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สวััสดีีปีีใหม่่ 2565 แดี่องค์์กรสม่าชิิก 
TBCSD
 ขอกล่าวิต้อนรับุสมาชิกใหม่ขององค์์กร
ธุุรกิจเพื่่�อการพื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่น (TBCSD) 
จำนวิน 2 องค์์กร ได้แก่ 1) บุริษััทั ไทัย่ค์ม จำกัด 
(มหาชน) มีวิิสัย่ทััศ์น์ในการเป็น “ผูู้้ให้บุริการ
ด้านสมาร์ทัโซลูชันและแพื่ลตฟอร์มเทัค์โนโลยี่
จากอวิกาศ์สู่ภิาค์พื่่�นดิน (Space-Air-Ground-
Maritime) ชั�นนำแห่งเอเชีย่ เพื่่�อเสริมสร้าง
ค์วิามสำเร็จแหง่อนาค์ต” บุรษิัทััมกีารสรา้งสรรค์์
นวิัตกรรมทัั�งด้านการส่�อสารผู้่านดาวิเทัีย่มและ
นวัิตกรรมทัางธุุรกิจในรูปแบุบุใหม่ ๆ อย่่าง 
ตอ่เน่�อง  เพื่่�อสรา้งโอกาสและค์วิามเทัา่เทัยี่มใน
การเข้าถึงเทัค์โนโลยี่ดิจิทััลสำหรับุทัุกค์น 
นอกจากนี� บุริษััทัฯ สนับุสนุนค์วิามร่วิมม่อกับุ
พื่ันธุมิตรทัางธุุรกิจทัั�งหน่วิย่งานภิาค์รัฐ เอกชน 
และสถาบัุนการศึ์กษัา ในการพื่ัฒนาโซลูชั�น
ดิจิทััลทัี�ต้องสอดค์ล้องกับุวิิสัย่ทััศ์น์และกลยุ่ทัธุ์
ของบุริษััทั เพื่่�อสร้างค์วิามย่ั�งย่่นในธุุรกิจอย่่าง 
ต่อเน่�อง บุริษััทัฯ ย่ังนำเสนอผู้ลิตภิัณิฑ์์และ
บุริการทัี�มีค์ุณิภิาพื่ทัี�สามารถตอบุสนองค์วิาม
ต้องการและไลฟ์สไตล์ของผูู้้บุริโภิค์และผูู้้มี 
ส่วินได้ส่วินเสีย่ตลอดห่วิงโซ่ธุุรกิจเพื่่�อให้เกิด
ประโย่ชน์สู งสุด  และสอดค์ล้องกับุการ
เปลี�ย่นแปลงอย่่างรวิดเร็วิของเทัค์โนโลย่ี 

Happy New Year 2022 to all  
existing and potential TBCSD 
members.
 I would like to welcome TBCSD’s 
new members which are 1) Thaicom 
Public Company Limited has a vision to 
be “an Asian leading provider of  
Space-Air-Ground-Maritime enabled  
platforms and smart solutions for  
a better future”. The company is  
constantly innovating in new satellite 
commun i ca t i on s  and  bus i ne s s  
innovations to create opportunities and 
equality in the access of digital  
technology for everyone. In addition, the 
company is collaboration with business 
partners including government agencies, 
private and educational institutions for 
the development of digital solutions that 
must be in line with our vision and  
strategy. For continuous sustainability, 
the company provides quality products 
and services that able to meet the needs 
and l i festyles of consumers and  
stakeholders throughout the business 

Editor Talks



บุริษััทัฯ มีวิิถีสู่ค์วิามย่ั�งย่่นทีั�จะสร้างมูลค์่าเพื่ิ�ม
และการเติบุโตทัางเศ์รษัฐกิจภิาย่ใต้หลัก 
ธุรรมาภิบิุาลและจรรย่าบุรรณิทัางธุรุกจิ ในขณิะ
ทีั�สร้างค์ุณิค่์าร่วิมกันกับุสังค์มและเสริมสร้าง 
สิ�งแวิดล้อมทัี�ดีไปพื่ร้อมกัน บุริษััทัฯ ย่ังสร้าง
ค์วิาม มั� น ใจ ใ ห้กั บุผูู้้ มี ส่ วิน ได้ ส่ วิน เสี ย่วิ่ า
กระบุวินการทัางธุุรกิจของบุริษััทั จะต้องไม่ส่ง
ผู้ลกระทับุต่อเศ์รษัฐกิจ สังค์ม และสิ�งแวิดล้อม 
เพื่่�อการเติบุโตอย่่างย่ั�งย่่นต่อไปในอนาค์ต และ 
2) บุริษััทั โทัรีเซนไทัย่ เอเย่นต์ซีส์ จำกัด 
(มหาชน) หร่อ TTA เป็นบุริษััทัเพื่่�อการลงทัุนใน
เชิงกลยุ่ทัธุ์ทัี�จดทัะเบุีย่นอยู่่ในตลาดหลักทัรัพื่ย่์
แหง่ประเทัศ์ไทัย่ นโย่บุาย่การลงทุันของบุริษััทัฯ 
ค์อ่ การสรา้งค์วิามเตบิุโตอย่า่งสมดลุใหก้บัุพื่อรต์
การลงทัุน ซึ�งมีการกระจาย่การลงทัุนอย่่าง
เหมาะสม ทัั�งในประเทัศ์และต่างประเทัศ์ พื่อรต์
การลงทัุนในปัจจุบุัน (แต่ไม่ได้จำกัดเพื่ีย่งเท่ัานี�) 
ประกอบุไปด้วิย่ กลุ่มธุุรกิจขนส่งสินค์้าทัางเร่อ 
กลุ่มธุุรกิจให้บุริการนอกชาย่ฝั่ั�ง กลุ่มธุุรกิจ
เค์มีภิัณิฑ์์เพื่่�อการเกษัตร กลุ่มอาหารและ 
เค์ร่�องด่�ม และกลุ่มการลงทัุนอ่�น นโย่บุาย่เพื่่�อ
การพื่ัฒนาทัี�ย่ั�งย่่นของบุริษััทัฯ กำหนดขึ�นโดย่
พื่จิารณิาจากวิสัิย่ทัศั์น์ พื่นัธุกิจ และกลยุ่ทัธ์ุทัาง
ธุุรกิจทัี�ค์รอบุค์ลุมในด้านเศ์รษัฐกิจ สังค์ม และ

chain to get the utmost benefit and in 
accordance with the rapid changes in 
technology.  The Company derives in a 
sustainable path that creates value and 
economic growth under the principles of 
good governance and business ethics 
while creating share value for society  
and enhancing a better environment. 
However, the Company will ensure our 
stakeholders that the business processes 
must not affect the economy, social and 
environment for our sustainable growth.
and 2) Thoresen Thai Agencies Public 
Company Limited, or TTA, is a strategic 
investment holding company that is 
listed on the Stock Exchange of Thailand, 
with an investment policy to achieve 
growth through a balanced portfolio  
that is diversified both locally and  
internationally. Included in its current 
business portfolio are shipping, offshore 
service, agrochemical, food & beverage 
and investment. TTA’s sustainable 
development policy was established on 



สิ�งแวิดล้อม เพื่่�อการดำเนินธุุรกิจให้ย่ั�งย่่น และ
สามารถตอบุสนองต่อค์วิามค์าดหวิังของผูู้้มี 
ส่วินไดเ้สยี่ ทัั�งนี� บุรษิัทััฯ ไดก้ำหนดนโย่บุาย่และ
แนวิปฏิิบัุติทัางด้านค์วิามย่ั�งย่่น โดย่มีสาระ
สำคั์ญดังนี�
 • มุ่งมั�นทัี�จะเป็นบุริษััทัชั�นนำด้านการ
ลงทัุนภิาย่ใต้หลักบุรรษััทัภิิบุาล และการดำเนิน
ธุุรกิจตามหลักการกำกับุดูแลกิจการทัี�ดี
 • มุ่งพื่ัฒนากระบุวินการดำเนินธุุรกิจ 
อย่า่งมคี์วิามรบัุผู้ดิชอบุตอ่สงัค์ม และสิ�งแวิดลอ้ม 
โดย่การบุริหารจัดการทัรัพื่ย่ากรอย่่างค์ุ้มค่์า 
และบุรหิารจดัการผู้ลกระทับุทัางดา้นสงัค์มและ
สิ�งแวิดล้อมอย่่างมีประสิทัธุิภิาพื่
 • มุ่งพื่ัฒนาการมีส่วินร่วิมกับุผูู้้มีส่วิน 
ได้ส่วินเสีย่ โดย่ค์ำนึงถึงหลักสิทัธุิมนุษัย่ชน  
ตามแนวิทัางพื่ัฒนาทัี�ย่ั�งย่่น
 วิารสาร Green Society ฉบัุบุนี� จะเป็น
ส่�อกลางนำเสนอเน่�อหาสาระและองค์์ค์วิามรู้ทัี�
เป็นประโย่ชน์ต่อสมาชิก TBCSD เกี�ย่วิกับุ
ประเด็นสำคั์ญ ได้แก่ Vision 2050: Time to 
Transform Business โดย่ WBCSD บุทัค์วิาม
ด้านการพื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่นขององค์์กรสมาชิก 5 
องค์ก์ร ได้แก่ บุรษิัทัั บุางจาก ค์อร์ปอเรชั�น จำกัด 
(มหาชน) บุริษััทั เอสโซ่ (ประเทัศ์ไทัย่) จำกัด 

the basis of vision, mission, and a  
business strategy in the areas of  
economy, society, and environment in 
order to have sustainable business  
operation and be able to respond to the 
expectations of relevant stakeholders. 
The  Company  has  es tab l i shed  
sustainability policies and practice  
guidelines as follows: 
 • Determined to be a leading  
investment company under the  
corporate governance code and  
conducting business in accordance with 
the good corporate governance  
principles.
 • Aimed to develop business  
processes with responsibility to society 
and the environment through cost  
effective resource management and  
ef fect ively managing social  and  
environmental impact.
 • Aimed to improve engagement 
with stakeholders by taking into account 
the principles of human rights in  



(มหาชน) บุริษััทั ไทัย่ออย่ล์ จำกัด (มหาชน) 
ธุนาค์ารกรุงไทัย่ จำกัด (มหาชน) และบุริษััทั 
ดอย่ค์ำผู้ลิตภิัณิฑ์์อาหาร จำกัด รวิมถึง แนวิค์ิิด
ในการขัับุเค์ล่��อนธุุุรกิิจและดููแลสัังค์มของกลุ่ม 
บุริษััทัอายิ่โนะโมะโต๊ะ และกิจกรรมของ  
TBCSD รวิมถึงข่าวิสารของสมาชิก TBCSD  
(เด่อนกันย่าย่น – ธุันวิาค์ม 2564) เป็นต้น
 และขอขอบุค์ุณิสมาชิก TBCSD ทัี� 
ร่วิมผู้นึกกำลังเดินหน้าโค์รงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ของ TBCSD อย่่างเข้มแข็งตลอดระย่ะ
เวิลาทัี�ผู้่านมา และขอถ่อโอกาสนี�เชิญชวิน
องค์์กรธุุรกิจไทัย่ทัี�สนใจเข้าร่วิมเป็นสมาชิก 
TBCSD เพื่่�อช่วิย่กันผู้ลักดันให้การพัื่ฒนา
เศ์รษัฐกิจค์วิบุค์ู่ ไปกับุการดูแลสังค์มและ 
สิ�งแวิดลอ้มของประเทัศ์ไทัย่ สูก่ารพื่ฒันาทีั�ย่ั�งย่น่
ต่อไป 
 สุดทั้าย่นี� ขอขอบุค์ุณิองค์์กรสมาชิก 
TBCSD ทัี�ได้เข้าร่วิมเป็นเกีย่รติในงานสัมมนา
ประจำปี 2564 จัดขึ�น เม่�อวิันพืุ่ธุทัี� 1 ธุันวิาค์ม 
2564 ทัี�ผู้า่นมา ผู้า่นระบุบุ Online และหวัิงเป็น
อย่่างย่ิ�งวิ่าจะได้รับุค์วิามร่วิมม่อจากองค์์กร 
สมาชิกฯ เป็นอย่่างดีในปีต่อ ๆ ไป

accordance with sustainable develop-
ment guidelines.
 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: Vision 2050: Time to Transform Busi-
ness by WBCSD, articles on sustainable  
development of 5 member organizations 
such as Bangchak Corporation Public 
Company Limited, Esso (Thailand) Public 
Company Limited, 



Thai Oil Public Company Limited, Krungthai Bank Public Company Limited and  
Doi Kham Food Products Co.,Ltd. including approaches to drive a business and 
social responsibility of Ajinomoto Group and TBCSD activities including TBCSD 
member’s news (September – December 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.
 Lastly, I would like to thank TBCSD member organizations for participating in 
the 2021 TBCSD Annual Event held on Wednesday 1 December 2021 (Online Event) 
and we look forward to your cooperation as well as in the years to come.

ดร.วิิจารย่์ สิมาฉาย่า
เลขาธิุการองค์์กรธุุรกิจเพื่่�อการพื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่น

ผูู้้อำนวิย่การสถาบุันสิ�งแวิดล้อมไทัย่
Dr. Wijarn Simachaya

Secretary General, Thailand Business Council for 
Sustainable Development

President of Thailand Environment Institute
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WBCSD Update

Vision 2050:
Time to Transform 

Business

เรีย่บุเรีย่งโดย่ นางสาวิสุพื่รรณิิภิา หวิังงาม

 เ ม่� อวิันทัี�  1  ธุันวิาค์ม 2564  
ทัี�ผู้่านมา องค์์กรธุุรกิจเพื่่�อการพื่ัฒนา
อย่่างย่ั�งย่่น (TBCSD) ได้มีการจัดงาน
สัมมนาประจำปี 2564 (2021 TBCSD 
Annual Seminar) : Vision 2050 โดย่
ภิาย่ในงานดังกล่าวิได้มีการบุรรย่าย่
พิื่เศ์ษัจาก WBCSD ซึ�งเป็นเค์ร่อข่าย่
ภิาค์ธุุรกิจระดับุโลกเกี�ย่วิกับุ Vision 
2050: Time to Transform Business 

นำเสนอโดย่ Ms. Diane Holdorf, Senior Executive of World Business Council for  
Sustainable Development: WBCSD กล่าว็ว็่า Vision 2050: Time to Transform 
Business มจุีดมุง่หมาย่สำค์ญัทีั�ต้องการใหอ้งค์ก์รธุรุกจิทัั�วิโลกตระหนกัถงึจุดย่น่และมกีารทับุทัวิน
บุทับุาทัหน้าทัี�ทัี�ภิาค์ธุรุกจิต้องดำเนินการอย่า่งมคี์วิามรบัุผิู้ดชอบุต่อสังค์ม เพ่ื่�อทัี�จะทัำใหโ้ลกมคี์วิาม
ย่ั�งย่น่และประชากรราวิ 9 พื่นัล้านค์น มคี์วิามเป็นอยู่ท่ัี�ดขีึ�นภิาย่ใต้โลกใบุเดีย่วิกัน ซึ�งขณิะนี�ทัั�วิโลก
กำลังเผู้ชิญกับุช่วิงเวิลาของเหตุการณ์ิค์วิามท้ัาทัาย่ใหม่ทัี�สำคั์ญ 3 ประการ ได้แก่ ภิาวิะฉุกเฉิน 
ด้านภูิมิอากาศ์ (Climate Emergency) การสูญเสีย่ธุรรมชาติ (Nature loss) และปัญหา 
ค์วิามเหล่�อมล�ำหรอ่ค์วิามไม่เทั่าเทัีย่มกัน (Inequality) ทัี�ทัวิีค์วิามรุนแรงเพื่ิ�มขึ�น
 ในฐานะผูู้้นำทัางธุุรกิจ WBCSD ถ่อเป็นผูู้้มีบุทับุาทัสำค์ัญในการเร่งจัดการกับุปัญหาทัี�เป็น
ค์วิามท้ัาทัาย่เหลา่นี� จากการประชมุรัฐภิาค์กีรอบุอนสุญัญาสหประชาชาตวิิา่ด้วิย่การเปลี�ย่นแปลง
สภิาพื่ภูิมิอากาศ์สมัย่ทัี� 26 (COP26) ทัี�เม่องกลาสโกวิ์ ประเทัศ์สกอตแลนด์ ในช่วิงสัปดาห์ทัี�ผู้่าน
มา มีการราย่งานถึงผู้ลการปฏิิบัุตติามนโย่บุาย่เพื่่�อลดโลกร้อนในช่วิงปีทัี�ผู้า่นมาว่ิายั่งค์บุ่หน้าช้ามาก
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ทัำให้เป้าหมาย่การค์วิบุค์ุมอุณิหภิูมิของโลกให้เพื่ิ�มขึ�นไม่เกิน 1.5 องศ์าเซลเซีย่ส ขณิะนี�ย่ังอยู่่ห่าง
ไกลจากค์วิามจริง ซึ�งหากประเทัศ์ต่าง ๆ ปฏิิบุัติตามค์ำมั�นสัญญาในการลดการปล่อย่ก๊าซเร่อน
กระจกดงัทัี�ไดใ้หค้์ำมั�นไวิใ้นการประชุม COP26 อณุิหภิมูโิลกโดย่เฉลี�ย่ทัี�เพิื่�มขึ�นภิาย่ในสิ�นศ์ตวิรรษั
นี�อาจย่ังสูงอยู่่ทัี� 1.8 องศ์าเซลเซีย่ส เน่�องจากในค์วิามเป็นจริงการปฏิิบุัติตามมาตรการลดโลกร้อน
ของประเทัศ์ต่าง ๆ  ย่งัห่างไกลอย่า่งมากจากจุดหมาย่ทีั�จะลดโลกร้อนได้ นอกจากนั�น ขณิะทัี�สปัดาห์
การประชุม COP26 กำลังดำเนินการอยู่่ผูู้้ค์นทัั�วิโลกได้ออกมารวิมตัวิชุมนุมประทั้วิง โดย่เฉพื่าะใน
เม่องกลาสโกวิม์ผีูู้ร้ว่ิมชมุนมุมากกวิา่ 100,000 ค์น ตามถนนสาย่ตา่ง ๆ  ของเมอ่งใกลก้บัุทัี�จดัประชมุ 
เพื่่�อเรยี่กรอ้งใหบุ้รรดาผูู้น้ำทัั�วิโลกหนัมาแกไ้ขปญัหาโลกรอ้นอย่า่งจรงิจงัและในทัันทั ีเพื่ราะปญัหา
นี�ไดส้ง่ผู้ลกระทับุตอ่ชมุชนตา่ง ๆ  ทัั�วิโลกแลว้ิ ดงันั�น จงึมคี์วิามจำเปน็อย่า่งย่ิ�งทัี�องค์ก์รธุรุกจิทัั�วิโลก
ต้องเร่งสร้างค์วิามไวิ้วิางใจ โดย่แสดงค์วิามเป็นผูู้้นำทัางธุุรกิจให้เห็นถึงค์วิามพื่ย่าย่ามดำเนินการ
อย่่างมุง่มั�นเพื่่�อลดการปลอ่ย่กา๊ซค์ารบ์ุอนไดออกไซด์รวิมทัั�งกา๊ซเร่อนกระจกอ่�น ๆ  อย่า่งจริงจงัและ
ในทัันทัี
 องค์์กรธุุรกิจจำเป็นต้องร่วิมม่อกันเดินหน้าขับุเค์ล่�อนประเด็นเร่งด่วินนี�เพื่่�อเปลี�ย่นผู้่านไป 
สู่ธุุรกิจทัี�มีค์วิามย่่ดหยุ่่น (Resilience) ทัี�สร้างผู้ลกระทับุเชิงบุวิกต่อสิ�งแวิดล้อมให้เพิื่�มสูงขึ�น  
เพื่่�อมุ่งสู่เป้าหมาย่การปล่อย่ก๊าซเร่อนกระจกสุทัธุิเป็นศ์ูนย่์ (Net Zero) อันจะนำไปสู่โลกแห่ง 
ค์วิามเทั่าเทัีย่มกันในอนาค์ตต่อไป ซึ�งสอดค์ล้องกับุวิิสัย่ทััศ์น์ 2050 ของ WBCSD ทัี�มุ่งเน้นให้ 
ภิาค์ธุุรกจิดำเนนิการเพื่่�อสรา้งการเปลี�ย่นแปลงทีั�ดใีหก้บัุสังค์มและสิ�งแวิดลอ้มมากกวิา่การค์าดหวิงั
เพื่ีย่งผู้ลกำไรเพื่ีย่งอย่่างเดีย่วิ โดย่การดำเนินการใด ๆ ก็ตามทีั�เป็นการสนับุสนุนและส่งเสริม 
การพัื่ฒนาพื่นักงาน ผูู้้ถ่อหุ้น ตลอดจนตอบุสนองต่อค์วิามต้องการของผูู้้มีส่วินได้เสีย่ทัี�เกี�ย่วิข้อง 
ทัุกภิาค์ส่วิน ซึ�งภิาค์ธุุรกิจสามารถพัื่ฒนาโซลูชั�นการทัำงานเพื่่�อเพื่ิ�มประสิทัธิุภิาพื่และสร้าง 
การเปลี�ย่นแปลงทัี�ดีขึ�นสำหรับุธุุรกิจ ชุมชนและสังค์มในภิาพื่รวิม และสอดค์ล้องกับุวิิสัย่ทััศ์น์ 
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ของโลกในปี 2050 (Vision 
2050) โดย่ภิาค์ธุุรกิจต้อง
แสดงให้เห็นวิ่าไม่วิ่าธุุรกิจ
นั�นจะตั�งอยู่่สถานทัี�แห่งใด 
หร่อ มีการดำเ นินธุุร กิจ
ประเภิทัใด หร่อมีขนาด 
เทั่าไหร่ ทัุกธุุรกิจจะต้อง 
เตรีย่มค์วิามพื่ร้อมสำหรับุ
การดำเนินงานด้านสภิาพื่

ภิูมิอากาศ์ทัี�เปลี�ย่นแปลงไป ด้านการสูญเสีย่ทัรัพื่ย่ากรทัางธุรรมชาติ ทัี�เพื่ิ�มขึ�นอย่่างรวิดเร็วิใน
ปัจจุบุัน และปัญหาค์วิามไม่เท่ัาเทัีย่มกันหร่อค์วิามเหล่�อมล�ำทัางสังค์ม เพื่่�อให้เกิดค์วิามรู้ค์วิาม
เข้าใจและสามารถบุริหารจัดการกับุปัญหาต่าง ๆ ทัี�อาจส่งผู้ลกระทับุต่อประสิทัธุิภิาพื่การดำเนิน
งาน (Operational Performance) ค์วิามเสี�ย่งทัางด้านการปฏิบัิุตงิาน (Operational Risk) ตลอด
จนโอกาส (Opportunity) ทัี�อาจเกิดขึ�นได้
 ดังนั�น ค์วิามจำเป็นเร่งด่วินในการดำเนินงานเพ่ื่�อรับุม่อกับุค์วิามท้ัาทัาย่ทัางธุุรกิจทัั�ง 3 
ประการ ได้แก่ สภิาพื่ภิูมิอากาศ์ (Climate) ธุรรมชาติ (Nature) และค์วิามเสมอภิาค์ (Equity) 
องค์ก์รธุรุกจิจะตอ้งใชก้ระบุวินการบุริหารจดัการเชิงกลยุ่ทัธุ์ (Strategic) และการจดัการแบุบุองค์์
รวิม (Holistic Approach) มาเป็นแนวิค์ิดในการสร้างนวิัตกรรมการบุริหารจัดการทัี�มีค์วิามหลาก
หลาย่เพื่่�อทัี�จะหลีกเลี�ย่งหร่อบุรรเทัาค์วิามเสี�ย่ง (Risk Mitigation) ซึ�งกระบุวินการบุริหารค์วิาม
เสี�ย่งทัี�ดีจะต้องฝัั่งรากลึกอยู่่ในทุัก ๆ ขั�นตอนของการดำเนินธุุรกิจ (Business Operations) และ
ในทัุก ๆ  นวิัตกรรม (Innovation) ทัี�องค์์กรสร้างขึ�น รวิมทัั�ง การสร้างโอกาสตลอดทัั�งห่วิงโซ่ค์ุณิค์่า
ของธุุรกิจ (Value Chain) ขององค์์กรสมาชิก WBCSD เพื่่�อการดำเนินธุุรกิจอย่่างย่ั�งย่่น
 ดังจะเห็นได้จากการดำเนินงานขององค์์กรสมาชิก WBCSD เช่น บุริษััทัในเค์ร่อ 
เจริญโภิค์ภัิณิฑ์์ (CP Group) ทัี�ได้รับุการคั์ดเล่อกเป็นผูู้้แทันของภิาค์ธุุรกิจไทัย่เข้าร่วิมเป็น 
ค์ณิะกรรมาธิุการธุุรกิจเพื่่�อขจัดค์วิามเหล่�อมล�ำ หร่อ Business Commission to Tackle  
Inequality (BCTI) ซึ�งเป็นการรวิมตัวิของภิาค์ธุรุกิจและผูู้้เชี�ย่วิชาญชั�นนำระดับุโลกเพ่ื่�อจัดการกับุ
ปญัหาค์วิามไม่เทัา่เทัยี่มและลดค์วิามเหล่�อมล�ำอย่า่งเป็นรปูธุรรม โดย่มุง่เน้นการดำเนินการทัี�สมดุล
ทัุกด้านตามแนวิทัางการพื่ัฒนาทีั�ย่ั�งย่่นในกระแสโลก จะเห็นได้วิ่าการดำเนินธุุรกิจทัี�หวิังเพื่ีย่งผู้ล
ประกอบุการทัางการเงินเพื่ยี่งดา้นเดยี่วิอาจไม่เพื่ยี่งพื่ออกีตอ่ไป เน่�องจากเกิดการเปลี�ย่นแปลงค์รั�ง
ใหญ่จากการทัี�นักลงทัุนในตลาดทัุน ผูู้้ถ่อหุ้น และผูู้้มีส่วินได้ส่วินเสีย่ เริ�มหันมาให้ค์วิามสำค์ัญกับุ
ธุรุกจิทัี�นำแนวิค์ดิการลงทันุทัี�ค์ำนงึถงึการดำเนนิงานทัี�ใหค้์วิามสำค์ญัในเร่�องสิ�งแวิดลอ้ม สงัค์ม และ
ธุรรมาภิิบุาล (Environment Social and Governance: ESG) มาปรับุใช้ ซึ�งถ่อเป็นปัจจัย่ทัี�มี
ค์วิามสำค์ัญพื่อ ๆ กับุแนวิค์ิดทัางการเงินแบุบุดั�งเดิม (Traditional Finance) ทัั�งนี� ตลาดทัุนและ
นกัลงทุันได้มีการนำประเด็นด้าน ESG มาประกอบุการพิื่จารณิาการลงทุันค์วิบุค์ูไ่ปกับุการวิเิค์ราะห์
ข้อมูลทัางการเงินของธุุรกิจมากขึ�นเร่�อย่ ๆ 
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 ดังนั�น ภิาค์ธุุรกิจค์วิรให้ค์วิามสำค์ัญกับุการบุริหารจัดการค์วิามเสี�ย่งด้าน ESG เพื่่�อเตรีย่ม
ค์วิามพื่ร้อมในการป้องกันและปรับุตัวิรับุค์วิามเสี�ย่งต่าง ๆ  ทัี�อาจเกิดขึ�นในอนาค์ต ซึ�งบุริษัทััทัี�ดำเนิน
ธุรุกจิอย่า่งมคี์วิามรบัุผู้ดิชอบุและมคี์วิามโดดเดน่ในการทัำ ESG ไดด้ ีจะสามารถชว่ิย่ลดค์วิามเสี�ย่ง
ในการทัำธุุรกิจลงได้ อีกทัั�งย่ังสามารถเติบุโตอย่่างมั�นค์งและประสบุค์วิามสำเร็จอย่่างย่ั�งย่่นใน
อนาค์ตต่อไปได้อีกด้วิย่ จากวิิกฤตการแพื่ร่ระบุาดของ COVID-19 สะทั้อนให้เห็นภิาพื่ได้ชัดเจนย่ิ�ง
ขึ�นในภิาค์การเงินและการลงทุัน จะเห็นได้วิ่าบุริษััทัทัี�มีการเตรีย่มการทัี�ดีทัี�มีการนำปัจจัย่ด้าน 
สิ�งแวิดล้อม สังค์ม และธุรรมาภิิบุาล ตามแนวิค์ิด ESG (Environmental, Social, Governance) 
มาผู้นวิกเข้ากับุทัุกกิจกรรมของบุริษััทัเพื่่�อสร้างโอกาสให้กับุธุุรกิจและดึงดูดนักลงทัุน จะสามารถ
ช่วิย่เพื่ิ�มประสิทัธิุภิาพื่และสร้างสมดุลให้กับุองค์์กรเกิดค์วิามย่ั�งย่่นในระย่ะย่าวิได้ดี ซึ�งการดำเนิน
การดงักลา่วิมคี์วิามสำค์ญัไมย่่ิ�งหย่อ่นไปกวิา่การดำเนนิธุรุกจิตามเกณิฑ์์การปฏิบิุตังิานทัางการเงนิ 
(Financial Performance Criteria) เพื่ีย่งอย่่างเดีย่วิเทั่านั�น
 ภิาค์ส่วินทัี�ถอ่ว่ิามีบุทับุาทัสำคั์ญในการขับุเค์ล่�อนการดำเนินงานเพ่ื่�อให้เกิดการเปลี�ย่นแปลง
ตามทัี�ได้กล่าวิมาข้างต้น ค์่อ ภิาค์เศ์รษัฐกิจพื่ลังงานทัั�งหมด (Economy Energy Sector) และ 
ภิาค์อาหารและการเกษัตร (Food & Agriculture Sector) เน่�องจากธุุรกิจในภิาค์ส่วินเหล่านี�มี 
การดำเนินงานเกี�ย่วิกับุการเดินทัางและการขนส่งสินค์้า (Mobility & Transportation) เป็น 
ส่วินใหญ่ จึงจำเป็นต้องค์ำนึงถึงนวิัตกรรมและเทัค์โนโลย่ีทัี�กลมกล่นกับุธุรรมชาติและเอ่�อต่อ 
ระบุบุนิเวิศ์อย่่างสมดุล ตามแนวิค์ิด “สิ�งแวิดล้อมสรรค์์สร้าง” (Built Environment) เพื่่�อแก้ไข
ปัญหาทัี�มาจากกิจกรรมดังกล่าวิด้วิย่ รวิมทัั�งต้องมีการปรับุค์วิามค์ิดใหม่ (Rethink) เพื่่�อย่กระดับุ
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ค์วิามสามารถในการจัดการธุุรกิจให้มีค์วิามย่ั�งย่่น ตัวิอย่่างเช่น การบุริหารจัดการผู้ลิตภิัณิฑ์์เพื่่�อ 
ส่งเสริมสุขภิาพื่และค์วิามเป็นอยู่่ทัี�ดีสำหรับุทัุกค์น (Health & Well-being) หรอ่ การนำวิัตถุดิบุ
เหล่อใช้หร่อผู้ลิตภัิณิฑ์์ทีั�ต้องการกำจัดกลับุเข้าสู่กระบุวินการใหม่หร่อนำกลับุมาใช้ประโย่ชน์ใหม่
เพื่่�อลดปริมาณิการเหล่อทัิ�งให้มากทัี�สุด เน่�องจากของเสีย่ทัี�มาจากภิาค์ส่วินเหล่านี�ได้ส่งผู้ลกระทับุ
อย่่างใหญ่หลวิงต่อภิูมิอากาศ์ (Climate) อย่่างไรก็ตาม ภิาค์ธุุรกิจไม่สามารถดำเนินการทัุกอย่่าง
ได้เพีื่ย่งลำพื่ังจำเป็นต้องสร้างการมีส่วินร่วิมกับุผูู้้มีส่วินได้ส่วินเสีย่ภิาค์ส่วินต่าง ๆ เพ่ื่�อเร่งแก้ไข
ปัญหาเหล่านี� โดย่ร่วิมกันกำหนดให้ประเด็นปัญหาดังกล่าวิเป็นวิาระเร่งด่วินทัี�รัฐบุาลจำเป็นต้อง
ให้การส่งเสริมสนับุสนุน เช่น การออกนโย่บุาย่ทัี�ส่งเสริมให้ทัุกภิาค์ส่วินมีสนามแข่งขันทัางธุุรกิจทัี�
มีค์วิามเทั่าเทัีย่มและเสมอภิาค์กันในทุัก ๆ ด้าน (Equal Playing Field) ให้เกิดขึ�นมากทัี�สุด
 องค์ก์รธุรุกิจจำเปน็ตอ้งมกีารกำหนดนโย่บุาย่และแนวิทัางการกำกบัุดแูลกจิการทัี�เหมาะสม 
ซึ�งจะมีส่วินช่วิย่นำพื่าองค์์กรธุุรกิจไปสู่ค์วิามสำเร็จตามเป้าหมาย่ทัี�วิางไวิ้ได้เร็วิขึ�น รวิมทัั�ง จะต้อง
มีวิิธุีบุริหารจัดการการเงินและทัรัพื่ย่์สินต่าง ๆ ในภิาค์ส่วินนี�ค์วิบุค์ู่ไปด้วิย่เพื่่�อให้บุรรลุเป้าหมาย่ทัี�
กำหนดไวิ้อย่่างแทั้จริง ตลอดจนผู้สมผู้สานการใช้กลไกหร่อเค์ร่�องม่อทัางการเงินทัี�หลากหลาย่  
มีการปรับุพื่อร์ตการลงทุันให้เหมาะสมกับุสถานการณ์ิ และมีการติดตามผู้ลการลงทุันตราสารหนี�
ประเภิทัตา่ง ๆ  (Bond Type) เพื่่�อใหพ้ื่อรต์การลงทันุขององค์์กรสามารถสรา้งผู้ลตอบุแทันไดอ้ย่า่ง
สม�ำเสมอ ซึ�งถ่อเป็นส่วินสำค์ัญทัี�แสดงให้เห็นถึงประสิทัธุิภิาพื่การบุริหารจัดการองค์์กรให้ 
ประสบุค์วิามสำเร็จในระดับุทีั�แตกต่างกันชัดเจนย่ิ�งขึ�น ดังจะเห็นได้จากการประชุม COP26 ทัี� 
กลุ่มสถาบุันการเงิน นักธุุรกิจ นาย่ธุนาค์าร บุริษััทัประกัน และนักลงทัุนชั�นนำระดับุโลกประมาณิ 
500 แห่ง ซึ�งมีมูลค์่าสินทัรัพื่ย่์รวิมกันราวิ 130 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค์ิดเป็นสัดส่วินถึง 40% 
ของสินทัรัพื่ย์่ทัางการเงินทัี�หมุนเวีิย่นอยู่่ทัั�วิโลก) ได้ประกาศ์ค์ำมั�นสัญญาทัี�จะผู้นวิกเอาแผู้นงาน
ต่อสู้กับุการเปลี�ย่นแปลงของภิาวิะสภิาพื่ภูิมิอากาศ์โลกเข้ามาเป็นหัวิใจของการดำเนินกิจการของ
ตน ด้วิย่การสนับุสนุนทัางการเงินในเทัค์โนโลย่ีหร่ออุตสาหกรรมทัี�เป็นมิตรต่อสิ�งแวิดล้อม เพื่่�อให้
โลกบุรรลุเป้าหมาย่ลดการปล่อย่ก๊าซเรอ่นกระจกและลดอุณิหภูิมเิฉลี�ย่ของโลกตามค์วิามตกลงปารีส 
(Paris Agreement) 
 แนวิคิ์ดข้างต้น ช่วิย่สนับุสนุนให้เกิดการเปลี�ย่นแปลงกับุการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภิาย่ใน
ห่วิงโซ่ค์ุณิค่์า (Value Chain) ให้มีประสิทัธุิภิาพื่มากขึ�น รวิมถึงย่ังช่วิย่สะทั้อนให้องค์์กรธุุรกิจเห็น
วิ่า การราย่งานผู้ลการดำเนินงานทีั�องค์์กรดำเนินการอยู่่ในปัจจุบุันมีค์วิามโปร่งใสและน่าเช่�อถ่อ
หร่อไม่ สามารถตรวิจสอบุย่้อนกลับุได้ และมีค์วิามสมบุูรณิ์ค์รบุถ้วินของข้อมูลมากน้อย่เพื่ีย่งใด  
อีกทัั�งต้องมีการตระหนักและให้ค์วิามสำค์ัญในการเปิดเผู้ย่ข้อมูลของบุริษััทัทัี�เป็นไปอย่่างถูกต้อง
ทัันทั่วิงทัี เป็นไปตามหลักเกณิฑ์์ทัี�หน่วิย่งานกำกับุดูแลต่าง ๆ กำหนด และเป็นกลางแก่ผูู้้ถ่อหุ้น  
นักลงทัุนทัั�วิไป และสาธุารณิชน เพื่่�อให้กลุ่มนักลงทัุนมีข้อมูลทัี�เพื่ีย่งพื่อในการตัดสินใจเกี�ย่วิกับุ 
การลงทัุนในหลักทัรัพื่ย่์ของบุริษััทั ซึ�งในปัจจุบุันข้อมูลเหล่านี� องค์์กรธุุรกิจจำเป็นต้องแสดงให้ 
ทัุกภิาค์ส่วินเห็นถึงการมีธุรรมาภิิบุาลทัี�เข้มแข็งในการบุริหารงาน อันจะช่วิย่เพิื่�มประสิทัธิุภิาพื่ 
การทัำงานขององค์์กรไปสู่การดำเนินงานในรูปแบุบุใหม่ทัี�ย่ั�งย่่นมากขึ�น เน่�องจากการดำเนินธุุรกิจ
ในรปูแบุบุ “Business as Usual” หรอ่ “ธรุกจิ้ที�ดำเนนิการไปอย่า่งปกต์ไิมม่อีะไรเปลี�ย่นแปลง
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ไปจ้ากเดิม” ไม่ใช่ทัางเล่อกทัี�เหมาะสมในยุ่ค์
ปจัจบุุนัอกีตอ่ไป การดำเนนิธุรุกจิในรปูแบุบุใหม่
ให้เติบุโตอย่่างย่ั�งย่่นได้นั�น การบุริหารองค์์กรทัี�
มี “ค์ว็ามย่่ดหยุ่่น” (Resilience) และการปรับุ
เปลี�ย่น (Transformation) รูปแบุบุการทัำงาน
ขององค์์กรสู่วิิถีใหม่ ถ่อเป็นหัวิใจสำคั์ญในการ
พื่ัฒนาองค์์กรไปสู่การลดการปล่อย่ก๊าซเร่อน
กระจกสุทัธิุเป็นศ์ูนย่์ (Net Zero Emissions) 
ได้ในอนาค์ตอันใกล้ ซึ�งทัั�งหมดทีั�กล่าวิมานี�จะ
เป็นจริ ง ได้ทัุกภิาค์ส่วินทัี� เกี� ย่วิข้องต้องมี 
การแก้ไขปัญหาอย่่างเป็นระบุบุและมีการ
ทัำงานร่วิมกันในระดับุโลกอย่่างทัี�ไม่เค์ย่มีมา
ก่อน อีกทัั�ง ย่ังต้องทัำค์วิามเข้าใจเกี�ย่วิกับุ
ประเด็นค์วิามทั้าทัาย่ทัี�มีค์วิามสำค์ัญเหล่านี� 
(Key Challenges) รวิมทัั�งติดตามและทับุทัวิน
ค์วิามค์่บุหน้าเกี�ย่วิกับุการดำเนินงานตาม 
วิิสัย่ทััศ์น์ 2050 (Vision 2050) และวิาระ 
การพื่ัฒนาทัี�ย่ั�งย่่น ค์.ศ์. 2030 (2030 Agenda) 
เพ่ื่�อนำมากำหนดวิสิยั่ทัศั์น์ (Vision) หรอ่กำหนด
จดุหมาย่ปลาย่ทัางทัี�ค์าดวิา่องค์ก์รหรอ่ธุรุกจิจะ
เดินทัางให้บุรรลุผู้ลในอนาค์ตต่อไป 
 ช่วิงสุดทั้าย่ของการบุรรย่าย่พื่ิ เศ์ษั  
Ms.Diane Holdorf ได้กล่าวิทัิ� งทั้าย่วิ่า  
การบุรรย่าย่ในวัินนี�อาจมีส่วินช่วิย่สะท้ัอนให้
ผูู้้นำทัางธุุรกิจทัุกทั่าน ตระหนักถึงการบุริหาร
จัดการค์วิามเสี�ย่งขององค์์กรบุนพื่่�นฐานการ
กำกบัุดแูลกจิการทัี�ด ีเพื่่�อเตรยี่มพื่รอ้มรบัุมอ่กบัุ
ค์วิามเสี�ย่งและการเปลี�ย่นแปลงตา่ง ๆ  ทัี�อาจเกดิ
ขึ�นในอนาค์ต โดย่ผู้นวิกเอาแนวิค์วิามคิ์ดและวิธีิุ
ปฏิิบุัติของ “ว็าระการพื่ัฒนาที�ย่ั�งย่่น” เข้าไป
ในทัุกขั�นตอนของกระบุวินการดำเนินธุุรกิจ 
และขย่าย่การดำเนินงานเหล่านี�อย่่างช้า ๆ ให้
ค์รอบุค์ลุมทุักภิาค์ส่วินทัี�เกี�ย่วิข้อง เพื่่�อสร้างการ
เติบุโตทัี�ย่ั�งย่่นในระย่ะย่าวิ พื่ร้อมส่งต่อโลกทัี�ดี
กวิ่าเดิมให้กับุค์นรุ่นต่อไป
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Energy&Climate Solution
เรีย่บุเรีย่งโดย่ : บุริษััทั บุางจาก ค์อร์ปอเรชั�น จำกัด (มหาชน)

