 โดยจะลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า โดยการพััฒนาโครงการเพื่่�อลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก ลดการใช้้พลัังงาน
เพิ่่�มการใช้้เชื้้�อเพลิิงทดแทนและพลัังงานหมุุนเวีียน พััฒนาสิินค้้าและบริิการคาร์์บอนต่ำำ�� รวมถึึง
การปลููกต้น้ ไม้้และสร้้างฝายชะลอน้ำำ��อย่่างต่่อเนื่่อ� งเพื่่อ� กัักเก็็บคาร์์บอนและรัักษาระบบนิิเวศของธรรมชาติิ
__________________________________________________________________________
และช่่วงที่่� 2 การเสวนา เรื่่�อง “บทบาทของคนรุ่่�นใหม่่ แสดงพลัังความร่่วมมืือ เปิิดมิิติิ ใหม่่
สู้้�วิิกฤตสภาพภููมิิอากาศ” ได้้รัับเกีียรติิจากคนรุ่่�นใหม่่ในสัังคมที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อน
แก้้ไขปััญหาด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของประเทศ มาร่่วมนำำ�เสนอและถ่่ายทอดข้้อมููลผ่่านมุุมมองแนวคิิดของ
คนรุ่่�นใหม่่ ดัังนี้้�
ดร.วิิจารย์์ สิิมาฉายา ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย และ เลขาธิิการองค์์กรธุุรกิิจเพื่่�อ
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน กล่่าวว่่า พลัังคนรุ่่�นใหม่่ที่่�มีีหััวใจอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
ถืือได้้ว่่าเป็็นแรงกำำ�ลัังสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนสัังคมไทยไปสู่่�ความยั่่�งยืืน และอนุุรัักษ์์สิ่่�งดีีมีีประโยชน์์
เพื่่�ออนาคตที่่ดีี� ดัังนั้้�น การปลููกฝัังเยาวชนให้้ตระหนััก
ถึึ ง คุุ ณ ค่่ า ของทรัั พ ยากรธรรมชาติิ นัั บ ได้้ ว่่ า เป็็ น
การเตรีียมความพร้้อมในการทำำ�ประโยชน์์ให้้กัับสัังคม
เ พื่่� อ ช่่ ว ย กัั น เ ป ลี่่� ย น ใ ห้้ ชุุ ม ช น แ ล ะ สัั ง ค มดีีขึ้้� น
ด้้ ว ยการรวมพลัั ง ความคิิ ด และลงมืือทำำ� อัั น เป็็ น
การกระตุ้้�นให้้กลุ่่�มคนรุ่่�นใหม่่จากทุุกภาคส่่วน ลุุกขึ้้�น
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มาร่่วมสร้้างพลัังการเปลี่่�ยนแปลงในสัังคม โดยมุ่่�งเน้้นการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมอย่่างยั่่�งยืืนร่่วมกััน
ผ่่านกิิจกรรมใกล้้ตััวในชีีวิิตประจำำ�วััน เพื่่�ออนาคตที่่�ดีีของสัังคมไทย
__________________________________________________________________________
คุุณจริิน ทร์์พร จุุน เกีียรติิ ดารานัักแสดง
และ ผู้้�ร่วมก่
่ ่อตั้้�ง บริิษััท อีีอีีซีี (ประเทศไทย) จำำ�กััด
กล่่าวว่่า ในทุุกวัันนี้้� ภััยธรรมชาติิที่เ่� กิิดขึ้้น� น่่าเป็็นห่่วง
มาก ๆ เช่่น สภาพอากาศที่่�ไม่่ตรงตามฤดููกาล ปััญหา
ฝุ่่�น PM2.5 ถึึงแม้้เราจะมีีต้้นไม้้ แต่่เราก็็เอาไม่่อยู่่� หรืือ
ปััญหาภััยแล้้งที่่แ� ตกต่่างจากในอดีีต สภาพภููมิอิ ากาศ
ที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไปเกี่่ย� วข้้องกัับปัญ
ั หาความเปลี่่ย� นแปลง
ในทุุกมิิติิ ไม่่ว่่าจะเป็็น ความหลากหลายทางชีีวภาพที่่�น้้อยลง ด้้านสุุขภาพของคน การเกษตร หรืือ
อุุตสาหกรรมต่่าง ๆ ก็็กระทบไปหมด เช่่น ชาวนา ชาวสวนที่่ต้� ้องอาศััยฤดููกาลในการเพาะปลููก อากาศ
แปรปรวนจึึงกระทบไปถึึงผลผลิิต เศรษฐกิิจ ความเป็็นอยู่่� น้ำำ��เองก็็เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงอุุณหภููมิิ
กระทบไปถึึงปะการััง จนเกิิดการฟอกขาว พอปะการัังฟอกขาว ก็็ไปกระทบธุุรกิิจการท่่องเที่่�ยว
ซึ่่ง� เป็็นธุุรกิจิ ทำำ�รายได้้อันั ดัับต้น้ ๆ ของประเทศ เมื่่อ� ห่่วงโซ่่นี้้เ� สีียจึึงส่่งผลต่่อภาพกว้้างในทุุกมิติิ ิ เต้้ยศึึกษา
เรื่่�องเต่่ามะเฟืือง เต่่ามะเฟืืองเป็็นหนึ่่�งในตััวชี้้�วััดความสมบููรณ์์ของระบบนิิเวศได้้เช่่นกััน แนวปะการััง
ต้้องสมบููรณ์์พอให้้เต่่าการหากิิน หรืือผสมพัันธุ์์� ปััจจุุบัันสภาพอากาศที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป ส่่งผลให้้
ความสมดุุลที่่ค� วรจะมีีก็็สั่่น� คลอน เกิิดการย้้ายถิ่่น� ที่่อ� ยู่่�อาศััยของสััตว์น้ำ์ ำ�� สััตว์บก
์ อย่่างเต่่าก็็อาจจะมีีโอกาส
ในการวางไข่่ในน่่านน้ำำ��เราน้้อยลงได้้ เพราะเต่่าจะต้้องขึ้้�นมาวััดหาดก่่อนที่่�จะวางไข่่ว่่าน้ำำ��จะท่่วมรัังไข่่
ของแม่่เต่่าหรืือไม่่ แต่่ด้้วยสภาพอากาศที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป น้ำำ��ทะเลหนุุนขึ้้�นมาก หน้้าหาดของเรา
ร่่นขึ้้�นมาเรื่่�อย ๆ ส่่งผลให้้มีีพื้้�นที่่�ให้้แม่่เต่่าวางไข่่น้้อยลงเรื่่�อย ๆ ส่่วนตััวเต้้ยดีีใจมาก ๆ ที่่�เห็็นคนรุ่่�นใหม่่
ลุุกขึ้้�นมาทำำ�โปรเจคดีี ๆ เกี่่�ยวกัับสิ่่�งแวดล้้อมกัันเยอะมาก ๆ มีี Passion และศึึกษาอย่่างลึึกซึ้้�งกัันมาก ๆ
เต้้ยมองว่่าแต่่ละคนก็็มีีหนทางในการช่่วยสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ไม่่เหมืือนกััน อย่่างเต้้ยมุ่่�งไปที่่�เรื่่�องการศึึกษา
ดัังนั้้�น เราจึึงตั้้ง� ใจสร้้าง EEC THAILAND (Environmental Education Centre) กัับนายอเล็็กซ์์ เรนเดล
และทีีม ขึ้้�นมา พวกเราเชื่่�อว่่าการที่่�เรามีีความรู้้�กัับสิ่่�งใดสิ่่�งหนึ่่�ง เราจะสามารถอนุุรัักษ์์สิ่่�งนั้้�นได้้ อย่่างดีี
แต่่เราทำำ�ให้้การเรีียนรู้้�เป็็นเรื่่�องที่่�สนุุก เราบููรณาการ Education & Entertainment เข้้าด้้วยกััน
เมื่่�อมองมาที่่�ภาพใหญ่่ ถ้้าผู้้�ประกอบการหัันมาสนใจเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อมกัันเยอะ ๆ มีีการควบคุุมการปล่่อย
มลพิิ ษ หรืือการผลิิ ต ที่่� อ นุุ รัั กษ์์ สิ่่� ง แวดล้้ อ มน่่ า จะช่่ ว ยได้้ ม าก ทั้้� ง นโยบายของภาครัั ฐ และเอกชน
ก็็ต้้องขัับเคลื่่�อนกัันไปทุุก ๆ ทาง เพราะเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อมและภััยจาก Climate Change เป็็นเรื่่�องของ
ความเป็็นอยู่่�ของเราทุุกคน ที่่�ต้้องช่่วยกัันดููแลและขัับเคลื่่�อนในทุุกภาคส่่วนไปพร้้อม ๆ กััน
__________________________________________________________________________
40

คุุณพิิพััฒน์์ อภิิรัักษ์์ธนากร พิิธีีกร และ
นัักออกแบบเพื่่�อความยั่่�งยืืน บริิษััท คิิดคิิด จำำ�กััด
(ผู้้�ประกอบการธุุรกิิจเพื่่�อสัังคม)กล่่าวว่่า มุุมมอง
แนวคิิ ดก ารทำำ�ธุุ รกิิ จ ของคนรุ่่�นใหม่่ ส ามารถ
เดิินหน้้าควบคู่่�ไปพร้้อมกัับการดููแลและปกป้้อง
สิ่่� ง แวดล้้ อ มได้้ โดยแนวทางการดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิ จ
ของท็็อป ซึ่่�งเป็็นธุุรกิิจเพื่่�อสัังคม หรืือ Social
Enterprise ด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ ม มีีตัั ว อย่่ า งผลงาน และ Case ต่่ า ง ๆ สำำ�หรัั บ เพื่่� อ เป็็ น แนวทาง
ให้้กับั ผู้้�ที่่�สนใจหรืืออยากเป็็นผู้ป้� ระกอบการธุุรกิิจเพื่่�อสัังคม
การแก้้ไขปััญหาด้้านสิ่่�งแวดล้้อมจำำ�เป็็นต้้องอาศััยความร่่วมมืือจากทุุกภาคส่่วน
สร้้างความรู้้�ความเข้้าใจ แลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่หล
� ากหลาย
เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�แนวทางปฏิิบััติิที่่�เห็็นผลเป็็นรููปธรรมชััดเจน เกิิดการเชื่่�อมโยงและครอบคลุุมครบทุุกมิิติิ
ทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม อย่่างบููรณาการ
และมีีส่่วนร่่วมเต็็มรููปแบบเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนอย่่างแท้้จริิง
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Eco-Labeling
เรียบเรียงโดย ดร.ฉัตรตรี ภูรัต

ฉลากเขีียวสนัับสนุุนการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
อย่่างยั่่�งยืืน (ESG) ได้้อย่า่ งไร?