บางจากฯ ผนึึกพัันึธม่ิตรรวัม่ 11 องค์์กร 
จัดีตั�งเค์รือข่่าย Carbon Markets Club ตอกยำ�าค์วัาม่พัร้อม่ 

ก้าวัส่่การเป็ีนึองค์์กร 100 ปีีท่ีี่ยั่งยืนึ

 Climate Change หร่อการเปลี�ย่นแปลงสภิาพื่ภิูมิอากาศ์ของโลกจากภิาวิะโลกร้อน  
อันเกิดจากกิจกรรมการใช้ชีวิิตของมนุษัย่์ ได้ส่งผู้ลกระทับุสู่ธุรรมชาติ สิ�งแวิดล้อม และสุดทั้าย่ 
ผู้ลกระทับุเหล่านั�นเองก็จะส่งผู้ลกระทับุสะทั้อนกลับุมาทัี�มนุษัย่์และภิาค์ส่วินต่าง ๆ อีกค์รั�ง โดย่ทัี�
เราต่างนึกไม่ถึงหร่อไม่ทัราบุถึงการดำเนินกิจกรรมประจำวิันในแต่ละวิันเลย่ว่ิาล้วินมีผู้ลต่อ 
สภิาพื่อากาศ์ทัี�เปลี�ย่นไปได้ในระย่ะย่าวิทัั�งสิ�น
 ปี 2021 นี� ในหลาย่ประเทัศ์ทัั�วิโลก ทัั�งภิาค์ธุุรกิจและประชาชน กำลังเริ�มเค์ล่�อนไหวิ 
อย่่างเข้มข้นขึ�น เพื่่�อเข้าสู่จุดเปลี�ย่นทัี�จริงจังในการแก้ไขปัญหาการเปลี�ย่นแปลงสภิาพื่ภิูมิอากาศ์ 
ให้ประสบุผู้ลสำเร็จ เพื่่�อภิารกิจสำค์ัญย่ิ�งในการลดการเพื่ิ�มขึ�นของอุณิหภิูมิผู้ิวิโลก ไม่วิ่าจะ 
เป็นการเตรีย่มจัดประชุมระหวิ่างประเทัศ์ทัั�วิโลก การดำเนินกิจกรรมภิาย่ในแต่ละประเทัศ์ และ 
การร่วิมแสดงเจตนารมณ์ิในการลดการปล่อย่ค์าร์บุอนของอุตสาหกรรมหร่อภิาค์ธุุรกิจต่าง ๆ  
การปรับุเปลี�ย่นแนวิทัางการดำเนินธุุรกิจ ตลอดจนการปรับุใช้พื่ลังงานในการดำเนินชีวิิต ฯลฯ 
เปน็ตน้ ใหไ้ปในแนวิทัางเชงิอนรุกัษัแ์ละธุรุกจิสเีขยี่วิมากขึ�น เพื่่�อดแูลโลกใบุนี�ทัี�เราอยู่อ่าศ์ยั่รว่ิมกนั 
และเป็นโลกเพื่ีย่งใบุเดีย่วิของเราทุักค์น
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 บริษััท บางจ้าก ค์อร์ปอเรชั่ั�น จ้ำกัด (มหาชั่น) ในฐานะผูู้้นำด้านการเปลี�ย่นผู่้านพื่ลังงาน 
ทัี�ดำเนินธุุรกิจตามแนวิทัางการพื่ัฒนานวิัตกรรมธุุรกิจอย่่างย่ั�งย่่นไปกับุสิ�งแวิดล้อมและสังค์ม  
เลง็เหน็ค์วิามสำค์ญัของธุุรกจิพื่ลงังานตอ่ประเดน็ Climate Change พื่ร้อมมกีารปรบัุเปลี�ย่นองค์ก์ร
มาโดย่ตลอด และล่าสุดตั�งเป้ามุ่งสู่องค์์กร 100 ปีทีั�ย่ั�งย่่น (บุางจาก 100X) พื่ร้อมวิางเป้าหมาย่
ปล่อย่ค์าร์บุอนสุทัธุิเป็นศ์ูนย่์ (Carbon Neutral) ในปี 2573 และปล่อย่ก๊าซเรอ่นกระจกเป็นศ์ูนย่์ 
(Net Zero GHG Emission) ในปี 2593 

 โดย่เม่�อตน้ป ี2564 ทัี�ผู้า่นมา กลุม่บุางจากฯ โดย่บุรษิัทัั บุางจาก ค์อรป์อเรชั�น จำกดั (มหาชน) 
บุริษัทัั บุีซีพื่ีจี จำกัด (มหาชน) บุริษััทั บุีบีุจีไอ จำกัด (มหาชน) ร่วิมกับุพื่ันธุมิตรรวิม 11 องค์์กร 
ชั�นแนวิหน้าของประเทัศ์ไทัย่ ได้จัดตั�งเค์ร่อข่าย่ Carbon Markets Club เพื่่�อส่งเสริมการซ่�อขาย่
ค์าร์บุอนเค์รดิต และใบุรับุรองสิทัธุิในการเป็นผูู้้ผู้ลิตไฟฟ้าจากพื่ลังงานหมุนเวิีย่นแบุบุดิจิทััลเพื่่�อ 
การลดก๊าซเร่อนกระจกเป็นค์รั�งแรกในประเทศัไทย่ สนับุสนุนการซ่�อขาย่ค์าร์บุอน มุ่งสู่สังค์มทัี�มี
การปล่อย่ก๊าซเร่อนกระจกสุทัธุิเป็นศ์ูนย่์ (Net Zero) ซึ�งประกอบุไปด้วิย่ บุริษััทั บุางจากฯ  
การไฟฟ้าฝั่่าย่ผู้ลิตแห่งประเทัศ์ไทัย่ บุริษััทั บีุซีพื่ีจีฯ บุริษััทั บุีบุีจีไอฯ บุริษััทั เค์ร่อเจริญโภิค์ภิัณิฑ์์ 
จำกดั บุรษิัทัั เชลล์ แหง่ประเทัศ์ไทัย่ จำกดั ธุนาค์ารกสกิรไทัย่ จำกดั (มหาชน) ธุนาค์ารกรุงศ์รอีย่ธุุย่า 
จำกัด (มหาชน) บุริษัทัั เต็ดตรา แพื่้ค์ (ประเทัศ์ไทัย่) จำกัด บุริษััทั บุางกอกอินดัสเทัรีย่ลแก๊ส จำกัด 
และ บุริษััทั บีุทัีเอส กรุ๊ป โฮลดิ�งส์ จำกัด (มหาชน)
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 นาย่ชัั่ย่วั็ฒน์ โค์ว็าวิ็สารัชั่ ประธานเจ้า้หน้าที�บริหาร
และกรรมการผู้้้ จ้ั ดการใหญ่่  บริ ษััท บางจ้าก 
ค์อร์ปอเรชั่ั�น จ้ำกัด (มหาชั่น) กล่าวิวิ่า ผู้ลกระทับุทัี�เกิด
ขึ�นจากการเปลี�ย่นแปลงสภิาพื่ภิูมิอากาศ์ ทัำให้ประเทัศ์
ต่าง ๆ ในโลกต้องร่วิมกันพื่ย่าย่ามรักษัาอุณิหภิูมิเฉลี�ย่ 
ผู้ิวิโลกไม่ให้เพื่ิ�มมากไปกวิ่า 1.5 ถึง 2 องศ์าเซลเซีย่สเม่�อ
เทัยี่บุกบัุระดบัุกอ่นย่คุ์อตุสาหกรรม การเปลี�ย่นผู้า่นจาก
พื่ลังงานฟอสซิลสู่พื่ลังงานสีเขีย่วิหร่อพื่ลังงานสะอาด 
นับุเป็นเร่�องสำค์ัญทัี�จะช่วิย่ในเร่�องนี� แต่ก็ย่ังทัำได้ไม่เร็วิ
พื่อ และในค์วิามเปน็จรงินั�น พื่ลังงานฟอสซลิจะย่งัอยู่ก่บัุ
เราไปอีกหลาย่ทัศ์วิรรษั ในขณิะทัี�การพื่ัฒนาเทัค์โนโลย่ี
หร่อนวิัตกรรมสีเขีย่วิย่ังต้องมีมาตรการอุดหนุนจาก
รัฐบุาลหร่อนำภิาษัีจากประชาชนมาสนับุสนุนอยู่่

 การซ่�อขาย่ค์าร์บุอนจึงเป็นเร่�องสำค์ัญทัี�จะช่วิย่ 
ตอบุโจทัย่น์ี� โดย่หนว่ิย่งานหรอ่องค์ก์รทีั�เปน็ผูู้้ผู้ลติหรอ่มรีาย่ไดจ้ากอตุสาหกรรมหนกัหรอ่ใชพ้ื่ลงังาน
ฟอสซิล ก็ต้องมีค์่าใช้จ่าย่เพื่ิ�มขึ�นผู้่านการซ่�อขาย่ค์าร์บุอนหรอ่การจ่าย่ภิาษัีทัางอ้อม เพื่่�อนำเงินทัี�
ได้จากการจำหน่าย่ค์าร์บุอนไปอุดหนุนการพัื่ฒนาเศ์รษัฐกิจสีเขีย่วิ ส่งผู้ลให้เราเริ�มเห็นมาตรการ
ทัางการค้์าทัี�ไม่ใช่ภิาษัี หร่อ non-tariff barriers จากประเทัศ์ต่าง ๆ  เช่น European Green Deal 
เพื่่�อเป็นทัุนในการพื่ัฒนาอุตสาหกรรมพื่ลังงานทัดแทัน ซึ�งการจัดตั�งเค์ร่อข่าย่ Carbon Markets 
Club ในวิันนี�จะเป็นส่วินหนึ�งทัี�จะช่วิย่ให้เราสามารถเตรีย่มตัวิรับุม่อกับุค์วิามทั้าทัาย่และ 
โอกาสทัางการค้์าในรูปแบุบุใหม่ ๆ นี�ได้
 ทัั�ง 11 องค์ก์รพัื่นธุมติรทัี�เป็นสมาชิกตั�งตน้ของเค์รอ่ขา่ย่นี�ตา่งมคี์วิามมุง่มั�นรว่ิมกนัทัี�จะชว่ิย่
กันสนับุสนุน เผู้ย่แพื่ร่ ส่งเสริมการซ่�อขาย่ค์าร์บุอน ไม่วิ่าจะเป็นค์าร์บุอนเค์รดิตในระบุบุ T-VER 
โดย่องค์ก์ารบุรหิารจดัการกา๊ซเรอ่นกระจก หรอ่เค์รดติการผู้ลติไฟฟา้จากพื่ลงังานหมนุเวิยี่น (REC) 
โดย่การไฟฟ้าฝั่่าย่ผู้ลิตแห่งประเทัศ์ไทัย่ ซึ�งย่ังเป็นรูปแบุบุซ่�อขาย่กันโดย่ตรง (over the counter) 
ในปัจจุบุัน ก่อนทัี�จะพื่ัฒนาการซ่�อขาย่ไปสู่ platform ระบุบุดิจิทััลเพื่่�อค์วิามรวิดเร็วิและทัันสมัย่ 
รองรับุตั�งแต่การทัำ e-registration กับุหน่วิย่งานผูู้้ขึ�นทัะเบุีย่นและให้การรับุรอง ไปจนถึงการทัำ 
e-carbon trading และนำ blockchain มาใช้ในการซ่�อขาย่สู่การทัำธุุรกรรมทัางการเงิน 
แบุบุกระจาย่ศ์ูนย่์ หร่อทัี�เรีย่กกันว่ิา DeFi หร่อ decentralized finance ซึ�งกำลังได้รับุค์วิามนิย่ม 
มากขึ�น ในภิาย่หน้า 
 ในการลงนามค์รั�งนี� มีบุุค์ค์ลช่�อดังในวิงการอนุรักษั์สิ�งแวิดล้อมอย่่าง ดร.ธุรณิ์ ธุำรงนาวิา
สวิัสดิ� นักวิิชาการทัางทัะเล ท็ัอป-พื่ิพื่ัฒน์ อภิิรักษั์ธุนากร นักรณิรงค์์ด้านสิ�งแวิดล้อม และ  
หนุ่ย่-พื่งศ์์สุข หิรัญพื่ฤกษั์ พื่ิธุีกรและผูู้้ผู้ลิตส่�อ #beartai ร่วิมซ่�อค์าร์บุอนเค์รดิตแบุบุบุุค์ค์ล  
เพื่่�อเป็นการชดเชย่การปล่อย่ก๊าซเร่อนกระจกจากการใช้ชีวิิตประจำวัินของตนเองด้วิย่  
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เป็นการร่วิมสร้างการตระหนักรู้ให้สังค์มวิ่า การซ่�อขาย่ค์าร์บุอนเค์รดิตไม่จำกัดอยู่่เพื่ีย่งในรูปแบุบุ
ขององค์์กรหร่อบุริษััทัเทั่านั�น ทุักค์นล้วินมีค์าร์บุอนฟุตพื่ริ�นท์ัซึ�งเป็นการปล่อย่ก๊าซเร่อนกระจก 
จากการใช้ชีวิิตประจำวิัน และทุักค์นสามารถมีส่วินช่วิย่ลดผู้ลกระทับุได้ เริ�มจากการใช้ชีวิิตแบุบุ
ค์าร์บุอนต�ำ และย่ังสามารถชดเชย่ผู้่านการซ่�อค์าร์บุอนเค์รดิตได้อีกด้วิย่
 ซึ�งจากวัินแรกของการตั�งค์ลบัุ มกีารซ่�อขาย่ค์าร์บุอนเค์รดิตรวิม 2,564 ตันค์าร์บุอนไดออกไซด์ 
(tCO

2
e) เทัีย่บุได้กับุการปลูกต้นไม้ใหญ่ประมาณิ 298,140 ต้นหรอ่ 1,491 ไร่ ซึ�งผูู้้ขาย่ค์าร์บุอน

เค์รดิต ค์่อ บุริษัทัั บุีซีพื่ีจี จำกัด (มหาชน) และผูู้้ขาย่เค์รดิตการผู้ลิตไฟฟ้าจากพื่ลังงานหมุนเวิีย่น 
ค์่อ การไฟฟ้าฝ่ั่าย่ผู้ลิตแห่งประเทัศ์ไทัย่ และจะนำราย่ได้จากการจำหน่าย่ไปทัำกิจกรรมเพื่่�อ 
สิ�งแวิดล้อมต่อไป และจนถึงสิ�นเด่อนกันย่าย่น ได้มีย่อดรวิมการซ่�อขาย่ค์าร์บุอนเค์รดิตกวิ่า  
15,000 ตัน
 ในสว่ินของเป้าหมาย่การกำหนดภิารกิจมุง่สูอ่งค์์กร 100 ปทีัี�ย่ั�งย่น่และเข้มแข็งนั�น ในป ี2564 
นี�กลุ่มบุริษัทัับุางจากฯ ได้ดำเนินการปรับุแผู้นธุุรกิจขย่าย่สัดส่วินมุ่งสู่พื่ลังงานสีเขีย่วิเป็นส่วินใหญ่ 
ผู้า่นการลงทุันในบีุซพีื่จี ีและบีุบุจีไีอ รวิมทัั�งแสวิงหาโอกาสในการลงทุันธุรุกิจใหม่ทัี�สร้างมูลค์า่เพิื่�ม 
มุ่งเน้นราย่ได้จากธุุรกิจสีเขีย่วิสอดรับุเมกะเทัรนด์โลก โดย่ยึ่ดการดำเนินธุุรกิจภิาย่ใต้ BCG  
Economy Model ซึ�งสอดค์ล้องกับุหลักปรัชญาของเศ์รษัฐกิจพื่อเพื่ีย่ง และแนวิค์ิดการ 
พื่ัฒนาเศ์รษัฐกิจและสังค์มของประเทัศ์ ประกอบุด้วิย่ 3 เศ์รษัฐกิจหลักค์่อ เศ์รษัฐกิจชีวิภิาพื่  
(Bio Economy) ทัี�มุ่งเน้นการใช้ทัรัพื่ย่ากรชีวิภิาพื่อย่่างค์ุ้มค์่า โดย่อาศ์ัย่การใช้เทัค์โนโลย่ี และ
นวัิตกรรมในการแปรรปูผู้ลผู้ลติทัางการเกษัตรใหเ้ปน็ผู้ลติภิณัิฑ์ช์วีิภิาพื่มลูค์า่สูง เศ์รษัฐกจิหมนุเวิยี่น 
(Circular Economy) ทัี�มุ่งเน้นการใช้ทัรัพื่ย่ากร วิัตถุดิบุ และผู้ลิตภิัณิฑ์์อย่่างค์ุ้มค์่า และเศ์รษัฐกิจ
สีเขีย่วิ (Green Economy) ทีั�มุ่งแก้ไขปัญหาสิ�งแวิดล้อม และลดผู้ลกระทับุอย่่างย่ั�งย่่น  
มาเป็นแนวิค์ิดในการดำเนินธุุรกิจเพื่่�อสร้างมูลค์่า ค์ุณิค์่า และค์วิามย่ั�งย่่นให้กับุบุริษััทัฯ และ 
ผูู้้มีส่วินได้เสีย่ทัุกฝั่่าย่
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Energy&Climate Solution
เรีย่บุเรีย่งโดย่ : บุริษััทั เอสโซ่ (ประเทัศ์ไทัย่) จำกัด (มหาชน)

เอ็กซอนึโม่บิลตั�งธุรกิจใหม่่
ท่ีี่จะพััฒนึาเที่ค์โนึโลยีลดีการปีล่อยม่ลพัิษในึเชิิงพัาณิิชิย์

 ใ น ฐ า น ะ ทัี� อ ยู่่ ใ น อ ง ค์์ ก ร บุ ริ ษัั ทั พื่ ลั ง ง า น ร ะ ดั บุ โ ล ก  
ดร. ทว็ีศัักดิ� บรรล่อสินธุ์ ผู้้้จ้ัดการฝ่่าย่กิจ้กรรมองค์์กรและรัฐกิจ้
สัมพื่ันธ์ บริษััท เอ็กซอนโมบิล จ้ำกัด ได้พืู่ดค์ุย่ถึงค์วิามค์่บุหน้าใน 
การดำเนนิงานเพ่ื่�อลดการปล่อย่กา๊ซเรอ่นกระจก ซึ�งเปน็การทัำงานของ 
เอ็กซอน โมบิุล ค์อร์ปอเรชั�น ในระดับุโลกทัี�เกี�ย่วิกับุธุุรกิจใหม่ทัี�จะ
พื่ัฒนาเทัค์โนโลย่ีเพื่่�อลดการปล่อย่ค์าร์บุอนไดออกไซด์ และสามารถ
ดำเนินงานในเชิงพื่าณิิชย่์ได้
 

 เอ็กซอน โมบุิล ค์อร์ปอเรชั�น  มีบุริษััทัในเค์ร่อในประเทัศ์ไทัย่ ประกอบุด้วิย่ บุริษััทั เอสโซ่ 
(ประเทัศ์ไทัย่) จำกัด (มหาชน) บุริษััทั เอ็กซอนโมบิุล จำกัด และ บุริษััทั เอ็กซอนโมบิุล  
เอ็กซ์โพื่ลเรชั�น แอนด์ โพื่รดักชั�น โค์ราช อิงค์์   
 ในการทัำงานระดับุโลก เอ็กซอน โมบุิล ค์อร์ปอเรชั�น ได้ประกาศ์จัดตั�งธุุรกิจใหม่ทัี�ช่�อวิ่า 
“ExxonMobil Low Carbon Solutions” ซึ�งจะเน้นการนำเทัค์โนโลยี่จากการค้์นค์ว้ิาวิิจัย่ 
ชั�นนำในอุตสาหกรรมมาดำเนินการต่อในเชิงพื่าณิิชย์่ โดย่เริ�มแรกจะมุ่งเน้นไปทัี�เทัค์โนโลยี่ 
การกักเก็บุค์าร์บุอน (Carbon Capture and Storage - CCS) ซึ�งได้รบัุการย่อมรับุว่ิาเป็นเทัค์โนโลยี่
สำค์ัญทัี�จะช่วิย่ลดการปล่อย่ค์าร์บุอนไดออกไซด์ตามค์วิามตกลงปารีส (Paris Agreement) ได้  
โดย่ขณิะนี� ได้มีค์วิามค์่บุหน้าไปในโค์รงการใหม่ ๆ กวิ่า 20 โค์รงการ ทัี�จะสามารถลดการปล่อย่
ค์าร์บุอนไดออกไซด์ได้ในปริมาณิมาก 
 CCS เป็นกระบุวินการดักจับุก๊าซค์าร์บุอนไดออกไซด์ แทันทัี�จะถูกปล่อย่ออกสู่บุรรย่ากาศ์
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จากกระบุวินการผู้ลิตทัางอุตสาหกรรม แต่มีการนำมาเก็บุไวิ้ในชั�นหินใต้พื่่�นดินทัี�มีค์วิามลึกมาก  
ซึ�งมีค์วิามปลอดภิัย่ มั�นค์ง และเก็บุได้ย่าวินาน โดย่ค์ณิะกรรมการระหวิ่างรัฐบุาลวิ่าด้วิย่ 
การเปลี�ย่นแปลงสภิาพื่ภูิมิอากาศ์ (IPCC)  และ องค์์กรพื่ลังงานระหวิ่างประเทัศ์ (IEA) มีค์วิามเห็น
ตรงกันว่ิา CCS เป็นหนึ�งในเทัค์โนโลยี่ทัี�สำค์ัญย่ิ�งในการลดค์าร์บุอนไดออกไซด์ลง เพื่่�อทัี�จะบุรรลุ
เป้าหมาย่สภิาวิะอากาศ์ของสังค์ม ในราค์าทัี�ถูกทีั�สุด นอกจากนี� CCS ย่ังเป็นเทัค์โนโลยี่ทีั�มีเพีื่ย่ง 
ไม่กี�อย่่างทัี�สามารถใช้ได้ในอุตสาหกรรมเฉพื่าะด้านเพื่่�อช่วิย่ลดการปล่อย่ค์าร์บุอนไดออกไซด์  
โดย่เฉพื่าะในอุตสาหกรรมการกลั�นน�ำมัน เค์มีภิัณิฑ์์ ซีเมนต์ และ เหล็กกล้า 
 เอ็กซอนโมบิุลมีประสบุการณ์ิในเทัค์โนโลยี่ CCS มากว่ิา 30 ปีแล้วิ และเป็นบุริษััทัแรกทัี�
สามารถดักเก็บุค์าร์บุอนไดออกไซด์ได้มากถึง 120 ล้านตัน ซึ�งเทีัย่บุได้กับุปริมาณิไอเสีย่ทัี�ปล่อย่
จากรถย่นตถ์งึ 25 ลา้นค์นัรวิมกนัตลอดระย่ะเวิลา 1 ปี  นอกจากนี� เอก็ซอนโมบุลิมสีดัสว่ินประมาณิ 
1 ใน 5 ของค์วิามสามารถในการดักเก็บุค์าร์บุอนไดออกไซด์ของโลก และสามารถดักเก็บุ
ค์าร์บุอนไดออกไซด์ได้ถึง 40% จากปริมาณิค์าร์บุอนไดออกไซด์ของมนุษัย่์โลกทัี�ดักเก็บุได้ทัั�งหมด
  นอกจากนี� หน่วิย่งาน ExxonMobil Low Carbon Solutions จะใช้ประสบุการณิ์ของ 
เอ็กซอนโมบิุลในด้านการผู้ลิตไฮโดรเจน  ซึ�งเม่�อรวิมกับุระบุบุ CCS จะมีบุทับุาทัสำคั์ญย่ิ�งใน 
การสร้างระบุบุผู้ลิตพื่ลังงานทัี�ปล่อย่ค์าร์บุอนลดน้อย่ลง (lower-carbon energy system)  
นอกจากนี� ย่ังมีการนำเทัค์โนโลย่ีทัี�ก่อให้เกิดค์าร์บุอนน้อย่ลงในด้านอ่�น ๆ มาพื่ัฒนาสู่การใช้ใน 
เชิงพื่าณิิชย่์ในอนาค์ต 
 ย่กตวัิอย่า่งโค์รงการ CCS ใหม ่ๆ  และค์วิามรว่ิมมอ่กบัุพื่นัธุมติรทัี�อยู่ใ่นระหวิา่งการพื่จิารณิา
และดำเนินการ เช่น
 โค์รงการชั่าย่ฝ่่�งอ่าว็ของสหรัฐอเมริกา – เอ็กซอนโมบิุลได้ประเมินโค์รงการ CCS  
หลาย่โค์รงการตามแนวิชาย่ฝัั่�งอ่าวิสหรัฐอเมริกาซึ�งมีแนวิโน้มจะสามารถเก็บุค์าร์บุอนไดออกไซด์
จากแหล่งอุตสาหกรรมได้หลาย่ล้านตันเพื่่�อจัดเก็บุในแหล่งกักเก็บุธุรรมชาติใต้ธุรณีิทัั�งบุนบุกและ
ในทัะเล  โดย่จะมีศ์ูนย่์ปฏิิบัุติงานกลาง CCS ตั�งอยู่่ทัางทัางตะวิันออกเฉีย่งใต้ของรัฐเทั็กซัส
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 ไ ว็ โอมิ� ง  สห รั ฐอ เม ริ กา   -  
เอ็กซอนโมบิุลได้อนุมัติให้มีการขย่าย่
ศ์ูนย่์ปฏิิบุัติงานทัี� La Barge CCS ซึ�งจะ
สามารถทัำการกกัเกบ็ุค์ารบ์ุอนไดออกไซด์
ได้เพื่ิ�มอีกประมาณิ 1 ล้านตันต่อปี  
โดย่ศู์นย่์ทัี�มีอยู่่ ในปัจจุบุันสามารถ 
กักเก็บุได้ประมาณิ 7 ล้านตันต่อป ี  
ซึ�งเปน็จำนวินทัี�มากทัี�สดุจากการกกัเกบ็ุ
ค์าร์บุอนไดออกไซดข์องภิาค์อตุสาหกรรม
 เนเธอร์แลนด์  -  เอ็กซอนโมบิุล 
มกีารทัำขอ้ตกลงทัี�จะมกีารลงทันุเพื่ิ�มใน
โค์รงการทีั�เรีย่กวิ่า Porthos ซึ�งเป็น
โ ค์ ร ง ก า ร ศู์ น ย์่ ข น ส่ ง แ ล ะ จั ด เ ก็ บุ
ค์ารบ์ุอนไดออกไซด ์นอกชาย่ฝั่ั�ง ตั�งอยู่ท่ัี�
ทั่าเร่อ Rotterdam  โดย่โค์รงการนี� จะ