ความหมายและที่่�มาของ ESG
การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน (ESG) ย่่อมาจาก Environment Social and Governance
เป็็นแนวคิิดสำำ�หรัับการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนขององค์์กร ซึ่่�งปััจจุุบัันได้้รัับความนิิยมจากนัักลงทุุนทั่่�วโลก ใน
การใช้้ประกอบการพิิจารณาการลงทุุน ซึ่่�งให้้ความสำำ�คััญกัับการทำำ�ธุุรกิิจที่่�ควบคู่่�ไปกัับการจััดการสิ่่�ง
แวดล้้อม การพััฒนาสัังคม และธรรมาภิิบาล โดยมีีองค์์ประกอบ 3 ด้้าน ได้้แก่่
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1. การจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (Environment) เน้้นใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และรัักษาสภาพแวดล้้อมทางธรรมชาติิที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
2. การจััดการด้้านสัังคม (Social) ให้้การบริิหารทรััพยากรบุุคคลอย่่างเป็็นธรรมและเท่่าเทีียม
ดููแลความปลอดภััยของพนัักงาน รวมถึึงมีีสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับชุุมชนรอบด้้าน
3. การจัั ด การด้้ า นธรรมาภิิ บ าล (Governance) โดยมีี น โยบายกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่�ดีี
ดำำ�เนิินงานอย่่างโปร่่งใส ต่่อต้้านการทุุจริิต และดููแลผลประโยชน์์ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ESG เริ่่�มขึ้้�นตั้้�งแต่่ปีี 2549 จากหลัักปฏิิบััติิการลงทุุนที่่�มีีความรัับผิิดชอบ (Principles for
Responsible Investment: PRI) ขององค์์การสหประชาชาติิ ซึ่่�งเป็็นโครงการภาคสมััครใจ มุ่่�งช่่วยให้้
นัักลงทุุนผนวกปััจจััย ESG เพื่่�อใช้้ในการตััดสิินใจทางด้้านการลงทุุนและการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�ถืือหุ้้�น
จะส่่งผลให้้ผลตอบแทนระยะยาวของผู้้�ได้้รัับผลประโยชน์์สููงขึ้้�น โดยในปีี 2563 มีีนัักลงทุุนสถาบััน
ที่่�ลงนามสนัับสนุุนหลัักการของ PRI แล้้วทั้้�งสิ้้น� กว่่า 3,000 แห่่ง คิิดเป็็นสิินทรััพย์์ภายใต้้การบริิหารมากกว่่า
103.4 ล้้านล้้านเหรีียญสหรััฐฯ เติิบโตขึ้้�นจากปีี 2549 และยัังเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง
แม้้ ESG จะเป็็นประเด็็นที่่�ริิเริ่่�มในระดัับภาคธุุรกิิจ หากนำำ�ไปเชื่่�อมโยงในภาพที่่�กว้้างขึ้้�นในระดัับ
สัังคมและเศรษฐกิิจระดัับมหภาคกัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน เป้้าหมายที่่� 12 หรืือ SDG 12 การผลิิต
และการบริิโภคอย่่างรัับผิิดชอบ (Responsible Consumption and Production) ซึ่่�งจะพบว่่าสััดส่่วน
ขององค์์ประกอบ ESG กัับเป้้าหมายที่่� 12 มีีความใกล้้เคีียงกัันมาก

ความสอดคล้้องของ ESG กัับฉลากเขีียว
นอกจากนี้้� ESG ยัังเป็็นหลัักการที่่�มีีความสอดคล้้องกัับ ฉลากเขีียว (Green Label) ซึ่่�งเป็็น
ฉลากสิ่่�งแวดล้้อมประเภทที่่� 1 ของประเทศไทย ที่่�ริิเริ่่�มมาตั้้�งแต่่ปีี 2536 โดยองค์์กรธุุรกิิจเพื่่�อการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) และได้้รัับ
ความร่่วมมืือจากส่่วนราชการ และองค์์กรกลางต่่าง ๆ เพื่่�อให้้การรัับรองสิินค้้าและบริิการที่่�เป็็นมิิตร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม อย่่างเป็็นกลาง เชื่่�อถืือได้้ ส่่งเสริิมให้้เกิิดความตระหนัักถึึงผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ที่่�จะเกิิดขึ้้น� ของการมีีผลิติ ภััณฑ์์หนึ่่�งๆ โดยพิิจารณาตั้้ง� แต่่กระบวนการผลิิต การบริิโภค ไปจนการจััดการ
ของเสีีย ให้้มีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมน้้อยที่่�สุุด นอกจากนี้้�การตรวจประเมิินเพื่่�อขอการรัับรอง
ฉลากเขีียวยัังครอบคลุุมการจััดการคุุณภาพและการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมขององค์์กรด้้วย
ตััวอย่่างแนวทางการตรวจประเมิินด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของฉลากเขีียว ได้้แก่่ การประเมิินความสอดคล้้อง
ของกฎหมาย การควบคุุมมลพิิษ ทั้้�งทางอากาศและน้ำำ�� การควบคุุมสารเคมีีอัันตราย การควบคุุมก๊๊าซ
การจััดการกากอุุตสาหกรรม การดำำ�เนิินการต่่อความไม่่สอดคล้้อง พร้้อมมาตรการแก้้ไขและป้้องกััน
การดำำ�เนิินการต่่อข้้อร้้องเรีียนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งภายในและภายนอก ตลอดจนการเตรีียมความพร้้อม
และการตอบสนองต่่อสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน เป็็นต้้น
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ความเชื่่�อมโยงองค์์ประกอบของ ESG กัับฉลากเขีียวแสดงได้้ดัังภาพ

ที่่�มา US SIF: The Forum for Sustainable and Responsible Investment
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม มีีความเชื่่�อมโยงอย่่างชััดเจน เพราะหลัักในการออกข้้อกำำ�หนดฉลากเขีียวนั้้�น
เริ่่�มต้้นพิิจารณาตั้้�งแต่่การออกแบบผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีอายุุการใช้้งานนาน ประหยััดทรััพยากร และสนัับสนุุน
การนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ และกระบวนการผลิิตด้้วยเทคโนโลยีีสะอาด ลดการเกิิดของเสีีย ควบคุุมการใช้้น้ำำ�� -ไฟฟ้้า
ตลอดจนการจััดเก็็บสารเคมีีและกำำ�จััดของเสีียต้้องปฏิิบััติิอย่่างถููกต้้องตามหลัักปฏิิบััติิที่่�ดีี และตาม
กฎหมาย ซึ่่�งทั้้�งหมดนี้้�จะช่่วยควบคุุมปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ส่่งผลกระทบต่่อการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศด้้วย
ด้้านสัังคม การตรวจประเมิินเพื่่�อขอการรัับรองฉลากเขีียว ผู้้�ประเมิินจะดููรวมถึึงความปลอดภััย
ในพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิงานด้้วย เพื่่�อความปลอดภััยแก่่ผู้้�ปฏิิบััติิงาน นอกจากนี้้� ยัังตรวจไปถึึงความเป็็นสภาพ
แรงงานที่่�ได้้รัับสิิทธิิประกัันสัังคมอย่่างถููกต้้องด้้วย เช่่น กรณีีการประเมิินบริิการทำำ�ความสะอาด เป็็นต้้น
ในส่่วนของการพััฒนาชุุมชน ถึึงแม้้การรัับรองฉลากเขีียวจะยัังไม่่มีีเกณฑ์์การประเมิินข้้อนี้้�ชััดเจน
แต่่โดยทางอ้้อม หากบริิษัทั ดำำ�เนิินการตามหลัักเกณฑ์์การรัับรองของฉลากเขีียวแล้้วก็็ส่ง่ ผลให้้สิ่่�งแวดล้้อม
หรืือชุุมชนโดยรอบโรงงานน่่าอยู่่�ได้้
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ด้้านธรรมาภิิบาล ฉลากเขีียวมีีการดำำ�เนิินงานที่่�สนัับสนุุนนโยบายของประเทศ ที่่�เห็็นชััดเจนคืือ
เป้้าหมายSDG 12 การผลิิตและบริิโภคอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ ซึ่่�งภายใต้้กรอบของเป้้าหมายนี้้� เกี่่�ยวข้้อง
กัับนโยบายต่่าง ๆ เช่่น แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 12 แผนขัับเคลื่่�อนการผลิิต
และการบริิโภคที่่�ยั่่�งยืืน พ.ศ. 2560-2580 แผนส่่งเสริิมการจััดซื้้�อสิินค้้าและจััดจ้้างบริิการที่่�เป็็นมิิตร
กัับสิ่่�งแวดล้้อม เป็็นต้้น การดำำ�เนิินงานของฉลากเขีียวได้้รัับการกำำ�กัับดููแลโดยคณะกรรมการนโยบาย
และบริิหารงานฉลากเขีียว และการพิิจารณาตััดสิินให้้การรัับรองโดยคณะอนุุกรรมการรัับรอง ซึ่่�งล้้วน
เป็็นผู้้�ไม่่มีีส่่วนได้้เสีีย ที่่�มีีสััดส่่วนจากภาคส่่วนต่่าง ๆ เท่่าๆกััน เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานอย่่างเป็็นกลาง
เป็็นธรรม และโปร่่งใส

ทิิศทางและโอกาสการลงทุุนอย่่างยั่่�งยืืน
โดยสรุุปแล้้วการลงทุุนที่่�ยั่่�งยืืนหรืือการลงทุุนที่่�คำำ�นึึงถึึง ESG เป็็นอีีกหนึ่่�งกระแสที่่�สำำ�คััญในอนาคต
และเป็็นโอกาสของธุุรกิิจที่่�มีีพื้้�นฐานและสนใจเรื่่�องความยั่่�งยืืนเป็็นทุุนเดิิมอยู่่�แล้้ว และเตรีียมยกระดัับ
เพื่่�อให้้ก้า้ วขึ้้น� มาเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านนี้้� ขณะที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยก็็มีกี ารจััดทำำ�รายชื่่�อ “หุ้้�นยั่่�งยืืน”
ของบริิษััทจดทะเบีียน ซึ่่�งส่่วนใหญ่่ยัังประกอบด้้วยบริิษััทขนาดใหญ่่เป็็นหลััก
หากพิิจารณาในระดัับสากลแล้้ว ผลการสำำ�รวจขององค์์กรสหประชาชาติิด้้านความร่่วมมืือ
เพื่่�อความยั่่�งยืืน พบว่่ามีี บริิษัทั เพีียง 1 ใน 4 เท่่านั้้�น ที่่�มีีการตรวจสอบและประเมิินด้้าน ESG อย่่างชััดเจน
ซึ่่�งภายในปีี 2573 บริิษัทั ที่่�ไม่่มีี ESG อาจกลายเป็็นบริิษัทั ที่่�ล้้าหลััง หรืือไม่่สอดคล้้องกัับมาตรฐานเป้้าหมาย
ความร่่วมมืือด้้านความยั่่�งยืืนของโลกประเทศที่่�มีีประเทศสมาชิิกกว่่า 193 ประเทศ รวมถึึงไทยด้้วย
ดัังนั้้น� หากต้้องการส่่งเสริิมการลงทุุนในธุุรกิิจที่่คำ� �นึ
ำ งึ ถึึง ESG บริิษัทที่
ั ่�ได้้การรัับรองฉลากเขียี ว
จึึงเป็็นอีีกทางเลืือกหนึ่่�งที่่น่� ่าสนัับสนุุนเป็็นอย่่างยิ่่�ง
ติิดตามข้้อมููลข่่าวสารจาก ฉลากเขีียว
Website Greenlabel : https://bit.ly/3q102t5
LineOA @greenlabelthailand : https://bit.ly/3v8NReB
Instagram @Greenlabelthailand : https://bit.ly/3xjPNT3
Youtube ฉลากเขีียว ประเทศไทย : https://bit.ly/3iGEqR0
#ฉลากเขีียว #สถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย #greenlabelthailand
แหล่่งข้้อมููล :
1) https://www.businesslive.co.za/bd/opinion/2020-11-10-millennials-are-driving-environmentsocial-and-governance-investing/ (สืืบค้้นเมื่่�อ 23 กรกฎาคม 2564)
2) https://www.prachachat.net/finance/news-562998 (สืืบค้้นเมื่่�อ 23 กรกฎาคม 2564)
3) https://sustainometric.com/esg-to-sdgs-connected-paths-to-a-sustainable-future/
(สืืบค้้นเมื่่�อ 23 กรกฎาคม 2564)
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PR News