ทัำการเก็บุค์าร์บุอนไดออกไซด์ทัี�ถูกปล่อย่ออกมาจากภิาค์อุตสาหกรรมและขนส่งลำเลีย่งทัางท่ัอ
ไปเก็บุยั่งแหล่งก๊าซทัี�เลิกใช้งานแล้วิทัางฝัั่�งทัะเลเหนอ่ Porthos และผูู้้ทัี�จะเป็นลูกค้์าได้มกีารสมัค์ร
ไวิ้แล้วิผู้่านทัางระบุบุระดับุประเทัศ์และของ EU   นอกจากนี� เอ็กซอนโมบุิลได้มีส่วินร่วิมในการ
ศ์ึกษัา H-Vision เพื่่�อการผู้ลิตไฮโดรเจนค์าร์บุอนต�ำทัี� Rotterdam ด้วิย่เช่นเดีย่วิกัน 
 เบลเยี่ย่ม – เอ็กซอนโมบุิลได้เข้าร่วิมในโค์รงการด้าน CCS ซึ�งมีตัวิแทันจากหลากหลาย่
วิงการ ซึ�งจัดขึ�นทัี�ทั่าเร่อ Antwerp (Port of Antwerp) และ นับุเป็นกลุ่มค์ลัสเตอร์ด้านพื่ลังงาน
และเค์มีคั์ลทัี�ใหญ่ทัี�สดุของยุ่โรป  โค์รงการนี�จะรวิบุรวิมค์าร์บุอนไดออกไซด์ทัี�ถกูปล่อย่ออกมาจาก
โรงงานอุตสาหกรรมมาเก็บุไว้ิ  โดย่ได้รับุการสนับุสนุนจากสหภิาพื่ยุ่โรปในการดำเนินการแล้วิ
 สกอ๊ต์แลนด ์– ดว้ิย่การลงทันุรว่ิมกนัในระบุบุทีั�เรยี่กวิา่ SEGAL ในภิาค์ตะวินัออกเฉยี่งเหน่อ
ของสก๊อตแลนด์ เอ็กซอนโมบุิลได้มีการเจรจาทีั�จะสนับุสนุนโค์รงการ Acorn เพื่่�อเก็บุ
ค์าร์บุอนไดออกไซด์จากโรงงานแปรรูปก๊าซทัี� St. Fergus เพื่่�อขนส่งและจัดเก็บุทัี�แหล่งก๊าซนอก
ชาย่ฝัั่�ง
 สิงค์โปร์  - เอ็กซอนโมบุิลมีแผู้นทัี�จะตั�งศ์ูนย่์กลาง CCS โดย่การรวิบุรวิม  ขนส่ง และกักเก็บุ
ค์าร์บุอนไดออกไซด์จากอุตสาหกรรมในภูิมิภิาค์เอเชีย่แปซิฟิค์มาเก็บุไวิ้ได้อย่่างถาวิร แนวิคิ์ด
โค์รงการนี�ตอ่ย่อดจากแผู้นงานทัี�จะเกบ็ุค์ารบ์ุอนไดออกไซดจ์ากโรงงานตา่ง ๆ  ในสงิค์โปรม์ากกัเกบ็ุ
ไวิ้ในภิูมิภิาค์ 
 การ์ต์า – เอ็กซอนโมบุิลได้ร่วิมเป็นพื่ันธุมิตรกับุผูู้้ร่วิมลงทัุนในการ์ตาร์ปิโตรเลีย่ม ซึ�งได้ทัำ
โค์รงการ CCS ทัี�สามารถจัดเก็บุได้มากถึง 2.1 ล้านตันทัี�นิค์มอุตสาหกรรม Ras Laffan ซึ�ง 
เอก็ซอนโมบุลิกำลงัประเมนิโอกาสทัี�จะเพื่ิ�มค์วิามสามารถในการจดัเกบ็ุใหม้ากขึ�นสำหรบัุภิมิูภิาค์นี�
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 กลา่วิไดว้ิา่ เอก็ซอนโมบุลิมคี์วิามรว่ิมมอ่กบัุหนว่ิย่งานทัี�หลากหลาย่ ทัั�งในแวิดวิงอตุสาหกรรม  
สถาบุันการศึ์กษัา และ หน่วิย่งานราชการเพื่่�อพื่ัฒนาเทัค์โนโลย่ีการจัดเก็บุค์าร์บุอนให้ก้าวิหน้าขึ�น 
ในราค์าทัี�ลดลง และ เพื่ิ�มปริมาณิการจัดเก็บุได้มากขึ�น  ดงัเช่นทีั�ได้มกีารทัำงานร่วิมกันกบัุ FuelCell 
Energy เพื่่�อพื่ัฒนาเทัค์โนโลย่ี carbonate fuel cell เพื่่�อให้สามารถดักจับุค์าร์บุอนไดออกไซด์
จากโรงงานอุตสาหกรรมได้มีประสิทัธุิภิาพื่มากขึ�น และ ร่วิมม่อกับุ Global Thermostat  
เพื่่�อการพื่ัฒนาระบุบุทัี�สามารถดูดค์าร์บุอนไดออกไซด์ออกจากบุรรย่ากาศ์มากักเก็บุได้โดย่ตรง

 ดร. ทัวิีศ์ักดิ� ได้กล่าวิสรุปเพื่ิ�มเติมวิ่า “โอกาสทัี� CCS จะพื่ัฒนาในเชิงพื่าณิิชย่์มีมากและ 
น่าดึงดูดใจ แต่ต้องอาศ์ัย่นโย่บุาย่รัฐบุาลมาช่วิย่ส่งเสริมด้วิย่เช่นเดีย่วิกัน ย่กตัวิอย่่างเช่น 
ทัี�สหรัฐอเมริกา มีการพืู่ดถึงการให้เค์รดิตภิาษัีสำหรับุองค์์กรทัี�มีการกับุเก็บุค์าร์บุอนไวิ้ได้  
ซึ�งเอ็กซอนโมบุิลเห็นด้วิย่และสนับุสนุนอย่่างย่ิ�ง รวิมถึงมีนโย่บุาย่ทัี�ให้การสนับุสนุนทัางด้านนี� 
จากหนว่ิย่งานตา่ง ๆ  ทัั�วิโลก เชน่ ในสหภิาพื่ย่โุรป แค์นาดา สงิค์โปร ์เปน็ตน้  และนบัุตั�งแตป่ ี2543 
เป็นต้นมา เอ็กซอนโมบิุลได้ใช้เงินไปกว่ิา 10,000 ล้านเหรีย่ญเพื่่�อพัื่ฒนาทัั�งในด้านประสิทัธิุภิาพื่
และการปล่อย่มลพิื่ษัให้ลดน้อย่ลงในทุักการปฏิิบัุติงานของบุริษััทั เรามีการทัำงานร่วิมกับุ
มหาวิทิัย่าลัย่กวิ่า 80 แห่งทัั�งในสหรัฐอเมริกา ยุ่โรป และ เอเชีย่ เพื่่�อแสวิงหาเทัค์โนโลย่ีพื่ลังงาน
แห่งอนาค์ต”   
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Energy&Climate Solution
เรีย่บุเรีย่งโดย่ : บุริษััทั ไทัย่ออย่ล์ จำกัด (มหาชน)

ไที่ยออยล์ “ส่งพัลังงานึ สร้างพัลังใจ” 
ฉายภาพัค์วัาม่ห่วังใย
ในึสถานึการณิ์วัิกฤติโค์วัิดี-19
หนึุนึการกระจายวััค์ซีนึและ
การบริการที่างการแพัที่ย์อย่างที่ั่วัถึง

 ด้วิย่สถานการณ์ิการแพื่ร่ระบุาดของเช่�อไวิรัสโค์วิิด-19 กลาย่พัื่นธุุ์อย่่างสาย่พัื่นธุุ์เดลต้า  
ทีั�กระจาย่ตัวิอย่่างรวิดเร็วิและรุนแรง ส่งผู้ลให้จำนวินย่อดผูู้้ติดเช่�อสูงเพิื่�มสูงขึ�นในช่วิงทีั�ผู่้านมา 
ทัำให้บุุค์ลากรทัางการแพื่ทัย์่ซึ�งเป็นหน่วิย่รบุแถวิหน้าต้องรับุม่อกับุวิิกฤตการณ์ินี�อย่่างสุดกำลัง  
ไทัย่ออย่ล์ในฐานะผูู้้สร้างค์วิามมั�งค์งทัางพื่ลังงานมาตลอด 60 ปี จึงริเริ�มโค์รงการ “ส่งพื่ลังงาน 
สร้างพื่ลังใจ้” ด้วิย่ค์วิามมุ่งมั�นทัี�จะพื่ัฒนาค์ุณิภิาพื่ชีวิิตของชุมชนและสังค์มสู่อนาค์ตบุทัใหม่ 
ไปด้วิย่กัน ผู้า่นการส่งมอบุน�ำมนัเช่�อเพื่ลงิและเค์มภีิณัิฑ์ท์ัำค์วิามสะอาด ใหแ้ก่หนว่ิย่งานสาธุารณิสุข 
ต่าง ๆ เพื่่�อเป็นส่วินหนึ�งในการช่วิย่ให้การกระจาย่และการเข้าถึงวิัค์ซีนของประชาชน รวิมถึง 
การขนส่งหร่อเค์ล่�อนย้่าย่อุปกรณ์ิทัางการแพื่ทัย์่ต่าง ๆ เป็นไปอย่่างมีประสิทัธุิภิาพื่มากขึ�น  
เสมอ่นเปน็แรงหนนุและกำลงัใจใหบุุ้ค์ลากรทัางการแพื่ทัย่ใ์นการรบัุมอ่และค์ลี�ค์ลาย่วิกิฤตการณิน์ี�
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ในเร็วิวิัน โดย่ม้ลค์่าการสนับสนุนและให้ค์ว็ามชั่่ว็ย่เหล่อ ภาย่ใต์้โค์รงการ “ส่งพื่ลังงาน  
สร้างพื่ลังใจ้” รว็มทั�งสิ�นกว็่า 12 ล้านบาท 
 ทีั�ผู้า่นมา ไทัย่ออย่ล์ได้เร่งให้การสนับุสนุนน�ำมันเช่�อเพื่ลิง รวิมทัั�งมอบุเค์มีภิณัิฑ์เ์พื่่�อทัำค์วิาม
สะอาดฆ่า่เช่�อโรค์ซึ�งเป็นผู้ลิตภิณัิฑ์์ของกลุม่ไทัย่ออย่ล์ ใหแ้กห่นว่ิย่งานสาธุารณิสุขและผูู้้ทัี�เกี�ย่วิข้อง
ในหลาย่ภิาค์ส่วิน อาทิั กรมอนามัย่ กระทัรวิงสาธุารณิสุข, สภิากาชาดไทัย่, โรงพื่ย่าบุาลศ์ิริราช, 
โรงพื่ย่าบุาลจฬุาลงกรณิ ์อกีทัั�งย่งัรว่ิมกบัุกลุม่ปตทั.ในการสนบัุสนนุน�ำมนัเช่�อเพื่ลงิใหแ้ก ่13 จงัหวิดั 
และการจดัตั�งหนว่ิย่คั์ดกรอง และโรงพื่ย่าบุาลสนามค์รบุวิงจร (End-to-End) รวิมถงึการสนบัุสนนุ
น�ำมันเช่�อเพื่ลิงให้แก่สำนักงานเลขานุการสมเด็จพื่ระสังฆ่ราชเพ่ื่�อนำไปใช้สนับุสนุนโค์รงการการ
ฌาปนกิจสงเค์ราะห์ผูู้้เสีย่ชีวิิตจากโรค์ติดเช่�อโค์วิิด-19 ให้แก่วิัดต่าง ๆ ทัั�วิประเทัศ์ และสนับุสนุน
น�ำมันเช่�อเพื่ลิงในการจัดส่งกล่องห่วิงใย่ (กล่องอุปกรณิ์ย่ังชีพื่) กับุสภิาอุตสาหกรรมเพื่่�อส่งต่อให้ 
ผูู้ป้ว่ิย่ทัี�อยู่ร่ะหวิา่งแย่กกกัตวัิอยู่ท่ัี�บุ้าน (Home Isolation) หรอ่รอเขา้รบัุการรกัษัา ในโรงพื่ย่าบุาล 

 นอกจากนี� โค์รงการ “ส่งพื่ลังงาน สร้างพื่ลังใจ” ย่ังได้ ส่งมอบุน�ำมันเช่�อเพื่ลิง ให้แก่  
“หมอแล็บุแพื่นด้า” ทันพื่.ภิาค์ภิูมิ เดชหัสดิน เพื่่�อสนับุสนุนภิารกิจโค์รงการ “Back Home”  
โดย่การใช้น�ำมันเช่�อเพื่ลิงซึ�งเป็นปัจจัย่สำค์ัญในการส่งต่อผูู้้ป่วิย่โค์วิิดทัี�มีภิูมิลำเนาอยู่่ต่างจังหวิัด 
แต่อาศ์ัย่อยู่่ทัี�กรุงเทัพื่ฯ ได้กลับุไปรักษัาตัวิทัี�โรงพื่ย่าบุาลในจังหวิัดบุ้านเกิด รวิมถึงการสนับุสนุน
น�ำมนัเช่�อเพื่ลิง ให้แก ่สาธารณสขุจ้งัหว็ดัชั่ลบรุ ีและสาธารณสขุอำเภอศัรีราชั่า สำหรับุใชใ้นงาน
ขนส่งทัางการแพื่ทัย์่ทัี�จำเป็นต่าง ๆ รวิมถึงการเข้าร่วิมสนับุสนุนการพัื่ฒนาระบุบุบุริหารและ 
จัดการศั้นย์่ฉีีดวั็ค์ซีนโค์วิ็ด-19 ให้กับุประชาชนในพื่่�นทัี�เทัศ์บุาลนค์รแหลมฉบัุงและศ์รีราชา  
ณิ ศ์าลาประชาค์มอ่าวิอุดม จังหวัิดชลบุุรี เพื่่�อให้บุริการฉีดวิัค์ซีนแก่ประชาชนในพื่่�นทัี�ได้ 
อย่่างสะดวิกและรวิดเร็วิ อีกทัั�งย่ังเล็งเห็นถึงค์วิามสำค์ัญของค์ุณิภิาพื่ชีวิิตในชุมชนรอบุโรงกลั� 
นด้วิย่การแจกจ่าย่เจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย่เพ่ื่�อแทันค์วิามห่วิงใย่และค์วิามปลอดภิัย่
ด้านสุขอนามัย่อีกด้วิย่ 
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 นาย่ว็รัิต์น ์เอ่�อนฤมติ์ ประธานเจ้า้หน้าที�บรหิารและกรรมการผู้้้จ้ดัการ
ใหญ่่ บริษััท ไทย่ออย่ล์ จ้ำกัด (มหาชั่น) กล่าวิวิ่า “โค์รงการ “ส่งพื่ลังงาน 
สร้างพื่ลังใจ” เกิดขึ�นจากค์วิามตั�งใจทัี�ต้องการเข้าช่วิย่เหล่อสังค์มและ
ประชาชนใหก้า้วิขา้มผู้า่นวิกิฤตนิี� โดย่ไดเ้ลง็เหน็ถงึค์วิามสำค์ญัในการกระจาย่
และการเข้าถึงวิัค์ซีนเพื่่�อสร้างภิูมิค์ุ้มกันให้แก่ประชาชน เราจึงทัำงานร่วิมกับุ

หนว่ิย่งานสาธุารณิสุขภิาค์รัฐหลากหลาย่หน่วิย่งานเพื่่�อสนับุสนุนกระจาย่การฉีดวิคั์ซนีให้ทัั�วิถงึมาก
ทีั�สดุ และร่วิมมอ่กับุภิาค์เอกชนในการขนส่งเค์ล่�อนย้่าย่ผูู้้ปว่ิย่โค์วิดิ-19 กลับุไปรักษัายั่งโรงพื่ย่าบุาล
ในจังหวิัดบุ้านเกิด หร่อ การสนับุสนุนทัีมอาสาเพื่่�อเข้าช่วิย่เหล่อผูู้้ป่วิย่ทัี�รอประสานเตีย่ง เราหวิัง
เปน็อย่า่งยิ่�งว่ิาการดำเนินการของไทัย่ออย่ล์จะเป็นอีกหนึ�งแรงทีั�เช่�อมโย่งค์วิามช่วิย่เหล่อและค์วิาม
ห่วิงใย่เพื่่�อค์นไทัย่ได้อย่่างตรงจุดและเห็นผู้ลสำเร็จจากค์วิามพื่ย่าย่ามของทัุกภิาค์ส่วิน”
 ศั.ดร.นพื่.ประสิทธิ� ว็ัฒนาภา ค์ณบดี ค์ณะแพื่ทย่ศัาสต์ร์ศิัริราชั่พื่ย่าบาล กล่าวิวิ่า  
การทัี�ไดร้บัุการสนบัุสนนุจากองค์์กรหรอ่หนว่ิย่งานตา่ง ๆ  โดย่เฉพื่าะอย่า่งย่ิ�งโค์รงการ “สง่พื่ลงังาน 
สรา้งพื่ลงัใจ” โดย่ไทัย่ออย่ล ์ทัี�ไดย้่่�นมอ่เขา้มาชว่ิย่เหลอ่โรงพื่ย่าบาลศัริิราชั่ เพื่่�อใหก้ารดำเนนิงาน
ด้านการกระจาย่วิัค์ซีน การขนส่งและเค์ล่�อนย่้าย่ทัางการแพื่ทัย์่ รวิมถึงการทัำงานเชิงรุกต่าง ๆ มี
ประสิทัธิุภิาพื่มากขึ�น ดว้ิย่การมอบุน�ำมนัเช่�อเพื่ลิงสำหรับุย่านพื่าหนะของหน่วิย่งานทัางการแพื่ทัย์่ 
และน�ำย่าฆ่่าเช่�อ ซึ�งช่วิย่ขับุเค์ล่�อนให้การทัำงานของหน่วิย่งานของเราเกิดประโย่ชน์แก่ประชาชน 
สามารถลดภิาระค่์าใช้จ่าย่ ซึ�งการช่วิย่เหล่อของไทัย่ออย่ล์ในค์รั�งนี�ย่ังถ่อเป็นการส่งพื่ลังใจให้
บุุค์ลากรทัางการแพื่ทัย่์สามารถวิางแผู้นการทัำงานเพื่่�อต่อสู้กับุวิิกฤติโค์วิิด-19 ทัี�กำลังวิิกฤติหนัก
ได้อย่่างเต็มทัี� 

 วัินนี� ไทัย่ออย่ล์ย่ังค์งเดินหน้า โค์รงการ “ส่งพื่ลังงาน สร้างพื่ลังใจ้” เพื่่�อมุ่งหวิังทัี�จะเช่�อม
โย่งค์ณุิค์า่สูส่งัค์มดว้ิย่ปณิิธุานทีั�จะ “สรา้งสรรค์ค์์ณุภาพื่ชั่วี็ติ์ ดว้็ย่พื่ลงังานและเค์มภีณัฑ์์ที�ย่ั�งย่น่” 
และในการกา้วิเขา้สู่ปทีัี� 60 ในปนีี� ไทัย่ออย่ลม์ุง่สานตอ่ปณิธิุานเพื่่�อสง่ตอ่ค์วิามชว่ิย่เหลอ่แกค่์นไทัย่ 
ด้วิย่ค์วิามหวิังและค์วิามมั�นใจวิ่าประเทัศ์ไทัย่จะกลับุมาปลอดภิัย่และก้าวิผู้่านวิิกฤตินี�ไปได้อย่่าง
รวิดเร็วิ
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The Way For Sustainability
เรีย่บุเรีย่งโดย่ : ธุนาค์ารกรุงไทัย่ จำกัด (มหาชน)



26



27Green Society by TBCSD



28

The Way For Sustainability
เรีย่บุเรีย่งโดย่ : บุริษััทั ดอย่ค์ำผู้ลิตภิัณิฑ์์อาหาร จำกัด

“แกะ ล้าง เก็บ” เพัราะทีุ่กกล่องม่ีค่์า
เพัื่อ “สังค์ม่ไร้ข่ยะ” อย่างยั่งยืนึ

 ทัุกวัินนี�โลกอยู่่ในภิาวิะทีั�เต็มไปด้วิย่เร่�องของมลพิื่ษั และปัญหาสิ�งแวิดล้อม โดย่เฉพื่าะ 
เร่�องของ “ขย่ะ” ทัี�เกิดจากน�ำม่อมนุษัย่์ เพื่่�อรองรับุค์วิามสะดวิกสบุาย่ ซึ�งส่วินใหญ่ขย่ะเหล่านี� 

ไมส่ามารถย่่อย่สลาย่ได้เองตามธุรรมชาติ นานวัินขย่ะ
เหลา่นี�กลาย่เปน็ปญัหาสำค์ญัระดบัุโลกทัี�สง่ผู้ลในทักุ
มติ ิดว้ิย่เหตุนี�จงึเป็นทัี�มาของแนวิคิ์ด “สงัค์มไร้ขย่ะ” 
ด้วิย่การนำกลับุมาแปรรูปใช้ได้ใหม่หร่อรีไซเค์ิล เพื่่�อ
ลดปริมาณิขย่ะให้เหล่อน้อย่ทัี�สุด ซึ�งกลาย่เป็น
แนวิทัางใหม่ในการพื่ัฒนาโลกค์วิบุค์ู่ไปกับุแนวิค์ิด
เร่�อง “ค์ว็ามย่ั�งย่่น”  
 บุริษััทั ดอย่ค์ำผู้ลิตภิัณิฑ์์อาหาร จำกัด ได้ช่�อ
วิ่าเป็นบุริษัทััทัี�ดำเนินกิจการเพื่่�อสังค์ม ดังนั�นหนึ�งใน
ภิาระกจิสำค์ญัทัี� “ดอย่ค์ำ” ใหค้์วิามใส่ใจเสมอมา ค์อ่ 
เร่�องการรักษัาสิ�งแวิดล้อมอย่่างย่ั�งย่่นในทัุกมิติ โดย่
เฉพื่าะการลดขย่ะจากกล่องบุรรจุภิัณิฑ์์น�ำผู้ลไม้ หรอ่ 
กล่องยู่เอชทัี ผู้่านกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” ภิาย่ใต้
โค์รงการสร้างโลกสีเขีย่วิ ด้วิย่การนำกล่องน�ำผู้ลไม้

ทัี�ทัำการแกะ ล้าง เก็บุ เรีย่บุร้อย่แล้วินำไป เข้าสู่กระบุวินการรีไซเค์ิล เพื่่�อนำมาแปรรูปก่อนนำ
กลับุมาใช้ประโย่ชน์อีกค์รั�ง  
  ซึ�งเปา้หมาย่ในระย่ะเริ�มแรก ดอย่ค์ำ ไดร้ณิรงค์ก์บัุบุคุ์ลากรภิาย่ในองค์ก์ร กอ่นขย่าย่สู่บุคุ์ค์ล
ภิาย่นอก และผูู้้บุริโภิค์ รวิมถึงการเชิญชวินองค์์กรอ่�นทัั�งภิาค์รัฐและเอกชนเข้าร่วิมเป็นภิาค์ีเค์ร่อ
ข่าย่ เพื่่�อให้เกิดค์วิามย่ั�งย่่นอย่่างแทั้จริง
 โดย่วิตัถปุระสงค์ข์องกจิกรรมแกะ ลา้ง เกบ็ุ นั�น นอกจากจะเปน็การสานตอ่แนวิพื่ระราชดำริ
ของลน้เกลา้ฯ รชักาลทัี� ๙ เร่�องการใชป้ระโย่ชนจ์ากขย่ะ ในการหมนุเวิยี่นทัรพัื่ย่ากรใหม้ปีระโย่ชน์
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สูงสุด เพื่่�อลดปริมาณิของเสีย่ให้น้อย่ลงแล้วิ ย่ังเป็นการสร้าง
ทัศั์นค์ติและปลูกจติสำนึกในการรักษัาสิ�งแวิดล้อมอย่า่งย่ั�งย่น่
ให้สังค์มและบุุค์ลากรในองค์์กรต่าง ๆ อีกทัั�งย่ังเป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการปรับุเปลี�ย่นพื่ฤติกรรม เพื่่�อให้เกิดการมีส่วิน
ร่วิมลดปริมาณิขย่ะ รวิมถึงเป็นการเพิื่�มช่องทัางการเก็บุ
รวิบุรวิมกล่องเค์ร่�องด่�มยู่เอชทัีอย่่างถูกต้อง ก่อนนำเข้าสู่
กระบุวินการรีไซเค์ิล เติมค์วิามสร้างสรรค์์เป็นผู้ลิตภิัณิฑ์์
แปรรูปพื่ร้อมนำกลับุมาใช้ประโย่ชน์อีกค์รั�ง 
 ปัจจุบุันดอย่ค์ำร่วิมกับุภิาค์ีเค์ร่อข่าย่ในการวิิจัย่ และ
พื่ฒันากระบุวินการรีไซเคิ์ล กล่องยู่เอชทีัภิาย่ใต้แบุรนด์ดอย่ค์ำ 
สรา้งสรรค์เ์ปน็ผู้ลติภิณัิฑ์แ์ปรรูปพื่รอ้มนำกลบัุมาใชป้ระโย่ชน์ 
อาทัิ เก้าอี�อเนกประสงค์์ทัรงโอ่ง พื่าเลทัไม้สังเค์ราะห์ กรวิย่
จราจร กระถางต้นไม้ ฯลฯ ซึ�งผู้ลิตภิัณิฑ์ด์ังกล่าวิได้นำกลับุมา
ใช้จริงทัั�งภิาย่ในองค์์กรดอย่ค์ำเอง และในส่วินขององค์์กร
ภิาย่นอกทัี�เข้ามาเป็นเค์ร่อข่าย่ของกิจกรรม โดย่ในอนาค์ตจะ
มีรูปแบุบุของงานดีไซน์ผู้ลิตภิัณิฑ์์ทัี�หลากหลาย่มากขึ�น และ
รองรับุการใช้งานทัี�ตรงต่อค์วิามต้องการมากขึ�น
 นอกจากนั�นดอย่ค์ำย่ังได้ส่งมอบุกล่องยู่เอชทีัใน
กิจกรรมแกะ ล้าง เก็บุ ภิาย่ใต้แบุรนด์ดอย่ค์ำให้โค์รงการ 
“หลังค์าเขีย่ว็” มูลนิธุิอาสาเพื่่�อนพื่ึ�ง (ภิาฯ) ย่ามย่าก 

สภิากาชาดไทัย่ เพื่่�อนำไปใช้ประโย่ชน์ และส่งมอบุให้กับุชุมชน โดย่ปริมาณิกล่องน�ำผู้ลไม้ดอย่ค์ำ
ทุัก 1,000 กิโลกรัม สามารถลดการตัดต้นไม้ใหญ่ได้ถึง 24 ต้น ซึ�งจำนวินของต้นไม้ดังกล่าวิช่วิย่ดูด
ซึมก๊าซค์าร์บุอนไดออกไซด์ทัี�ปล่อย่สู่บุรรย่ากาศ์ได้ถึง 112 กิโลกรัม
 ทัั�งนี�หลงัค์าเขีย่วิจากกล่องรไีซเคิ์ล 1 แผู้น่ มขีนาด 1 x 2.40 เมตร ใช้กลอ่งเค์ร่�องด่�มประมาณิ 
2,000 กลอ่ง ในการผู้ลติ มคี์ณุิสมบุตัคิ์อ่ ทันทัาน ทันไฟ ไมแ่ตกหกังา่ย่ ไมซึ่มน�ำ ไมต่อ้งใชโ้ค์รงสรา้ง
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หนัก ไม่ดดูซับุแสงแดดหรอ่ค์วิามร้อน ชว่ิย่ประหยั่ดพื่ลังงาน ปลอด
จากเช่�อรา ซ่อมแซมง่าย่ด้วิย่การใช้ค์วิามร้อนประสาน
 ในขณิะทีั�เกา้อี�อเนกประสงค์์ทัรงโอง่จากกลอ่งรไีซเค์ลิ ใชก้ลอ่ง
ยู่เอชทัีในการผู้ลิตจำนวิน 888 กล่องต่อ 1 ตัวิ สำหรับุพื่าเลทั 
ไม้สังเค์ราะห์ ขนาดมาตรฐาน (100x120 เซนติเมตร) ใช้กล่องยู่
เอชทีัในการผู้ลิต จำนวิน 1,550 กล่องต่อ 1 ชิ�น และกรวิย่จราจร
ใช้กล่องยู่เอชทัีในการผู้ลิต จำนวิน 712 กล่องต่อ 1 ชิ�น รวิมถึง
กระถางต้นไม้ทีั�เหมาะสำหรับุวิางบุนโต๊ะทัำงาน หร่อตกแต่ง 
บุนชั�นวิางของซึ�งใช้กล่องยู่เอชทีัในการผู้ลิต จำนวิน 13 กล่องต่อ 
1 ชิ�น
 การเข้าร่วิมกิจกรรมแกะ ล้าง เก็บุ สามารถเข้าร่วิมได้ง่าย่มาก

เพื่ีย่งแค์่นำกล่องยู่เอชทัีภิาย่ใต้แบุรนด์ “ดอย่ค์ำ” ทัั�งขนาด 200 มล. 500 มล.และ 1,000 มล. 
(ผู้่านขั�นตอนแกะ ล้าง เก็บุ อย่่างสมบุูรณิ์แล้วิเท่ัานั�น) ซึ�งทัุกขนาดมีมูลค์่า 1 บุาทั นำมาแลกรับุ
ส่วินลดแทันเงินสด ซ่�อผู้ลิตภัิณิฑ์์สินค้์าตรา “ดอย่ค์ำ” ทีั�ร้านดอย่ค์ำ และร้านค์รอบุค์รัวิดอย่ค์ำ  
ทัุกสาขา (โดย่ไม่สามารถเปลี�ย่นเป็นเงินสดได้) ตั�งแต่วัินนี� ถึง 31 ธุันวิาค์ม 2566 หร่อจะสะสมเพื่่�อ
นำมาแลกส่วินลด หร่อผู้ลิตภิัณิฑ์์แปรรูป ได้เช่นกัน
 แต่ถ้าเป็นกล่องเค์ร่�องด่�มยู่เอชทัีแบุรนด์อ่�น ๆ ทัี� แกะ ล้าง เก็บ อย่่างสมบุูรณิ์ สามารถนำ
มารว่ิมบุรจิาค์ได ้แตถ่อ่เปน็การรว่ิมเปน็สว่ินหนึ�งทัี�ชว่ิย่ลดการตดัตน้ไมแ้ละลดปรมิาณิขย่ะ โดย่ไม่
ได้รับุสิทัธุิพื่ิเศ์ษัในกิจกรรมดังกล่าวิข้างต้น
 เพื่ราะทัุกวิันนี�สิ�งทัี�กลาย่เป็นขย่ะเพื่ิ�มจำนวินมากขึ�น กิจกรรม แกะ ล้าง เก็บุ ของดอย่ค์ำจึง
มุ่งหวัิงทัี�จะเป็นส่วินหนึ�งเพื่่�อให้ค์นไทัย่มุ่งสู่ ‘สังค์มไร้ขย่ะ’ อย่่างจริงจัง โดย่ใช้แนวิทัางแบุบุ  
Circular Economy หร่อการหมุนเวิีย่นวิัตถุดิบุกลับุมาใช้ใหม่เป็นวิงจรไม่รู้จบุ แทันการผู้ลิต 
ใช้แล้วิทัิ�ง เพื่่�อค์วิามสุขทัี�ย่ั�งย่่น 
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Eco-Labeling
เรีย่บุเรีย่งโดย่ : ดร.ฉัตรตรี ภิูรัต

 แนวิคิ์ดและแนวิปฏิิบัุตดิา้นค์วิามย่ั�งย่น่เป็นสิ�งทีั�
สำค์ัญในการพื่ิทัักษั์โลกของเรา อีกทัั�งย่ังช่วิย่เพื่ิ�ม
คุ์ณิภิาพื่ชีวิิตและค์วิามปลอดภัิย่ของทุักค์นบุนโลก  
ดังนั�น ภิาค์ธุุรกิจจึงนำแนวิค์ิดดังกล่าวิมาประยุ่กต์ใช้
กับุการผู้ลิตผู้ลิตภัิณิฑ์์และบุริหารธุุรกิจของตนเพื่่�อ
สร้างประโย่ชน์แก่สังค์มพื่ร้อมทัั�งลดผู้ลกระทับุต่อ 
สิ�งแวิดล้อม เช่นเดีย่วิกับุสมาชิกขององค์์กรธุุรกิจเพื่่�อ
การพื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่น (TBCSD) กลุ่มผูู้้ผู้ลิตผู้ลิตภิัณิฑ์์
กระดาษั เชน่ บุรษิัทัั ดั�บุเบุิ�ล เอ (1991) จาํกดั (มหาชน) 
และ บุริษััทั ปูนซิเมนต์ไทัย่ จำกัด (มหาชน)1  

 ดว้ิย่การผู้ลติกระดาษั 1 ตนัตอ้งใชต้น้ไมม้ากถงึ 
17 ต้น ใช้กระแสไฟฟ้ามากถึง 4,100 กิโลวิัตต์ต่อชั�วิโมง ใช้น�ำถึง 31,500 ลิตร และปล่อย่ค์ลอรีน
ทัี�ใช้ในการฟอกกระดาษัเป็นของเสีย่กว่ิา 7 กิโลกรัม นั�นหมาย่ค์วิามว่ิา ในการสนองตอบุค์วิาม
ต้องการใช้กระดาษัของค์นไทัย่ให้เพื่ีย่งพื่อ เราต้องตัดต้นไม้ถึงปีละประมาณิ 55 ล้านต้น2 แต่หาก
มีการดำเนินธุุรกิจอย่่างย่ั�งย่่นสำหรับุผู้ลิตภิัณิฑ์์กระดาษั ดังตัวิอย่่างผูู้้ผู้ลิตผู้ลิตภิัณิฑ์์กระดาษัพื่ิมพ์ื่

การพััฒนึาธุรกิจอย่างยั่งยืนึ : 
ตอนึที่ี่ 1 ผลิตภัณิฑ์์กระดีาษ 

 1 ได้้การรับรองฉลากเขีียวสำหรับผลิตภััณฑ์์กระด้าษพิิมพิ์และเขีียน ในนาม บริษัท ผลิตภััณฑ์์กระด้าษไทย จำกัด้
 2 https://www.thaihealth.or.th/Content/20091-ร้้หรือไม่%20เราใช้้กระด้าษปีีละเท่าไร.html
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และเขยี่นทัี�ไดก้ารรบัุรองฉลากเขยี่วินั�น จะมขีอ้กำหนดซึ�งสนบัุสนนุและสง่เสรมิการนาํเศ์ษักระดาษั
กลบัุมาผู่้านกระบุวินการเวีิย่นทํัาใหม่อย่า่งน้อย่ร้อย่ละ 50 จะช่วิย่ลดการใช้ทัรพัื่ย่ากรป่าไม้และลด
ปริมาณิเศ์ษักระดาษัทัี�กลาย่เปน็ขย่ะมลูฝั่อย่ ค์วิบุค์มุการใชส้ารอนัตราย่ตลอดกระบุวินการผู้ลิต ซึ�ง
ช่วิย่ลดมลพื่ิษัจากค์ลอรีนในขั�นตอนการฟอกเย่่�อสู่สิ�งแวิดล้อม ค์วิบุค์ุมการใช้พื่ลังงานไฟฟ้าและ
ปริมาณิน�ำบุริสุทัธุิ�ในกระบุวินการผู้ลิต โดย่อาจใช้พื่ลังงานสะอาด และการบุำบุัดน�ำจากการผู้ลิต
หมุนเวิีย่นมาใช้ใหม่แทัน เหล่านี�ช่วิย่ลดค์่าใช้จ่าย่ในกระบุวินการผู้ลิตด้วิย่ 
 ซึ�งจากกรณีิศ์กึษัาการปล่อย่ก๊าซค์าร์บุอนไดออกไซด์ สำหรับุการผู้ลิตกระดาษัพิื่มพ์ื่และเขีย่น
ทัี�ใช้เย่่�อเวิีย่นทัำใหม่ร้อย่ละ 50 และค์วิบุค์ุมการผู้ลิตตามข้อกำหนดฉลากเขีย่วิ พื่บุวิ่าช่วิย่ลดการ
ปล่อย่ก๊าซค์าร์บุอนไดออกไซด์ได้ประมาณิ 80 kgC0

2
e ต่อการผู้ลิตกระดาษั 1 ตัน รู้อย่่างนี�แล้วิ 

มาช่วิย่กันใช้กระดาษัทัี�เป็นมิตรกับุสิ�งแวิดล้อม ผู้ลิตโดย่ผูู้้ผู้ลิตทัี�ใส่ใจการผู้ลิตทัี�ย่ั�งย่่นกันเถอะ 
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Vision to Action
เรีย่บุเรีย่งโดย่ : บุริษััทั อาย่ิโนะโมะโต๊ะ (ประเทัศ์ไทัย่) จำกัด

แนึวัคิิ์ดีในึการข่ัับเค์ลื่ ่อนึธุุรกิิจและดี่่แลสัังค์ม่

ข่องกลุ่ม่บริษัที่อายิโนึะโม่ะโต๊ะ

Help extend the healthy life expectancy of

1 billion people
Reduce our environmental impact 

by 50%

    วััตถุปีระสงค์ข์่องกลุ่ม่บริษัที่อายิโนึะโม่ะโต๊ะ

กลุ่มอาย่ิโนะโมะโต๊ะ  ตั�งเป้าบุรรลุวิิสัย่ทััศ์น์ในปี 2573 เพื่่�อเป็น
“กลุ่มบริษััทผู้้้ส่งมอบโซล้ชั่ันและนว็ัต์กรรมที�เกี�ย่ว็กับอาหารและสุขภาพื่” โดย่มุ่งเน้น