บางจากฯ คว้้ารางวััล 3G Awards
ต่่อเนื่่�องเป็็นปีที่
ี �่ 4

ในฐานะองค์์กรที่่�มีีความโดดเด่่นด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีีและการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืน

บริิษัทั บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) รัับรางวััลจากงาน Global Good Governance (3G)
Awards 2021 ต่่อเนื่่อ� งเป็็นปีีที่�่ 4 รวม 3 รางวััล ประกอบด้้วย รางวััล 3G Best of the Best in Corporate
Governance Award 2021 ในฐานะองค์์กรที่่�บููรณาการการดำำ�เนิินธุุรกิิจแบบยั่่�งยืืน มีีความโดดเด่่น
ด้้านการกำำ�กัับดูแู ลกิิจการที่่ดีี� มีีความโปร่่งใส และความรัับผิดิ ชอบต่่อสัังคม รางวััล 3G Championship
Award in Sustainability Performance 2021 จากการมีีผลการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนเป็็นเลิิศ
ที่่�เกิิดจากการมุ่่�งพััฒนาองค์์กรและมีีแนวทางปฏิิบััติิทางธุุรกิิจสู่่�ความยั่่�งยืืน และรางวััล 3G Best
Sustainability Report Award จากผลงานการจััดทำ�ร
ำ ายงานความยั่่�งยืืนยอดเยี่่ย� ม เชื่่อ� มโยงเชิิงกลยุุทธ์์
ครอบคลุุมในมิิติิ สัังคม สิ่่ง� แวดล้้อมและเศรษฐกิิจ โดยการมอบรางวััลดังั กล่่าวจััดโดย Cambridge IFA
International Financial Advisory สหราชอาณาจัักร เมื่่อ� เร็็วๆ นี้้�
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เอ็็กโก กรุ๊๊ป
� จััดการขยะในองค์์กรอย่่างยั่่�งยืืน
คว้้า “Low Carbon Business: Waste Management
Award” จากโครงการ “ถนนวิิภาวดีีฯ ไม่่มีีขยะ”

บริิษัทั ผลิิตไฟฟ้้า จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ เอ็็กโก กรุ๊๊�ป ประสบความสำำ�เร็็จในการจััดการขยะในองค์์กร
อย่่างยั่่ง� ยืืน นำำ�โครงการ “EGCO Ecosystem” คว้้าใบประกาศเกีียรติิคุณ
ุ “Low Carbon Business:
Waste Management Award” จากโครงการ “ถนนวิิภาวดีีฯ ไม่่มีีขยะ” ซึ่่ง� จััดโดยสำำ�นักั งานคณะกรรมการ
กำำ�กัับหลักทรั
ั พั ย์์และตลาดหลัักทรัพั ย์์ (สำำ�นักั งาน ก.ล.ต.) และเครืือข่่ายเพื่่อ� ความยั่่�งยืืนแห่่งประเทศไทย
(TRBN) รางวััลดังั กล่่าวสะท้้อนพัันธกิิจและค่่านิิยมองค์์กรของเอ็็กโก กรุ๊๊�ป ในด้้าน “การเป็็นพลเมืืองที่่ดีี�
ของสัังคมและใส่่ใจผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย”
	ผลการดำำ�เนิินงานตั้้�งแต่่เดืือนมกราคม-ธัันวาคม 2563 อาคารเอ็็กโกมีีอััตราการรีีไซเคิิล
(Recycling Rate) โดยรวม 75.13% และช่่วยลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกได้้รวม 14,352 กิิโลกรััม/
คาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าต่่อปีี โดยในปีี 2563 โครงการ “EGCO Ecosystem” ยัังได้้รับั ใบประกาศ
เกีียรติิคุณ
ุ และการรัับรองจากองค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน) ด้้วย เอ็็กโก กรุ๊๊�ป มีี
ความยิินดีีที่่ไ� ด้้เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ในโครงการ “ถนนวิิภาวดีีฯ ไม่่มีีขยะ” และมีีส่่วนร่่วมสร้้างผลกระทบเชิิงบวก
และระบบนิิเวศที่่ดีี� ให้้กับถ
ั นนเส้้นนี้้� เพราะการจััดการขยะไม่่ใช่่แค่่กิจิ กรรม แต่่นำ�ำ ไปสู่่�สังั คมที่่ยั่่� ง� ยืืน
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GPSC คว้้า 2 รางวััลใหญ่่ระดัับเอเชีีย ASRA 2020

รายงานข้้อมููลโปร่่งใส่่ทุุกมิิติิ มุ่่�งพัั ฒนาองค์์กรยั่่�งยืืนระดัับสากล

GPSC คว้้า 2 รางวััลใหญ่่จากเวทีีระดัับภููมิิภาคเอเชีีย ASRA 2020 ด้้านองค์์กรที่่�มีีความโดดเด่่นในการจััดทำำ�
รายงานความยั่่�งยืืนระดัับเหรีียญเงิิน (Asia’s Best Integrated Report) และด้้านจััดทำำ�รายงานการประเมิินประเด็็น
สาระสำำ�คััญขององค์์กรได้้อย่่างโดดเด่่น (Asia’s Best Materiality Reporting)
นายวรวััฒน์์ พิิทยศิิริิ ประธานเจ้้าหน้้าที่่บริ
� หิ ารและกรรมการผู้้�จัดก
ั ารใหญ่่ บริิษัทั โกลบอล เพาเวอร์์ ซิินเนอร์์ยี่�่
จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ GPSC แกนนำำ�นวััตกรรมธุุรกิิจไฟฟ้้า กลุ่่�ม ปตท. เปิิดเผยว่่า นัับเป็็นความสำำ�เร็็จของบริิษััทฯ
ที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความมุ่่�งมั่่�น พััฒนาทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม พร้้อมตอบสนองต่่อเป้้าหมาย
การพััฒนาองค์์กรเพื่่�อการเติิบโตที่่�ยั่่�งยืืนมาอย่่างต่่อเนื่่�อง ส่่งผลให้้บริิษััทฯ ได้้รัับ 2 รางวััล ประกอบด้้วย
1. รางวััล Asia’s Best Integrated Report (First Time) ระดัับเหรีียญเงิิน และ 2. รางวััล Asia’s Best Materiality Reporting ระดัับเหรีียญทองแดง จากเวทีีผู้้�นำำ�ด้้านการรายงานความยั่่�งยืืนในเอเชีีย หรืือ 6th Asia
Sustainability Reporting Awards (ASRA) 2020 จััดโดย CSR Works International Pte. Ltd. ตอกย้ำำ��ให้้เห็็น
ถึึงการขัับเคลื่่�อนของ GPSC ที่่�พร้้อมในการพััฒนาการบริิหารงานตามหลัักการความอย่่างยั่่�งยืืนที่่�เป็็นไปตาม
มาตรฐานสากล
ทั้้�งนี้้� รางวััล Asia’s Best Integrated Report (First Time) ระดัับเหรีียญเงิิน มอบให้้กัับองค์์กรที่่�มีี
ความโดดเด่่นในการจััดทำำ�รายงาน Integrated Report (ครั้้�งแรก) ในรููปแบบของการจััดทำำ�รายงานความยั่่�งยืืน
มีีการบููรณาการข้้อมููลด้้านกลยุุทธ์์บริิษััทฯ และมุุมมองธุุรกิิจ ประเด็็นสำำ�คััญที่่�ส่่งผลกระทบต่่อความสามารถของ
องค์์กรในการสร้้างมููลค่า่ ในระยะสั้้น� ระยะกลาง และระยะยาว เพื่่อ� ให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียสามารถมองเห็็นภาพรวม
ของการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ได้้ชัดั เจน เพื่่อ� ความโปร่่งใสต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ส่่วนรางวััล Asia’s Best Materiality Reporting
ระดัับเหรีียญทองแดง มอบให้้องค์์กรที่่�จััดทำ�ร
ำ ายงานการประเมิินประเด็็นสาระสำำ�คััญขององค์์กรได้้อย่่างโดดเด่่น
สำำ�หรัับการประกาศรางวััล โดย Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) เป็็นรางวััลระดัับภููมิิภาค
เอเชีียที่่�จััดขึ้้�นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อยกย่่องแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีของการพััฒนาความยั่่�งยืืนผ่่านกระบวนการจััดทำำ�และ
รายงานผล โดยปีี 2563 มีีองค์์กรในภููมิิภาคเอเชีียจาก 17 ประเทศ ส่่งรายงานความยั่่�งยืืนเข้้าร่่วมประกวด และ
มีีจำำ�นวน 102 องค์์กร จาก 14 ประเทศ ผ่่านเข้้าสู่่�รอบชิิงชนะเลิิศ ได้้ประกาศรางวััลเมื่่อ� วัันที่่� 19 พฤษภาคม 2564
ด้้วยการถ่่ายทอดสดจากประเทศสิิงคโปร์์ ผ่่านระบบสััมมนาออนไลน์์ เพื่่อ� ป้้องกัันการแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19
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ปตท.สผ. ได้้รัับ 2 รางวััล

จาก ASIAN ESG Award 2021 ของฮ่่องกง

นายพงศธร ทวีีสิิน (กลาง) ประธานเจ้้าหน้้าที่่บริ
� หิ าร บริิษัทั ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิโิ ตรเลีียม จำำ�กััด
(มหาชน) หรืือ ปตท.สผ. พร้้อมด้้วยนางนาถฤดีี โฆสิิตาภััย (ซ้้าย) รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
กลุ่่�มงานกลยุุทธ์์และพััฒนาธุุรกิิจ และนายปิิยะ สุุขุุมภาณุุเมศร์์ (ขวา) รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
กลุ่่�มงานทรััพยากรบุุคคล กิิจการองค์์กร และกำำ�กัับดููแล รัับ 2 รางวััลด้้านสิ่่�งแวดล้้อมสัังคม และ
บรรษััทภิิบาลดีีเด่่นจาก ASIAN ESG Award 2021 ครั้้�งที่่� 16 ได้้แก่่ รางวััลด้้านธรรมาภิิบาลระดัับเอเชีีย
(Asia’s Icon on ESG) ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 9 และรางวััลผู้้�นำำ�องค์์กรดีีเด่่นแห่่งปีีในภููมิิภาคเอเชีีย
(Asian Corporate Director Award) ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 2 แก่่นายพงศธร ทวีีสิิน ในฐานะผู้้�นำำ�
ที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับการบริิหารกิิจการตามหลัักธรรมาภิิบาลที่่�ดีี นอกจากนี้้� ปตท.สผ. ยัังได้้รัับยกย่่องให้้
เป็็นบริิษััท “ESG Influencer” ในฐานะเป็็นองค์์กรที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงาน
ด้้าน ESG
การมอบรางวััลดัังกล่่าว จััดขึ้้�นโดย Corporate Governance Asia ซึ่่�งเป็็นนิิตยสารที่่�ส่่งเสริิม
บรรษััทภิิบาลในฮ่่องกงและภููมิิภาคเอเชีีย โดยมีีหลัักเกณฑ์์การมอบรางวััลให้้แก่่บริิษััทหรืือบุุคคล
ที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยคำำ�นึึงถึึงสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาล เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
และการสร้้างคุุณค่่าระยะยาวให้้กัับองค์์กรและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย รวมถึึง การเป็็นองค์์กรต้้นแบบและ
มีีความมุ่่�งมั่่�นอย่่างต่่อเนื่่�องในการพััฒนาการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในระดัับภููมิิภาค
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ปตท. คว้้า 2 รางวััลด้้านธรรมาภิิบาลดีี
เยี่่�ยมระดัับเอเชีีย
จากงาน 16th Asian ESG Award 2021

(เมื่่�อเร็็วๆนี้้�) นิิตยสาร Corporate Governance Asia ซึ่่�งเป็็นนิิตยสารที่่�ส่่งเสริิมสนัับสนุุน
องค์์กรที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีธรรมาภิิบาลดีีเยี่่�ยมในภููมิิภาคเอเชีีย ประกาศมอบ 2 รางวััลให้้ บริิษััท
ปตท. จำำ�กััด (มหาชน) จากงาน 16th Asian ESG Award 2021 ประกอบด้้วย “รางวััล Asian
Corporate Director Award” ซึ่่�งมอบให้้กัับ นายอรรถพล ฤกษ์์พิิบููลย์์ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
และกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท ปตท. จำำ�กััด (มหาชน) ในฐานะผู้้�นำำ�องค์์กรที่่�มีีวิิสััยทััศน์์โดดเด่่น
ด้้ า นการบริิ ห ารจัั ดก ารองค์์ กร ให้้ เติิ บโตอย่่ างยั่่� งยืืน มีีการกำำ� กัั บดูู แลกิิ จ การที่่� ดีี พร้้ อ มขัั บ เคลื่่� อ น
การดำำ�เนิินงานขององค์์กรสู่่�เป้้าหมาย และ “รางวััล Asian’s Icon on ESG” ซึ่่�งมอบให้้แก่่บริิษััท
จดทะเบีียนที่่�เป็็นแบบอย่่างการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน (ESG : Environmental, Social and
Governance) สะท้้อนความสำำ�เร็็จของ ปตท. ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนในด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม
และการกำำ�กัับกิิจการที่่�ดีีระดัับสากล
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ไทยออยล์์คว้้ารางวััลระดัับภููมิิภาคอาเซีย
ี น
จากนิิตยสาร Alpha Southeast Asia

เมื่่�อวัันที่่� 12 กรกฎาคม 2564 บริิษััท ไทยออยล์์ จำำ�กััด (มหาชน) รัับมอบรางวััลชนะเลิิศ
ระดัับภูมิู ภิ าคอาเซีียน “พัันธกิิจสู่่�ความยั่่�งยืืนด้้านพลัังงาน” (Strongest Commitment to Sustainable
Energy in Southeast Asia) เป็็นปีีที่่� 9 จากนิิตยสาร Alpha Southeast Asia ซึ่่�งเป็็นนิิตยสารชั้้�นนำำ�
ด้้านการลงทุุน สถาบััน การธนาคารและตลาดทุุนของภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังได้้รัับรางวััลระดัับประเทศอีีก 3 รางวััล ได้้แก่่ “รางวััลความรัับผิดิ ชอบต่่อ
สัังคมเชิิงกลยุุทธ์์ที่่�ดีีที่่�สุุด” (Best Strategic Corporate Social Responsibility) โดยได้้รัับเป็็นปีีที่่� 7
อีีกทั้้�ง “รางวััลการยึึดมั่่�นในบรรษััทภิิบาลสููงสุุด” (The Strongest Adherence to Corporate
Governance) และ “รางวััลบริิษััทที่่�มีีการจััดการด้้านนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ที่่�ดีีที่่�สุุด” (Most Organised
Investor Relations) ได้้รัับเป็็นปีีที่่� 2 โดยรางวััลดัังกล่่าวข้้างต้้นมาจากผลการสำำ�รวจนัักวิิเคราะห์์
นัักลงทุุน กองทุุนบำำ�นาญ และกองทุุนป้้องกัันความเสี่่�ยงในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ จำำ�นวน 502 ราย
ในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
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WBCSD Update
By: Dr. Orathai Pongruktham

Over 500 sustainability leaders, experts and change makers from
78 countries joined the WBCSD’s Virtual Liaison Delegate Meeting organized
on 19 - 21 April 2021. The event featured over 60 breakout sessions with
more than 170 speakers to highlight and discuss how business can lead the
transformative
WBCSD Liaison Delegate Meeting:
change to

Transformative change

“A world in
which more
than 9 billion

people can live well, within planetary boundaries” which is the WBCSD

Vision 2050. Lesson learned, best practices and experiences to tackle the
threats to the planet: climate emergency, nature depletion and growing
inequality which directly contribute to human survival and business operation
were shared and discussed over the course of three days.
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Figure 1: Some of sustainability leaders who shared their transformative
changes at the WBCSD’s Liaison Delegate Meeting

The global business leaders shared their collective efforts and contributions to
address the global sustainable development. Key topics included Climate and Energy,
Circular Economy, Food and Nature, City and Motility, People and Society, Refining
values, and Sustainable Business and Regional Impacts in Transforming North America/
Asia.
Climate and Energy: This section highlighted the challenges and
transparency to address Scope 3 emission; WBCSD’s Green Brick Road
initiative; and investing in natural climate solution.

Circular Economy: Discussion on circular economy focused on
challenges, goal and process to achieve 100% circular packaging by 2050;
circular electronic partnership and e-waste; and transparency of reporting
and disclosure of information regarding plastic footprint and plastic waste
management.
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Food and Nature: In this section, the following topics were
emphasized: business case and guideline to invest in nature; food system
transformation; human right policy and practice in agribusiness sector;
environmental friendly agriculture; business coalition for soil health
investment; healthy and sustainable habits for environmental
sustainability; linkage of climate, nature, food and people; and
reinventing water future.
City and Motility: The session shared overview of the WBCSD’s
Cities & Mobility program; corporate real estate assets to achieve
sustainability goals; and business role to shift to sustainable mobility.
People and Society: Overview of healthy people and healthy
business, and people and society program briefing were shared in this
session. Issues on tackling inequality, SDG sector roadmaps, and skills
strategies to future-proof business were discussed.
Redefending Values: This session highlighted modernization of
governance to integrate ESG in business priority; engaging in capital
markets; enhancing risk assessment and management; implementing TCFD
(Taskforce on Climate-related Financial Disclosure); and competition law
regarding impacts on sustainable development ambitions.
Sustainable Business and Regional Impacts in Transforming North
America/Asia: As North America and Asia are the critical region to the
transformative changes, this section discussed the importance of North
America to fully engage in the transformative efforts, particularly by the
investment and cooperate sectors. For Asia, the leading businesses from
the regions shared the changes currently underway.
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WBCSD Liaison Delegate Meeting sent clear massages on the urgency to act
now and act together to make the transformative changes. It is now or never to “think
system and create the true value” to sustain our world. All the leaders must think

toward building long-term resilience.
“Time to transform, time to think system and time to create the true value”

On 26 - 28 October 2021, WBCSD will organized its Council Meeting which will take
place in virtual format. The meeting will highlight strategic insights to address the triple
threats: climate change, natural resources and inequality. The registration is now open
at https://register.wbcsd.org/events/wbcsd-council-meeting-2021-60b897664
10204000a83db8e/.
__________________________________________________________________________
Sources:
1. https://www.wbcsd.org/Overview/Events/WBCSD-events/2021/WBCSD-Virtual-LiaisonDelegate-Meeting (Retrieved on 10 August, 2021)
2. https://flagshipevents.wbcsd.org/post-ld-meeting-summary/ (Retrieved on 10 August,
2021)
3. https://flagshipevents.wbcsd.org/council-meeting/(Retrieved on 10 August, 2021)
4. https://register.wbcsd.org/events/wbcsd-council-meeting-2021-60b89766410204000a83db8e/.(Retrieved on 10 August, 2021)
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Energy&Climate Solution
By: Electricity Generating Public Company Limited

EGCO Group Fully Moves Forward,

Responding to Energy Transition and Expanding Renewable
Portfolio, Contributing to UN Sustainable Development Goals

EGCO Group has been operating the business with the vison “To be
a major sustainable Thai energy company with full commitment to
environment protection and social development support”. Firmly

believing that sustainability is the foundation of growth and advancement,
EGCO Group has always operated sustainably. We have supported the
United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs) directly and
indirectly and incorporated relevant goals to climate change, as many as
five SDGs in our action plan, including three SDGs relevant to climate
change—namely, SDG 7. Affordable and Clean Energy; SDG 9. Industry,
Innovation, and Infrastructure; and SDG 13. Climate Action.
Climate change is one of the greatest challenges the world is facing.
It takes the form of natural disasters with rising severity, threatening lives
and the environment. Effects of climate change include risk of food and
water scarcity, extinction threats, and slow restoration of degraded
environment. It is our collective duty to maintain and preserve the Earth
for future generations. As a leading power producer in Thailand, EGCO Group
is committed to improve operational efficiency to lessen any negative
impacts we may have on the environment, utilization of clean energy and
other renewable energy sources, and to create awareness for environmental
conservation for our employees, business partners and other relevant
stakeholders in our supply chain.
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For the future business direction, EGCO Group is moving forward to the
fully-integrated energy businesses expansion, strengthening its power business,
expanding renewable energy portfolio and Smart Energy Solution in responding to the
global energy trends, and also extending to the fuel and infrastructure businesses.
The Company has set aside over 150-billion-baht investment budget within five years.
This will be implemented through the 4I strategies which include: “Invest” in assets
with sustainable growth that can generate good returns in the long term, “Improve”
and manage existing assets to excellence, “Innovate” by driving businesses with
innovation to create sustainable growth; and “Increase” competitiveness in finance.
EGCO Group is still seeking new investment opportunities, especially in the
renewable energy and Smart Energy Solution as to be in line with the worldwide trends
of promoting clean and renewable energy, with a plan to invest in new projects in form
of mergers or acquisitions (M&A) in the targeted countries which we already have
investment footprint. Meanwhile, as a comprehensive energy service provider, EGCO
Group has also made further investment in the energy-related businesses including the
fuel and infrastructure businesses as well as Smart Energy Solution business by
seeking investment opportunities with business partners, both at home and abroad.
Value Creation and Revenue Growth
Investment Direction
Fuel & Other Infrastructure

Power Generation
Conventional

1

Smart Energy Solution
Smart Energy

Renewable

Focus Area :
•
LNG Value Chain
•
Gas Processing & Liquefaction
•
Regasification
•
Fuel Pipeline & Transportation
•
Other Infrastructure

Focus Area :
•
Solar Energy Solution
•
Energy Storage & Integration to
RE hybrid firm
•
Microgrid Components
•
Energy Management System
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Energy&Climate Solution
By: SCG

SCG addresses climate emergency,

paces with green innovation
adhering to ESG’s sustainable stance
At the end of 2016, a worldwide climate emergency was declared to
persuade every sector to collaborate and dedicatedly address the problem.
By the end of 2020, 1,800 local governments in 33 countries jointly impelled
the public and private sectors as well as the people to cooperate before
time runs out. They operated in the mission to solve and restore global
warming issues with tangible outcomes in line with the UN’s Sustainable
Development Goals (SDGs). Likewise, the Stock Exchange of Thailand
encouraged good governance culture in its registered entities wherein they
shall embrace transparency, execute good risk management skills, and adopt
operations align with the Environmental, Social, and Governance (ESG)
notion for sustainable development.
“Climate change is an
exigent issue that requires
pressing and substantial
addressing. SCG sets a more
aspiring goal to reduce
greenhouse gas. We are
heading towards becoming an
organization of net-zero
emissions by 2050. This is to
support the earth’s temperature
control to not sore over 1.5
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degrees Celsius according to the Paris Agreement. We look to increase the proportion

of biomass and renewable energy. We are thriving towards efficient energy consumption
and speeding R&D for products, services, and solutions that meet consumer needs
whilst lowering greenhouse gas emissions throughout all businesses’ value chains.