การบุริหารจัดการทัรัพื่ย่ากรเพื่่�อแก้ปัญหาด้านอาหารและสุขภิาพื่ การทัำงานเพื่่�อลดผู้ลกระทับุ
ต่อสิ�งแวิดล้อมและการร่วิมฟ้�นฟูสิ�งแวิดล้อมอย่่างย่ั�งย่่น

ตลอดจนส่งเสริมสุขภิาพื่และชีวิิตทัี�ดีขึ�น และเพื่ิ�มคุ์ณิค์่าองค์์กรของเรา
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วัิสัยที่ัศนึ์

ร่วิมสร้างสุขภิาพื่ทัี�ดีให้ผูู้้ค์นทัั�วิโลก 
โดย่ใช้พื่ลังของกรดอะมิโนเพื่่�อแก้ปัญหาด้านโภิชนาการ
ทัี�เกี�ย่วิข้องกับุพื่ฤติกรรมการบุริโภิค์และประชากรสูงวิัย่

ผลลัพัธ์

แนวิค์ิดการสร้างค์ุณิค์่าร่วิมกับุสังค์มของอาย่ิโนะโมะโต๊ะ (ASV)
กลุ่มอาย่ิโนะโมะโต๊ะได้พื่ัฒนาและเจริญเติบุโตขึ�นมาภิาย่ใต้ปณิิธุานและแนวิค์ิดริเริ�มทัี�เราเรีย่กวิ่า 

การสร้างค์ุณิค์่าร่วิมกับุสังค์มของอาย่ิโนะโมะโต๊ะ (ASV) 
ASV แสดงถึงค์วิามมุ่งมั�นทัี�ไม่เปลี�ย่นแปลงของเราในการช่วิย่แก้ไขปัญหาสังค์ม

และสร้างมูลค์่าผู้่านกิจกรรมทัางธุุรกิจของเรา

ภิาย่ในปี 2573 ลดผู้ลกระทับุด้าน 
สิ�งแวิดล้อมลงให้ได้ 50% ในขณิะทัี� 

การดำเนินธุุรกิจย่ังค์งดำเนินอยู่่ 
อย่่างเต็มประสิทัธุิผู้ล

เกี่ยวักับอายิโนึะโม่ะโต๊ะ

ภิาย่ในปี 2573 ช่วิย่ย่่ดอายุ่ขัย่พื่ร้อม
สุขภิาพื่ทัี�ดีของค์น

1 พัื่นล้านค์น
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 ในปี พื่.ศ์. 2451 ศ์.ดร.ค์ิค์ุนาเอะ อิเค์ดะ แห่งมหาวิิทัย่าลัย่โตเกีย่วิ ค์้นพื่บุวิ่าทัี�มาของรสชาติ
อมูามใินน�ำซปุสาหรา่ย่ทัะเลค์อมบุ ุ(สาหรา่ย่เค์ลป)์ ค์อ่ กรดกลูตามกิ ประวิตัศิ์าสตรข์องกลุม่บุรษิัทัั
อาย่โินะโมะโตะ๊ไดเ้ริ�มตน้ขึ�นไมน่านหลงัจากนั�น เม่�อ มร.ซาบุโุรสเุกะ ซูซกู ิทัี� 2 ผูู้ร้ว่ิมสานอดุมการณิ์
ของ ดร.อิเค์ดะ ในการ “ทำอาหารง่าย่ ๆ ให้อร่อย่ย่ิ�งข้�นและปรับปรุงโภชั่นาการของค์นญ่ี�ปุ่น
ด้ว็ย่รสอ้มามิ” ก่อเกิดเป็นอุตสาหกรรมการผู้ลิตเค์ร่�องปรุงรสอูมามิเค์รั�งแรกของโลกภิาย่ใต้ช่�อ  
“อาย่ิโนะโมะโต์๊ะ” ในปี พื่.ศ์. 2452 นับุเป็นเวิลากวิ่าหนึ�งศ์ตวิรรษัทัี�ปณิิธุาน “กินดี อย่้่ดีมีสุข” 
ของเรา ไดชี้�นำให้เราไดน้ำค์ณุิประโย่ชนข์องกรดอะมิโนมาใช้เพื่่�อสรา้งสรรค์เ์มนูอาหารเพื่่�อสุขภิาพื่ 
เช่น อาหารทัี�มีปริมาณิโซเดีย่มต�ำโดย่ไม่ลดทัอนค์วิามอร่อย่ ทัำให้ได้ทัั�งสุขภิาพื่ทัี�ดีและค์วิามอร่อย่
 51 ปีต่อมา ฐานการผู้ลิตผู้งชูรส “อาย่ิโนะโมะโต์๊ะ” แห่งแรกนอกประเทัศ์ญี�ปุ่นได้ก่อตั�งขึ�น
ในประเทัศ์ไทัย่บุรหิารจดัการโดย่ บุรษิัทัั อาย่โินะโมะโตะ๊ (ประเทัศ์ไทัย่) จำกดั ซึ�งจดทัะเบุยี่นอย่า่ง
เป็นทัางการเม่�อวิันทัี� 29 เมษัาย่น พื่.ศ์. 2503 ซึ�งได้ประกอบุธุุรกิจและเจริิญเติบุโตเป็นกลุ่มบุริษััทั
อาย่ิโนะโมะโต๊ะในประเทัศ์ไทัย่ปัจจุบุันมีพื่นักงาน 7,000 ค์นโดย่ประมาณิ ผู้ลิตผู้ลิตภิัณิฑ์์และ
บุริการต่าง ๆ มากมาย่ เช่น เค์ร่�องปรุงรส บุะหมี�กึ�งสำเร็จรูป อาหารแปรรูป อาหารแช่แข็ง  
เค์ร่�องด่�ม เป็นต้น
 กลุ่มบุริษัทััอายิ่โนะโมะโต๊ะ เป็นผูู้้ผู้ลิตกรดอะมิโนระดับุโลก เป็นระย่ะเวิลาหลาย่ทัศ์วิรรษั 
ทัี�อาย่ิโนะโมะโต๊ะได้สร้างค์ุณิค์่าทัางวิัฒนธุรรมด้านการบุริโภิค์อาหารและสุขภิาพื่ค์วิามเป็นอยู่่ทัี�ดี
ของมนุษัย่์ผู้่านการประยุ่กต์ใช้นวิัตกรรมกรดอะมิโน ในปัจจุบุันนี�บุริษััทัเริ�มเข้ามามีส่วินร่วิมใน 
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทัี�เกิดขึ�นทัั�วิโลกมากย่ิ�งขึ�น เพื่่�อทัำให้มั�นใจว่ิาทุักค์นจะสามารถเข้าถึง
ทัรัพื่ย่ากรอาหารทัี�ดีขึ�น, มีสุขภิาพื่ดีขึ�นและเกิดค์วิามย่ั�งย่่น กลุ่มบุริษััทัอาย่ิโนะโมะโต๊ะในปัจจุบุัน
ได้ดำเนินกิจการอยู่่ใน 35 ประเทัศ์และภิูมิภิาค์ต่าง ๆ ทัั�วิโลก ในธุุรกิจหลัก 6 ประเภิทั ได้แก่ ซอส
และเค์ร่�องปรุงรส อาหารพื่ร้อมรับุประทัาน สารละลาย่และส่วินผู้สมอาหาร (S&I) อาหารแช่แข็ง 
การดูแลสุขภิาพื่ และวิัสดุอิเล็กทัรอนิกส์ 
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AJINOMOTO (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED ●

Ajinomoto Animal Nutrition (Singapore) Pte. Ltd. ●

AJINOMOTO VIETNAM CO., LTD. ●▲▲

AJINOMOTO PHILIPPINES CORPORATION ●

AJINOMOTO PHILIPPINES GLOBAL FOOD INC. ●▲

AJINOMOTO PHILIPPINES FLAVOR FOOD INC. ●▲

AJINOMOTO TAIWAN INC. ●
Taiso Commerce Inc. ●

Ajinomoto Korea Inc. ●
Ajinomoto Genexine Co., Ltd. ●▲

Japan
● 47 ▲ 32 ▲ 8 ▲ 1 ▲ 3

AJINOMOTO (MALAYSIA) BERHAD ●▲

PT AJINOMOTO INDONESIA ●▲▲

PT AJINOMOTO SALES INDONESIA ●

PT AJINOMOTO BAKERY INDONESIA ●

PT Ajinex International ●▲

PT LAUTAN AJINOMOTO FINE INGREDIENTS ●▲

Jakarta
Surabaya

WEST AFRICAN SEASONING COMPANY LIMITED ●▲

Asean Division ●
Ajinomoto SEA Regional Headquarters Co., Ltd. ●
AJINOMOTO  CO.  (THAILAND) LTD. ●▲▲▲▲▲▲
Ajinomoto Betagro Frozen Foods (Thailand) Co., Ltd. ●▲
Ajinomoto Betagro Specialty Foods Co., Ltd. ●▲
Ajinomoto Frozen Foods (Thailand) Co., Ltd. ●▲
AJINOMOTO SALES (THAILAND) CO., LTD. ● ▲
FD Green (Thailand) Co., Ltd. ●▲
Fuji Ace Co., Ltd. ●▲▲
WAN THAI FOODS INDUSTRY CO., LTD. ●▲

AJINOMOTO INDIA PRIVATE LIMITED ●▲
MARUCHAN AJINOMOTO INDIA 
PRIVATE LIMITED ●▲

OOO “AJINOMOTO” ●
ZAO “AJINOMOTO-GENETIKA Research Institute” ●

S.A. Ajinomoto OmniChem N.V. ●▲▲

Ajinomoto Poland Sp. z o.o. ●▲
Ajinomoto Jawo Sp. z o.o. ●▲

Europe & Africa Division ●
AJINOMOTO EUROPE S.A.S. ●

AJINOMOTO EUROLYSINE S.A.S. ●▲
AJINOMOTO FOODS EUROPE S.A.S. ●▲

Amiens
Paris
Wetteren

Hamburg
Warsaw Moscow

AJINOMOTO (CAMBODIA) CO., LTD.  ●▲

Phnom Penh

AJINOMOTO LAKSON PAKISTAN (PRIVATE)  LTD. ●

Karachi

Istanbul

AJINOMOTO ISTANBUL FOOD INDUSTRY AND TRADE LTD. CO. 
●▲▲▲▲

Cairo

Ajinomoto Foods Egypt S.A.E. ● 

AJINOMOTO AFRIQUE DE L'OUEST S.A. ●▲

Portland
Ontario

Eddyville

San Diego

Mexico City

Chicago

Lima

São Paulo

Fort Lee

British Virgin Islands

Raleigh

North America Division ●

Ajinomoto Althea, Inc. ●▲

Ajinomoto Toyo Frozen Noodles, Inc. ●▲
Ajinomoto Fine-Techno USA Corporation ●

Latin America Division ●
AJINOMOTO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. ●▲▲▲▲
AJINOMOTO ANIMAL NUTRITION DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ●▲

AJINOMOTO DEL PERÚ S.A. ●▲

Ajinomoto de México, S. de R.L. de C.V. ●  Dhaka

AJINOMOTO BANGLADESH LIMITED ●▲

Guayaquil

Sazonadores del Pacifico C. Ltda. ●▲

Promasidor Holdings Limited ●Bulacan

Cebu

Cupertino

Myanmar Ajinomoto Foods CO., LTD. ●▲▲

●　Head Office

●　Branch Office

 ●　 Regional Branch Offices & Other Sales Facilities 

●　Administration, Coordination Office & Plants

■　Group Companies

【Tokyo】
● Tokyo Branch
● National Account Sales Dept.
■ Ajinomoto Animal Nutrition Group, Inc.
■ AJINOMOTO BAKERY CO., LTD.
■ Ajinomoto Communications Co., Inc.
■ Ajinomoto Engineering Corporation
■ Ajinomoto Frozen Foods Co., Inc.
■ Ajinomoto AGF, Inc.
■ AJINOMOTO HEALTHY SUPPLY CO., INC.
■ AJINOMOTO LOGISTICS CORPORATION
■ Ajinomoto Trading, Inc.
■ Ajinomoto Treasury Management, Inc.
■ 
■ 

J-OIL MILLS, INC.

 
Kawaken Fine Chemicals Co., Ltd.

■ Hokkaido Ajinomoto Co., Inc.

【Kawasaki】
● Kawasaki Administration &
 　 Coordination Office

■ Ajinomoto Fine-Techno Co., Inc.

■ Ajinomoto Packaging Inc.

■ Knorr Foods Co., Ltd.

Tohoku Branch

■  Nippon Protein Co., Ltd.

■Okinawa Ajinomoto Co., Inc.

Hokuriku Branch

Nagoya Branch

   
Head Office

■ NRI System
       Techno, Ltd.

● Tokai Plant

■ YAMAKI Co., Ltd.

■ GeneDesign, Inc.

● Kyushu Plant

Chushikoku Branch

Kyushu Branch

Osaka Branch

Global Network（As of July 1, 2018） 
The Ajinomoto Group is globally expanding in a
wide range of business fields, with operations
spanning 35 countries and regions.   

Global network: 35 countries and regions
(including 122 manufacturing and packaging plants in 24 countries and regions) 
(Japan: 44; Other Countries: 78)
● Subsidiaries, Affiliates and Offices of Ajinomoto Co., Inc.
▲ Foods Plants (90)
▲ Amino Acids and Specialty Chemical Plants (23)
▲ Pharmaceuticals Plants   (1)
▲ Other Plants   (8)
Divisions are regional headquarters.

Note : １　Plants include packaging plants.
　　   ２　Not all plants are displayed on the map.

■

Valencia

AJINOMOTO FROZEN FOODS FRANCE S.A.S. ●

Agro2Agri, S.L. ●▲  
Ajinomoto Nongshim Foods Co., Ltd. ●

Ajinomoto Health & Nutrition North America, Inc.●▲▲
Ajinomoto Animal Nutrition North America, Inc. ●▲

Ajinomoto Foods North America, Inc. ●●▲▲▲▲▲▲▲▲ 

Cambrooke Therapeutics ●

 Network in Japan
（As of July 1, 2018） 

China Division ●
Ajinomoto (China) Co., Ltd. (Beijing, Shanghai, Guangzhou) ●

Ajinomoto Co., (Hong Kong) Ltd. ●
Amoy Food Limited ●▲▲

Lianyungang Ajinomoto Frozen Foods Co., Ltd. ●▲
Lianyungang Ajinomoto Ruyi Foods Co., Ltd. ●▲

Shanghai Ajinomoto Amino Acid Co., Ltd. ●▲
SHANGHAI AJINOMOTO FOOD RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER CO., LTD. ●

Shanghai Ajinomoto Seasoning Co., Ltd. ●▲
Xiamen Ajinomoto Life Ideal Foods Co., Ltd. ●▲

Xiamen Ajiraku Ideal Foods Co., Ltd. ●▲
Shanghai ABPan Co., Ltd. ●▲

Kanto Branch
■ Delica Ace Co., Ltd.

ajinomoto_CS6_E_2018map.indd   すべてのページ 2018/08/20   11:57

    6 ธุรกิจหลักในึโลก
ข่องอายิโนึะโม่ะโต๊ะ
เค์รือข่่าย ที่ั่วัโลก 
(Global network)

ซอสและเค์ร่�องปรุงรส อาหาร
พื่ร้อมรับุประทัาน สารละลาย่

และส่วินผู้สมอาหาร (S&I) 
อาหารแช่แข็ง การดูแลสุขภิาพื่ 

และวิัสดุอิเล็กทัรอนิกส์
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จุ้ดมุง่หมาย่และวั็ต์ถุุประสงค์์ของกลุ่มบริษััทอาย่ิโนะโมะโต์๊ะ
 กลุ่มอาย่ิโนะโมะโต๊ะเป็นผูู้้ผู้ลิตกรดอะมิโนชั�นนำระดับุโลกและดำเนินธุุรกิจระดับุโลก
มากมาย่โดย่เน้นทัี�ธุุรกิจผู้ลิตภัิณิฑ์์อาหารและวิิทัย่าศ์าสตร์ด้านกรดอะมิโน กลุ่มบุริษััทักำลังเสริม
สร้างค์วิามสามารถในการปรับุตัวิให้เข้ากับุสภิาพื่แวิดล้อมภิาย่นอกและตลาดทีั�เปลี�ย่นแปลง 
อย่่างรวิดเร็วิ ในขณิะทัี�ย่ังค์งอุทัิศ์ตนอย่่างแน่วิแน่ในการปลดปล่อย่พื่ลังของกรดอะมิโนเพื่่�อ 
แก้ไขปัญหาอาหารและสุขภิาพื่
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เส้นทัางสู่ผู้ลลัพื่ธุ์ปี 2573

 กลุม่บุริษัทััอายิ่โนะโมะโต๊ะกำลังทัำงานเพื่่�อลดผู้ลกระทับุต่อสิ�งแวิดล้อมและฟ้�นฟูสิ�งแวิดล้อม 
ตลอดจนส่งเสริมสุขภิาพื่และชีวิิตทัี�ดีขึ�น เราจะบุรรลุสิ�งนี�โดย่ใช้นวิัตกรรมและการสร้างมูลค์่าร่วิม
กับุพื่ันธุมิตรต่าง ๆ โดย่เน้นการจัดการทัรัพื่ย่ากรในธุุรกิจหลักผู้สมผู้สานพื่ลังของกรดอะมิโนกับุ
ค์วิามสามารถของเราในการสร้างมูลค์่าใหม่ และขย่าย่ค์วิามเอาใจใส่ต่อจุดประสงค์์ของเราในการ
แก้ไขปัญหาอาหารและสุขภิาพื่ ในทัางกลับุกันเราจะเพื่ิ�มมูลค์่าของลูกค์้าและพื่ย่าย่ามทัี�จะ 
ตระหนักถึงผู้ลลัพื่ธ์ุทัั�งการช่วิย่ย่่ดอายุ่ขัย่ทัี�มีสุขภิาพื่ดีของประชากรหนึ�งพัื่นล้านค์น และ 
ลดผู้ลกระทับุต่อสิ�งแวิดล้อมของเราลง 50% ภิาย่ในปี 2573

วิงจรเพื่่�อเพื่ิ�มมูลค่์าองค์์กร

 เฉกเช่นเดีย่วิกับุการสร้างเค์ร่�องปรุงรสอูมามิ “อาย่ิโนะโมะโต๊์ะ” จากค์วิามพื่ย่าย่ามในการ
ค์น้หาค์ำตอบุในสิ�งทัี�ทัำใหน้�ำซปุสาหรา่ย่ค์อมบุ ุ(สาหรา่ย่เค์ลป)์ มรีสชาตทิัี�โดดเด่น กลุม่บุรษิัทััอาย่ิ
โนะโมะโตะ๊ไดข้ย่าย่ค์วิามเปน็ไปไดด้ว้ิย่พื่ลงัของกรดอะมโิน ในขณิะเดยี่วิกนักป็รบัุแตง่ค์วิามสามารถ
ในการสร้างคุ์ณิค่์าใหม่ การเข้าถึงธุรุกิจตั�งแต่อาหารไปจนถึงการดูแลสุขภิาพื่และวัิสดุอเิล็กทัรอนิกส์ 
นอกจากนี� ด้วิย่ค์วิามมุ่งมั�นและใส่ใจต่อวิัตถุประสงค์์ของเรา เราได้ปรับุปรุงการมีส่วินร่วิม  
ของพื่นักงานใน ASV และสร้างระบุบุนิเวิศ์ร่วิมกับุพื่ันธุมิตรทัี�หลากหลาย่ซึ�งเช่�อมโย่งวิัตถุประสงค์์
นี� ในอนาค์ตเราจะเพื่ิ�มมูลค์่าให้กับุลูกค์้าโดย่ใช้การสร้างมูลค์่าร่วิมกันทัี�ขับุเค์ล่�อนด้วิย่นวิัตกรรม
และระบุบุนิเวิศ์ และเพื่ิ�มมลูค์า่ขององค์ก์รอย่า่งย่ั�งย่น่ด้วิย่การใช้วิงจรเพื่่�อสร้างมลูค์า่ทัางเศ์รษัฐกิจ
อย่่างต่อเน่�อง

สร้างค์ุณิค่์าทัางสังค์ม

 ธุุรกิจของกลุ่มอายิ่โนะโมะโต๊ะได้รับุการสนับุสนุนจากค์วิามย่ั�งย่่นของแหล่งอาหาร เช่น 
วิัตถุดิบุหลักและส่วินผู้สมทีั�เป็นรากฐานของค์วิามอร่อย่และคุ์ณิค่์าทัางโภิชนาการ ขณิะนี�  
โลกของเรากำลงัเขา้ใกล้ขดีจำกดัค์วิามปลอดภิยั่ของโลก (Planetary Boundaries) ซึ�งจำเปน็ต้อง
มีมาตรการรับุม่ออย่่างเร่งด่วินเพื่่�อสร้างสภิาพื่แวิดล้อมทัางธุรรมชาติขึ�นใหม่ ดังนั�น อันดับุแรก  
เราจะพื่ย่าย่ามทัำให้ระบุบุอาหารทัี�ส่งอาหารให้กับุลูกค้์ามีค์วิามย่่ดหยุ่่นมากขึ�น ในขณิะทัี�ลด 
ผู้ลกระทับุต่อสิ�งแวิดล้อมด้วิย่การตอบุสนองต่อการเปลี�ย่นแปลงสภิาพื่ภูิมอิากาศ์ ดว้ิย่ค์วิามพื่ย่าย่าม
เหล่านี� เราจะมีส่วินช่วิย่ในการฟ้�นฟูสิ�งแวิดล้อมด้วิย่การมีส่วินร่วิมใน ASV และสร้างระบุบุนิเวิศ์
ร่วิมกับุพื่ันธุมิตรทัี�หลากหลาย่ซึ�งเช่�อมโย่งวิัตถุประสงค์์นี� ในอนาค์ตเราจะเพื่ิ�มมูลค์่าของลูกค์้าโดย่
ใช้สร้างมูลค่์าร่วิมกันทัี�ขับุเค์ล่�อนด้วิย่นวิัตกรรมและระบุบุนิเวิศ์และเพื่ิ�มมูลค์่าองค์์กรอย่่างย่ั�งย่่น
โดย่ดำเนินวิงจรเพื่่�อสร้างมูลค์่าทัางเศ์รษัฐกิจอย่่างต่อเน่�อง
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Our Mission is to contribute to the world’s 
food and wellness, and to better lives for 
the future.

Corporate Message

Contribute to greater wellness for people 
worldwide, unlocking the power of Amino 
acids to resolve the food and health issues 
associated with dietary habits and aging.

Eat Well, Live Well

ASV represents our unchanging commitment: 
With our stakeholders and businesses, we 
help resolve society’s issues, leading to the 
creation of economic value.

 การดำเนินธุุรกิจของกลุ่มบุริษััทัอาย่ิโนะโมะโต๊ะ ได้ค์ำนึงถึงการพัื่ฒนาคุ์ณิค์่าทัางเศ์รษัฐกิจ 
ค์วิบุค์ู่ไปกับุ การสร้างค์ุณิค์่าร่วิมกับุสังค์มและชุมชนทั้องถิ�นในองค์์รวิม (ASV) ใน 3 พื่ันธุกิจเพื่่�อ
แก้ไขปัญหาสังค์ม ค์อ่ การสรา้งสงัค์มกนิดมีสีขุ, การสง่เสรมิการใชท้ัรพัื่ย่ากรอย่า่งค์ุม้ค์า่, การสรา้ง
ค์วิามย่ั�งย่่นของโลก

พัันึธกิจท่ีี่ 1 การสร้างสังค์ม่กินึดีีม่ีสุข่ “Eat Well , Live Well Partner”

 การสร้างสังค์ม “กินดี มีสุข” เป็นหนึ�งพื่ันธุกิจทัี�กลุม่บุริษััทัอาย่ิโนะโมะโต๊ะ ดำเนินการมา
อย่า่งต่อเน่�อง โดย่เริ�มตั�งแตก่ารสร้างสงัค์มสุขภิาพื่ดีใหแ้กพ่ื่นักงานภิาย่ในบุริษัทััฯ กอ่นทัี�จะสง่มอบุ
สังค์ม “กินดี มีสุข” ให้แก่สังค์มไทัย่ต่อไป ผู้่านการพัื่ฒนาต่อย่อดผู้ลิตภิัณิฑ์์ การสนับุสนุน 
ด้านโภิชนาการแก่ผูู้้ค์นทัุกวิัย่ และกิจกรรมอ่�น ๆ อีกมากมาย่
 ส่งเสริมสังค์ม “กินดี มีสุข” ให้กับพื่นักงาน อาทิ
 • โค์รงการ “ปรับแผู้นการต์รว็จ้สุขภาพื่ ประจ้ำปี” เพื่ิ�มราย่การตรวิจค์่าน�ำตาลและไขมัน
ในเล่อด ค์่าตับุ ค์่าไต ตลอดจนค์่ายู่ริค์ เพื่่�อให้พื่นักงานสามารถติดตามและเฝั่้าระวิังสุขภิาพื่ของ
ตนเอง

Mission

Vision

Value = ASV
(The Ajinomoto Group 
Creating Shared Value)
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 • โค์รงการ iCHANGE iSHAPE เพื่่�อให้พื่นักงานปรับุเปลี�ย่นพื่ฤติกรรมการออกกำลังกาย่ได้
อย่่างถูกต้องและเหมาะสม พื่ร้อมให้รับุค์ำแนะนำด้านโภิชนาการจากเทัรนเนอร์ม่ออาชีพื่ 

 • โค์รงการปรับุปรุงโรงอาหาร ได้มีการพัื่ฒนาเมนูสุขภิาพื่ สำหรับุม่�ออาหารกลางวัินของ
พื่นักงาน ได้แก่ อาหารประเภิทัลดโซเดีย่ม หร่อลดค์ลอเลสเตอรอล รวิมถึงอาหารสมดุล
 ส่งเสริมสังค์ม “กินดี มีสุข” ให้กับสังค์มไทย่ อาทิ
 • ผู้ลิตภัิณิฑ์์ทัี�ลดปริมาณิโซเดีย่ม ลดน�ำตาล เพื่่�อส่งเสริมสุขภิาพื่ทัี�ดีของผูู้้บุริโภิค์ 

 • ผู้ลิตภัิณิฑ์์ด้านกรดอะมิโน สำหรับุนักกีฬาและผูู้้ช่�นชอบุการออกกำลังกาย่

  • โค์รงการ “Thailand Victory Project” สนับุสนุนโปรแกรมโภิชนาการอาหารสำหรับุ
นักกีฬา ทัี�เรีย่กวิ่า “เมน้แห่งชัั่ย่ชั่นะ” รวิมถึงการนำผู้ลิตภิัณิฑ์ด์้านกรดอะมิโน เข้าไปสนับุสนุนให้
ทััพื่นักกีฬาวิอลเล่ย่์บุอลหญิงทีัมชาติไทัย่ในปี พื่.ศ์. 2561 และสมาค์มกีฬาแบุดมินตัน 
แห่งประเทัศ์ไทัย่ในพื่ระบุรมราชูปถัมป์ พื่.ศ์. 2563 ตามลำดับุ
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พัันึธกิจท่ีี่ 2 การส่งเสริม่การใชิ�ที่รัพัยากรอย่างค์ุ้ม่ค์่า “Thai Farmer Better Life”

 การส่งเสริมการใช้ทัรัพื่ย่ากรอย่่างค์ุ้มค์่าเป็นสิ�งทัี�บุริษััทัอาย่ิโนะโมะโต๊ะค์ำนึงถึงค์วิบุค์ู่ 
ไปกบัุการดำเนนิธุรุกิจของเรามาโดย่ตลอด เริ�มจากการเข้าไปมสีว่ินชว่ิย่ในการพื่ฒันาค์ณุิภิาพื่ชวีิติ
ของเกษัตรกรให้ดีขึ�นอย่่างย่ั�งย่่นตั�งแต่ต้นน�ำจนถึงปลาย่น�ำ โดย่ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย่ 
อาทิั
 สง่ตอ่องค์ค์์วิามรูใ้นการเพื่าะปลูกให้แกเ่กษัตรกร โดย่เฉพื่าะเกษัตรผูู้้ปลกูมนัสำปะหลัง โดย่
ให้ค์วิามรู้ด้านการปรับุปรุงดิน และพื่ัฒนาสาย่พื่ันธุุ์มันสำปะหลัง 

 ส่งเสริมการใช้เทัค์โนโลย่ีทัี�ทัันสมัย่ให้กับุเกษัตรกร ได้แก่ การใช้โดรนในการฉีดพ่ื่นฮอร์โมน
และสารเค์มีสำหรับุทัำการเกษัตรในแปลงมันสำปะหลังเพื่่�อช่วิย่ลดการใช้แรงงานค์น ลดค์่าใช้จ่าย่ 
ลดระย่ะเวิลาให้ปุ�ย่หรอ่ย่าฆ่า่แมลงและทีั�สำค์ญัย่งัชว่ิย่เกษัตรลดค์วิามเสี�ย่งดา้นสขุภิาพื่จากการใช้
สารเค์มี

 พื่ัฒนาผู้ลิตภิัณิฑ์ร์่วิมปุ�ย่น�ำ “อามิ อามิ” โดย่นำน�ำหมักทัี�ได้จากกระบุวินการหมักในการ
ผู้ลิตผู้งชูรสมาทัำเป็นปุ�ย่น�ำ เพื่่�อส่งค์่นสำหรับุใช้ในภิาค์การเกษัตรต่อไป 
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 พื่ัฒนาคุ์ณิภิาพื่ชีวิติของเกษัตรด้วิย่การผู้ลักดนัใหเ้กิดการค์ุ้มค์รองค์วิามเสี�ย่งในดา้นสภิาวิะ
อากาศ์ตา่ง ๆ  หรอ่ “การประกนัภิยั่พื่ช่ผู้ลโดย่ใชด้ชันภีิมูอิากาศ์” ใหก้บัุเกษัตรกรผูู้ป้ลูกมนัสำปะหลงั

พัันึธกิจท่ีี่ 3 การสร้างค์วัาม่ยั่งยืนึข่องโลก “Green Technology for Better 
Earth Partner”
 
 การสร้างค์วิามย่ั�งย่่นของโลกเป็นสิ�งทัี�บุริษััทัอาย่ิโนะโมะโต๊ะ ให้ค์วิามสำค์ัญมาโดย่ตลอดใน
ทักุกจิกรรมในการดำเนินธุรุกิจของบุริษัทัั พื่ฒันาเทัค์โนโลยี่ทัี�เปน็มติรกบัุสิ�งแวิดล้อม ตั�งแต่วิตัถดิุบุ
จนถึงกิจกรรมการจัดจำหน่าย่และส่งมอบุสินค์้าจนถึงม่อผูู้้บุริโภิค์

Raw Material

Procurement

Production Distribution Sales Customer

· จัดหาวิัตถุดิบุทัี�เป็น

มิตรต่อสิ�งแวิดล้อม

· เกษัตรกรรมย่ั�งย่่น

ด้วิย่ผู้ลิตภัิณิฑ์์ร่วิม

เพื่่�อลดการใช้ปุ�ย่เค์มี

และเพื่ิ�มผู้ลผู้ลิตด้วิย่

ต้นทัุนทัี�ต�ำลง

· เสริมสร้างห่วิงโซ่

อุปทัานแป้งมัน

สำปะหลังโดย่

โค์รงการเกษัตรกร

ไทัย่มีชีวิิตทัี�ดีขึ�น

· ลดการปล่อย่ก๊าซ

เร่อนกระจกด้วิย่

แหล่งพื่ลังงาน

หมุนเวีิย่น

· นำเทัค์โนโลยี่ใหม่

มาใช้ในกระบุวินการ

ผู้ลิตเพื่่�อลดการใช้

พื่ลังงาน ลดการใช้น�ำ

· ลดการสูญเสีย่

อาหารทัี�กระบุวินการ

ผู้ลิต

· ลดการใช้เช่�อเพื่ลิง

ในกิจกรรมการขนส่ง

· ใช้วิิธุีการทัี�เหมาะ

สมในการส่งมอบุ

ผู้ลิตภัิณิฑ์์ บุริการ 

และข้อมูลให้กับุ

ลูกค์้า

· ลดการส่งค์่น

ผู้ลิตภัิณิฑ์์และการ

กำจัดผู้ลิตภิัณิฑ์์โดย่

การปรับุปรุงการ

จัดการห่วิงโซ่อุปทัาน

· สะทั้อนค์วิามค์ิด

เห็นของลูกค้์าเกี�ย่วิ

กับุการพื่ัฒนาและ

ปรับุปรุงผู้ลิตภิัณิฑ์์

และบุริการ

· ให้ข้อมูลทัี�เหมาะสม

เกี�ย่วิกับุบุรรจุภิัณิฑ์์ 

· ใช้วัิสดุบุรรจุภิัณิฑ์์

ทัี�เป็นมิตรต่อ

สิ�งแวิดล้อม
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1. ต์อบสนองต์่อการเปลี�ย่นแปลงสภาพื่ภ้มิอากาศั ผู้่านกิจ้กรรมการลดการปล่อย่ก๊าซเร่อน
กระจ้ก
 การเปลี�ย่นแปลงของสภิาพื่ภิมูอิากาศ์เป็นประเดน็เรง่ดว่ินทีั�ต้องรบีุจดัการและใหค้์วิามสำค์ญั 
บุริษััทัอายิ่โนะโมะโต๊ะได้ตั�งเป้าลดปริมาณิก๊าซเร่อนกระจกลง 50% ภิาย่ในปี 2573 โดย่การ 
ส่งเสริมการใช้พื่ลังงานทัดแทันในโรงงาน อาทิั การใช้แกลบุเป็นแหล่งเช่�อเพื่ลิงทัดแทันการใช้ 
น�ำมันเตา, การใช้พื่ลังงานแสงอาทัิตย่์ในการผู้ลิตกระแสไฟฟ้า

พื่ลังงานทัดแทันเพื่่�อลดก๊าซเร่อนกระจกทัี�โรงงานอยุ่ธุย่า

Solar Rooftop ได้ทัำการติดตั�งในโรงงาน 3 แห่ง เพื่่�อผู้ลิตไฟฟ้าทัดแทันการซ่�อไฟฟ้าจากภิาค์รัฐ 
และลดก๊าซเร่อนกระจกด้วิย่เทัค์โนโลย่ีพื่ลังงานสะอาด