We are utilizing the internal carbon pricing measures to assist in project investments
that contribute to reducing greenhouse gas. Moreover, we are restoring forest areas
via projects in both internal and external plant areas of 660 rai, all of which will help
to absorb greenhouse gas and play a part in biodiversity”.Tanawong Areeratchakul,
Co-Chair of the Sustainable Development Committee and President of Chemicals
Business, SCG, shares SCG’s goal and determination to drive businesses towards

the ESG concept, especially to fully address the climate emergency.

This is apparent from the dedication to develop eco-friendly resins, campaign for
end-to-end plastic waste management, and adopting technologies to promote recycling.
For instance, SCG has announced a collaboration to develop and replace Unilever’s HDPE
packaging bottles to recycled HDPE (rHDPE). As the first in Thailand, this project recycles
post-consumer plastics into new containers, using high-quality Post-Consumer
Recycled Resin (PCR) under the SCG Green PolymerTM brand, aiming for eco-conscious
consumers. Moreover, the Advanced Recycling Process transforms post-consumer

plastic into recycled feedstock for the petrochemical factories using state-of-the-art and
eco-friendly operations. Once they can be reused for production, they contribute to
alleviating the issue of over 2 million tons of accumulated plastic waste per year in
Thailand. In early 2021, Thailand’s first Advanced Recycling Process demonstration
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plant in Rayong province began construction. It has a 4,000 tons per year production

capacity with expanding trends in the future. This is the inclusive concept throughout
the value chain in line with the “Chemicals Business for Sustainability” initiative which
has adopted the SDGs and ESG concept as part of its operations. All of which has the
circular economy strategy as the core driver for a sustainable chemical business goal.

In terms of digital technology applications to reduce energy consumption and
greenhouse gas emission, Chemicals Business, SCG, utilizes its manufacturing expertise
coupled with AI supervisory to manage energy usage. It helps to analyze the main
factors in the complex and dynamic process to support the production team to always
efficiently oversee opportunities to lessen energy consumption and greenhouse gas
emission.

Additionally, the alteration from human’s existing way of energy consumption
to using clean energy is another hand to aid the climate emergency. SCG champions
solar power by developing total innovative solutions in every aspect that even extends
to installing solar panels on water. The Chemicals Business, with expertise in plastic
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innovation, develops the first-in-Thailand plastic buoy and installation system for the
SCG Floating Solar Solutions.This system turns solar power into electricity for use in
both the industrial and agricultural sectors.They efficiently reduce the management
cost, maximize the usage of water areas and provides business opportunities for clean
energy. Meanwhile, the Cement-Building Materials Business, with expertise in solar roof
systems, develops the SCG Solar Roof Solutions for household roofs, buildings, and
factories. These are solutions for homeowners or entrepreneurs who seek to decrease
electricity costs. These are among the innovations worth investing in while making great

use of the abundant sunlight.

Likewise, the packaging business with SCGP is
aware of the changing consumer behavior that has
shifted to more online purchases with soaring
demand for packaging and logistics. They have
developed the convenient-use, high-efficiency,
and eco-friendly packaging called the R-1. This is

a flexible polymer packaging that consists of
multi-layer mono materials. Each layer offers
different functions such as printing, withstanding moisture, and durability. They can be
fully recycled and are accredited by the manufacturing sector for use as food-grade
packaging and are accepted by various leading brands.
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Aside from the disruption from within the organization, SCG has begun the Zero
Burn project to purchase agricultural wastes such as paddy straw, sugarcane leaf, and
corn cob. They are compressed into small and compact energy pellets that can
be transported in large amounts to become the energy source for cement kilns. This
project can lessen straw burning that is the cause of pollution, especially PM2.5.
Additionally, this contributes to income for farmers and helps to raise their quality of
life whilst tackling global warming tangibly and immediately.

These are among SCG’s stories in the attempt to adapt and address
the constantly challenging climate emergency. It hopes to be an inspiration for every
sector to care for the world and drive businesses to a new era of the circular economy.
It is now that we must find new ways to innovate for technologies that will gear
us towards sustainable development goals and help maintain the earth’s balance
together.
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The Way For Sustainability
By: Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd.

“The Power of Human Energy: A Journey Inspired
by the King Year 9” Reaffirms its Mission to
Advance the Wisdom of the King’s Philosophy

Introducing New Online Learning Platform “A Path to Agrinature Life”
to Sustainably Pass on the Late King’s Knowledge to the Thai Public

A Path to Arginature Life online learning resource
“The Power of Human Energy: A Journey Inspired by the King” project marked
the 9th year of its journey while reaffirming its commitment to sharing the knowledge
of the Late King’s Philosophy of Sufficiency Economy. As Thailand is battling COVID-19,
this mission is important than ever as the public can apply the King’s wisdom to cope
with negative impacts of COVID-19 as well as other crises in the future. This year, the
project, operating under the theme, “9 years of Multilateral Solidarity: Joining Forces
to Battle Crises and Achieve Sustainability,” will organize on-ground activities including
“Aou Mue” collaborative farming in Nakhon Ratchasima and Ayutthaya as well as a
9-year celebration event in Saraburi, where health and safety measures will be strictly
enforced. At the same time, the project will utilize various media platforms to inspire
the public to adopt the practice including “A Path to Agrinature Life,” a new online
learning platform on the theory of sustainable farming and its real-life application as
well as special interview episodes on Joh Jai TV program.
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Unity is the Power of Thais in the face of the pandemic
Dr. Wiwat Salyakamthorn, chairman of
World Soil Association and advisor to the
Agri-Nature Foundation, said that “we have

adopted His Majesty King Bhumibhol Adulyadej
The Great’s well-known quote, ’Unity is the
Power of Thais,’ as the working motto in the
planning and implementation of A Journey Inspired by the King project throughout the past
eight years. The Late King’s Philosophy provided
guidelines for the management of soil, water,
forest, and human resources for our survival
through any crises, be it environmental, social,
economic, or political crisis. The followers of His
Philosophy can survive any crisis with their own
resources and can share or sell the homegrown products to generate extra
income. The COVID-19 pandemic has negatively impacted all of us. Therefore,
it is important for all of us to apply the King’s Philosophy to truly create
a self-reliant lifestyle which will pull us through this crisis and any crises that
may happen in the future.
Accelerating the adoption of the King’s Knowledge with new media
Artit Krichphiphat, business support general manager, Chevron Thailand
Exploration and Production, Ltd., added, “Over the past eight years of A journey

Inspired by the King Project, more than 20,000 people across the country
participated in our activities, causing a chain reaction, as many others were
inspired to follow the Late King’s footsteps through our communication
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campaigns. This year, A Journey
Inspired by the King project will
step up our role to spread the
knowledge and real-life
application of the Late King’s
Philosophy with on-ground activities and new communication
platforms to raise public awareness
and understanding the Late King’s
Philosophy as a means to survive
any crisis including the pandemic
and to inspire them to follow path
to self-reliance.
Themed, “9 years of Multilateral Solidarity: Joining Forces to
Battle Crises and Achieve Sustainability, in addition to participating in
the new platform ,‘A Path to Agrinature Life’, the public can also direct
their questions and inquiries through the project’s website, Facebook
page and Line official account. Furthermore, on-ground activities will
be organized to provide opportunities for enthusiasts to acquire handson knowledge and learn from others before them. These activities will
start with two Aou Mue collaborative harvest in Nakhon Ratchasima
and Ayutthaya and will conclude with the celebration event in Saraburi,
the very place where this project kicked off 9 years ago. The celebration
event will showcase the project’s success stories and bring together
testimonials from our role models and experts who contributed towards
our projects throughout the past nine years.”
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For more information on “The Power of Human Energy:
A Journey Inspired by the King” project,
visit www.facebook.com/ajourneyinspiredbytheking
or https://ajourneyinspiredbytheking.org

https://ajourneyinspiredbytheking.org
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The Way For Sustainability
By: Vinythai Public Company Limited

Long-term Commitment and Cooperation:

“Growing with You – As
a Trusted and Innovative
Partner” has been the vision
Vinythai employees have
adhered to in running the
business for stakeholders.
The aim is always to ensure
that every achievement not
only benefits the company,
but also all stakeholders and
society in general, both
directly and indirectly.
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Our corporate social responsibility projects are prime examples of our
commitment to making people’s daily lives better, not least our Coral Cultivation
Project, of which we are particularly proud.
According to Thailand Development Research Institute (TDRI)*, Thailand’s
maritime zone extends across over 320,000 square kilometers, accounting for
about 60% of Thailand’s total territory. The country’s coastline stretches some
3,100 kilometers, involving 23 provinces. The economic value of these sea
areas amounts to around 24 trillion baht (approx. US$750 billion), according
to a Marine Knowledge Management Subcommittee report.
Coral reefs are vital habitats that provide shelter, protection and
nurseries for marine animals that are crucial elements in food chains. Moreover,
the wonders of the underwater world also generate high tourism revenues. Thus,
Vinythai’s contributions to securing these marvelous marine and coastal
resources through its Coral Cultivation Project do much to help pave the way
to Thailand’s sustainability at the sea.

* https://tdri.or.th/2020/09/blue-economy-thailand/
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Started in 2003, the
“Coral Cultivation Using PVC
Pipe Project”, to give the
project its full name, is
run by Marine Science
Activity and Conservation
Foundation supported by
Vinythai Plc where
Mr. Prasan Sangpaiboon
is the Chairman. The Foundation started with a pilot project that cultivated 10,000
branches of coral in the sea at Samaesan. The flourishing of those coral branches and
the acceptance of stakeholders convinced the Foundation of the feasibility of scaling
the project by cultivating 80,000 more branches of coral in five targeted areas in the
Gulf of Thailand. These were: Chong Samaesan Coastal Area in Chon Buri province;
Kham Island in Chon Buri province; Samed Island in Rayong province; Wai Island in
Trad province, and; Talu Island in Prachuap Khiri Khan province.
Thus the “Vinythai Collaboration Cultivating 80,000 Coral Branches for His Majesty
the King” project was initiated in commemoration of the 80th birthday anniversary of
His Majesty the Late King Bhumibol Adulyadej, in 2007. Her Royal Highness Princess Maha
Chakri Sirindhorn graciously presided over the project launch and seeded the first coral
branch.
The mission was massive and human resources limited. But thanks to the
Department of Marine and Coastal Resources, Rambhai Barni Rajabhat University, Royal
Thai Navy and communities, our long-term partners with which we have been working
shoulder to shoulder for over 10 years now, the targets were accomplished and the
goals achieved. And lest we forget, 120,000 students and volunteers who joined various
coral cultivation activities have also been key to those successes.
Daring to dream yet bigger, Vinythai, together with the Foundation and partners,
has now doubled down on their shared commitment to marine and coastal resources
conservation for the country’s sustainability. The target for the next phase is to cultivate
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coral for all 23 seaside provinces. To move the project forward, Vinythai and the
Foundation invited the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation,
and the Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University, to also
collaborate, and they accepted.
In this next phase, local conservation teams will be integral to efforts to cultivate
and protect the coral reefs. Their long-term commitment and cooperation will be vital.
So, too, will be the knowledge, techniques, experience and consultancy on coral cultivation and rehabilitation provided by experts. The various areas of expertise will be
shared among the conservation teams in order to expand the areas of coral
rehabilitation and sustain them.
Although the extent of the target this time is daunting indeed, Vinythai is confident
that, strong commitment and cooperation among authorities, educational institutes,
private sector players and the public, make success and the benefits it will bring for
society and our country, only a matter of time.
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Sustainable Development
By: Dow Thailand Group

Dow-DMCR-IUCN takes mangrove
conservation to the next level
in the fight against global
warming and marine debris.