2. การจั้ดการทรัพื่ย่ากรน�ำ
 บุริษััทัอายิ่โนะโมะโต๊ะตระหนักดวีิา่การเปลี�ย่นแปลงสภิาพื่ภูิมอิากาศ์ส่งผู้ลต่อปริมาณิน�ำใน
แหล่งน�ำแต่ละพื่่�นทัี� ทัำให้เกิดค์วิามเสี�ย่งทัี�น�ำไม่เพื่ีย่งพื่อต่อค์วิามต้องการในบุางช่วิงเวิลา เราจึงมี
แผู้นบุรหิารจดัการน�ำตลอดจนปรบัุปรงุประสทิัธุภิิาพื่การใชน้�ำในกระบุวินการผู้ลติ ทัำการปรบัุปรงุ
กระบุวินการใช้น�ำอย่่างต่อเน่�องตลอดกระบุวินการผู้ลิตด้วิย่หลัก 3Rs การลดการใช้น�ำ การนำน�ำ
กลบัุมาใช้ซ�ำและการรีไซเคิ์ล บุรษิัทััอายิ่โนะโมะโต๊ะมีเป้าหมาย่การจัดการน�ำให้มปีระสิทัธิุภิาพื่และ
ย่ั�งย่่นโดย่ลดการใช้น�ำลง 92% ภิาย่ในปี 2568 เม่�อเทัีย่บุกับุปี 2548
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3. ลดขย่ะพื่ลาสต์ิก
 บุริษััทัอายิ่โนะโมะโต๊ะ ได้ตั�งเป้าหมาย่ทัี�จะลดขย่ะพื่ลาสติกให้เปน็ศ์นูย่*์ ภิาย่ในปี 2573 เรา
เปิดตัวิโค์รงการ  “Project Zero” ในเด่อนมีนาค์ม 2563 ภิาย่ใต้โค์รงการนี� เราดำเนินการตาม
เป้าหมาย่หลัก 2 ประการ:
 (1) ลดการใช้พื่ลาสติก โดย่ทัำให้บุรรจุภิัณิฑ์บ์ุางลงและลดขนาดลง และ
 (2) ใช้วิัสดุ(พื่ลาสติก)ทัี�สามารถนำกลับุมาใช้ใหม่ได้ (รีไซเค์ิล) โดย่การใช้ mono-material 
มาเป็นวิัสดุของบุรรจุภิัณิฑ์์ซึ�งง่าย่ต่อการรีไซเค์ิล
 หมายเหตุ  *กำจัด้พิลาสติกที�ปีล่อยส้่สิ�งแวด้ล้อมโด้ยไม่ต้องรีไซเคิิลหรือนำกลับมาใช้้ใหม่

4. ลดการส้ญ่เสีย่อาหาร
 บุรษัิัทัอาย่โินะโมะโตะ๊ตระหนกัถงึค์วิามสำค์ญัของการสญูเสยี่อาหารและการจดัการขย่ะซึ�ง
ขณิะนี�เป็นปัญหาระดับุโลกและเป็นหนึ�งในเป้าหมาย่การพื่ัฒนาทัี�ย่ั�งย่่นของสหประชาชาติ (UN 
SDG 12.3) บุริษัทััอาย่ิโนะโมะโต๊ะดำเนินธุุรกิจอาหารมุ่งมั�นทัี�จะจัดการกับุการสูญเสีย่อาหารและ
ของเสีย่ในการดำเนินงานเพื่่�อส่งเสริมการลดการสูญเสีย่อาหารและการลดของเสีย่ตลอดห่วิงโซ่
คุ์ณิค์า่โดย่มเีปา้หมาย่เพื่่�อสรา้งค์วิามย่ั�งย่น่ในการผู้ลติและการบุรโิภิค์ สรา้งค์วิามมั�นค์งด้านอาหาร 
และลดผู้ลกระทับุต่อการเปลี�ย่นแปลงสภิาพื่ภิูมิอากาศ์ โดย่มุ่งมั�นทัี�จะลดการสูญเสีย่อาหารและ
ของเสีย่ 50 % ในการดำเนินธุุรกิจภิาย่ในปี 2568 และสร้างค์วิามตระหนักและส่งเสริมการบุริโภิค์
และการผู้ลิตอย่่างย่ั�งย่่น 

5. การจั้ดซ่�ออย่่างย่ั�งย่่น ส่งเสริมการใชั่้กระดาษัอย่่างย่ั�งย่่นเพื่่�อสังค์มสีเขีย่ว็
 บุริษััทัอายิ่โนะโมะโต๊ะส่งเสริมการจัดซ่�อบุรรจุภิณัิฑ์ก์ระดาษัโดย่การใช้กระดาษัทัี�ย่ั�งย่น่เป็น 
กระดาษัทัี�ไมไ่ดม้าจากการตดัไมท้ัำลาย่ปา่ในพื่่�นทีั�ทีั�มมีลูค์า่การอนรุกัษัส์งู และกระดาษัทัี�จัดหาจาก
ผูู้ใ้หบุ้รกิารทัี�ผู้ลติดว้ิย่ขั�นตอนทัี�เหมาะสมตามกฎหมาย่และระเบุยี่บุขอ้บุงัค์บัุของพ่ื่�นทีั�การผู้ลติและ
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ด้วิย่มาตรฐานสิทัธุิมนุษัย่ชนสากล  กระดาษัทัี�ย่ั�งย่่นประกอบุด้วิย่กระดาษัทัี�รับุรองโดย่ Forest 
Stewardship Council (FSC) เช่นเดีย่วิกับุกระดาษัรีไซเค์ิลและกระดาษัทัี�ทัำจากไม้ค์วิบุค์ุมตาม
มาตรฐาน FSC  ปัจจุบุันปี 2564 บุริษััทัอาย่ิโนะโมะโต๊ะในประเทัศ์ไทัย่ ใช้กระดาษั FSC ได้ถึง 
93% 

 ทักุวินันี� เม่�อเราไปถงึขีดจำกดัค์วิามปลอดภิยั่ของโลก การดำเนนิการตามมาตรการเพื่่�อชว่ิย่
ฟ้�นฟูสิ�งแวิดล้อมเป็นงานเร่งด่วินสำหรับุกลุ่มบุริษััทัอายิ่โนะโมะโต๊ะ เราเช่�อวิ่าเราสามารถดำเนิน
การได้เฉพื่าะค์วิามค์ิดริเริ�มทัี�มุ่งขย่าย่อายุ่ขัย่ทีั�มีสุขภิาพื่ดีอย่่างย่ั�งย่่นโดย่การลดผู้ลกระทับุต่อ 
สิ�งแวิดล้อมของเรา เช่น ตอบุสนองต่อการเปลี�ย่นแปลงสภิาพื่ภิูมิอากาศ์ รับุรองค์วิามย่ั�งย่่นของ
ทัรัพื่ย่ากรอาหาร และการอนุรักษั์ค์วิามหลากหลาย่ทัางชีวิภิาพื่ สำหรับุแต่ละสิ�งเหล่านี� เราได้
กำหนดเป้าหมาย่ไม่เฉพื่าะสำหรับุกิจกรรมของเราเอง แต่ย่ังค์รอบุค์ลุมวิงจรชีวิิตทัั�งหมดด้วิย่  
เรามุง่หวิังทัี�จะบุรรลุเป้าหมาย่เหล่านี�ผู้่านค์วิามร่วิมม่อทัี�เพื่ิ�มขึ�นกับุพื่ันธุมิตรภิาย่นอก
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Member Activities

TBCSD ร่วัม่ม่ือค์รั�งสำาค์ัญกับองค์์กรพัันึธม่ิตร 
5 หนึ่วัยงานึหลักข่องปีระเที่ศ

แสดีงจุดียืนึค์วัาม่เป็ีนึผ่้นึำาในึค์วัาม่มุ่่งม่ั่นึ
ข่ับเค์ลื่อนึภาค์ธุรกิจไที่ยไปีส่่ค์วัาม่ยั่งยืนึ

เรีย่บุเรีย่งโดย่ : นางสาวิภิิญญดา เจริญสิน

 เม่�อวิันทัี� 1 ธุันวิาค์ม 2564 ทัี�ผู้่านมา องค์์กรธุุรกิจเพื่่�อ
การพื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่น (TBCSD) ได้จัดงานสัมมนาประจำปี 
2564 (2021 TBCSD Annual Seminar) : Vision 2050 
เพื่่�อให้สมาชิก TBCSD ได้แลกเปลี�ย่นมุมมองและแบุ่งปัน
ประสบุการณิ์การดำเนินงานด้านการพื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่นกับุ
หนว่ิย่งานตา่ง ๆ  ของประเทัศ์ดา้นการพื่ฒันาอย่่างย่ั�งย่น่ โดย่
ในปีนี�ผูู้้เข้าร่วิมงานสัมมนาประจำปีได้รับุฟังปาฐกถุาพื่ิเศัษั
เกี�ย่วิกับุบุทับุาทัภิาค์เอกชนกับุการพื่ัฒนาอย่่างยั่�งย่่น และ
แผู้นพื่ัฒนาเศ์รษัฐกิจและสังค์มแห่งชาติ ฉบุับุทัี� 13 รับุฟัง
บรรย่าย่พื่เิศัษัจาก WBCSD ซึ�งเป็นเค์รอ่ข่าย่ภิาค์ธุรุกิจระดับุ
โลกเกี�ย่วิกับุ Vision 2050: Time to Transform Business 
พื่ร้อมทัั�ง รับทราบแผู้นการดำเนินงานของ TBCSD ในการ
ขบัุเค์ล่�อนเศ์รษัฐกจิ สงัค์มและสิ�งแวิดลอ้มใหเ้กดิค์วิามย่ั�งย่น่จากค์ณิะกรรมการบุรหิารของ TBCSD 
รับฟั่งการเสว็นาบุทับุาทัขององค์์กรพัื่นธุมิตรในการร่วิมสนับุสนุนการสร้างค์วิามย่ั�งย่่นของ 
ภิาค์ธุุรกิจไทัย่ร่วิมกับุ TBCSD และรับฟั่งว็ิสัย่ทัศัน์ของผูู้้บุริหารจากองค์์กรทัี�เข้าร่วิมเป็น 
สมาชิกใหม่ TBCSD ในปีนี�
 งานสัมมนาประจำปี 2564 (TBCSD Annual Event 2021) : Vision 2050 ในปีนี�ได้รับุ
เกีย่รติอย่่างสูงจาก คุ์ณิประเสริฐ บุุญสัมพื่ันธุ์ เป็นประธุานและกล่าวิเปิดงาน และมีผูู้้บุริหารและ
ผูู้้แทันจากองค์์กรสมาชิก TBCSD และองค์์กรพื่ันธุมิตร กวิ่า 40 องค์์กร รวิมจำนวินทัั�งสิ�น  
450 ทั่าน ให้เกีย่รติเข้าร่วิมงานผู้่านระบุบุออนไลน์ (Zoom) และมีการถ่าย่ทัอดสดผู้่านช่องทัาง 
การส่�อสารหลัก ได้แก่ (Facebook สถาบัุนสิ�งแวิดล้อมไทัย่ Facebook สภิาพื่ัฒนาการเศ์รษัฐกิจ
และสังค์มแห่งชาติ พื่ร้อมด้วิย่ Facebook องค์์กรพื่ันธุมิตรทัั�ง 5 หน่วิย่งาน) ราย่ละเอีย่ดของ 
งานสัมมนาประจำปีแต่ละช่วิงมีดังต่อไปนี�
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     ปาฐกถุาพื่ิเศัษั “บุทับุาทัภิาค์เอกชนกับุ
การพัื่ฒนาอย่่างย่ั�งย่่น และแผู้นพัื่ฒนา
เศ์รษัฐกิจและสังค์มแห่งชาติ ฉบุับุทัี� 13” 
โดย่ ค์ุณิดนุชา พิื่ชย่นันทั์ เลขาธุิการ 
สภิาพื่ฒันาการเศ์รษัฐกจิและสงัค์มแหง่ชาต ิ
กล่าวิถึง ค์วิามทั้าทัาย่ในปัจจุบุันทัี�ส่ง 
ผู้ลกระทับุรุนแรงต่ อการพื่ัฒนาทัาง
เศ์รษัฐกิจและสังค์ม และตอกย่�ำถึงค์วิาม
จำเป็นเร่งด่วินในการปรับุแนวิทัางการ

พื่ัฒนาประเทัศ์ให้สมดุลและย่ั�งย่่นย่ิ�งขึ�น โดย่เฉพื่าะการดำเนินการเพื่่�อบุรรลุเป้าหมาย่การพัื่ฒนา
ทัี�ย่ั�งย่่น (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ ทัี�สอดค์ล้องกับุการ
พื่ัฒนาประเทัศ์ตามกรอบุยุ่ทัธุศ์าสตร์ชาติ 20 ปี และปัจจุบุันประเทัศ์ไทัย่อยู่่ระหวิ่างการจัดทัำ 
แผู้นพื่ัฒนาการเศ์รษัฐกิจและสังค์มแห่งชาติ ฉบัุบุทัี� 13  (แผู้นฯ 13) ซึ�งเน้นประเด็นทัี�มีลำดับุ 
ค์วิามสำคั์ญสูงในการเร่งเพื่ิ�มศั์กย่ภิาพื่และพัื่ฒนาประเทัศ์ให้เท่ัาทัันกระแสการเปลี�ย่นแปลงของ
โลก ตามหมุดหมาย่การพื่ัฒนา 13 ประการเพื่่�อพื่ลิกโฉมประเทัศ์ไทัย่สู่ “สังค์มก้าวิหน้า เศ์รษัฐกิจ
สร้างมูลค์่าอย่่างย่ั�งย่่น” โดย่ภิาค์เอกชนเป็นหุ้นส่วินสำค์ัญทีั�จะนำแผู้นฯ 13 ไปสู่การปฏิิบัุติและ
ชว่ิย่เรง่ให้เกดิค์วิามกา้วิหนา้ ในการขบัุเค์ล่�อนการพื่ฒันาทัี�ย่ั�งย่น่ของประเทัศ์ เน่�องจากภิาค์เอกชน
มีศ์ักย่ภิาพื่ในการผู้ลักดันให้เกิดการเปลี�ย่นแปลงตลอดห่วิงโซ่อุปทัาน ซึ�งจะทัำให้เกิดการปรับุ 
รปูแบุบุการผู้ลติและการบุรโิภิค์ใหเ้กดิค์วิามย่ั�งย่น่ มกีารใชท้ัรพัื่ย่ากรทีั�มปีระสทิัธุภิิาพื่ และบุรรเทัา
ผู้ลกระทับุต่อสิ�งแวิดล้อม การจะบุรรลุเป้าหมาย่ของแผู้นฯ 13 ทัี�วิางไว้ินั�น จำเป็นต้องอาศั์ย่ 
ค์วิามร่วิมม่ออย่่างจริงจังจากภิาค์ส่วินต่าง ๆ ของสังค์ม และดำเนินการร่วิมกันอย่่างเป็นเอกภิาพื่ 
เพื่่�อให้ประเทัศ์ไทัย่เดินไปข้างหน้าได้อย่่างรวิดเร็วิและไกลกวิ่าเดิม

 บรรย่าย่พื่เิศัษัจาก WBCSD ซึ�งเปน็เค์รอ่ขา่ย่
ภิาค์ธุรุกิจระดับุโลกเกี�ย่วิกับุ Vision 2050: Time to 
Transform Business โดย่ Ms. Diane Holdorf 
Senior Executive, WBCSD กล่าวิถึง WBCSD ใน
ฐานะทีั�เป็นเค์ร่อข่าย่ภิาค์ธุุรกิจระดับุโลกมีค์วิาม 
มุ่งมั�นในการสนับุสนุนประเด็นต่าง ๆ ในด้านการ
พื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่นในทัุกมิติทัั�งด้านเศ์รษัฐกิจ สังค์ม 
และสิ�งแวิดล้อม เพ่ื่�อช่วิย่การเปลี�ย่นผู่้านไปสู่การ 

ลดการปล่อย่ก๊าซเร่อนกระจกสุทัธิุเป็นศู์นย์่ (Net Zero Emissions) เพื่่�อเป็นการเตรีย่มพื่ร้อม
รบัุมอ่กับุภิาวิะการเปลี�ย่นแปลงสภิาพื่ภูิมอิากาศ์ (Climate Change) ทัี�มโีอกาสเกิดสงูขึ�นในอนาค์ต
อันใกล้ ซึ�งจะเห็นได้จากการประชุมในเวิทัีระดับุโลก COP26 ทัี�ผู่้านมา
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 แถุลงสรุปผู้ลงาน TBCSD ในรอบปี 2564 และทิศัทางการขับเค์ล่�อนงาน TBCSD  
ปี 2565 โดย่ ค์ณะกรรมการบริหารองค์์กรธุรกิจ้เพื่่�อการพื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่น (TBCSD)  นำโดย่ 
ค์ุณิประเสริฐ บุุญสัมพื่ันธุ์ ประธุาน TBCSD พื่ร้อมด้วิย่ค์ณิะกรรมการบุริหาร TBCSD อีก 8 ทั่าน 
ได้แก่ ดร.อารักษ์ั สุธุีวิงศ์์ ผูู้้จัดการใหญ่ ธุนาค์ารไทัย่พื่าณิิชย์่ จำกัด (มหาชน) ค์ุณินินนาทั  
ไชย่ธีุรภิิญโญ ประธุานค์ณิะกรรมการ บุริษััทั โตโย่ต้า มอเตอร์ ประเทัศ์ไทัย่ จำกัด ค์ุณิฉัตรชัย่  
เล่�อนผู้ลเจริญชัย่ ประธุานบุริหาร กลุ่มบุริษััทั ดาวิ ประเทัศ์ไทัย่ คุ์ณิรุ่งโรจน์ รังสิโย่ภิาส กรรมการ
ผูู้้จัดการใหญ่ เอสซีจี ค์ุณิชวิลิต ทัิพื่พื่าวินิช ประธุานเจ้าหน้าทัี�บุริหารและกรรมการผูู้้จัดการใหญ่ 
บุริษััทั ไออาร์พีื่ซี จำกัด (มหาชน) ค์ุณิบุุญญนิตย่์ วิงศ์์รักมิตร ผูู้้วิ่าการ การไฟฟ้าฝั่่าย่ผู้ลิต 
แห่งประเทัศ์ไทัย่ ค์ุณิสมชัย่ เลิศ์สุทัธิุวิงค์์ ประธุานเจ้าหน้าทัี�บุริหาร บุริษััทั แอดวิานซ์  
อินโฟร์ เซอร์วิิส จำกัด (มหาชน) และ ดร.วิิจารย่์ สิมาฉาย่า เลขาธุิการ TBCSD และผูู้้อำนวิย่การ
สถาบุันสิ�งแวิดล้อมไทัย่ ได้ร่วิมกันแถลงถึงผู้ลการดำเนินงานของ TBCSD ในปี 2564 เพื่่�อร่วิมส่ง
เสริมภิาค์ธุุรกิจด้านการพื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่น มุ่งเน้นการทัำงานเพื่่�อร่วิมแก้ไขปัญหา Country Issue 
ดา้นสิ�งแวิดลอ้มและการพื่ฒันาอย่า่งย่ั�งย่น่ของประเทัศ์ โดย่ประเดน็สำค์ญั ไดแ้ก ่PM2.5 Climate 
Change ขย่ะพื่ลาสติก ขย่ะอิเล็กทัรอนิกส์ และค์วิามหลากหลาย่ทัางชีวิภิาพื่ เป็นต้น 
 TBCSD ร่วิมวิางแผู้นและดำเนินงานกับุภิาค์รัฐและองค์์กรพัื่นธุมิตรทัั�งในประเทัศ์ไทัย่และ
องค์์กรระดับุสากลเพื่่�อเป็นต้นแบุบุทัี�ดีของภิาค์เอกชน ในการร่วิมแก้ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี�ให้เกิด
ผู้ลอย่า่งเป็นรูปธุรรม รวิมทัั�ง มกีารรวิบุรวิมข้อมูลและราย่งานผู้ลอย่า่งเป็นระบุบุ ในระดับุประเทัศ์ 
TBCSD ได้ร่วิมม่อกับุองค์์กรพื่ันธุมิตร 5 หน่วิย่งานหลักของประเทัศ์ ได้แก่ 1) สภิาอุตสาหกรรม
แห่งประเทัศ์ไทัย่ 2) สภิาหอการค์้าแห่งประเทัศ์ไทัย่ 3) สำนักงานค์ณิะกรรมการกำกับุหลักทัรัพื่ย์่
และตลาดหลักทัรัพื่ย่์ 4) ตลาดหลักทัรัพื่ย่์แห่งประเทัศ์ไทัย่ และ 5) องค์์การบุริหารจัดการ 
ก๊าซเร่อนกระจก (องค์์การมหาชน) ในระดับุสากล TBCSD เป็น Regional Network ในภิูมิภิาค์
เอเชีย่ตะวิันออกเฉีย่งใต้ของ World Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD) 
 นอกจากการดำเนินงานด้านสิ�งแวิดล้อมและการพื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่นแล้วิ ในช่วิงทัี�มีการ 
แพื่รร่ะบุาดของ COVID-19 ภิาย่ในประเทัศ์ไทัย่ TBCSD ได้แสดงบุทับุาทัสำคั์ญตอ่การร่วิมป้องกัน
และบุรรเทัาปัญหาจากวิิกฤต COVID-19 ในรูปแบุบุต่าง ๆ ได้แก่ การร่วิมบุริจาค์สิ�งของเค์ร่�องใช้ 
ให้แก่จังหวิัดสมุทัรสาค์ร และบุริจาค์สิ�งของเค์ร่�องใช้ให้โรงพื่ย่าบุาลสนาม จำนวิน 6 แห่ง พื่ร้อมทัั�ง 
บุริจาค์สิ�งของในการจัดทัำชุด Home Isolation Set ให้แก่สำนักงานกองทัุนสนับุสนุนการสร้าง
เสริมสุขภิาพื่ (สสส.) เพื่่�อร่วิมเป็นส่วินหนึ�งในการช่วิย่ให้ประเทัศ์ไทัย่สามารถผู้่านพื่้นวิิกฤตค์รั�งนี�
ไปให้ได้อย่่างเร็วิทัี�สุด 
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แถลงผลงานึ TBCSD โดีย ค์ณิะกรรม่การบริหาร TBCSD 

 การเสว็นาบทบาทขององค์์กรพื่ันธมิต์รในการร่ว็มสนับสนุนการสร้างค์ว็ามย่ั�งย่่นของ 
ภาค์ธุรกิจ้ไทย่ร่ว็มกับ TBCSD ซึ�ง TBCSD ได้รับุเกีย่รติจากผูู้้บุริหารระดับุสูงจากองค์์กรพื่ันธุมิตร  
5 หน่วิย่งานหลักของประเทัศ์ ได้แก ่ค์ณุิสุพื่นัธุุ ์มงค์ลสธุุ ีประธุานสภิาอตุสาหกรรมแห่งประเทัศ์ไทัย่ 
คุ์ณิสนั�น อังอุบุลกุล ประธุานกรรมการหอการค์้าไทัย่และสภิาหอการค์้าแห่งประเทัศ์ไทัย่  
ค์ุณิร่�นวิดี สุวิรรณิมงค์ล เลขาธุิการสำนักงานค์ณิะกรรมการกำกับุหลักทัรัพื่ย่์และตลาดหลักทัรัพื่ย่์ 
ดร.ภิากร ปีตธุวิัชชัย่ กรรมการและผูู้้จัดการตลาดหลักทัรัพื่ย์่แห่งประเทัศ์ไทัย่ และ ค์ุณิเกีย่รติชาย่ 
ไมตรีวิงษั์ ผูู้้อำนวิย่การองค์์การบุริหารจัดการก๊าซเร่อนกระจก (องค์์การมหาชน) 
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ผ่้บริหารข่ององค์์กรสม่าชิิก TBCSD และองค์์กรพัันึธมิ่ตร ร่วัม่กันึแสดีง
ค์วัาม่มุ่่งม่ั่นึ “ภาค์เอกชินึไที่ยพัร้อม่เดีินึหนึ้าข่ับเค์ลื่อนึธุรกิจไปีส่่ค์วัาม่ยั่งยืนึ”

 พื่ร้อมทั�ง รับฟั่งว็ิสัย่ทัศัน์ของผู้้้บริหารจ้ากองค์์กรที�เข้าร่ว็มเป็นสมาชิั่กใหม่ของ TBCSD 
ในปี 2564 นี� ได้แก่ 1) ค์ุณิพื่ิพื่ัฒพื่งศ์์  อิศ์รเสนา ณิ อยุ่ธุย่า กรรมการผูู้้จัดการใหญ่ บุริษััทั ดอย่ค์ำ
ผู้ลิตภัิณิฑ์์อาหาร จำกัด 2) มร. อิชิโระ ซะกะกุระ กรรมการผูู้้จัดการใหญ่ บุริษััทั อาย่ิโนะโมะโต๊ะ  
(ประเทัศ์ไทัย่) จำกัด 3) ค์ุณิศ์ิวิารย่า ศ์รีติรัตน์ ประธุานเจ้าหน้าทีั�บุริหารฝั่่าย่ปฏิิบัุติการ  
แซง-โกแบุ็ง ประเทัศ์ไทัย่ และ 4) ค์ุณิปฐมภิพื่ สุวิรรณิศ์ิริ Deputy Chief Executive Officer & 
Chief Commercial Officer บุริษััทั ไทัย่ค์ม จำกัด (มหาชน) ผูู้้บุริหารขององค์์กรสมาชิกใหม่ 
TBCSD 

 พื่ธิแีสดงค์ว็ามมุง่มั�น ผูู้้บุรหิารจากองค์ก์รสมาชิก TBCSD 40 องค์์กร รว่ิมกบัุองค์ก์รพัื่นธุมติร 
5 องค์์กร พื่ร้อมใจกันแสดงค์วิามมุ่งมั�น “ภาค์เอกชั่นไทย่พื่ร้อมเดินหน้าขับเค์ล่�อนธุรกิจ้ไปส้่ 
ค์ว็ามยั่�งย่่น”  เพื่่�อเป็นการแสดงออกถึงพื่ลังค์วิามร่วิมม่อและค์วิามเข้มแข็งของภิาค์ธุุรกิจไทัย่ 
ในการเดินหน้าขับุเค์ล่�อนธุุรกิจและสนับุสนุนประเทัศ์ไทัย่ให้ก้าวิไปสู่สังค์มค์าร์บุอนต�ำและ 
การพื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่น 
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การแสดีงค์วัาม่มุ่่งม่ั่นึข่ององค์์กรพันัึธมิ่ตรในึการร่วัม่สนัึบสนึุนึ
การสร้างค์วัาม่ยั่งยืนึข่องภาค์ธุรกิจไที่ยร่วัม่กับสม่าชิิก TBCSD
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PR News

4 โรงงานของ Dow รบัรางวัลัอุตสาหกรรมสีเขียวัระดัับทีี่� 4
จากกระที่รวังอุตสาหกรรม

 กรุงเทพื่ฯ – 30 พื่ฤศัจ้ิกาย่น 2564 – 4 โรงงานของกลุม่บุริษััทั ดาวิ ประเทัศ์ไทัย่ (Dow) 
ประกอบุด้วิย่ โรงงานโพื่ลิสไตรีน (บุริษััทั สย่ามโพื่ลีสไตรีน จำกัด) โรงงานเอทิัลเบุนซีนและ 
สไตรีนโมโนเมอร์ (บุริษััทั สย่ามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด) โรงงานสไตรีน-บุิวิทัาไดอีน (บุริษััทั สย่าม
เลเทักซ์สังเค์ราะห์ จำกัด) และโรงงานเลเท็ักซ์สังเค์ราะห์ อิมัลชั�น (บุริษััทั ค์าร์ไบุด์ เค์มิค์อล 
(ประเทัศ์ไทัย่) จำกัด) รับุมอบุโล่รับุรองอุตสาหกรรมสีเขีย่วิระดับุทัี� 4 วิัฒนธุรรมสีเขีย่วิ (Green 
Industry Level 4: Green Culture) จากนาย่วิันชัย่ พื่นมชัย่ อธุิบุดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม, 
นาย่วิษิัณุิ ทับัุเทัี�ย่ง หวัิหนา้ผูู้ต้รวิจราชการกระทัรวิงอตุสาหกรรม และนาย่วิรีะกติติ� รนัทักจิ ผูู้้ตรวิจ
ราชการกระทัรวิงอุตสาหกรรม โดย่มีนาย่ไพื่ฑู์รย์่ สุดเม่ง ผูู้้จัดการโรงงานโพื่ลิสไตรีน และ 
นาย่เฉลิม ธุรประทัีปโชติ รองผูู้้จัดการโรงงานเอทิัลเบุนซีนและสไตรีนโมโนเมอร์ เป็นตัวิแทัน 
รับุรางวิัลในงานสัมมนาการแลกเปลี�ย่นค์วิามรู้ Green Industry Forum ณิ ห้องประชุมวิายุ่ภิักษั์ 
โรงแรมเซ็นทัรา บุาย่ เซ็นทัารา ศ์ูนย่์ราชการและค์อนเวินชันเซ็นเตอร์ แจ้งวิัฒนะ
 การรับุรองอุตสาหกรรมสีเขีย่วิ ระดับุทัี� 4 (วัิฒนธุรรมสีเขีย่วิ) เป็นการเชิดชูเกีย่รติผูู้ป้ระกอบุ
การทัี�ย่ดึมั�นในการดำเนนิกจิการทัี�เปน็มติรตอ่สิ�งแวิดลอ้มและมกีารพื่ฒันาอย่า่งย่ั�งย่น่ โดย่ทักุค์นใน
องค์์กรให้ค์วิามร่วิมม่อร่วิมใจ ดำเนินงานอย่่างเป็นมิตรกับุสิ�งแวิดล้อมในทัุกด้านของการประกอบุ
กจิการ มุง่เนน้พัื่ฒนาและปรบัุปรงุกระบุวินการผู้ลติและการบุรหิารจดัการสิ�งแวิดล้อมอย่า่งตอ่เน่�อง 
รวิมถึงมีค์วิามรับุผิู้ดชอบุต่อสังค์มทัั�งภิาย่ในและภิาย่นอกองค์์กรตลอดซัพื่พื่ลาย่เชนจนกลาย่เป็น
ส่วินหนึ�งของวิัฒนธุรรมองค์์กร
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เอ็กโก กรุ�ป ติดัอันดัับ DJSI กลุ�มดััชนีตลาดัเกิดัใหม� ประเภที่ 
สาธารณููโภคไฟฟ้า ต�อเน่�องเป็นปีทีี่� 2

 บริษััท ผู้ลิต์ไฟัฟ้ัา จ้ำกัด (มหาชั่น) หร่อ เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับุการค์ัดเล่อกจาก S&P  
Dow Jones Indices ให้เป็นสมาชิกดัชั่นีค์ว็ามย่ั�งย่่นดาว็โจ้นส์ (Dow Jones Sustainability 
Indices – DJSI) กลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Index) ประเภิทัสาธุารณิูปโภิค์
ไฟฟ้า (Electric Utilities) ประจำปี 2021 ติดต่อกันเป็นปีทัี� 2 ตอกย่�ำการดำเนินธุุรกิจอย่่างย่ั�งย่่น
ตามหลัก ESG (Environmental, Social and Governance) มาอย่่างต่อเน่�องตลอด 30 ปี 
 นาย่เทพื่รัต์น์ เทพื่พิื่ทักษั์ กรรมการผู้้้จ้ัดการใหญ่่ เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวิวิ่า “ค์วิามสำเร็จค์รั�ง
นี�สะท้ัอนการย่อมรบัุในระดบัุโลก และค์วิามมุง่มั�นของเอก็โก กรุป๊ ในการดำเนนิธุรุกจิตามแนวิทัาง
การพัื่ฒนาอย่่างย่ั�งย่่น ภิาย่ใต้หลักการกำกับุดูแลกิจการทัี�ดี ค์วิบุค์ู่กับุการดูแลสิ�งแวิดล้อมและ 
การพื่ัฒนาสังค์ม เพื่่�อสร้างค์ุณิค์่าเพื่ิ�มให้กับุผูู้้มีส่วินได้เสีย่มาอย่่างต่อเน่�องตลอด 30 ปี ในฐานะ 
ผูู้้ผู้ลิตไฟฟ้าเอกชนราย่ใหญ่ราย่แรกของประเทัศ์ไทัย่ พื่ร้อมมุ่งขับุเค์ล่�อนธุุรกิจสู่สังค์มค์าร์บุอนต�ำ  
สอดรบัุกบัุทัศิ์ทัางพื่ลงังานโลกและแผู้นพื่ลงังานชาต ิโดย่ตั�งเปา้หมาย่สูค่์วิามเปน็กลางทัางค์ารบ์ุอน 
(Carbon Neutral) ภิาย่ในปี 2593 และเป้าหมาย่ลดการปล่อย่ปริมาณิก๊าซค์าร์บุอนไดออกไซด์
ต่อหน่วิย่ไฟฟ้าทัี�ผู้ลิตได้ (Carbon Emission Intensity) 10% ภิาย่ในปี 2573”
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GCME ได้ัรบัรางวัลัอุตสาหกรรมสีเขียวั ระดัับ 4

 บุริษััทั จีซี เมนเทันแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนีย่ริง จำกัด ได้รับุการรับุรองอุตสาหกรรมสีเขีย่วิ 
ระดับุทัี� 4 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทัรวิงอุตสาหกรรม เพื่่�อแสดงถึงการดำเนินการของ
องค์์กร โดย่มุ่งเน้นการสร้างวัิฒนธุรรม และบุริหารจัดการด้านสิ�งแวิดล้อม มีค์วิามรับุผิู้ดชอบุต่อ
สงัค์ม รวิมถงึการดำเนนิธุุรกจิอย่า่งโปรง่ใส เปน็ธุรรมเพื่่�อสนบัุสนนุใหเ้กดิค์วิามย่ั�งย่่นภิาย่ในองค์ก์ร 
ซึ�งเป็นไปตามหลักเกณิฑ์์ในการรับุรองอุตสาหกรรมสีเขีย่วิ ระดับุทัี� 4
 บุริษััทัจะมุ่งมั�น พื่ัฒนา และขับุเค์ล่�อนธุุรกิจอย่่างย่ั�งย่่นเพื่่�อย่กระดับุให้ได้รับุการรับุรอง
อุตสาหกรรมสีเขีย่วิ ระดับุทัี� 5  ต่อไป
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GGC ควัา้รางวัลัอุตสาหกรรมดีัเดั�น
ประเภที่ควัามรบัผิิดัชอบต�อสังคม ประจำาปี 2564

 วิันทัี� 13 ธุันวิาค์ม 2564 พื่ลเอก ประยุ่ทัธุ์ จันทัร์โอชา นาย่กรัฐมนตรี เป็นประธุานในพื่ิธุี
มอบุรางวัิล อตุสาหกรรมย่อดเย่ี�ย่ม อตุสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2564 จดัโดย่กระทัรวิงอุตสาหกรรม 
โดย่มี นาย่ไพื่โรจน์ สมทุัรธุนานนทั ์กรรมการผูู้้จัดการ บุรษิัทัั โกลบุอลกรนีเค์มคิ์อล จำกดั (มหาชน) 
รับุโล่รางวิัลรางวิัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภิทัค์วิามรับุผู้ิดชอบุต่อสังค์ม ประจำปี 2564  
(The Prime Minister’s Industry Award 2021 for an Outstanding Achievement in  
Corporate Social Responsibility) ซึ�งรางวิลัดงักลา่วิถอ่เปน็รางวิลัแหง่เกยี่รตยิ่ศ์ใหแ้กผูู่้ป้ระกอบุ
การธุุรกิจอุตสาหกรรม แสดงให้เห็นถึงค์วิามวิิริย่ะ อุตสาหะ ในการสร้างสรรค์์งานทัี�มีค์ุณิภิาพื่  
เป็นมิตรต่อสิ�งแวิดล้อม และสร้างสิ�งทีั�เป็นประโย่ชน์ต่อการพัื่ฒนาอุตสาหกรรมของประเทัศ์  
งานดังกล่าวิจัดขึ�นทัี� ห้องมัฆ่วิานรังสรรค์์ สโมสรทัหารบุก
 สำหรับุโค์รงการค์วิามรับุผู้ิดชอบุต่อสังค์มทัี�ทัำให้ GGC ได้รับุรางวิัล ค์่อ โค์รงการ Green 
Health Project ซึ�งจุดเด่นของโค์รงการนี� ค์่อ การสามารถเช่�อมโย่งกลยุ่ทัธุ์การดำเนินงานด้าน
ค์วิามรับุผิู้ดชอบุต่อสงัค์ม และการดำเนินธุรุกิจค์วิบุค์ูกั่บุการสร้างการมีสว่ินรว่ิมกบัุชมุชนและสังค์ม  
เพื่่�อพื่ัฒนาค์ุณิภิาพื่ชีวิิต พื่ัฒนาเศ์รษัฐกิจ โดย่ได้นำผู้ลิตภิัณิฑ์์ของบุริษััทัฯ มาช่วิย่เหล่อสังค์ม และ
หนึ�งในผู้ลิตภัิณิฑ์์นั�น ค์่อ กลีเซอรีน ซึ�งเป็นส่วินผู้สมในผู้ลิตภัิณิฑ์์ดูแลสุขอนามัย่ ได้แก่ 
เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์่แอลกอฮอล์ สบูุ่เหลวิล้างม่อ นำมาใช้ในโค์รงการฯ และดำเนินโค์รงการ 
ดังกล่าวิร่วิมกันกับุค์ู่ค้์า และองค์์กรพื่ันธุมิตร เพื่่�อส่งเสริมสุขอนามัย่ทัี�ดีให้แก่ประชาชนในประเทัศ์
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     GPSC ค์วิ้า 4 รางวิัล 
จ า ก ง า น  1 1 t h  A s i a n  
Excellence Awards 2021  
ซึ�งต่อเน่�องเป็นปีทัี� 2 สะทั้อน
วิิสัย่ทััศ์น์ผูู้้นำองค์์กร มุ่งมั�นขับุ
เค์ล่� อนธุุ รกิจสู่ บุริษััทัชั� นนำ 
ใ นภิู มิ ภิ าค์ ใน ระดั บุ เ อ เ ชี ย่  
ด้วิย่นวัิตกรรมพื่ลังงานทัี�เป็น
มิตรกับุสิ�งแวิดล้อม บุนหลัก 

ธุรรมาภิบิุาลเพื่่�อการเติบุโตอย่่างย่ั�งย่่น
  นาย่วิรวิัฒน์ พิื่ทัย่ศ์ิริ ประธุานเจ้าหน้าทัี�บุริหารและกรรมการผูู้้จัดการใหญ่ บุริษััทั โกลบุอล 
เพื่าเวิอร์ ซินเนอร์ย่ี� จำกัด (มหาชน) หร่อ GPSC แกนนำนวิัตกรรมธุุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตทั. เปิดเผู้ย่
วิ่า นับุเป็นค์วิามสำเร็จของ GPSC ทีั�ได้รับุรางวิัลค์วิามเป็นเลิศ์แห่งเอเชีย่ หร่อ 11th Asian  
Excellence Awards 2021 อย่่างต่อเน่�อง จำนวิน 4 รางวิัล ประกอบุด้วิย่ 
 1. รางวัิลซีอีโอย่อดเย่ี�ย่มแห่งเอเชีย่ หร่อ Asia’s Best CEO มอบุให้แก่ นาย่วิรวิัฒน์  
พื่ิทัย่ศ์ิริ ประธุานเจ้าหน้าทัี�บุริหารและกรรมการผูู้้จัดการใหญ่ 
 2. รางวัิลซีเอฟโอย่อดเย่ี�ย่มแห่งเอเชีย่ หร่อ Asia’s Best CFO มอบุให้แก่ นาย่ทิัติพื่งษ์ั  
จุลพื่รศิ์ริดี ประธุานเจ้าหน้าทัี�บุริหารการเงิน 
 3. รางวิัลซีเอสอาร์ย่อดเย่ี�ย่มแห่งเอเชีย่ หร่อ Asia’s Best CSR และ 
 4. รางวิัลบุริษัทัันักลงทัุนสัมพื่ันธุ์ย่อดเย่ี�ย่ม หร่อ Best Investor Relations Company 
(Thailand)
 GPSC ได้รับุรางวัิลดังกล่าวิติดต่อกันเป็นปีทัี� 2 สะท้ัอนถึงค์วิามมุ่งมั�นขององค์์กร  
ในการดำเนินธุุรกิจด้านนวิัตกรรมพื่ลังงานค์วิบุค์ู่ไปกับุการให้ค์วิามสำค์ัญต่อสังค์มและสิ�งแวิดล้อม 
บุนพื่่�นฐานของหลักการกำกับุกจิการทัี�ด ีภิาย่ใต้วิิสัย่ทัศั์น์ในการนำนวัิตกรรมพื่ลังงานมาสร้างสรรค์์
และขับุเค์ล่�อนธุุรกิจสู่ค์วิามย่ั�งย่่น พื่ร้อมไปกับุการย่กระดับุค์ุณิภิาพื่ชีวิิตและสิ�งแวิดล้อมทัี�ดีให้กับุ
สังค์มไทัย่
 ทัั�งนี� รางวิัลค์วิามเป็นเลิศ์แห่งเอเชีย่จัดขึ�นโดย่นิตย่สาร Corporate Governance Asia  
ซึ�งเปน็นติย่สารชั�นนำของฮอ่งกงดา้นเศ์รษัฐกจิและการกำกบัุดูแลกจิการ มอบุใหแ้กผูู้่้นำและองค์ก์ร
ทัี�มีค์วิามเป็นเลิศ์ในการบุริหารองค์์กรด้านต่าง ๆ โดย่คั์ดเล่อกและมอบุรางวัิลให้กับุองค์์กรธุุรกิจ 
ในหลาย่ประเทัศ์ทัั�วิทัั�งภิูมิภิาค์เอเชีย่

GPSC ควั้า 4 รางวััลระดัับสากลจากเวัทีี่ Asian Excellence 
Awards 2021 การนัตีควัามสำาเรจ็ต�อเน่�องปีทีี่� 2 ขับเคล่�อนธรุกิจ
สู�ควัามยั�งย่น
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IRPC ติดัอนัดัับดััชนีควัามยั�งย่นดัาวัโจนส์ “DJSI” ต�อเน่�องปีทีี่� 8 
ตอกยำาการดัำาเนินธรุกิจตามนโยบายการพััฒนาอย�างยั�งย่น

 บริษััท ไออาร์พีื่ซี จ้ำกัด (มหาชั่น) หร่อ IRPC ได้รับค์ัดเล่อกให้เป็นสมาชั่ิกดัชั่นีค์ว็าม
ย่ั�งย่่นดาว็โจ้นส์ ในกลุ่มต์ลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ประจ้ำปี 2564 ต่์อเน่�องเป็น 
ปีที� 8 ในกลุม่อุต์สาหกรรม Oil & Gas Refining and Marketing สะท้อนค์ว็ามสามารถุใน
การดำเนินธุรกิจ้ด้ว็ย่นโย่บาย่การพื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่น ภาย่ใต์้การกำกับด้แลกิจ้การที�ดี รว็มทั�ง 
ค์ำนง้ถุง้ เศัรษัฐกิจ้ สังค์ม สิ�งแว็ดล้อม และผู้้้มีส่ว็นได้ส่ว็นเสีย่ของบริษััทฯ ให้เต์ิบโต์ไปพื่ร้อมกัน 
           IRPC ให้ค์วิามสำค์ัญอย่่างย่ิ�งและมีพื่ัฒนาการทีั�ดีอย่่างต่อเน่�องในการบุริหารจัดการด้าน
ประสิทัธุิภิาพื่เชิงนิเวิศ์ในกระบุวินการผู้ลิต การเค์ารพื่สิทัธุิมนุษัย่ชน การพื่ัฒนานวิัตกรรมและ
ศ์กัย่ภิาพื่บุคุ์ลากรในองค์ก์ร การปรบัุตวัิตอ่การเปลี�ย่นแปลงสภิาพื่ภิมูอิากาศ์ และการบุรหิารจดัการ
น�ำ อาชีวิอนามัย่และค์วิามปลอดภัิย่ ค์วิามเป็นอยู่ที่ั�ดขีองชุมชน และการบุริหารจัดการลูกค้์าสัมพัื่นธ์ุ 
เป็นต้น เพื่่�อให้เกิดประสิทัธิุผู้ลสูงสุด ด้วิย่ค์วิามมุ่งมั�นทัุ่มเทัในการดำเนินงานของผูู้้บุริหารและ
พื่นักงาน ตามหลักธุรรมาภิิบุาล และนโย่บุาย่การพื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่น 
           ค์วิามสำเร็จในค์รั�งนี�นับุเป็นค์วิามภิาค์ภิูมิใจขององค์์กร ทัี�ได้รับุการย่อมรับุในระดับุสากล 
สะทั้อนค์วิามมุ่งมั�นของ IRPC ทีั�ให้ค์วิามสำคั์ญกับุการดำเนินธุุรกิจตามแนวิทัางการพัื่ฒนา 
อย่่างย่ั�งย่่น ภิาย่ใต้การกำกับุดูแลกิจการทัี�ดี ค์วิบุค์ู่ไปกับุการดูแลรับุผู้ิดชอบุสังค์มและสิ�งแวิดล้อม 
เพื่่�อสร้างค์วิามเข้มแข็งด้านพื่ลังงานและย่กระดบัุค์วิามสามารถในการแข่งขันใหก้บัุประเทัศ์ พื่รอ้ม
มุ่งพื่ัฒนาเทัค์โนโลย่ีและนวิัตกรรมเพื่่�อย่กระดับุค์ุณิภิาพื่ชีวิิตของค์นไทัย่ให้เติบุโตไปด้วิย่กันอย่่าง
ย่ั�งย่่น สอดค์ล้องกับุวิิสัย่ทััศ์น์ของบุริษััทัฯทัี�มุ่งมั�น “สร้างสรรค์์นวิัตกรรมการใช้วิัสดุและพื่ลังงาน 
เพื่่�อชีวิิตทัี�ลงตัวิ” เพื่่�อส่งมอบุคุ์ณิค์่าแก่ผูู้้มีส่วินได้ส่วินเสีย่ทัุกกลุ่ม ส่งเสริมให้ประเทัศ์ไทัย่ก้าวิสู ่
การเติบุโตอย่่างย่ั�งย่่น “IRPC สร้างสิ�งทัี�ดีเพื่่�ออนาค์ต”
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กรงุไที่ยควัา้ 2 รางวัลัจาก THAILAND TOP COMPANY AWARDS 
2021 ตอกยำาองค์กรแห�งควัามเป็นเลิศ

 นาย่จักรกฤษัณ์ิ กลิ�นสมิทัธุิ� ผูู้้ช่วิย่กรรมการผูู้้จัดการใหญ่ และ นาย่วิิสันต์ สุเมธุีนันทัวิงศ์์  
ผูู้้อำนวิย่การฝ่ั่าย่อาวิุโส Digital Strategy and Platform ธุนาค์ารกรุงไทัย่ เป็นผูู้้แทันรับุรางวิัล
จากโค์รงการ “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021” จัดโดย่นิตย่สาร BUSINESS+  
ร่วิมกับุมหาวิิทัย่าลัย่หอการค์้าไทัย่ โดย่ธุนาค์ารกรุงไทัย่ได้รับุ 2 รางวิัลในประเภิทัรางวิัล
อตุสาหกรรมย่อดเย่ี�ย่ม ประเภิทั “กลุม่อตุสาหกรรมการเงนิและการธุนาค์าร” และประเภิทัรางวิลั
แห่งค์วิามเป็นเลิศ์ “Digital BankingServices of the Year Award 2021”
 สะทั้อนถึงบุริการด้านดิจิทััลย่อดเย่ี�ย่มแห่งปี มีนวิัตกรรมการให้บุริการทัี�สามารถตอบุโจทัย่์
ค์วิามตอ้งการของลกูค้์าไดต้รงจดุ ตอกย่�ำค์วิามสำเรจ็และค์วิามเปน็เลศิ์ของธุนาค์าร ในฐานะองค์ก์ร
ขนาดใหญ่ทัี�มีผู้ลการดำเนินการในระดับุผูู้้นำของกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินและการธุนาค์าร  
ณิ โรงแรมอินเตอร์ค์อนติเนนตัล กรุงเทัพื่ฯ เม่�อเร็วิ ๆ นี�
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  กรงุเทพื่ฯ 15 พื่ฤศัจ้กิาย่น 
2564 – ปตทั.สผู้. ไดร้บัุค์ดัเลอ่ก
ให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีค์วิาม
ย่ั� งย่่นดาวิโจนส์ หร่อ Dow 
Jones Sustainability Indices 
(DJSI) ระดับุโลก ต่อเน่�องเป็น 
ปีทัี� 8 ในกลุ่มธุุรกิจน�ำมันและ
ก๊าซ ประเภิทัธุุรกิจขั�นต้นและ
ธุรุกจิค์รบุวิงจร (World Oil and 
Gas Upstream & Integrated 
Industry) 

  นาย่มนตรี ลาวัิลย์่ชัย่กุล 
ประธุานเจ้าหน้าทีั�บุริหาร บุรษัิัทั 
ปตทั.สำรวิจและผู้ลติปโิตรเลีย่ม 
จำกัด (มหาชน) หร่อ ปตทั.สผู้. 

กล่าวิวิ่า “นับุเป็นอีกหนึ�งค์วิามภิาค์ภิูมิใจทัี� ปตทั.สผู้. ได้รับุเลอ่กให้เป็นสมาชิก DJSI ในปีนี� และ
ย่ังได้รับุการประเมินในระดับุดีเย่ี�ย่ม (Best in Class) ในหลาย่หัวิข้อ ซึ�งสะท้ัอนให้เห็นถึง 
ค์วิามมุง่มั�นของ ปตทั.สผู้. และพื่นักงานทุักค์นในการดำเนินงานภิาย่ใตก้รอบุแนวิค์ดิดา้นการพื่ฒันา
อย่่างย่ั�งย่่นของบุริษััทั  ซึ�งเราเช่�อวิ่าหากการดำเนินธุุรกิจอยู่่บุนรากฐานของการกำกับุดูแลกิจการ
ทัี�ดี มีการเติบุโตอย่่างแข็งแกร่ง และค์ำนึงถึงคุ์ณิค่์าในระย่ะย่าวิต่อผูู้้มีส่วินได้เสีย่ทุักฝ่ั่าย่ รวิมทัั�ง 
เตรีย่มพื่ร้อมรับุม่อกับุค์วิามท้ัาทัาย่ต่าง ๆ ในอนาค์ต จะทัำให้เราประสบุค์วิามสำเร็จในการสร้าง
ค์วิามย่ั�งย่น่ใหก้บัุบุรษัิัทัไปพื่รอ้ม ๆ  กบัุเสรมิสรา้งค์วิามมั�นค์งทัางพื่ลงังานใหก้บัุประเทัศ์ และสงัค์ม
โดย่รวิม”
 ดัชนีค์วิามย่ั�งย่่นดาวิโจนส์ หร่อ DJSI เป็นดัชนีประเมินค์วิามย่ั�งย่่นทัี�ได้รับุการย่อมรับุระดับุ
สากล ซึ�งใช้วัิดประสิทัธุิผู้ลการดำเนินธุุรกิจตามแนวิทัางการพื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่นของ 7,000 บุริษััทั
ชั�นนำทัั�วิโลก โดย่การค์ดัเลอ่กสมาชกิในกลุม่ดชัน ีDJSI จะพื่จิารณิาจากผู้ลประกอบุการทัี�ดี ค์วิบุค์ู่
ไปกับุการดำเนินงานด้านสังค์ม และด้านสิ�งแวิดล้อม ทัั�งนี� DJSI เป็นดัชนีหลักซึ�งกองทัุนทัี�ให้ 
ค์วิามสำค์ัญกับุค์วิามย่ั�งย่่นจะอ้างอิงถึงเพื่่�อใช้ประกอบุการพิื่จารณิาการลงทัุน

ปตที่.สผิ. ติดัอนัดัับดััชนีควัามยั�งย่นดัาวัโจนส์ (DJSI) ต�อเน่�อง
เป็นปีทีี่� 8
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GC บรษัิัที่ปิโตรเคมีแรกของไที่ยติดัอนัดัับ 1 ของโลกจาก DJSI 
ต�อเน่�อง 3 ปีซ้้อนในกลุ�มธรุกิจเคมีภัณูฑ์์ พัรอ้มเดิันหน้าสู�องค์กร 
Net Zero

 GC ไดร้บัุการจัดอนัดบัุจากดชันีค์วิามย่ั�งย่น่ดาวิโจนส ์(Dow Jones Sustainability Indices 
: DJSI) เป็นอันดับุ 1 ของโลกต่อเน่�องเป็นปีทัี� 3 ในกลุ่มธุุรกิจเค์มีภิัณิฑ์์ (Chemicals Sector : 
2019-2021) และ ติดอันดับุ Top 10 ประเภิทัดัชนีโลก (DJSI World) และตลาดเกิดใหม่  
(Emerging Markets) ต่อเน่�องเป็นปีทัี� 9 โดย่เป็นสมาชิกต่อเน่�อง 11 ปี จากสถาบัุน “S&P  
Global and RobecoSAM AG” สะท้ัอนถงึค์วิามมุง่มั�นในการจดัการตามแนวิทัางการดำเนนิธุรุกจิ
อย่่างยั่�งย่่น (ESG) ซึ�งการดำเนินงานดังกล่าวิเป็นการสนับุสนุนและสอดค์ล้องกับุเป้าหมาย่การ
พื่ัฒนาทัี�ย่ั�งย่่น (SDGs) ทัี� GC ย่ึดถ่อมาโดย่ตลอด
 DJSI เป็นดัชนีทัี�ใช้ประเมินประสิทัธุิผู้ลการดำเนินธุุรกิจตามแนวิทัางการพื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่น
ของบุริษััทัจดทัะเบุีย่นชั�นนำระดับุโลก เพื่่�อให้มั�นใจวิ่าบุริษััทัมีการบุริหารจัดการทีั�มีประสิทัธิุภิาพื่
โดย่ค์ำนงึถงึสงัค์ม และสิ�งแวิดลอ้ม บุนพื่่�นฐานการกำกบัุดแูลกจิการทัี�ด ีสามารถสรา้งผู้ลตอบุแทัน
และสร้างคุ์ณิค์่าระย่ะย่าวิให้กับุนักลงทุัน ผูู้้มีส่วินได้เสีย่อย่่างย่ั�งย่่น



60

ปตที่. รบั 3 รางวัลัพัระราชที่าน Thailand Corporate Excellence 
Award 2021 ตอกยำาควัามเป็นเลิศด้ัานการบรหิารจัดัการ

 (24 พื่ฤศ์จิกาย่น 2564) – พื่ลเอก ประยุ่ทัธุ์ จันทัร์โอชา นาย่กรัฐมนตรี มอบุรางวัิล
พื่ระราชทัานสมเด็จพื่ระกนิษัฐาธุิราชเจ้า กรมสมเด็จพื่ระเทัพื่รัตนราชสุดาฯ สย่ามบุรมราชกุมารี 
สำหรบัุ องค์ก์รที�มกีารบรหิารจ้ดัการที�เปน็เลศิั หรอ่ Thailand Corporate Excellence Award 
2021 จัดโดย่สมาค์มการจัดการธุุรกิจแห่งประเทัศ์ไทัย่ (TMA) ร่วิมกับุสถาบุันบุัณิฑ์ิตบุริหารธุุรกิจ
ศ์ศ์ินทัร์แห่งจุฬาลงกรณิ์มหาวิิทัย่าลัย่ ให้แก่ บริษััท ปต์ท. จ้ำกัด (มหาชั่น) (ปต์ท.) โดย่  
นาย่อรรถุพื่ล ฤกษั์พื่ิบ้ลย่์ ประธานเจ้้าหน้าที�บริหารและกรรมการผู้้้จ้ัดการใหญ่่  (กลาง) พื่ร้อม
ด้วิย่ นางสาว็พื่รรณนลิน มหาว็งศั์ธิกุล ประธานเจ้้าหน้าที�บริหารการเงิน (ขวิา) และ 
นาย่สุชั่าต์ิ ระมาศั รองกรรมการผู้้้จ้ัดการใหญ่่บริหารศัักย่ภาพื่องค์์กรและธรรมาภิบาล (ซ้าย่) 
ในฐานะผูู้้แทัน ปตทั. เข้ารับ 3 สาขารางว็ัล ได้แก่ ค์ว็ามเป็นเลิศัด้านการต์ลาด (Marketing  
Excellence) ค์ว็ามเป็นเลิศัด้านการบริหารทางการเงิน (Finance Management  
Excellence) และค์ว็ามเป็นเลิศัด้านการจั้ดการทรัพื่ย่ากรบุค์ค์ล (Human Resource  
Management) สะท้ัอนค์วิามมุง่มั�นดำเนินงานเพื่่�อค์วิามย่ั�งย่น่ในทุักมิตอิย่่างสมดุล เพื่ิ�มศั์กย่ภิาพื่
ทัางธุรุกจิ ย่กระดบัุขดีค์วิามสามารถในการแข่งขนั พื่ฒันาบุคุ์ลากรให้กา้วิทันัตอ่สถานการณ์ิโลกใน
ปจัจบุุนั พื่รอ้มเสรมิสรา้งค์วิามมั�นค์งทัางพื่ลงังาน เพื่่�อเปน็สว่ินหนึ�งในการขบัุเค์ล่�อนเศ์รษัฐกจิของ
ประเทัศ์ไทัย่ ให้สังค์มมีค์วิามเข้มแข็งและเติบุโตไปด้วิย่กันอย่่างย่ั�งย่่น
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ราช กรุ�ป รบัรางวัลั “Highly Commended in Sustainability 
Awards” จากรางวััล SET Awards 2021 ย่นหยัดัเป็นรายช่�อ  
“หุ้นยั�งย่น ปี 2564” เป็นปีทีี่� 7

 นนทบุรี – บุริษััทั ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับุรางวิัล SET Awards 2021 กลุ่มรางวิัล 
Sustainability Excellence ประเภิทัรางวิัล Highly Commended in Sustainability Awards 
ทัี�พื่ิจารณิาค์ัดเล่อกจากกลุ่มบุริษััทัจดทัะเบุีย่นในตลาดหลักทัรัพื่ย่์แห่งประเทัศ์ไทัย่ทัี�มีมูลค์่าหลัก
ทัรัพื่ย่์ตามราค์าตลาดสูงกวิ่า 30,000 ล้านบุาทั แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบุาทั รางวิัลดังกล่าวิจัด
โดย่ตลาดหลกัทัรพัื่ย่แ์หง่ประเทัศ์ไทัย่ (ตลทั.) เพื่่�อมอบุใหก้บัุบุรษิัทััจดทัะเบุยี่นทัี�มกีารดำเนนิธุรุกจิ
ตามแนวิทัางการพื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่นโดดเด่น โดย่มีการกำกับุดูแลกิจการทัี�ดี ค์ำนึงถึงผูู้้มีส่วินได้เสีย่
อย่า่งรอบุดา้น เพื่่�อใหธุ้รุกจิมกีารเตบิุโตดา้นเศ์รษัฐกจิ ค์วิบุค์ูไ่ปกบัุการพื่ฒันาสังค์มและสิ�งแวิดล้อม
อย่า่งสมดลุ เพื่่�อเปน็แบุบุอย่า่งสำหรับุบุรษิัทััจดทัะเบุยี่นอ่�นและสง่เสริมใหบุ้รษิัทััจดทัะเบุยี่นดำเนนิ
ธุุรกิจตามแนวิทัางค์วิามย่ั�งย่่นอย่่างแพื่ร่หลาย่ โอกาสนี� นางสาวิชูศ์รี เกีย่รติขจรกุล กรรมการ 
ผูู้้จัดการใหญ่ บุริษััทั ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วิมในการประกาศ์และมอบุรางวิัล SET 
Awards 2021 ของตลาดหลักทัรัพื่ย่์แห่งประเทัศ์ไทัย่ ทัี�จัดขึ�นผู้่านระบุบุออนไลน์
 นอกจากนี� บุริษััทัฯ ย่ังได้รับุการพื่ิจารณิาอยู่่ในราย่ช่�อหุ้นย่ั�งย่่น ประจำปี 2564 (Thailand 
Sustainability Investment: THSI 2021) จากตลาดหลักทัรัพื่ย่์แห่งประเทัศ์ไทัย่ ต่อเน่�องเป็น 
ปทีัี� 7 ทัั�งสองรางวิลั เปน็การย่น่ย่นัถงึค์วิามมุง่มั�นของบุริษัทััฯ ในการพื่ฒันาและย่กระดบัุมาตรฐาน
การดำเนนิงานดา้นสิ�งแวิดลอ้ม สงัค์ม และธุรรมาภิบิุาลให้มคี์วิามกา้วิหน้าและสอดค์ลอ้งกบัุแนวิทัาง
การพัื่ฒนาอย่่างย่ั�งย่่นอย่่างต่อเน่�อง อันเป็นการสร้างรากฐานองค์์กรทัี�แข็งแกร่งและเสริมสร้าง
ศ์ักย่ภิาพื่และขีดค์วิามสามารถขององค์์กรในการเติบุโตอย่่างมั�นค์งและย่ั�งย่่นในระย่ะย่าวิ
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โรงงานการผิลิตทัี่�ง 4 แห�งของแซ้ง-โกแบ็ง ประเที่ศไที่ย -  
ยิปรอคและเวัเบอร ์ โรงงานแหลมฉบัง-โรงงานสระบุร-ีโรงงาน
บางปะอนิ-โรงงานทุี่�งสง – ได้ัรบัรางวัลั Zero Accident

 Campaign จากสถาบัุนส่งเสริมค์วิามปลอดภิัย่ อาชีวิอนามัย่ และสภิาพื่แวิดล้อมใน 
การทัำงาน (องค์์การมหาชน) โดย่เป็นรางวัิลทัี�มอบุแด่สถานประกอบุการทัี�มีการบุริหารจัดการ
ค์วิามปลอดภิัย่ฯ โดย่ไม่มีอุบุัติเหตุถึงขั�นหยุ่ดงาน โดย่ทัั�ง 4 โรงงานของเราได้รับุรางวิัลเป็น 
ปีต่อเน่�อง
 • โรงงานแหลมฉบุัง ระดับุทัองแดงต่อเน่�องปีทัี� 2
 • โรงงานสระบุรุี ระดับุต้นต่อเน่�องปีทัี� 3
 • โรงงานบุางปะอิน ระดับุทัองแดงต่อเน่�องปีทัี� 3
 • โรงงานทัุ่งสง ระดับุต้นต่อเน่�องปีทัี� 2
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SPRC ได้ัรบัการประเมิน CG ระดัับ “ดีัเลิศ” ต�อเน่�องเป็นปีทีี่� 5

 บุริษััทั สตาร์ ปิโตรเลีย่ม รีไฟน์นิ�ง จำกัด (มหาชน) ได้รับุผู้ลการจัดอันดับุระดับุ “ดีเลิศ์” 
(Excellent CG Scoring) หร่อ 5 ตราสัญลักษัณ์ิ ติดต่อกันเป็นปีทัี� 5 ในด้านสิทัธิุของผูู้้ถ่อหุ้น,  
การปฏิิบัุตติอ่ผูู้้ถอ่หุน้อย่า่งเท่ัาเทีัย่มกัน, การค์ำนึงถึงบุทับุาทัของผูู้้มส่ีวินได้เสีย่, การเปิดเผู้ย่ข้อมูล
และค์วิามโปร่งใส และค์วิามรับุผิู้ดชอบุของค์ณิะกรรมการ ในโค์รงการสำรวิจการกำกับุดูแลกิจการ
บุริษััทัจดทัะเบุีย่น (Corporate Governance Report of Thai Listed Company: CGR) ซึ�งจัด
โดย่ตลาดหลักทัรัพื่ย่์แห่งประเทัศ์ไทัย่ (ตลทั.) และสมาค์มส่งเสริมสถาบัุนกรรมการบุริษััทัไทัย่ 
(Thai Institute of Directors: IOD)
 โดย่รางวิัลดังกล่าวิ สะทั้อนให้เห็นถึงการพื่ัฒนามาตรฐานด้านการกำกับุดูแลกิจการทัี�ดี 
อย่่างต่อเน่�อง ทัั�งการเปิดเผู้ย่ข้อมูลทัี�เกี�ย่วิข้องอย่่างโปร่งใส การค์ำนึงถึงผู้ลกระทับุต่อเศ์รษัฐกิจ 
สังค์ม สิ�งแวิดล้อม และผูู้้มีส่วินได้เสีย่ทัุกฝั่่าย่ รวิมถึงการดำเนินธุุรกิจบุนพื่่�นฐานด้านค์วิามย่ั�งย่่น
ขององค์์กร
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SCG รบั 10 รางวัลั Thailand Corporate Excellence Awards 
2021 มุ�งมั�นใชก้ลยุที่ธ ์ESG สรา้งธรุกิจเติบโตอย�างมีธรรมาภิบาล 
พัรอ้มดัูแลสิ�งแวัดัล้อมและสังคมให้ยั�งย่น

 เอสซีจ้ี ได้รับรางว็ัล “Thailand Corporate Excellence Awards 2021” จ้ำนว็น 
10 รางวั็ล ประกอบุด้วิย่ 4 รางวัิลค์วิามเป็นเลิศ์ ถ้วิย่รางวัิลพื่ระราชทัาน สมเด็จพื่ระกนิษัฐา- 
ธุิราชเจ้า กรมสมเด็จพื่ระเทัพื่รัตนราชสุดาฯ สย่ามบุรมราชกุมารี ในสาขา 1. ค์วิามเป็นเลิศ์ด้าน
ผูู้้นำ (Leadership Excellence) 2. ค์วิามเป็นเลิศ์ด้านนวิัตกรรมและการสร้างสรรค์์สิ�งใหม่ ๆ  
(Innovation Excellence) 3. ค์วิามเปน็เลศิ์ดา้นการจดัการทัรพัื่ย่ากรบุคุ์ค์ล (Human Resource 
Management Excellence) ต่อเน่�องเป็นปีทัี� 19 และ 4. ค์วิามเป็นเลิศ์ด้านการพื่ัฒนาทัี�ย่ั�งย่่น 
(Sustainable Development Excellence) โดย่บุริษัทัั เอสซีจี ซิเมนต์–ผู้ลิตภิัณิฑ์์ก่อสร้าง จำกัด
 นอกจากนี� ย่ังได้รับุ 6 รางวิัลดีเด่น ในสาขา 1. การพื่ัฒนาทัี�ย่ั�งย่่น (Sustainable  
Development Excellence) 2. การตลาด (Marketing Excellence) 3. การบุริหารทัางการเงิน 
(Financial Management Excellence) 4. สนิค์า้-การบุริการ (Product / Service Excellence) 
โดย่ บุรษัิัทั เอสซจี ีซเิมนต–์ผู้ลติภิณัิฑ์์กอ่สรา้ง จำกดั และ 5. การจัดการทัรพัื่ย่ากรบุคุ์ค์ล (Human 
Resource Management Excellence) จำนวิน 2 รางวิัล จาก บุริษััทัเอสซีจี ซิเมนต์–ผู้ลิตภิัณิฑ์์
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ก่อสร้าง จำกัด และบุริษััทั เอสซีจี เค์มิค์อลส์ จำกัด จากสมาค์มการจัดการธุุรกิจแห่งประเทัศ์ไทัย่ 
(TMA) ร่วิมกับุ สถาบัุนบัุณิฑิ์ตบุริหารธุุรกิจศ์ศิ์นทัร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ิมหาวิิทัย่าลัย่ โดย่มี 
พื่ลเอก ประยุ่ทัธุ์ จันทัร์โอชา นาย่กรัฐมนตรี ให้เกีย่รติเป็นประธุานในพื่ิธุีมอบุรางวิัลและ 
กล่าวิแสดงค์วิามย่ินดีแก่องค์์กรทัี�ได้รับุรางวิัล
 รางวิัลดังกล่าวิ สะท้ัอนถึงค์วิามมุ่งมั�นของพื่นักงานเอสซีจี ทีั�ได้ร่วิมกันขับุเค์ล่�อนให้ธุุรกิจ
เตบิุโตอย่า่งตอ่เน่�องดว้ิย่หลกัธุรรมาภิบิุาล แมต้อ้งเผู้ชญิกบัุสถานการณิท์ัี�มคี์วิามไมแ่นน่อนสงู ดว้ิย่
การมุ่งพัื่ฒนานวัิตกรรมสินค์า้และบุริการ พื่รอ้มโซลูชันค์รบุวิงจร รวิมถึงนวัิตกรรมสินค์า้และบุริการ
ทัี�มมีลูค์า่เพื่ิ�ม ตอบุค์วิามต้องการของผูู้้บุรโิภิค์ทีั�เปลี�ย่นแปลงอย่า่งรวิดเร็วิไดทั้ันทัว่ิงทั ีขณิะเดีย่วิกนั 
ก็ได้ใช้ค์วิามเชี�ย่วิชาญพัื่ฒนานวัิตกรรมต่าง ๆ ดูแลสิ�งแวิดล้อม ค์วิบุค์ู่กับุการย่กระดับุชีวิิตของ 
ผูู้้ค์นในสังค์ม ให้เติบุโตไปพื่ร้อมกันอย่่างย่ั�งย่่น ตามกลยุ่ทัธ์ุ ESG (Environmental, Social,  
Governance) 
 ทัั�งนี� ผู้ลรางวิลัมาจากการสำรวิจค์วิามค์ดิเหน็ของผูู้บุ้รหิารระดบัุสงูทัั�วิประเทัศ์และกรรมการ
ผูู้ท้ัรงคุ์ณิวุิฒ ิโดย่พิื่จารณิาจากข้อมูลเกี�ย่วิกับุแนวิทัางการบุริหารองค์์กรในสาขานั�น ๆ  รวิมถึงผู้ลลัพื่ธ์ุ
และค์วิามสำเร็จจากการดำเนินงาน
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ไที่ยออยล์ควัา้รางวัลัเกียรติยศด้ัานควัามยั�งยน่จาก SET Awards 
2021 ต�อเน่�องเป็นปีทีี่� 4