Dow Thailand Group (Dow) is accelerating its new sustainability goals that
were launched globally last year, emphasizing reducing the impacts of climate
change and plastic waste. The launching of the Dow & Thailand Mangrove Alliance
project is to comprehensively enhance the conservation of mangrove forests in
the Gulf of Thailand and the Andaman Sea. In collaboration with the Department
of Marine and Coastal Resources (DMCR), Ministry of Natural Resources and
Environment, and International Union for Conservation of Nature (IUCN), the Pak
Nam Prasae mangrove forest project will be launched in Rayong Province as
a pilot area before expanding to important mangrove forests in 5 provinces
across the country.
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Mr. Chatchai Luanpolcharoenchai, President of Dow Thailand Group, said,
“to move towards our vision of being the world’s most sustainable materials science
company, Dow has set its sustainability goals even higher by announcing that we intend
to be carbon neutral by 2050. This means that Dow’s products and projects combined
must reduce greenhouse gas emissions as much as the greenhouse gas produced
by Dow. We also have goals to promote a circular economy. We are committed to
enabling 1 million tons of plastic worldwide to be collected, reused, or recycled
by 2030, and all of Dow’s products sold into packaging applications must be reusable
and recyclable by 2035.”

He continued, “Aligning with Dow’s global goals, Dow Thailand Group has
continued to build on its mangrove planting and plastic waste separation projects
in Thailand by launching a new holistic project called “Dow & Thailand Mangrove
Alliance” to support the conservation of mangrove forests in a comprehensive and
participative way. Mangroves are recognized as more efficient in carbon sequestration
than terrestrial forests. We will develop a mangrove forest learning center, set
a model for local waste management in the area, and educate tourists on reducing
marine debris. Moreover, we will create an economic mechanism for conservation from
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carbon credits for the first time in Thailand. We are ready and welcome all communities
and the public to participate.”
The project establishes a five-year roadmap from 2020 to 2024 with a common
goal to conserve mangrove biodiversity and promote the restoration of mangrove forests
with appropriate methods to reduce the impact of climate change. In addition, the project
will generate income for communities through conservation and tourism activities,
as well as helping to reduce
plastic waste that escapes
into the sea from coastal communities. This project will set
up a system and create a
network to restore and care
for mangrove forests to
benefit the environment,
economy, and society in a
target area of 5,000 rai. The
Pak Nam Prasae Municipality
Area, Klaeng District, Rayong
Province will be the first
model area of the project.
“Dow has teamed up
with DMCR and IUCN to plan the conservation of mangrove forests in Thailand to solve
global warming and marine debris problems since last year. The project has been upgraded from the mangrove plantation project in the Pak Nam Prasae area, which has
been ongoing for more than 12 years since the area was only a shrimp farm and a
degraded forest until now that the area is full forest. The Dow & Thailand Mangrove
Alliance project is a mangrove forest restoration activity that creates sustainable conservation mechanisms open to citizens and local authorities. Moreover, we aim to create a conservation model that can be applied to mangrove forests in other provinces,”
said Ms. Poranee Kongamornpinyo, SEA Corporate Affairs Director, Dow Thailand
Group.
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Mr. Chaiphum Sittiwang, Director of the Mangrove Resources Promotion
and Development Subdivision, Department of Marine and Coastal Resources, said, “We
have appointed a committee and a working group after the signing ceremony of
a memorandum of understanding last year. The improvements have started at
the Pak Nam Prasae Nature Learning Center by installing more educational signages
in the first phase, organizing a photography contest, and promoting tourism. This year,
to get more involvement from our networks and nearby communities, we have hosted
a brainstorming meeting to formulate a plan so that we can accelerate the substantial
changes in the Pak Nam Prasae area within 2 years.”
Participants in the brainstorming session included Dow Thailand Group; Department
of Marine and Coastal Resources, Ministry of Natural Resources and Environment;
International Union for Conservation of Nature (IUCN); Office of Natural Resources and
Environmental Policy and Planning; Marine and Coastal Resources Research and
Development Center, The Eastern Gulf of Thailand; Rayong Mangrove Forest Resource
Management Center, Office of Natural Resources and Environment Rayong Province;
Pak Nam Prasae Subdistrict Municipality; Thailand Greenhouse Gas Management
Organization; Rayong Provincial Tourism and Sports Office, Rayong Tourism Business
Association; Tourism Authority of Thailand (TAT) Rayong Office; Rajamangala University
of Technology Tawan-ok, Chakrabongse Bhuvanath campus; Rak Prasae Network Group;
and the community and local media.
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Sustainable Development
By: PTT Public Company Limited

“The 56-1 One Report to promote the
disclosure about business driving
for sustainability”
As everyone is known that the disclosure of information of registered companies
in Thailand as responsible by the SEC or the Securities and Exchange Commission
has required the inclusion of the annual registration statement (Form 56-1) and the
regular report year (Form 56-2) which currently leaving only one issue, which is “56-1
One Report”. It will force in 2022 for the disclosure of the year ended December 31,
2021 onwards in order to reduce unnecessary rules and the burden on the private
sector, including to modernize the process of documents are delivered.
The 56-1 One Report has a total structure of 4 parts as follows: Part 1 Business
operations and operating results, Part 2 Corporate governance, Part 3 Financial
statements, and Part 4 attachment is to specify that the information on
sustainability is disclosed in Part 1, Title 3; “Driving Business for Sustainability”
as well in order to drive the registered companies to have sustainable business
practices, disclosure of sustainability information to be more clear included their
business processes (environmental, social and governance (ESG)-in-process) as well
as important information that must be disclosed which have as follows:
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Part 1: Policy and
goals for
sustainability
management
It aims to
describe policies
and goals of
sustainability
management for
the past year.

Part 4 Sustainability
management in social
dimensions
Driving Business
for Sustainability

It is to explain social
policies and practices,
including performance and
results in important social
issues such as respect for
human rights, fair treatment
of labor, responsible
production and services to
customers, and participation
in community and social
development, etc.

Part 2: Managing the impact on
stakeholders in the business value
chain

Part 3: Sustainability management in
the environment dimension

It is to describe the business value
chain that represents the relationships
of key stakeholders in upstream to
downstream of business activities.

It is to explain environmental policies and
practices, including their performance and
outcomes on key environmental issues such
as climate change, energy
management like water, waste, waste, and
pollution.

PTT Public Company Limited (PTT) give priority with sustainability management
seriously and has prepared a sustainability report in accordance with international standards
since 2008 which considering that the structure of information to be disclosed according to
56-1 One Report is consistent with the elements and content. It must be disclosed according
to international standards already. Therefore, it has begun to integrate the sustainability
report into the form of 56-1 One Report for the year 2020 as a single issue. This is
a combination of sustainability report with 56-1 One Report form, which is the first company
of PTT Group as being able to fully and completely reflect the operating results as well as
the overall values including economic, corporate governance, social and environmental
dimensions delivered to shareholders, customers, communities and other stakeholders.
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PTT analyzed and assessed 15 key issues and classified them according to their
level of importance and management approaches as follows:

However, that creating reports is often limited in terms of the number of
pages so PTT structured the information disclosed in the report which focus on
the content management of all six material issues in 2 groups as follows:
• Sustainable Value Creation Material Issues: climate change, application
of circular economy principles and social value creation
• Enabling Material Issues: human development, innovation, technology and
product responsibility, and change of business model
In addition, PTT also present details on supporting the Sustainable Development
Goals (SDGs), approval of the minutes and an independent third-party review (Report
Assurance) and a reader survey are included at the end of 56-1 One Report, and
sustainability information is included in the other sections of 56-1 One Report such as
the structure and operations of the companies, risk management, including in Part 2
Corporate Governance.
For guidance and outcomes of management totally 9 issues of the Business
Fundamental Material Issues include the 3D Performance Table (ESG) and conformity
tables with other international reporting standards such as GRI Standard, IR Framework,
TCFD, UNGC and SDGs, with more details from 56-1 One Report, will be disclosed on
PTT website under the topic of sustainability.
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Creating a reporting is just the
end of corporate sustainability
management but the key for
effective integration of reports is
executives and all departments in
the organization that should have
the same understanding about
sustainability management which
is not only a job or additional
activity of any one agency but
also such management of various
issues should be the duties and
responsibilities of each unit. When
the process of managing issues is
good, then it will lead to good
performance, which is the result of
learning and efforts to improve
operations to meet standards,
including continually assessing at the international level.
In addition, participation from the Securities and Exchange Commission, the Stock
Exchange of Thailand and other collaborative networks have made the disclosure of
PTT’s 56-1 One Report complete, accurate and transparent which it can build confidence
for investors and all groups of stakeholders, as well as respond to the assessment of
sustainability performance of various institutions both domestically and internationally.
Tips & Tricks: the organization’s disclosure of sustainability
information in form of 56-1 One Report should be analyzed for
the conformity of the 56-1 Reporting Manual and sustainability
reporting standards applied by the organization, and it is
important to verify the consistency of the content of the report
in order to ensure the most accurate and complete
disclosure.
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56-1 One Report