 เม่�อวัินทีั� 3 พื่ฤศ์จิกาย่น 2564 บริษััท ไทย่ออย่ล์ จ้ำกัด (มหาชั่น) ได้รับุ รางวั็ล  
SET Awards 2021 กลุ่มรางว็ัล Sustainability Excellence ประเภทรางว็ัลเกีย่รต์ิย่ศั 
แห่งค์ว็ามสำเร็จ้ (Sustainability Awards of Honor) ต์่อเน่�องเป็นปีที� 4 ในพื่ิธุีมอบุรางวิัล 
SET Awards 2021 จัดโดย่ตลาดหลักทัรัพื่ย่์แห่งประเทัศ์ไทัย่และวิารสารการเงินธุนาค์าร 
 รางวิัล Sustainability Excellence ถ่อเป็นอีกหนึ�งรางวิัลอันทัรงเกีย่รติของตลาดทัุนไทัย่ 
ซึ�งมอบุให้กับุบุริษััทัจดทัะเบีุย่นทัี�มีค์วิามโดดเด่นในการดำเนินธุุรกิจตามแนวิทัางการพัื่ฒนา 
อย่่างย่ั�งย่่น เพื่่�อเป็นแบุบุอย่่างสำหรับุบุริษััทัจดทัะเบีุย่นอ่�น ๆ
 ทัั�งนี� กลุม่ไทัย่ออย่ล์ไดด้ำเนนิงานโดย่ยึ่ดมั�นในแนวิทัางการพื่ฒันาอย่า่งย่ั�งย่น่และแนวิปฏิิบุตัิ
บุนพื่่�นฐานของค์วิามรับุผิู้ดชอบุตอ่สังค์ม ผู้่านการดำเนินงานทัี�เป็นเลิศ์ โปร่งใส เพื่่�อให้ธุรุกิจเติบุโต
อย่่างมั�นค์งและย่ั�งย่่นทัั�งด้านสิ�งแวิดล้อม สังค์ม และบุรรษัทััภิิบุาล หรอ่ ESG (Environmental, 
Social and Governance) เพื่่�อบุรรลวุิสิยั่ทัศั์น ์“สรา้งสรรค์ค์์ณุิภิาพื่ชวีิติดว้ิย่พื่ลังงานและเค์มภีิณัิฑ์์
ทัี�ย่ั�งย่่น” พื่ร้อมขับุเค์ล่�อนสู่การเป็นองค์์กร 100 ปี ต่อไป
 ก่อนหน้านี� ไทัย่ออย่ล์ย่ังได้รับุการค์ัดเล่อกเป็นหนึ�งในราย่ช่�อ “หุ้นย่ั�งย่่น” Thailand  
Sustainability Investment (THIS) ประจำปี 2564 ของตลาดหลักทัรัพื่ย่์แห่งประเทัศ์ไทัย่  
ต่อเน่�องเป็นปีทัี� 7 อีกด้วิย่



Vision 2050: 
Time to Transform 

Business

 On December 1st, 2021, the 
Thailand Business Council for 
Sustainable Development (TBCSD) 
organized the “TBCSD Annual 
Seminar 2021: Vision 2050”. This 
event featured a special lecture 
from World Business Council for 
Sus ta inable  Development 
(WBCSD) which the global  

business network on Vision 2050: Time to Transform Business, presented by  
Ms. Diane Holdorf, Senior Executive of WBCSD. She said that Vision 2050: Time 
to Transform Business focused on business sectors around the world to realize their 
own position and review their role in a social responsibility in order to make the 
world more sustainable and approximately 9 billion people living better under the 
same world. We currently are facing a period of increasing severity of three major 
new issues such as climate emergency, nature loss, and inequality.
 As a business leader, WBCSD have a critical role to play to accelerate these 
challenging issues. From The 26th UN Climate Change Conference (COP26) in Glasgow, 
Scotland reported that slow progress in its global warming policy implementation 
over the past year which aims to push the global temperature control to no more 
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By: Ms.Supunnipa Wangngarm



than 1.5 °C but in fact, the implementation is still far from such target. If each 
country able meet their commitments to cut greenhouse gas emissions as pledged 
at the COP26 meeting which the average global temperature increases by the end 
of the century could limit global temperatures to 1.8 degrees due to the current 
implementation of global warming measures by countries is still very far from the 
goal of reducing global warming. While the COP26 summit week was underway 
then people around the world gathered to protest, particularly in Glasgow, with 
more than 100,000 people demonstrating in the city’s streets near the convention 
to claim leaders around the world turn to address global warming seriously and 
immediately because this problem has already affected communities around the 
world. Therefore, it is necessary that global businesses have to accelerate for  
building the trust by demonstrating their business leadership in their committed 
efforts to reduce their carbon dioxide and other greenhouse gas emissions  
seriously and immediately.
 Business sectors need to collaborative power to work and move forward on 
this urgent issue to transition to a resilience business by creating a positive impact 
on the environment more for net zero greenhouse gas (GHG) emissions and leading 
to a world of equality in the future. This action is in accordance with WBCSD’s Vision 
2050, which focuses on business sectors make a positive change for society and 
the environment rather than the sole expectation of profits by supporting and 
developing employees and shareholders, as well as respond to the needs of  
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stakeholders involved in all sectors. Moreover, business sector can develop solutions 
for works to increase efficiency and create a better change for businesses,  
communities, and society as a whole. And in accordance with the world’s vision 
2050 that businesses must show that no matter where the business is located or 
what any type or size of business then every business must be prepare the readiness 
for climate operations emergency, the rapidly increasing the loss of current nature 
resource, and social inequality by providing knowledge, making understanding and 
being able to manage various problems that may affect to operational performance, 
operational risk, and opportunity that may occur.
 Therefore, there are urgent issues for action to address the three business 
challenges such as climate emergency, nature loss, and inequality. Businesses must 
adapt the strategic and holistic approaches to create innovative for diversified 
management practices in order to avoid or risk mitigation then a good risk  
management process must be embedded in every step of the business operations 
and in every innovation that the organization creates, including creating  
opportunities throughout the business value chain of WBCSD member organizations 
for sustainable business operations.
 This can be seen from the operations of WBCSD member organizations such 
as the CP Group that have been selected as representatives of Thai businesses to 
join the Business Commission to Tackle Inequality (BCTI) which it brings together 
world-leading businesses and experts to tackle inequality and reduce inequality in 
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a concrete way by focusing on balanced action in all aspects of sustainable  
development in the global trend. It can be seen that fundamental objective of 
private business sector is for one side of maximize its profitability only which  
currently may not be enough anymore due to there is a major shift of capital- 
market investors, shareholders, and stakeholders that increasingly applied a concept 
of Environmental, Social, & Governance (ESG) criteria for their business. This is one 
of factors that is as important as traditional finance for capital markets and investors 
that are increasingly taking ESG issues into their investment considerations along 
with analyzing businesses’ financial data.
 Therefore, business sectors should priority on the management of ESG risks 
to prepare the readiness for prevention and adapt to various risks that may arise 
in the future which a company that operates responsibly and has the distinction 
of doing well in ESG then can help reduce the risk of business operation, also grow 
steadily and achieve sustainable success in the future as well. From the epidemic 
crisis of COVID-19 is reflecting more clearly in the financial and investment sectors 
that a well-prepared company incorporates ESG-based into all its activities to  
create business opportunities and attract investors then it can help increase  
efficiency and balance the organization for long-term sustainability which this is no 
less important than running a business according to the financial performance  
criteria only. 
 The Economy Energy Sector and Food & Agriculture Sector are play a key  
role in driving the transformation operations mentioned above. Due to these  
businesses mainly operate on Mobility & Transportation which it is necessary to 
consider innovation and technology that harmonize with nature and contribute to 
ecological balance according to the concept of “Built Environment” to solve issues 
resulting from such activities as well, including rethink in order to enhance the 
ability to manage their own business to be sustainable more. For example, product 
management to promote health & well-being for all, or the reprocessing of waste 
materials or products that need to be disposed of or recycled to minimize waste 
as much as possible due to the waste from these sectors has a huge impact on the 
climate. However, these business sectors cannot do everything on their own to 
expedite these problems alone so it is necessary to engage with various  
stakeholders to solve these issues by jointly determining such issues as an urgent 
agenda that the government needs to support such as policy formulation that 
encourage all sectors to have the most competitive business equal playing field.
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 Business organizations need to 
formulate appropriate corporate  
governance policies and guidelines that 
will help them lead their business to 
achieve its goals faster, including having 
the guidelines for financial management 
and assets in this sector in order to truly 
achieve the stated goals as well as  
combining the use of various financial 
mechanisms or tools, having to adjust 
the investment portfolio to suit the  
situation, and to monitor the investment 
results of various types of bonds so that 
the corporate investment portfolio can 
generate returns regularly. This is an 
important part of demonstrating the  
effectiveness of organizational manage-
ment to achieve different levels more 
clearly which this can be seen from 500 
of the world’s leading financial  
institutions, business people, bankers, 
insurers, and investors at the COP26 
meeting has a combined asset value of 
about 130 trillion US dollars (equivalent 
to 40 percent of global financial assets). 
They have announced a pledge to  
integrate its global climate change action 
program as the heart of its operations 
with financial support in technology or 
industry environmentally friendly in order 
to achieve the world goal of reducing 
greenhouse gas emissions and reducing 
the average global temperature  
according to the Paris Agreement.
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 The above ideas encourage change in the implementation of activities  
within the value chain of business sector to be more efficient which it also helps 
them to reflect on whether the reporting of the organization’s current performance 
is transparent and reliable, can be traced reversible, and how complete is. In  
addition, they should be awareness and importance of disclosing the company data 
that is accurate and timely in accordance with the rules set by various regulatory 
agencies, and fair to shareholders, investors, and the public by providing information 
enough to make a decision about investing in the company’s securities. The business 
organizations need to demonstrate these data to all sectors that they have strong 
governance in their management then this will help increase the efficiency of the 
organization operation in a new more sustainable way. because the business  
operation has nothing changed or a “Business as Usual” is no longer the right choice 
in this era. Business operation in a new way for sustainable growth by managing an 
organization with resilience and transformation, is a new way of working for an 
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organization which is the key to  
developing an organization towards the 
reduction of Net Zero Emissions in the 
near future. All of those is only possible 
when all relevant sectors require  
systematic solutions and unprecedented 
global collaboration. It is also important 
to understand these important key  
challenges by monitoring and reviewing 
progress on the implementation of Vision 
2050 and the 2030 Agenda for  
Sustainable Development to define the 
vision or destination that the organization 
or business sector is expected to achieve 
in the future.
 At the end of the special lecture, 
Ms.Diane Holdorf concluded that this 
session may contribute to all business 
leaders on the awareness of corporate 
r isk management based on good  
corporate governance for dealing with 
the risks and changes that may occur in 
the future by incorporating the concepts 
and practices of the “Sustainable  
Development Agenda” into every step 
of the business operation and slowly 
expanding these operations to all  
relevant sectors to achieve sustainable 
growth in the long-term and is ready to 
deliver a better world to the next  
generation.
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Energy&Climate Solution
By : Bangchak Corporation Public Company Limited

Bangchak Forms “Carbon Markets Club” 
with 11 Founding Members for Reiterating 
Commitment to Becoming a Sustainable 
Organization beyond 100 Years

 Climate Change as a result of human activity has affected nature, the  
environment, and will inevitably affect humanity and its various sectors once again. 
Most people remain unaware of the long-term impact their daily activities have on 
climate change. 
 In 2021, countries around the world, across both the private and public  
sectors, have begun to seriously address the issue, marking a critical turning point 
in resolving the problem of climate change to prevent global temperature  
increases, albeit through international cooperation, the execution of domestic plans, 
the collective effort of various industries and business to reduce carbon emissions, 
adapting business operations, as well as changing how energy is used in daily life 
to support more conservative and green approach to business to care for the only 
Earth we all collectively share.
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 Bangchak Corporation Public Company Limited, as the Energy Transition 
Leader conducting sustainable innovative business development in harmony with 
the environment and society, realizes the importance of the energy business on 
climate change, constantly evolving itself, and most recently setting the target to 
become a sustainable organization beyond 100 years (Bangchak 100X), Bangchak 
targets Carbon Neutrality by 2030, and Net Zero GHG Emissions by 2050.
 

 In early 2021, Bangchak Group, consisting of Bangchak Corporation Public 
Company Limited, BCPG Public Company Limited, BBGI Public Company Limited 
and leading partner Thai organizations established the Carbon Markets Club network 
to promote carbon credit trading and digital Renewable Energy Certificate (REC), for 
the first time in Thailand, toward becoming a Net Zero society. The network of 11 
founding member organizations consists of Bangchak, Electricity Generating Author-
ity of Thailand (EGAT), BCPG, BBGI, Charoen Pokphand Group Company Limited, The 
Shell Company of Thailand Limited, Kasikorn Bank Public Company Limited, Bank 
of Ayudhya Public Company Limited, Tetra Pak.(Thailand) Company Limited, Bang-
kok Industrial Gas Company Limited, and BTS Group Holdings Public Company 
Limited.
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 Chaiwat Kovavisarach, President and Chief 
Executive Officer of Bangchak Corporation Pub-
lic Company Limited stated that the effects of 
climate change have brought countries around the 
world to come together to maintain global tem-
peratures increase below 1.5°C to 2.0°C relative to 
pre-industrial levels. The energy transition from 
fossil fuels to green or clean energy is vital in this 
endeavor, but with limited progress, and in reality, 
fossil fuels are set to remain with us for many more 
decades. At the same time, green technology and 
innovation continue to require the support of gov-
ernmental measures or tax incentives.

 Carbon trading is critical in addressing this challenge. Entities or organizations 
that emit or benefit from heavy industry or use fossil fuels must have increased 
costs through carbon credit acquisition or alternative taxation, whereby the  
collected capital will be invested in the development of green industries. This has 
revealed non-tariff barriers from various countries, such as the European Green Deal 
which serves as the capital for renewable energy development. The Carbon Markets 
Club will enable us to prepare to meet these challenges and foster new trade 
opportunities.
 These 11 organizations who have supported the establishment of the Carbon 
Markets Club are committed to support, raise awareness, and promote carbon 
trading, including the Thailand Voluntary Emissions Reduction Program (T-VER) by 
the Thailand Greenhouse Gas Management Organization (TGO) (Public Organization) 
or the Renewable Energy Certificate by the Electricity Generating Authority of  
Thailand. The has set out to develop the present over-the-counter mode of trade 
into a digital platform that is convenient and modern, supporting e-registration with 
registration and accreditation agencies, as well as e-carbon trading, integrating 
Blockchain trading technology towards decentralized finance (DeFi), which is gaining 
in popularity.
 Moreover, the Club’s Founding Members debut carbon trading transaction, 
including carbon credit on T-VER and REC, joined by leading environmentalists  
Dr. Thon Thamrongnawasawat, marine scientist, Piphat Apiraktanakorn,  
environmentalist, and Pongsuk Hiranprueck, presenter for #beartai Beartai Hitech, 
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who purchased personal carbon credits to offset their daily greenhouse gas  
emissions, to raise social awareness that carbon trading is not limited only to  
organizations and companies. Everyone has a carbon footprint created from the 
emission of greenhouse gases in our daily lives, and everyone can help to reduce 
its effects by leading a low carbon lifestyle, and offsetting emissions by buying 
carbon credits. 
 The event recorded transactions of 2,564 tCO

2
e, equivalent to planting about 

298,140 trees or 1,491 rai of forest. The carbon credits provided by BCPG Public 
Company Limited and RECs provide by EGAT, will use the proceeds to fund  
environmental programs. At the end of September, the initiative recorded a total 
of approximately 15,000 tCO

2
e in carbon credit trading.

 Setting the target towards becoming a sustainable organization beyond 100 
years, Bangchak Group has balanced its business portfolio with green business 
through investments in BCPG and BBGI, as well as procuring new investment  
opportunities to add value and generate revenue from green businesses along 
global megatrends, adhering to the BCG Economy Model, in line with the Sufficien-
cy Economy Philosophy and national economic and social development strategies. 
This consists of three main economic activities, namely Bio Economy, which focus-
es on the efficient utilization of biological resources and through technology and 
innovation convert these resources into high value products; Circular Economy, 
which focuses on maximizing value from the usage of resources, raw materials, and 
products; and Green Economy, which focuses on sustainable development  
solutions, as an approach to business that adds economic and social value, and 
sustainability to the company and its stakeholders.
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Energy&Climate Solution
By : Esso (Thailand) Public Company Limited

ExxonMobil Low Carbon Solutions 
to commercialize emission-reduction technology

 Dr. Taweesak Bunluesin, manager of Public 
and Government Affairs of ExxonMobil Ltd, has 
shared the latest progress of Exxon Mobil Corporation 
in the setting up of ExxonMobil Low Carbon Solutions 
to commercialize emission-reduction technology.

 ExxonMobil affiliates in Thailand currently include Esso (Thailand) Public 
Company Limited, ExxonMobil Limited and ExxonMobil Exploration and Production 
Khorat Inc.
 The Corporation’s new business of Low Carbon Solutions is aimed to  
commercialize and deploy technology from extensive, industry-leading R&D  
portfolio with initial focus on carbon capture and storage (CCS), a technology  
recognized as critical to achieving Paris Agreement climate goals.  Currently, the 
new business is advancing plans for over 20 new CCS opportunities to enable  
large-scale emission reductions.
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 CCS is the process of capturing CO
2
 that would otherwise be released into 

the atmosphere from industrial activity, and injecting it into deep geologic formations 
for safe, secure and permanent storage. The United Nations Intergovernmental 
Panel on Climate Change and the International Energy Agency agree that CCS is 
one of the most important low-carbon technologies required to achieve societal 
climate goals at the lowest cost. CCS is also one of the only technologies that could 
enable some industry sectors to decarbonize, including the refining, chemicals, 
cement and steel sectors.
 ExxonMobil has more than 30 years of experience in CCS technology and was 
the first company to capture more than 120 million tonnes of CO

2
, which is  

equivalent to the emissions of more than 25 million cars for one year. The  
company has an equity share in about one-fifth of global CO

2
 capture capacity and 

has captured approximately 40 percent of all the captured anthropogenic CO
2
 in 

the world.
  ExxonMobil Low Carbon Solutions will also leverage ExxonMobil’s significant 
experience in the production of hydrogen which, when coupled with CCS, is likely 
to play a critical role in a lower-carbon energy system. Other technology focus 
areas in ExxonMobil’s low carbon portfolio will be added in the future as they 
mature to commercialization. 
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 New CCS  p ro jec t s  and  
partnerships under evaluation 
include:
     •  U.S.  Gulf Coast –  
ExxonMobi l  i s  assess ing  
multiple CCS projects along the 
U.S. Gulf Coast that have the  
potential to collect millions of 
tonnes of CO

2
 from industrial 

sources for storage in onshore 
a n d  o f f s h o r e  g e o l o g i c  
formations. Included in these 
projects is a CCS hub concept 
in Southeast Texas. 
    •  Wyom ing ,  USA  –  
ExxonMobil has progressed 

permitting for the expansion of its La Barge CCS facilities, which could enable an 
additional one million tonnes of CO

2
 per year to be captured. Existing facilities 

currently capture approximately 7 million tonnes per year, which is the largest 
amount of CO

2 
captured by any industrial facility in the world. 

 • Netherlands – ExxonMobil has executed a joint development agreement to 
advance its interest in the Port of Rotterdam CO

2
 Transportation Hub and Offshore 

Storage project, known as Porthos. The Porthos project aims to collect CO
2
  

emissions from industrial sources and transport them by pipeline to depleted North 
Sea offshore gas fields. Porthos and its potential customers have applied for EU 
and national support mechanisms. ExxonMobil also participates in the H-Vision 
study into large-scale production of low-carbon hydrogen in Rotterdam.
 • Belgium – ExxonMobil is participating in the multi-stakeholder CCS project 
at the Port of Antwerp, Europe’s largest integrated energy and chemicals cluster. 
The project, which would collect CO

2
 emissions from industrial sources for storage, 

recently applied for support from the European Union.
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 • Scotland – Through its joint venture in the SEGAL system in Northeast  
Scotland, ExxonMobil is progressing discussions to support the Acorn project, which 
will collect CO

2
 from the St. Fergus gas processing complex for transport and  

storage in offshore gas reservoirs. 
 • Singapore – ExxonMobil is planning a CCS hub concept to capture, transport 
and permanently store CO

2
 generated by industrial activity in the Asia-Pacific region. 

The project concept is based on a plan to capture CO
2
 emissions from Singapore 

manufacturing facilities for storage in the region.
 • Qatar - ExxonMobil is a partner in several existing joint ventures with Qatar 
Petroleum that operate a CCS project with an annual capacity of 2.1 million tonnes 
at Ras Laffan. ExxonMobil is evaluating opportunities to add additional capture 
capacity in the region.
 ExxonMobil is collaborating with multiple partners across industry, academia 
and government to advance carbon capture technologies to reduce costs and 
enhance scalability. This includes the company’s work with FuelCell Energy to 
advance carbonate fuel cell technology to more efficiently capture CO

2
 from  

industrial facilities, and Global Thermostat, a collaboration to advance efforts to 
capture CO

2
 directly from the air.  

 Dr. Taweesak concluded that CCS opportunities can become more  
commercially attractive through government policy such as the United States tax 
credit 45Q, which ExxonMobil supports, and other supportive policies in the  
European Union, Canada and Singapore.  Since 2000, ExxonMobil has spent more 
than $10 billion to develop and deploy higher-efficiency and lower-emission  
energy solutions across its operations. The company works with about 80  
universities in the United States, Europe and Asia to explore next-generation  
energy technologies. 



82

Energy&Climate Solution
By : Thai Oil Public Company Limited

Thaioil sends support and care 
during the COVID-19 crisis through 
its Delivering Energy, Lifting Spirits 
campaign, helping to ensure 
widespread vaccine distribution 
and extensive medical services

 Due to the rapid widespread of the COVID-19 Delta variant, which has caused 
a sharp spike in the number of infections, frontline medical and healthcare person-
nel have been working tirelessly to cope with the situation. With a commitment to 
help elevate the quality of life in the community and the society for a better future 
together, Thaioil, as Thailand’s provider of energy security for 60 years, has  
initiated the “Delivering Energy, Lifting Spirits” campaign, which aims to play a 
role in boosting the morale of medical and healthcare professionals in their fight 
against COVID-19. The campaign, worth over 12 million baht, involves many forms 
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of support, including the delivery of fuel and chemical cleaning products to public 
health agencies to facilitate the vaccination drive and increase the efficiency of the 
transportation of medical instruments and supplies. 
 Thaioil has been providing fuel and chemical sanitizing products to several 
public health agencies and other organizations, namely the Department of Health, 
the Ministry of Public Health, the Thai Red Cross Society, Siriraj Hospital, and Chu-
lalongkorn Hospital. In conjunction with PTT Group, the company has also provid-
ed fuel support to 13 provinces, set up COVID-19 screening units and end-to-end 
COVID-19 field hospitals, provided fuel support to the Office of the Supreme Patri-
arch’s Secretary for the cremation of COVID-19 patients at temples across the 
country, and provided fuel support to the Federation of Thai Industries for the 
delivery of Care Boxes (survival kit boxes) to patients under home or community 
isolation. 

 The “Delivering Energy, Lifting Spirits” campaign has also provided the 
much-needed fuel support to MT Pakpoom Dejhasadin or Mor Lab Panda’s “Back 
Home” project, which helps return COVID-19 patients to their hometowns for further 
treatment. Fuel support has also been supplied to Chonburi Provincial Public 
Health Office and Sriracha District Public Health Office for essential medical 
transportation. Moreover, the campaign has played a significant role in facilitating 
the operation and management of the COVID-19 vaccination center at Ao Udom 
Community Center in Chonburi to ensure a quick and efficient vaccination process 
for Laem Chabang and Sriracha residents. The community surrounding the  
company’s refinery also received alcohol gel sanitizer and disposable face masks 
for COVID-19 protection.
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 Mr. Wirat Uanarumit, Chief Executive Officer and President, 
Thai Oil Public Company Limited, said, “The Delivering Energy, 
Lifting Spirits” campaign stems from the need to contribute to the 
society in helping the public overcome the COVID-19 crisis. As 
mass vaccination is of top priority in creating immunity, we have 

joined forces with several public health agencies to ensure widespread vaccine 
distribution and have cooperated with the private sector on transporting COVID-19 
patients to their hometown hospitals for treatment. Support has also been given 
to teams of volunteers who help facilitate the hospitalization process for COVID-19 
patients. We sincerely hope that our contribution plays a role in the successful 
concerted efforts to provide aid and care to the Thai people during these challeng-
ing times.
 Prof. Dr. Prasit Watanapa, dean of the Faculty of Medicine Siriraj Hospital, 
said, “The support that Siriraj Hospital received from various organizations, partic-
ularly from Thaioil’s “Delivering Energy, Lifting Spirits” campaign, has significantly 
improved the efficiency of vaccine distribution, medical transportation, and other 
forms of proactive COVID-19 measures. Support in the forms of fuel for medical 
service vehicles and chemical disinfectants has lessened our financial burden and 
helped advance our efforts to provide care for the general public. Bolstered by the 
aid received from Thaioil, our medical and healthcare professionals will be able to 
fight to end the COVID-19 crisis with higher morale.” 
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 In line with its mission to “empower human life through sustainable energy 
and chemicals” and upon its 60th anniversary, “Thaioil’s “Delivering Energy,  
Lifting Spirits” campaign continues with its activities that aim to share values with 
the society and provide support to the Thai people. We are hopeful and confident 
that Thailand will make a safe and swift recovery from the COVID-19 crisis.



 As a listed state-owned commercial bank, Krungthai is committed
to operating its business while incorporating environmental, social and 
governance (ESG) principles and taking into consideration all groups of 
stakeholders. Technologies and innovations are used to respond to customer
needs and improve people’s quality of life as well as shareholders’ return, so 
that all stakeholders can grow sustainably in alignment with the Sustainable 
Development Goals (SDGs). 
 Green financing is one of the bank’s businesses that directly align with 
the SDGs. In 2020, the bank provided over 18 billion Baht green financing to 
businesses in renewable energy, clean energy and upcycling and recycling. 
Here are some success stories of green initiatives undertaken by the bank’s 
customers. 

Growing Together for Sustainability

Kings Eggs (Thailand)
Turns Chicken Manure
into Fortune
 Kings Eggs is a large chicken egg farming
company in Thailand. The company used to sell 
chicken manure as fish feed but the large amount of 
manure and its unpleasant odor caused a pollution problem
in nearby communities when it could not be disposed of fast 
enough. The company then came up with the idea of turning chicken 
manure into organic fertilizer. Krungthai Bank provided financing so the company could
build a fertilizer production line, allowing the company to turn chicken manure into  
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The Way For Sustainability
By : Krungthai Bank Public Company Limited
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 Ruamkamlarp Power Co.,Ltd. is another company of TRR Sugar Group. Its core 
business is sugar manufacturing so it has a lot of bagasse, a byproduct of the sugar 
production process, which needs to be disposed of in a way that does not have a 
negative impact on the environment and nearby communities. Financed by Krungthai 
Bank, the company built a biomass power plant equipped with ESP technology to 
generate electricity from the leftover bagasse. THE ESP technology employed could 
remove 99.5% of particles smaller than 1 micron and reduce PM2.5 in the air. As a 
result, the company could reduce dust, sulfur dioxide and nitrogen dioxide in the 
emitted air by approximately 50%. 
 At present, Ruamkamlarp Power can produce approximately 140 kilowatts of 
electricity, worth around 420 million baht, per year. The electricity is used in the sugar 
manufacturing facility and the biomass power plant, distributed to around 300 households
in the surrounding area and around 30% of the electricity generated is sent to the 
Provincial Electricity Authority. This helps to reduce the need to import electricity and 
the use of fossil fuels electricity. 

Ruamkamlarp Power
Turns Sugarcane Bagasse
into Electricity

#SustianableBanking
#GrowingTogetherforSustainability

In alignment with its “Growing Together for Sustainability” vision,
Krungthai Bank will continue its endeavor to conduct its business

with environmental, social and governance responsibilities to build
sustainable growth. 
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The Way For Sustainability
By : Doi Kham Food Products Co.,Ltd.

“Kae-Lang-Kep” due to every box has the 
value for Sustainable to be Zero Waste Society

 Nowadays, the world is fulfilling with pollution and environmental issues. 
Garbage is one of a cause that affected by humans convenience supporting. Most 

of the garbages cannot decompose natural-
ly, so they become a global problem in all 
dimensions. That is the original idea of the 
Zero Waste Society with recycling and repro-
cessing to minimize the amount of waste. 
Moreover, these ideas are the new concept 
of world development coupled with sustain-
ability.
 Doi Kham is a social enterprise. One 
of the aim missions that Doi Kham has always 
paid attention about sustainable environmen-
tal protection. Such as the waste reduction 
from UHT boxes and juice boxes, through an 
activity named “Kae Lang Kep”; unpack, 

wash, and collect under The Green World Project. First, unpack a UHT box or juice 
box and then clean it into the recycling process before using it again.
 Previously, Doi Kham has campaigned with their staff before expanding to 
the public and consumers. Next stage, Doi Kham is inviting other organizations both 
the public and private sectors join as a partner to achieve real sustainability.
 The purpose of this activity is a continuation from King Rama IX about max-
imum utilization from the waste resources to reduce the volume of garbage. More-
over, it helps push forward an attitude and cultivate sustainable environmental 
conservation for society and personnel in various organizations. Furthermore, that 
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creates motivation in behavior changes to participate 
in reducing waste. Increasingly the channel for the 
collection of the UHT boxes correctly before  
bringing to the recycling process. Besides, increasing 
creativity as a processed product that is ready to be 
used again.
 Today, Doi Kham is researching and develop-
ing with partners about the process of recycling for 
the Doi Kham UHT box. To create the new processed 
product and ready to use again, for example, a  
multipurpose chair as the water jar shape, pallet, 
traffic cone, plant pot. These products have been 
reused into practice by Doi Kham and other  
organizations that are partners of the activities “Kae 
Lang Kep”. In the future, they will make various 
products and design styles for supporting direct  
demand.
 In addition, Doi Kham also sent all of the UHT 
boxes from activities “Kae Lang Kep” under Doi Kham 
brand to the “Thai Green Roof Project” Friends in 

Need (of “PA”) Volunteers Foundation, Thai Red Cross to take advantage and  
deliver to the community. In 1,000 kilograms of the Doi Kham juice box, it can 
reduce cutting up to 24 large trees. Also, carbon dioxide (CO

2
) absorb which it 

launches into the atmosphere up to 112 kilograms.



91Green Society by TBCSD

 A Green Roof from the recycle 
box is 1 X 2.40 m., which uses 
around 2,000 boxes in produc-
tion. The properties of the green 
roof are durable, fireproof, not 
using the heavy structure, not 

absorbing water, no heat, no mold, and save 
energy. 
 A multipurpose chair looks like a water jar 
made of about 888 recycle boxes. A pallet, the 
standard size is 100 x 120 cm. must use about 
1,550 boxes, and they use 712 boxes per traffic 
cone. The plant pot is perfect for placing on your 

desk, or the shelf only uses 13 boxes.
 To be a participant in the activity “Kae Lang Kep” 
only bring the Doi Kham UHT box 200 ml., 500 ml., and 
1,000 ml. That had already through the process of un-
packing, washing, and collecting. Every box size has the 
value of 1 bath, which can be redeemed for a discount 

instead of the cash  at all Doi Kham stores from today - 31 
December 2023. The consumer can collect the Doi Kham 
U H T  b o x  f o r  a  d i s c o u n t  o r  g e t  r e c y c l e d  
products. 
 Donation of UHT boxes of other brands has to be 
processed unpacking, washing and collecting. It can be a 
part of reducing cutting trees and waste, but could not get 
the reward.
 However, there is a decrease of waste with the  

activities “Kae Lang Kep” from Doi Kham also hope to be a part of support to Thai 
citizens realize to Zero Waste society seriously by using the Circular Economy idea 
or Recycling of raw materials into cycles instead of disposable for lasting happiness.
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Eco-Labeling
By: Dr.Chuttree Phurat

 Sustainability concepts and practices 
are essential to protect our planet. It also 
improves the quality and safety of life to 
everyone. Therefore, the business sector has 
applied this concept to the production of 
their products and business development to 
social benefit while reducing environmental 
impact. As well as paper products manufac-
turers who are members of Thailand Business 
Council for Sustainable Development (TBCSD) 
like Double A (1991) Public Co., Ltd. and Siam 
Cement Group1 .
 Production of 1-ton paper requires 17 trees, 4,100 kWh of electricity, 31,500 
liters of water. It also releases more than 7 kg of chlorine used in paper bleaching. 
In order to meet the needs of use paper enough for Thai people, we need to cut 
about 55 million trees a year . If there is a sustainable business operation for paper 
products as the examples of manufacturers who got Green Label certification of 
printing and writing paper products. There are provisions that promote at least 50 
percent of the waste paper being recycled through the recycling process, reducing 

Business Sustainable Development: 
Part I Paper product

 1 ได้้การรับรองฉลากเขีียวสำหรับผลิตภััณฑ์์กระด้าษพิิมพิ์และเขีียน ในนาม บริษัท ผลิตภััณฑ์์กระด้าษไทย จำกัด้
 2 https://www.thaihealth.or.th/Content/20091-ร้้หรือไม่%20เราใช้้กระด้าษปีีละเท่าไร.html
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the use of forest resources and reducing the amount of paper waste turned into 
solid waste. Controlling the use of hazardous substances throughout the production 
process can reduce chlorine pollution in the process of bleaching pulp to the  
environment. In addition, there is a control over the use of electricity and the 
amount of fresh water in the production process by replace with clean energy and 
the treatment of waste water instead leading to reduce the costs in manufacturing 
process.
 The case study of carbon dioxide emissions from the production of printing 
and writing paper using 50 percent recycled pulp and control the production  
according to Green Label requirements. It was found that CO

2
 emission was reduced 

by approximately 80 kgC0
2
e per ton of paper production. Let’s safe our planet by 

using environmental friendly paper and support manufacturers who care about 
sustainable production.
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Vision to Action
By : Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd.

The concept of driving business and caring 
for the society of Ajinomoto Group

Help extend the healthy life expectancy of

1 billion people
Reduce our environmental impact 

by 50%

Ajinomoto Group Objectives

The Ajinomoto Group (the Group) aims to achieve its vision for 2030 to become a

“solution-providing group of companies for food and health issues.”

By concentrating our management resources on resolving food and health issues,

we will work to reduce environmental impacts and regenerate the environment,

as well as to promote better health and life, and thus enhance our corporate value
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Ajinomoto Group Vision

Contribute to greater wellness for people worldwide,

unlocking the power of amino acids to resolve the food and health issues

associated with dietary habits and aging.

Outcome

ASV Management
The Ajinomoto Group has grown by pursuing ASV (The Ajinomoto Group 

Creating Shared Value).
ASV represents our unchanging commitment to help resolve social issues and 

create value through our business.

By 2030, reduce our environmental
impact by 50%, while improving

business performance

About the Ajinomoto Group

By 2030, help extend the
healthy life expectancy of

1 billion people
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 In 1908, Prof. Dr. Kikunae Ikeda of Tokyo University discovered that the  
umami component of kombu (kelp) broth is glutamic acid. The history of the  
Ajinomoto Group began soon thereafter when Mr.Saburosuke Suzuki II, who shared 
Dr. Ikeda’s commitment to “make a simple diet more delicious and improve 
the nutrition of Japanese people with umami” launched the world’s first  
umami seasoning, AJI-NO-MOTO®, in 1909. For over a century, our founding  
aspiration of “Eat Well, Live Well.” has guided us as we have unlocked the power 
of amino acids to create foods, such as low-sodium dishes without compromising 
deliciousness, that are both healthy and delicious.
 51 years later, the first “AJI-NO-MOTO®” factory outside Japan was estab-
lished in Thailand, operated by Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd., officially registered 
on April 29, 1960. More than a century the company has gone through immense 
diversification with the establishment of Ajinomoto Group of Companies in Thailand 
with 7,000 staff approximately, manufacturing various products and services such 
as seasonings, instant noodles, processed foods, frozen foods, beverages, and etc.
 The Ajinomoto Group is the world’s leading manufacturer of amino acids. For 
many decades Ajinomoto Co. has contributed to food culture and human health 
through the wide-ranging application of amino acid technologies. Today, the com-
pany is becoming increasingly involved with solutions for improved food resources, 
human health, and global sustainability, now operating in 35 countries and regions 
concentrated in the six core businesses of Sauce & Seasonings, Quick Nourishment, 
Solution & Ingredients (S&I), Frozen Foods, Healthcare, and Electronic Materials.
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■ Ajinomoto Animal Nutrition Group, Inc.
■ AJINOMOTO BAKERY CO., LTD.
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Global Network（As of July 1, 2018） 
The Ajinomoto Group is globally expanding in a
wide range of business fields, with operations
spanning 35 countries and regions.   