Vision to Action
By: Saint-Gobain Thailand

The Concept of Driving Business

and Caring for the Society
of Saint-Gobain Thailand

Saint-Gobain Group has set out our CO2 roadmap for achieving carbon neutrality.
The roadmap incorporates the Group’s new commitments through to 2030 in terms of
reducing not only its direct and indirect carbon dioxide emissions, but also the emissions
along its value chain. These new targets for 2030 have been validated to be aligned with
the Group’s 2050 net-zero commitment. To meet the targets, Saint-Gobain will dedicate
a targeted capital expenditure and R&D budget of around €100 million per year until
2030. This approach will be the basis for the decisions that the Group will take to achieve
carbon neutrality by 2050.
On September 23, 2019 in New York, Saint-Gobain formalized our support for
the UN Global Compact’s “Business Ambition for 1.5°C”. In doing so, we committed
to achieving carbon neutrality, or net-zero CO2 emissions, by no later than 2050.
As a consequence, the Group will reduce the carbon emissions to a maximum by 2050
and employ measures to absorb any residual emissions.
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The fact that challenges us to be more friendly to the environment is around
40% of global CO2 emissions being accounted by construction industry.
Saint-Gobain as a leader in innovative construction materials develops and
markets solutions to improve the energy efficiency in buildings, and solutions
with a reduced carbon footprint – such as for light construction – designed to
replace traditional, more carbon-intensive heavy building materials.
Saint-Gobain’s medium and long-term outlook is robust thanks to its
successful strategic and organizational choices: sustainability – thanks to our
solutions to protect our planet while offering comfort and wellbeing – and
enhanced customer performance. This strategy is perfectly in tune with the
Group’s purpose: “MAKING THE WORLD A BETTER HOME”.
Saint-Gobain in Thailand has employed the approach to reduce CO2
emissions as per the statement from our Chief Operating Officer – Siwaraya Sritirat.
We aim to be the leader of
building solutions that are the best
for the environment and help the
world to be a more sustainable
place. CO 2 roadmap is then
embedded in our environmental
strategy resulting in short, medium,
and long-term plans in all of our
production facilities.
In order to reduce the CO2 emissions and achieve carbon neutrality,
we are focusing our efforts on four key levers:
Optimization and reduction of the energy use.
Innovation in the processes, both industrial and product design.
Transition towards carbon-free energy (Green Energy).
Mobilization of suppliers and new initiatives in transport.
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By doing this we target to achieve a reduction of 33.0% net reduction in
CO2 emission by 2030.
Some of the simple initiatives like using LED light bulbs in all our
production facilities, upgrading old AHUs with latest energy efficient ones, waste
heat recovery, etc. are contributing significantly in reducing carbon footprint.
New product innovation will use
much lower energy and raw materials and
the products will meet/exceed our
customer requirements.
There are projects called “Eternal
Recycle” which will ensure ZERO waste
from our plants.
One of the main sources of GREEN
ENERGY has been Solar PV and this
project is being implemented in many of
our plants.
We are working very closely with our
suppliers for reducing carbon footprint
and this aspect has been built in
suppliers’ evaluation criteria.
As a proof of our endeavor to be
one of the best organizations for the
environment - we have been awarded
with environmental related evidences
such as Green Industry & ISO 14001 in our production facilities and Green Label
& EPD for our products.
Lastly, CLIMATE 2050 awareness program has been rolled out across all
Saint-Gobain organizations covering all employees.
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Member Activities
By: Ms. Pinyada Charoensin

TBCSD : Cooperation of a low-carbon

business on shifting the climate change

crisis towards a sustainable
future

On 16th July 2021, Thailand Business Council for Sustainable Development (TBCSD)
and Thailand Environment Institute Foundation (TEI) organized an online forum on “TBCSD
: Cooperation of a low-carbon business on shifting the climate change crisis towards
a sustainable future” through Zoom platform in order to prevent and reduce the risk of

infection during the COVID-19 outbreak. The objective of forum is to make agencies and
organizations both public and private sectors aware of the importance of operations that
promote sustainable development, the role of the government in solving the important
country in term of environment and sustainable development of the country, and make
a better understanding about the role of Thai business organizations in raising the standards
of Thai business organizations to become a low-carbon and sustainable business in the
future, as well as sharing the cooperative perspective of the new generation in society.
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The seminar was honored by Dr. Wijarn Simachaya which is currently serving as
the President of Thailand Environment Institute and Secretary General of Thailand
Business Council for Sustainable Development, welcomed speech and spoke
the background of this seminar.
__________________________________________________________________________
Mr. Prasert Bunsumpun, Chairman of

TBCSD honored to preside over the seminar,
saying that TBCSD is an organization formed
by the integration of leading business sectors
in Thailand who are leaders in sustainable
development. Currently, there are more than
40 member organizations covering major
industries of Thailand to jointly promote and
drive business organizations in Thailand to be sustainable, play a key role in solving
Thailand’s environmental problems as well as participating in the formulation of national policies in terms of economy, society and environment. The issue of climate
change is a major country issue and is a global problem that requires cooperation from
all sectors. So, TBCSD has set the direction and role in driving the issue of climate change
to become a sustainable business model, as well as raising the standards of Thai
business organizations to become a low-carbon business and moving Thailand towards
an eco-friendly economy and society.
__________________________________________________________________________
The event was honored by Dr. Pirun
Saiyasitpanich, the Deputy Secretary General of
ONEP to join a special lecture on “Thailand
Climate Action”, saying that the current situation
and the impact of climate change, the role of
government and policies related to solving
climate change problems, including the progress
of the country’s important climate change operations such as the success of Thailand’s
greenhouse gas reduction, the preparation of (draft) the Climate Change Act B.E. .... etc.,
as well as the related operation to move Thailand towards “Net Zero Emission”
in the future and encourage the role of the private sector that will play an important
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part in driving domestic operations to achieve the goal of solving climate change with
the global community further.
The forum was divided into 2 sessions. The first session was the discussion on
“Raising on the Standard of Thai Business Organizations to become a Low Carbon and
Sustainable Business in the Future” which was honored by executives from both
government agencies, and the private sector as speakers to present information on how
to raise the standards of Thai business organizations to become a low-carbon and
sustainable business in the future, which will elevate the country to a friendly economy,
society, and environment as follows:
__________________________________________________________________________
Dr. Pongvipa Lohsomboon, Deputy Executive

Director of Thailand Greenhouse Gas Management
Organization, said that the low-carbon and
sustainable business is a business that responds
to the modern consumer concern about the
impact of climate change from the huge emissions
of greenhouse gases from various daily activities
because there is an international call for businesses to take social responsibility by
reducing their greenhouse gas emissions from goods and service production and waste
management till they will achieve neutral emissions. Therefore, TGO has prepared
a project to develop low-carbon and sustainable business indicators to classify business
organizations with management and reduction of greenhouse gas emissions in accordance
with the Sustainable Development Goals (SDGs), which be honoring a business
organization as well as presenting a good role model for other business organizations
as well.
__________________________________________________________________________
Mrs. Arawadee Photisaro, Senior Executive Vice President, Corporate Strategy of

PTT Public Company Limited, said that PTT
Group has given priority to trends in global climate change and has adjusted its vision to be
in accordance with the future direction by
adjusting to “Powering Life with Future Energy
and Beyond” which consists of Purpose: to
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create growth by operating business along with improving people’s quality of life, culture,
way of life, society and environment, which called Powering Life and Strategic
Positioning towards the energy business of the future and grow in new businesses that
are future energy and beyond in terms of operations in accordance with the PTT’s
vision. We emphasis on promoting sustainability in various fields (ESG) then has
formulated a “PTT Group Clean and Green Strategy” to control greenhouse gas
emissions from business operations. It is under consideration to set a target for reducing
greenhouse gas emissions in 2030 by 15 percent from 2020. The implementation of this
strategy focuses on developing businesses into a low-carbon society with
environmentally-friendly business operations such as increasing efficiency and
using renewable energy in the production process, planting and caring for forests
to help continuously absorb the greenhouse gases.
__________________________________________________________________________
Dr. Chaya Chandavasu , Senior Vice

President, Sustainability and Corporate Branding,
PTT Global Chemical Public Company Limited,
said that strategies for climate change
management are one of the three key strategies
of GC or Step up which our company has
established policies, goals and indicators that are
consistent with (1) NDCs: the goal of participation in Thailand’s greenhouse gas
reduction, (2) COP21: setting a goal to keep global temperature rises no more than
2 °C, and (3) It is also an sponsor of the TCFD with the official climate-related financial
disclosure standard.
The company has set goals and directing operations according to the GHG Protocol
both Scope 1, 2 and 3 which the past achievements; the company has been ranked
No. 1 in the world’s Dow Jones Sustainability Index as a good global model for
environmental sustainability management and has been rated A Level (the highest) by
the Carbon Disclosure Project for both implementation in terms of climate, water
management, and sustainability achievements, especially in climate change. It reflects
the commitment of the GC Group and continues to develop in the future.
__________________________________________________________________________
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Mr. Jaruwat Singsomdee, Senior Vice President

M&A Transformation and Sustainability Management
of Global Power Synergy Public Company Limited,
said that the operation of GPSC on sustainability to
achieve the goal “Creating Long-term Value,
Innovation and Sustainable Energy” under the
Sustainability Management Framework in 4 perspectives as follows: 1) Power Accessibility, 2) Quality of Life, 3) Eco-system, and
4) Sustainable Innovation. Those cover all 3 dimensions in terms of economy, society
and environment and in accordance with the Sustainable Development Goals (SDGs)
to lead DJSI members in 2022 and move towards a low-carbon organization to achieve
the international goals.
__________________________________________________________________________
Mr. Numpol Limprasert, Sustainable Development Director of The Siam Cement

Public Company Limited, said that the climate change crisis impacts on society and the
environment more and more which it is a challenge
for businesses and all sectors to work together
to enhance their operations to mitigate the
impact and adapt to this change. So, SCG sets a
net zero carbon emission target within the year
2050 by reducing greenhouse gas emissions
throughout the value chain and developing
projects to reduce energy consumption, increase
the use of renewable fuels and renewable energy, develop low-carbon goods and
services, including planting trees and continually build the check dams in order to store
carbon and preserve natural ecosystems.
And the second session was a panel discussion on “Role of the new generation
showing the cooperation for solving the climate change crisis in new dimension” was
honored by the new generation in society who plays an important role in driving the
country’s environmental problems to present and convey information through the
perspective of the new generation as follows:
__________________________________________________________________________
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Dr. Wijarn Simachaya which is currently

serving as the President of Thailand Environment
Institute and Secretary General of Thailand
Business Council for Sustainable Development,
said that the power of the new generation
aiming to conserve natural resources and the
environment which is regarded as an important
force in driving Thai society towards sustainability and conserve the good and useful
things for a good future.
Therefore, engaging youths to be aware of the value of natural resource can be
regarded as preparing them to make contributions to society in order to help change
the community and society better by combining their ideas and taking action of new
generation from all sectors to join by focusing on sustainable environmental
conservation and natural resource rehabilitation together through activities in daily life
for the good future of Thai society.
__________________________________________________________________________
Ms. Jarinporn Joonkiat (Toey), actress and co-founder of EEC (Thailand) Co., Ltd.,

said that nowadays natural disasters are so worrying such as inconsistent weather conditions, PM2.5 dust problems, even though we have a lot of trees but we can’t handle
it or even drought problems that are different from the past. The changing climate is
related to the problem of change in all dimensions, whether less biodiversity, human
health, agriculture, including industries are all affected such as farmers, gardeners who
rely on the seasons for cultivation then climate change affects to productivity, economy,
livelihood, temperature changes of water which it impacts on coral until bleaching
bleached coral. It affects to the tourism business which is the top earning business in
our country. Those demonstrated that it affects to all dimensions broader. She also has
also studied the leatherback turtle/ sea turtle as one of the indicators of ecosystem
health. It the coral reefs must be complete enough
for turtles, then actually identify it able to find
food or breed. But the current climate change
has caused the imbalance then it led to migration
of animals like turtles which it makes turtles have
less chance of laying eggs because it must come
to the beach before spawning to see if the water

87

will flood the mother turtle’s nest or not. Moreover, the changing of weather condition,
rising of sea level make our beachfront has gradually receded, then resulting in less
space for mother turtles to lay eggs. In addition, she said that is very happy to
acknowledge young people aware such issue and implement good projects about the
environment with having passion and would like to study its deeply. She gave an
opinion that each person has different perspectives for environment rehabilitation and
protection, for example; she focused on education and research. So, we initially
established the EEC THAILAND (Environmental Education Centre) together with
Mr. Alex Rendell and out team up which we believed that each person is knowledgeable
about anything then we will be able to preserve very well but they should learn, fun,
and able to integrate education & entertainment together. If entrepreneurs pay attention
more in the environment issue, emissions control or environmentally-friendly production
then it will be able to solve, including policy formulation of public and private sectors
which they need to drive together because the environment and the dangers of climate
change are matters for all of our well-being who have to responsible for and driven
together in all sectors.
__________________________________________________________________________
Mr. Phiphat Apirakthanakorn, MC and

Sustainability Designer of Kid Kid Co., Ltd.
(Social Business Entrepreneur) said that the
business concept of the new generation
that can move forward with care and
protection of the environment through
the business practices which is a social
enterprise for the environment. There are
examples of work and various cases to guide people who are interested or would like
to be social business entrepreneurs.
Efforts on solving environmental problems required cooperation from all sectors
to create knowledge and understanding, and to share experiences on a wide range
of environmental issues in order to lead to concrete practical guidelines,
create integrated connections and cover all dimensions both economically,
socially, and environmentally and with full participation
for entirely sustainable development.
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Eco-Labeling
By: Dr.Chattree Purat

How does the Green Label
support the Environment
Social and Governance (ESG)?