Global network: 35 countries and regions
(including 122 manufacturing and packaging plants in 24 countries and regions) 
(Japan: 44; Other Countries: 78)
● Subsidiaries, Affiliates and Offices of Ajinomoto Co., Inc.
▲ Foods Plants (90)
▲ Amino Acids and Specialty Chemical Plants (23)
▲ Pharmaceuticals Plants   (1)
▲ Other Plants   (8)
Divisions are regional headquarters.

Note : １　Plants include packaging plants.
　　   ２　Not all plants are displayed on the map.
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    Six core businesses 
in the world of 

Ajinomoto

Sauce & Seasonings Quick 
Nourishment Solution & 
Ingredients Frozen Foods 

Healthcare Electronic 
Materials
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Ajinomoto Group Aims and Objectives
 The Ajinomoto Group is the world’s leading manufacturer of amino acids and 
operates a wide array of global businesses centered on its Food Products and 
Amino Science businesses. The Group is strengthening its adaptability to the rapid-
ly changing external environment and markets while remaining steadfastly dedicat-
ed to unlocking the power of amino acids to resolve food and health issues.
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Path toward the 2030 outcomes

 The Ajinomoto Group is working to reduce environmental impacts and regen-
erate the environment as well as to promote better health and life. We will ac-
complish this using innovation and value co-creation with various partners by fo-
cusing management resources on core businesses, combining the power of amino 
acids with our ability to create new value, and expanding empathy toward our 
purpose to resolve food and health issues. In turn, we will increase customer val-
ue and seek to realize both outcomes of helping extend the healthy life expectan-
cy of one billion people and reducing our environmental impact by 50% by 2030.

Cycle for increasing corporate value

 Similar to its creation of umami seasoning AJI-NOMOTO® from efforts to 
discover what gave kombu (kelp) broth its distinctive taste, the Ajinomoto Group 
has expanded the possibilities with the power of amino acids while refining its 
ability to create new value, extending its business reach from foods into healthcare 
and electronic materials. Also, by fostering empathy toward our purpose, we have 
enhanced employees’ ASV engagement and built ecosystems with diverse partners 
linking this purpose. Looking ahead, we will increase customer value using value 
co-creation driven by innovation and ecosystems, and sustainably enhance corpo-
rate value by continuously implementing the cycle for creating economic value.

Social Value Created

 The Ajinomoto Group’s business is supported by the sustainability of food 
sources, such as main raw materials and ingredients that form the foundation of 
deliciousness and nutrition. Currently, we are approaching the planetary boundar-
ies, requiring urgent countermeasures to regenerate the natural environment. 
Therefore, first we will work to make food systems that deliver foods to customers 
more resilient while reducing environmental impacts by responding to climate 
change among others. Through these efforts we will also contribute to the regen-
eration of the environment. ASV engagement and built ecosystems with diverse 
partners linking this purpose. Looking ahead, we will increase customer value using 
value co-creation driven by innovation and ecosystems, and sustainably enhance 
corporate value by continuously implementing the cycle for creating economic 
value.
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Our Mission is to contribute to the world’s 
food and wellness, and to better lives for 
the future.

Corporate Message

Contribute to greater wellness for people 
worldwide, unlocking the power of Amino 
acids to resolve the food and health issues 
associated with dietary habits and aging.

Eat Well, Live Well

ASV represents our unchanging commitment: 
With our stakeholders and businesses, we 
help resolve society’s issues, leading to the 
creation of economic value.

  Mission 1: Create Healthy Living Society “Eat Well , Live Well 
Partner”

 Creating “Eat Well, Live Well” is one of mission that Ajinomoto has contin-
uously contributed for may year, started from creating life among our employees 
before expending to Thai Society through product development, promoting  
nutrition improvement for all generations and various activities that helps promote 
“Eat Well, Live Well” society.
 Promote “Eat Well,Live Well” for our employees
 • “Upgrade Annual Health Check Up Program” Project by adding HDL,  
LDL, Liver function, Kidney function and Uric acid so that the employees can  
visualize their health’s condition.

Mission

Vision

Value = ASV
(The Ajinomoto Group 
Creating Shared Value)
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 • Healthy Activity under “iCHANGE iSHAPE fit & firm project”, to raise Healthy 
awereness in employees to change their lifestyles and behaviors by giving  
motivation to start exercising along with receiving good nutrition tips from  
professional trainers 

 •  “Canteen Improvement” Provide Healthy menu for empoyees’ lunch meal 
e.g. Low sodium menu , Low cholesterol menu or Balanced diet menu. 
 Promote “Eat Well, Live Well” for Thai society
 • Launch product to reduce the amount of sodium, sugar 

 • Amino acids based product for athietes and people who love playing sports

  • “Thailand Victory Project” was launch in 2018 to support Thailand  
woman’s national volleyball team and the Badminton Assiciation of Thailand under 
the Royal Patronage of His Majesty the King in 2020 repectively



101Green Society by TBCSD

Mission 2 :Maximize Food Resources “Thai Farmer Better Life”

 “Maximize Food Resources”, this is what Ajinomoto always have thought 
over while operating our business. At first, the company helps uplift the quality of 
life for Thai farmers in a sustainable manner, spanning the whole supply chain, from 
upstream to downstream through various activities such as
  Provide cultivation knowledge to Thai farmer, especially Cassava farmer in 
Soil improvement and tapioca species development. 

 Promote new technology and innovation to Thai farmers e.g. using drone for 
hormone and pesticide spraying for cassava filed to reduce man power, working 
hour, cost, specialty, to reduce the risk of health issue from agricuture material of 
farmers.

 Development Co-product to be liquid fertilizer “Ami-Ami”, from leftover 
broth from the MSG manufacturing process to give back and to be used in agricul-
tural sector.  
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 Solve the issues of farmers by driving force to implement “Weather Index 
Insurance” for Cassava farmer.

Mission 3: Uphold Global Sustainability “Green Technology for  
Better Earth Partner”
 
 The Ajinomoto Co.,(Thailand)Ltd., strive to uphold global sustainability. Thus, 
every business activities always concerns to the use of environmentally-friendly 
technology since Raw material until product distribution activities.

Raw Material

Procurement

Production Distribution Sales Customer

· procure environ-
ment friendly raw 
materials
· Sustainable 
agriculture by 
co-products for 
chemical fertilizer 
reduction and 
productivity up 
with lower cost.
· Strengthen 
tapioca starch 
supply chain by 
Thai farmer better 
life project.

·Reduce green-
house gas emis-
sions by renew-
able energy 
source
· New technology 
introduction in 
production 
process for energy 
consumption 
reduction, water 
reduction
· Reduce food loss 
at production sites

· Reduce fuel in 
transportation 
activities

· Implement 
appropriate 
methods of 
delivering prod-
ucts, services and 
information to 
customers
· Reduce product 
returns and 
product disposals 
by improving 
supply chain 
management

· Reflect customer 
feedback on 
developing and 
improving prod-
ucts and services
· Provide appropri-
ate information on 
packaging 
· Use environmen-
tally friendly 
packaging 
materials
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1. Respond to Climate Change by Greenhouse gas emission reduction
 Climate change is major global issue now. Ajinomoto aims to reduce green 
house gas 50% by 2030. Renewable Energy was promoted in factories. Rice husk 
was selected as fuel source which reduce fuel oil usage , Solar cell for electric 
generation.

Renewable Energy for Greenhouse gas reduction at Ayutthaya plant

Solar Rooftop was installed in three plants to generate electricity to replace 
purchase electricity from government and reduced greenhouse gas by clean 

energy technology.

2. Water resource management
 Ajinomoto was well aware that Climate change affects the amount of water 
in each area’s water resources. This creates the risk that the water supply is insuf-
ficient to meet the demand at certain times. We therefore have a plan and water 
management as well as improving the efficiency of water use within the production 
process. Ajinomoto continuously improves the process of using water throughout 
the product life cycle with quality and continuity with the 3Rs principle of reducing 
water use, reuse of water and recycle. We set up goal of water management to 
reduce the use of water by 92% within 2025 with the base year 2005
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3. Reducing plastic waste
 Ajinomoto has set a goal to reduce plastic waste to zero* by 2030. We launched 
a project “Project Zero” in Mar.2020. Under this project, we pursue two main goals:
(1) reduce plastic usage and (2) develop conditions needed for recyclability as  
resources. To reduce usage, we are thinning and downsizing packaging. To develop 
conditions needed for recycling, we will consider introducing mono-material plastic 
packaging that is easy to recycle as resource.
 Remark : *Eliminating plastics that are released into the environment without being 

recycled or reused.

4. Food Loss Reduction
 Ajinomoto realize the importance of food loss and waste management which 
is now a global issue and is one of the United Nations Sustainable Development 
Goals (UN SDG 12.3). Ajinomoto is a food business, is committed to tackling food 
loss and waste in its operations and to promoting food loss and waste reduction 
throughout the value chain with the aim of ensuring sustainability in production 
and consumption, building food security and mitigating the impact on climate 
change. Ajinomoto is committed to supporting the achievement of the United 
Nations international goal of reducing food loss and waste 50% in business  
operation. 

5. Sustainable Procurement by promoting Use of Sustainable Paper for Green 
Society
 Ajinomoto company is promoting procurement of paper containers based on 
procurement guideline. The guideline define paper that is sustainable as paper that 
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is not derived from deforestation in areas of high conservation value and paper that 
is procured from providers that produce it through proper procedures in accordance 
with laws and regulations of the production areas and with international human 
rights standards. Sustainable paper includes paper certifies by the Forest Steward-
ship Council (FSC) as well as recycled paper and paper made from FSC controlled 
Wood. In FY2021, 93% of Ajinomoto company paper containers in Thailand was 
sustainable.
 Today, when we are reaching the planetary boundaries, implementing counter-
measures to help regenerate the environment is an urgent task for the Ajinomoto 
Group. We believe that we can only implement initiatives aimed at extending healthy 
life expectancy in a sustainable manner by reducing our environmental impact, 
such as responding to climate change, ensuring sustainability of food resources, 
and conservation of biodiversity.
 For each of these, we have set targets not just for our own activities but also 
encompassing the entire lifecycle. We aim to achieve them through increased col-
laboration with outside partners.
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Member Activities

 

By: Ms.Pinyada Charoensin

 On December 1, 2021, the Thailand Business 
Council for Sustainable Development (TBCSD) held 
the 2021 TBCSD Annual Seminar: Vision 2050 served 
as a knowledge sharing and collaborative platform 
for TBCSD’s members and its partners to exchange 
their experience and learn about the sustainable 
development trends. The Annual Seminar featured 
1) keynote speech on “Role of the Private Sector 
in Sustainable Development and the 13th National 
Economic and Social  Development Plan  
(2023-2027)”; 2) knowledge sharing on “Vision 
2050: Time to Transform Business” by WBCSD,  
3) Announcement of TBCSD’s Achievement by the TBCSD’s Executive  
Committee, 4) Seminar on “Roles of Alliances in Supporting the Sustainability of 
the Thai Business Sector through collaboration with TBCSD” by the CEOs of  
TBCSD’s collaborative partners; 5) Visions of the CEO of TBCSD’s new member 
organizations ; and 6) Announcement of TBCSD Commitment to accelerate 
business towards sustainability.
 Mr. Prasert Bunsumpun, Chairman of TBCSD served as the Chair of the  
Annual Seminar and delivered the opening remarks. There Annual Seminar was 
attended by 450 of CEOs, managements and partners representing over 40 TBCSD 
member companies and partner organizations. 
 In addition, the Annual Seminar was broadcasted on the following channels: 
(Facebook Thailand Environment Institute, National Economic and Social  
Development Council (NESDC) and TBCSD’s collaborative partners). 

TBCSD partners with 5 key  
agencies of the country showing 

a commitment to drive Thai  
businesses towards sustainability
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      Keynote speech on “Role of the 
Private Sector in Sustainable Devel-
opment and the 13th National Eco-
nomic and Social Development Plan 
(2023-2027)” by Mr.  Danucha 
Pichayanan, Secretary General of  
the National Economic and Social 
Development Council (NESDC). 
 Mr. Danucha Pichayanan 

shared with the meeting that the tremendous socio-economic challenges we are 
facing now, clearly show us the needs of emergency responses to drive sustainable 
development, especially, for Thailand to achieve the UN Sustainable Development 
Goals (SDGs) and the 20 years National Strategy. Thailand is currently developing 
the 13th National Economic and Social Development Plan (13th NESDP) prioritizing 
the enhancement of the nation’s capacity and development of the country to cove 
with the rapid global movements and trends. The 13 milestones of the 13th NESDP 
reflect curtail development issues which will transform Thailand to the “progressive 
society with sustainable economic growth”. Due to its capacity in encouraging the 
changes throughout the value chain, the private sector is one of the key partners 
which can help accelerate the transformation and create significant impacts  
toward sustainable production and consumption while efficiently using the natural 
resources and minimaxing negative environmental impacts. To timely and success-
fully achieve the ambitious goals of the 13th NESDP, all of the stakeholders must 
unite and take concrete take actions. 

 Knowledge sharing on “Vision 2050: 
Time to Transform Business” by Ms. Diane 
Holdorf, Senior Executive, WBCSD. Ms. Diane 
Holdorf shared with the meeting that in 
March 2021, WBCSD launched Vision 2050: 
Time to Transform Business. This Vision  
2050 set up new objectives on how  
businesses must pay it parts to mainstream 

their potentials and fulfil the social responsibilities. The Vision focusses on transform 
to a world in which more than 9 billion people are able to live well, within  
planetary boundaries through addressing the 3 critical global challenges on climate 
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change, nature lost and inequality. She emphasized that business leaders have 
critical roles to play because no matters where the businesses are located, they 
are certainly impacted by these global crisis. The COVID-19 pandemic has showed 
that strong financial performance alone is not enough for surviving and glowing in 
the dynamics and unpredictable situations. Therefore, companies must also  
integrate ESG criteria in their operations in order to manage risks and identify new 
opportunities. In addition, all other sectors must work together. Last but not least, 
supports from the government to set the right policies and regulatory frameworks 
are important to generate ecosystem where this transition can be accelerated by 
all the stakeholders. 
 Announcement of TBCSD’s achievement: The Executive Committee of 
TBCSD led by Mr. Prasert Bunsumpun, Chairman of TBCSD; along with the Executive 
Committee members: Dr. Arak Sutivong, President of the Siam Commercial Bank 
Public Company Limited; Mr. Ninnart Chaithirapinyo, Chairman of the Board of 
Toyota Motor Thailand Company Limited; Mr. Chatchai Luanpolcharoenchai,  
President of Dow Thailand Group; Mr. Roongrote Rangsiyopash, President & CEO, 
SCG; Mr. Chawalit Tippawanich,  President and Chief Executive Officer of IRPC  
Public Company Limited; Mr. Boonyanit Wongrukmit, Governor of Electricity  
Generating Authority of Thailand; Mr. Somchai Lertsutiwong, Chief Executive Officer 
of Advanced Info Service Public Company Limited; and Dr. Wijarn Simachaya,  
Secretary General of TBCSD and President of Thailand Environment Institute shared 
the key achievements of TBCSD and the contributions of TBCSD to the national 
sustainable agenda in 2021, and TBCSD’s direction of 2022. In 2021, TBCSD and its 
collaborative partners work together with the relevant national agencies to address 
the environmental issues including PM2.5, climate change, plastic and electronic 
waste and biodiversity. TBCSD developed action plans contributing to the  
solutions which private companies can take. Additionally, TBCSD facilitated 
multi-stakeholder participation to implement the plans. TBCSD also systematically 
recorded the relevant data and use them for evidence-based decision making and 
impact tracking. The key national collaborative partners are 1) Federation of  
Thai Industries, 2) Board of Trade of Thailand, 3) Securities and Exchange  
Commission, Thailand 4) Stock Exchange of Thailand and 5) Thailand Greenhouse 
Gas Management Organization (Public Organization). Furthermore, TBCSD is one of 
the WBCSD’s regional network.
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 In addition to taking parts of the solutions for tackling the environment and 
sustainable issues, TBCSD contributed to the relief and prevention of COVID-19 
pandemic during the outbreaks in Thailand. To help the country and the people 
during this difficult time, TBCSD Contribution to COVID-19 relief and prevention.

TBCSD’s Executive Committee at the Announcement of  
2021’s Achievement and 2022 Direction

 Seminar on “Roles of Alliances in Supporting the Sustainability of the  
Thai Business Sector through collaboration with TBCSD” by CEOs of TBCSD’s  
collaborative partners: The seminar was delivered by 1) Mr. Supant Mongkolsuthree, 
Chairman of Federation of Thai Industries, 2) Mr. Sanan Angubolkul, Chairman of 
Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand, 3) Ms. Ruenvadee 
Suwanmongkol, Secretary-General of Securities and Exchange Commission, Thailand, 
4) Dr. Pakorn Peetathawatchai, President of Stock Exchange of Thailand and  
5) Mr. Kiatchai Maitriwong, Executive Director of Thailand Greenhouse Gas  
Management Organization (Public Organization).
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 CEOs of TBCSD’s collaborative partners delivering seminar on 
“Roles of Alliances in Supporting the Sustainability of the Thai 

Business Sector through collaboration with TBCSD”

 Visions of TBCSD’s new member organizations in 2021: The TBCSD’s new 
members shared their company’s missions and commitment on sustainable  
development are  Mr. Pipatpong  Israsena Na Ayudhya, President and CEO of  
Doi Kham Food Products Co.,Ltd., Ms. Siwaraya Sritirat, Chief Operating Officer of  
Saint-Gobain Thailand, Mr. Ichiro Sakakura, President of Ajinomoto Co., (Thailand) 
Ltd. and Mr. Patompob Suwansiri, Deputy Chief Executive Officer & Chief  
Commercial Officer of Thaicom Public Company Limited.
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 Announcement of TBCSD Commitment on “ Transforming of Thai business 
towards sustainability”. The CEOs, Presidents and Leaders of 40 TBCSD’s member 
organizations and the 5 collective partner organizations reaffirmed their  
commitments to drive the transformation to Thai’s business to sustainability and 
move Thailand toward low carbon society.   

 Announcement of TBCSD Commitment on “ Transforming of 
Thai business towards sustainability”.
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PR News

4 plants of Dow Thailand receive Green Industry Level 4 
Awards from Ministry of Industry

 BANGKOK – 30 November 2021 – Dow Thailand Group has recently received 
the ‘Green Industry Level 4 (Green Culture)’ awards from Mr. Wanchai Phanomchai, 
Director-General of the Department of Industrial Works, Minister of Industry, in the 
Green Industry Forum at Centra by Centara Government Complex Hotel. The awards 
were presented to Polystyrene plant (Siam Polystyrene Company Limited),  
Ethylbenzene and Styrene Monomer plant (Siam Styrene Monomer Company 
Limited), Styrene-Butadiene Latex plant (Siam Synthetic Latex Company Limited) 
and Synthetic Latex Emulsion plant (Carbide Chemical (Thailand) Limited).
 The ‘Green Industry Level 4 (Green Culture)’ is to recognize entrepreneurs 
who demonstrate accountability on environmentally-friendly operations and  
sustainable development, continuous improvement in production process and 
environmental management, as well as social responsibility within and beyond the 
organization throughout the whole supply chain as an integral part of the  
organization’s culture.
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EGCO Group Listed as DJSI Member for 2nd Consecutive 
Year

 Electricity Generating Public Company Limited or EGCO Group has once 
again been selected by S&P Dow Jones Indices as a member of the 2021 Dow Jones 
Sustainability Indices (DJSI) for the 2nd consecutive year in the Emerging Markets 
Index in Electric Utilities category. The world-class recognition emphasizes EGCO 
Group’s commitment to operate sustainable business with adherence to ESG  
(Environmental, Social, and Governance) principles throughout the past 30 years. 
 Mr. Thepparat Theppitak, EGCO Group’s President, stated, “The achieve-
ment is a clear proof that our corporate sustainability standards match with  
internationally-accepted standards. It also reflects the Company’s commitment to 
operate sustainable business by adhering to a sustainable development framework  
including good governance, environmental responsibility, and social development. 
We have dedicated to creating added value to all stakeholders throughout the past 
30 years of our operation as the first Independent Power Producer in Thailand. 
Meanwhile, we are also committed to driving low-carbon society to support the 
global energy development trend and Thailand’s National Energy Plan. We have 
set a goal to become carbon neutral within 2050 and reduce carbon emission  
intensity by 10% by 2030.”
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GCME “The Green Industry Award”

 GC Maintenance and Engineering Company Limited (GCME) is rewarded the 
Green Industry Award (Green Industry Certificate level 4 “Green Culture”) from 
Department of Industrial Works, Ministry of Industry since November 29th, 2021.
 GCME strives to create a Green Culture toward its all stakeholder to build an 
Environmental Management, Social Responsibilities in relation to good Corporate 
Governance and Business Code of Conduct for Sustainable Development.
 We aim to achieve the Green Industry Certificate level 5 “Green network” by 
Sustainability Business Driven in the near future.
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GGC Wins Prime Minister’s Industry Award 2021 in  
Corporate Social Responsibility

 General Prayuth Chan-o-cha, Prime Minister, was the guest of honor in the 
award presentation ceremony, granting the Prime Minister’s Industry Award 2021, 
hosted by the Ministry of Industry, with Mr. Piroj Samutthananont, Managing  
Director of Global Green Chemicals (GGC) PCL, receiving the Prime Minister’s  
Industry Award 2021 for an Outstanding Achievement in Social Responsibility.  
It considered the award of honor for the industrial entrepreneur, reflecting diligence 
and perseverance in delivering quality and environmental fr iendly  
outcomes that are beneficial to the industrial development. The Prime Minister’s 
Award was held on 13 December 2021 at Makawan Rangsan Room, Royal Thai Army 
Club.
 The award was granted for Green Health Project, a Corporate Social Respon-
sibility (CSR) project which associated CSR strategy with CSR performing and business 
operating in line with community and social participation as its strong point. On 
account of quality of life improvement and economic development, GGC operated 
the project by collaborating with its suppliers and corporate alliance and using its  
existing products: Refined Glycerine, one of the company’s products for the project 
to improve quality of life. Glycerine is used as main ingredients in producing  
healthcare products such as alcohol gel, alcohol spray, and liquid hand soap. 
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 GPSC has won four 
awards from the 11th Asian 
Excellence Awards 2021. 
The prestigious honors,  
received for the second 
year running, recognize 
the company’s leadership  
vision and good gover-
nance principles as well 

as its commitment to becoming Asia’s leading company in eco-friendly  
energy innovation for sustainability.  
 Mr. Worawat Pitayasiri, President and Chief Executive Officer of Global Power 
Synergy Public Company Limited or GPSC, the innovative power flagship of PTT 
Group, said that company proudly accepted four awards from the 11th Asian  
Excellence Awards 2021, which include the following:
 1. “Asia’s Best CEO” went to Mr. Worawat Pitayasiri, President and Chief  
Executive Officer, 
 2.“Asia’s Best CFO” went to Mr. Thitipong Jurapornsiridee, Chief Financial 
Officer 
 3. “Asia’s Best CSR,” and
 4. “Best Investor Relations Company (Thailand)” 
 The honor given to GPSC for the second consecutive year reflects the  
company’s commitment to conducting its business in energy innovation with social 
and environmental responsibility based on the principles of good corporate gov-
ernance under the vision of creating energy innovation to drive the business toward 
sustainability and the betterment of the society and livelihood of the Thai people. 
 The Asian Excellence Awards, organized by Corporate Governance Asia, Hong 
Kong’s leading investment and governance magazine, are given to leaders and 
organizations with excellent business operations from across Asia.

GPSC wins four internationally recognized Asian  
Excellence Awards 2021 for the 2nd consecutive year, 
reaffirming its achievement toward sustainability
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   IRPC Public Company Limited (IRPC) has been 
selected as a member of Dow Jones Sustainabil-
ity Indices (DJSI) 2021 in Emerging Markets Index 
for the 8th consecutive year in Oil & Gas Refining 
and Marketing Industry. These achievements  
reflect the ability to conduct business in  
accordance with sustainable development policy 
under good corporate governance.  The company 

also takes into account the fact that the economy, society, environment and all 
stakeholders of the company must grow together.
 IRPC has greatly placed emphasis on and continued development in manag-
ing the eco-efficiency of the production process, respecting human rights, providing 
innovations and increasing the capacity of human resources of the organization.  
Adaptation to climate change, water management, occupational health & safety 
along with good living of the community and customer relationship management 
are also taken into account.  These attempts are made to ensure the highest  
effectiveness with work commitment and dedication of the management and  
employees under good corporate governance principles and sustainable  
development policy. 
 IRPC is proud of this achievement to receive international recognition, which 
reflects IRPC’s determination to conduct business in response to sustainable  
development framework under good corporate governance along with the social 
and environmental responsibility.  This will strengthen the energy supply stability 
and elevate Thailand’s competitiveness. The company is also committed to  
developing the technology and innovations so as to uplift Thai people’s quality of 
life to ensure sustainable growth for all. This responds to the company’s vision of 
“To Shape Material and Energy Solutions in Harmony with Life” to deliver values 
to all stakeholders and promote Thailand to step forwards to sustainable growth. 
“IRPC Shape What’s Good for Tomorrow”.

IRPC has been listed in Dow Jones Sustainability Indices 
(DJSI) for the 8th consecutive year affirming the  
commitment to conduct business in accordance with 
sustainable development policy.
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Krungthai wins 2 awards at Thailand Top Company 
Awards 2021

 Jakkrit Klinsmith, Executive Vice President, and Wison Sumaeteenuntawong, 
Senior Vice President - Digital Strategy and Platform, represented Krungthai Bank at 
Thailand Top Company Awards 2021 presentation hosted by Business+ magazine 
in collaboration with the University of the Thai Chamber of Commerce at Inter 
Continental Bangkok. At the presentation, the bank received two awards: an  
industrial award for the financial and banking industry and the Best Digital Banking 
Services of the Year Award in the excellence award category.
 These awards reflected the bank’s digital capability and its accomplishments 
in offering innovative services that meet customer needs, as well as highlighting the 
bank’s success and excellence as a leading company in the financial and banking 
industry.
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     Bangkok, November 
15, 2021 – PTTEP has once 
again been selected as a 
member of the 2021 Dow 
Jones Sustainability Indices 
(DJSI) for the 8th consecutive 
year in the DJSI World Oil 
and Gas  Upst ream &  
I n t e g r a t e d  I n d u s t r y .  
  Mr. Montri Rawanchaikul, 
Chief Executive Officer of 
PTT  Exp lo ra t i on  and  
Production Public Company 
Limited (PTTEP) said “PTTEP 
is proud to be listed on the 

2021 DJSI member and receive Best-in-class in various criteria. These achievements 
reflect PTTEP and all employees’ commitment to sustainable practices with  
adherance to a Sustainable Development Framework. We believe that excellent 
performance based on good corporate grovernance together with a conscious 
consideration of all stakeholders’ interests and preparedness to future challenges, 
will enable us to foster a sustainable growth, maintain national energy security as 
well as deliver values to a society. 
 Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) are a family of internationally  
recognized indices that evaluate the sustainability performance of the largest 7,000 
companies in the S&P Global Broad Market Index. To be selected for inclusion in 
the DJSI, companies would be evaluated on various economic, environmental and 
social criteria. The indices serve as a primary benchmark for investors who integrate  
sustainability considerations into their investment portfolios.

PTTEP listed as DJSI member for 8th consecutive year
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GC Rated Number One for Three Consecutive Years in 
the World in the DJSI Chemicals Sector, As It Transitions 
into Net Zero Organization

  GC was rated number one 
in the world for sustainability in 
the Dow Jones Sustainability  
Indices (DJSI) chemicals industry 
group (2019-2021) for the third 
consecutive years. GC was also 
ranked among the top 10  
companies in the DJSI World Index 
and the DJSI Emerging Markets 
Index for the nineth consecutive 
years. Furthermore, GC has been 
a member of S&P Global and  
RobecoSAM AG for the eleventh 
consecutive year.

 These rankings reflect GC’s commitment to applying sustainability in driving 
its business and balancing three dimensions, the economy, environment, and  
society (ESG) under its principles of good corporate governance. GC’s operations 
support and are in line with the Sustainable Development Goals (SDGs) of Thailand 
and the global community.
 The Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) are a family of best-in-class  
benchmarks to track the performance of the world’s leading listed companies that  
contribute to economic, environmental, and social criteria based on good  
governance and the ability to create returns and value to investors and  
stakeholders in a long-term and sustainable manner.
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PTT wins 3 Distinguished Awards for management  
excellence organizations at The Thailand Corporate  
Excellent Awards 2021

 On 24th November 2021, General Prayuth Chan-ocha, Prime Minister gave 
Thailand Corporate Excellent Awards 2021 (Awards of HRH Princess Maha Chakri 
Sirindhorn) for management excellence organizations. It was created by Thailand 
Management Association (TMA) in collaboration with Sasin Graduate Institute of 
Business Administration (Sasin) of Chulalongkorn University. In this event, PTT  
Public Company Limited (PTT) by Mr. Auttapol Rerkpiboon, President and Chief 
Executive Officer (center), along with Miss Pannalin Mahawongtikul, Chief Financial 
Officer (right) and Mr. Suchat Ramarch, Senior Executive Vice President, Organization 
Effectiveness and Corporate Governance (left) as PTT’s representative to received 
3 Distinguished Awards for Marketing Excellence, Finance Management Excellence 
and also Human Resource Management Excellence at Thailand Corporate Excellence 
Awards 2021. Reflecting its commitment to work for sustainability in all dimensions 
with a balanced manner, also increase business potential enhance competitiveness. 
In addition, PTT aims to develop employee’s ability along with enhancing energy 
security due to the current world situation. Moreover, PTT intends to be a part of 
Thai’s organizations that drives Thai economic and strives the society to be strong, 
grown and sustainable together.
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RATCH Group won “Highly Commended in Sustainability 
Awards” on SET Awards 2021 and listed in THSI 2021 for 
7 consecutive years

 Nonthaburi – RATCH Group Public Company Limited was granted Highly  
Commended in Sustainability Awards in Sustainability Excellence category of SET 
Awards 2021 under the group of listed company with BT30 – 100 billion market 
capitalization. The SET Awards is organized by the Stock Exchange of Thailand (SET) 
for recognition of listed companies who exceptionally conduct business based upon 
sustainable development principles- implementing good governance practice and 
responsibility for all relevant stakeholders - in order to balance economic growth, 
and social and environment development. The awardee is also regarded as a  
model and inspiration for other listed to adopt sustainability development into 
business operation. 
 On this occasion, Ms. Choosri Kietkajornkul, Chief Executive Officer of RATCH 
Group Public Company Limited attended the virtual ceremony of SET Awards 2021 
held by SET.   
 In addition, RATCH Group has been listed in the 2021 Thailand Sustainability 
Investment (THSI) by SET, for seventh consecutive year. The both awards reflect the 
company’s determination to consistently develop and enhance operational practice 
in aspects of environment, social and governance aligning to sustainable develop-
ment principles which will strengthen the company’s foundation as well as poten-
tial and capability enabling to stable and sustainable growth over the long run.
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Congratulations to all operation sites in Thailand of 
Gyproc and Weber; LCP site – SB site – BPI site – NST 
site; to get Zero Accident

 Campaign award from Thailand Institute of Occupational Safety and Health 
(Public Organization).  Our operation sites have consecutively received the award 
as being able to operate and have zero accident causing absence from work.
 • Laem Chabang site: Bronze level for 2 consecutive years
 • Saraburi site: Beginning level for 3 consecutive years
 • Bang Pa In site: Bronze level for 3 consecutive years
 • Nakhon Si Thammarat site: Beginning level for 2 consecutive years
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SPRC receives Excellent CG Scoring for 5th consecutive 
year

 SPRC received Excellent CG Scoring or scoring of 5 for the 5th consecutive year 
under the Corporate Governance Report of Thai List Companies (CGR) organized by 
the Stock Exchange of Thailand (SET) and Thai Institute of Directors (Thai IOD), to 
evaluate the good governance of Thai Listed Companies on: Rights of  
Shareholders, Equitable Treatment of Shareholders, Role of Stakeholders, Disclosure 
and Transparency, and The Board Responsibilities
 The award is the recognition of SPRC’s endeavor to continuously develop 
and improve corporate governance, transparency, and commitment to economy,  
society, environment, and its stakeholders, with an emphasis on sustainability.
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SCG Wins 10 Awards at Thailand Corporate Excellence 
Awards 2021, Accelerating ESG to Enhance Sustainable 
Growth with Good Governance and Ensure Sustainable 
Environment and Society

 SCG received ten awards from the “Thailand Corporate Excellence Awards 
2021,” including four HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Trophies for Leadership 
Excellence, Innovation Excellence, Human Resource Management Excellence (for 
19 years in a row), and Sustainable Development Excellence (SCG CementBuilding 
Materials Company Limited).
 Moreover, SCG also won six Distinguished  Awards Trophies in the following 
categories: Sustainable Development Excellence, Marketing Excellence, Financial 
Management Excellence, Product/Service Excellence (SCG Cement Building Mate-
rials Company Limited), Human Resource Management Excellence (one for SCG 
Cement Building Materials Company Limited and another for SCG Chemicals  
Company Limited) from the Thailand Management Association (TMA) and Sasin 
Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University. The awards 
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were presented by Prime Minister General Prayut Chan-o-cha, who presided over 
the ceremony and congratulated the recipient organizations.
 These awards recognize the commitment of SCG employees who, in the face 
of adversity, collaborate to drive corporate growth through good governance  
principles and development of innovative products and services, total solutions, 
and added-value products and services to meet rapidly changing consumer demands 
in a timely manner. Meanwhile, it has leveraged expertise to develop innovations 
to protect the environment while enhancing people’s lives in society to grow  
sustainably based on the ESG standards (Environmental, Social, Governance).
 The award results came from a survey conducted with top executives across 
the country and qualified committees assessing key corporate excellence attributes 
based on their outcome and operational performance.
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Thaioil wins SET Sustainability Awards of Honor for the 
4th consecutive year

 November 3, 2021 – Thai Oil Public Company Limited was presented with 
SET Sustainability Awards 2021 – Sustainability Awards of Honor, the highest 
level awarded to the company for the fourth consecutive year. The SET Awards  
ceremony was jointly hosted by the Stock Exchange of Thailand (SET) and Money 
& Banking Magazine.
 The SET Sustainability Excellence Award is prestigious award of Stock Exchange 
of Thailand, and given to listed companies that have outstanding performance in 
conducting business in accordance with the sustainable development guidelines 
that align with the environmental, social and governance dimensions as a  
mechanism for sustainable business development.
 Thaioil operates in line with the principle and guidance on social responsibil-
ity through operational excellence. To achieve the sustainable growth in three  
dimensions: Environment, Social and Governance (ESG) to achieve our vision  
“Empowering Human Life through Sustainable Energy and Chemicals” while driving 
towards becoming a 100 year organization.
 Previously, Thaioil won Thailand Sustainability Investment (THSI) 2021 index 
for 7 consecutive years as well.





PANTONE 381c

PANTONE 377c

PANTONE 390c

PANTONE COOL GRAY 431c

PANTONE Warm GRAY 411c