Definition and background of ESG
ESG, which stands for Environment, Social, and Governance, is an approach for the
sustainable development of the organization. Currently, it is popular among investors
all over the world because it is considered an investment that emphasizes business
operations along with environmental management, social development, and good
governance with 3 components as follows:
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1. Environmental management focuses on efficiently use and maintain natural
resources during the company’s business operations.
2. Social Management by providing fair and equitable human resource
management, take care of the employees’ safety as well as having a good
relationship with surrounding communities
3. Governance management with good corporate governance policy and
operate with transparency, anti-corruption, and take care of the stakeholders’
interests.
ESG was initialized in 2006 from the United Nations Principles for Responsible
Investment (PRI), which is a voluntary project. It aims to help investors integrate ESG
factors into investment decisions and shareholder engagement. This affects to
compensation of the beneficiaries higher in long term. More than 3,000 institutional
investors who signed up to support the PRI principle reporting in 2020. This represents
more than $103.4 trillion in assets under management which has grown since 2006 and
continues to grow up.
Although ESG is an initiative at the business level, connecting to the large scale at
the social and macroeconomic level to the Sustainable Development Goal 12 or SDG
12th in terms of responsible consumption and production, the proportion of ESG
components with the SDG 12th goal is approximately equally proportional.

Compliance between ESG and Green Label
ESG is a principle that is consistent with the Green Label, which is the type I
Ecolabel in Thailand that has been initiated since 1993 by Thailand Business Council
for Sustainable Development (TBCSD). Green Label has received cooperation from
various government agencies and central organizations in order to provide
impartial, reliable certification of environmentally friendly products and services.
It promotes awareness of the potential environmental impact of having a green product
by considering from the production process, consumption, and waste management.
Not only the product should have the least impact on the environment but the
company also need to be audited as part of the Green Label certification, including the
organization’s quality management and environmental management.
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Examples of guidelines to Green Label environmental audit are: legal compliance
assessment, pollution control both air and water, hazardous chemical control, gas
control, industrial waste management, nonconformance action along with corrective
and preventive standards, action on internal and external environmental complaints
as well as preparing and responding to emergency situations, etc.
The linkage of ESG components and Green Labels demonstrated
below:

Environmental management: there is an obviously linkage between ESG
components and Green Label because the Green Label principle considered from
the design of a long-lasting product, conserve resources and support the reuse, support
production process with clean technology, reduce waste, control the use of water and
electricity, as well as chemical storage and waste disposal must comply with good and
legal practices. All of which will help control the amount of greenhouse gas emissions
that affect to climate change.
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Social management: assessment for Green Label certification, the assessors will
consider the safety in the work area for the safety of workers. They also checks the
condition of workers who have received social security rights correctly; for example,
assessment case of cleaning services, etc. For community development, although
the Green Label certification does not have a clear assessment criterion for this, but
the company that comply with the Green Label certification criteria, then it affects to
environment or community surrounding the factory livable more.
Governance management: the Green Label has operations that support
national policies which the obvious one is under the framework of SDG 12: Responsible
Production and Consumption such as the 12th National Economic and Social Development
Plan, the Sustainable Production and Consumption Plan 2017-2037, the Plan to Promote
Environmentally Friendly Procurement of Goods and Services, etc. The implementation
of the Green Label which is an environmental certification awarded to specific products
that are shown to have minimum detrimental impact on the environment which
is under supervision of the Green Label Policy and Administration Committee and
the decision to be endorsed by the certification subcommittee which they are all
non-interested persons in equal proportions from various sectors in order to operate in
an impartial, fair and transparent manner.

Direction and Opportunities for Sustainable Investment
In summary, the sustainable investing or ESG-conscious investing is another
significant trend in the future and it’s an opportunity for business sector that already
have fundamentals and are interested in sustainability and prepare to enhance their
business level to become a leader in this field. Whereas the Stock Exchange of Thailand
has prepared lists of “Sustainable shares” of registered companies which most of them
are large-sized companies.
Internationally, the United Nations Survey on Cooperation for Sustainability reveals
that only a quarter of companies have obvious ESG audits and assessments. By 2030,
companies without ESG could become corporations that are lagging or inconsistent with
the global sustainability cooperation goals standards that more than 193 member
countries, including Thailand. Therefore, if we would like to promote investment in
ESG-conscious businesses, then Green Label certified companies are an excellent
alternative that should be encouraged.
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PR News

Bangchak wins 3G Awards for
the 4th consecutive year
for excellence in corporate governance
and sustainability

Bangchak Corporation Public Company Limited was awarded the Global Good
Governance (3G) Awards 2021 for the 4th consecutive year, receiving 3 awards, namely
the 3G Best of the Best in Corporate Governance Award 2021 as an organization that
has integrated sustainable business practices with excellence in corporate governance,
transparency, and social responsibility, the 3G Championship Award in Sustainability
Performance 2021 for its sustainability performance excellence, emphasizing
sustainable corporate development practices, and the 3G Best Sustainability Report
Award for its excellence in reporting on social, environment and economic issues
showing a strategic link between its business goals and its social and environmental
goals. The event was organized by the Cambridge IFA International Financial Advisory in
the United Kingdom.
93

EGCO Group Receives
“Low Carbon Business: Waste Management Award”

Electricity Generating Public Company Limited or EGCO Group received “Low
Carbon Business: Waste Management Award” Certificate in recognition of its effective waste
reduction and resource management under Vibhavadi Zero Waste Campaign jointly
initiated by the Securities and Exchange Commission (SEC) and Thailand Responsible
Business Network (TRBN). The award proves the company’s internal waste management
success, complying with its mission and one of core values “to be a good corporate citizen
in society and taking care of stakeholders.
From January to December 2020, the “EGCO Ecosystem” project had increased the
ECGO Tower’s recycling rate to 75.18% and reduced greenhouse gas emission by 14,352
kilograms of carbon dioxide equivalent. The project also received a certificate and
accreditation from Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public
Organization). EGCO Group is proud to join forces with the Vibhavadi Zero Waste Campaign
and significantly increase positive effects on the environment along Vibhavadi Road. Because
the waste management project is not just an activity but would lead to a sustainable
society as well.
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GPSC wins two ASRA 2020 awards

for transparent reporting, moving the organization
forward as a world-class sustainable company.

GPSC won two ASRA 2020 awards, one of Asia’s top awards, namely the Silver class
award in the Asia’s Best Integrated Report category and the bronze class award in the Asia’s
Best Materiality Reporting category.
Mr. Worawat Pitayasiri, President and Chief Executive Officer of Global Power Synergy
Public Company Limited or GPSC, the innovative power flagship of PTT Group, stated that the
awards marked the company’s success in its unwavering commitment to development in the
economic, social, and environmental dimensions, which is in line with its sustainable growth
strategy. As a result, the company has won the silver class award in the Asia’s Best Integrated
Report (First Time) category and the bronze class award in the Asia’s Best Materiality
Reporting category from the 6th Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) 2020 organized by
CSR Works International Pte. Ltd. The awards further attest to GPSC’s continued compliance
with internationally accepted sustainability practices.
The silver class award in the Asia’s Best Integrated Report (First Time) category is given
to organizations with outstanding sustainability reports containing comprehensive and integrated information concerning organizational strategies, business outlook, and key factors
impacting its short, medium, and long-term value creation to ensure transparency in business
operations of which all stakeholders are clearly informed. In addition, the bronze class award
in the Asia’s Best Materiality Reporting category recognizes the best practice in materiality
assessment and disclosure.
Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) is held annually to recognize best practices
in sustainability stewardship through sustainability reporting. In 2020, companies from 17 Asian
countries submitted their entries. The 102 finalist companies from 14 countries were announced
on a live broadcast from Singapore on 19 May 2021 via a teleconference as part of the COVID-19
prevention and control measures.
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PTTEP wins 2 awards

from the ASIAN ESG Award 2021, Hong Kong

Mr. Phongsthorn Thavisin (Middle), Chief Executive Officer, PTT Exploration and
Production Public Company Limited (PTTEP) together with Mrs. Natruedee Khositaphai
(Left), Executive Vice President, Strategy and Business Development Group and Mr. Piya
Sukhumpanumet (Right), Executive Vice President, Human Resources, Corporate Affairs,
and Assurance Group received 2 awards from the 16th ASIAN ESG Award 2021 in the
category of Asia’s Icon on ESG for the 9th consecutive year and Asian Corporate Director
Award for the 2nd consecutive year to Mr. Phongsthorn Thavisin, in recognition of his
leadership in conforming good corporate governance principles. In addition, PTTEP is
honored to be named “ESG Influencer” for the exceptional performance of driving ESG
criteria in its business operation.
The award presentation was organized by the Corporate Governance Asia magazine,
publicized in Hong Kong and Asia. The selection criteria is based on Asian companies
and persons that adhere to ESG principles to create long term values and sustainable
growth for its organization and stakeholders. This includes the company’s efforts to
serve as an exemplary company in the region.
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PTT received the 2 excellent Asian
corporate governance prizes
from the 16th Asian ESG Award 2021.

Recently, The Corporate Governance Asia, which a magazine to support an
excellent corporate governance vision in Asia, honored the 2 prizes for PTT Public
Company Limited from the 16th Asian ESG Award 2021. The 2 prizes comprise “The
Asian Corporate Director Award,” received by Mr. Auttapol Rerkpiboon, President
and Chief Executive Officer of PTT, as the corporate leader with a unique vision to
administrate the corporate sustainably, excellent corporate integrity, and step forward
the company movement successfully. The second is “The Asian’s Icon on ESG Award,”
which honors the listed company with a role model in Environment, Social, and
Governance (ESG). The 2 prizes reflect the PTT’s success to sustain environmental,
society, and excellent corporate governance globally.
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Thaioil has won a Regional Award
from Alpha Southeast Asia Magazine

Recently, Thai Oil Public Company Limited was recognized with a “Strongest
Commitment to Sustainable Energy in Southeast Asia Awards” for 9 years, organized
by Alpha Southeast Asia magazine, a leading publication of investment, institutional,
banking and capital market in Southeast Asia.
In addition, the Company received three national level awards, including “Best
Strategic Corporate Social Responsibility” for 7 years, “The Strongest Adherence
to Corporate Governance” and “Most Organised Investor Relations” for 2 years.
The award is based on tallied votes among 502 analysts, investors, pension funds and
hedge funds in the Southeast Asia region.
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