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Editor Talks

สวััสดีีปีีใหม่่ 2565 แด่่องค์์กรสมาชิิ ก Happy New Year 2022 to all
TBCSD
existing and potential TBCSD
ขอกล่่าวต้้อนรัับสมาชิิกใหม่่ขององค์์กร members.

ธุุ ร กิิ จ เพื่่� อ การพัั ฒ นาอย่่ า งยั่่� ง ยืืน (TBCSD)
จำนวน 2 องค์์กร ได้้แก่่ 1) บริิษัทั ไทยคม จำกััด
(มหาชน) มีีวิิสััยทััศน์์ในการเป็็น “ผู้้�ให้้บริิการ
ด้้านสมาร์์ทโซลููชัันและแพลตฟอร์์มเทคโนโลยีี
จากอวกาศสู่่�ภาคพื้้�นดิิน (Space-Air-GroundMaritime) ชั้้�นนำแห่่งเอเชีีย เพื่่�อเสริิมสร้้าง
ั กี ารสร้้างสรรค์์
ความสำเร็็จแห่่งอนาคต” บริิษัทมี
นวััตกรรมทั้้�งด้้านการสื่่�อสารผ่่านดาวเทีียมและ
นวััตกรรมทางธุุรกิิจในรููปแบบใหม่่ ๆ อย่่าง
ต่่อเนื่่อ� ง เพื่่อ� สร้้างโอกาสและความเท่่าเทีียมใน
การเข้้ า ถึึ ง เทคโนโลยีี ดิิ จิิ ทัั ล สำหรัั บทุุ ก คน
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ สนัับสนุุนความร่่วมมืือกัับ
พัันธมิิตรทางธุุรกิิจทั้้�งหน่่วยงานภาครััฐ เอกชน
และสถาบัั น การศึึ ก ษา ในการพััฒนาโซลููชั่่�น
ดิิจิิทััลที่่�ต้้องสอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์และกลยุุทธ์์
ของบริิษััท เพื่่�อสร้้างความยั่่�งยืืนในธุุรกิิจอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง บริิษััทฯ ยัังนำเสนอผลิิตภััณฑ์์และ
บริิการที่่�มีีคุุณภาพที่่�สามารถตอบสนองความ
ต้้ อ งการและไลฟ์์ ส ไตล์์ ข องผู้้�บริิ โ ภคและผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียตลอดห่่วงโซ่่ธุุรกิิจเพื่่�อให้้เกิิด
ประโยชน์์ สูู ง สุุ ด และสอดคล้้ อ งกัั บ การ
เปลี่่� ย นแปลงอย่่ า งรวดเร็็ ว ของเทคโนโลยีี

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
communications and business
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 lifestyles of consumers and
stakeholders throughout the business

บริิษััทฯ มีีวิิถีีสู่่�ความยั่่�งยืืนที่่�จะสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม
และการเติิ บ โตทางเศรษฐกิิ จ ภายใต้้ ห ลัั ก
ธรรมาภิิบาลและจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ ในขณะ
ที่่�สร้้างคุุณค่่าร่่วมกัันกัับสัังคมและเสริิมสร้้าง
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีีไปพร้้อมกััน บริิษััทฯ ยัังสร้้าง
ความมั่่� น ใจให้้ กัั บ ผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีี ยว่่ า
กระบวนการทางธุุรกิิจของบริิษััท จะต้้องไม่่ส่่ง
ผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
เพื่่�อการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไปในอนาคต และ
2) บริิ ษัั ท โทรีี เ ซนไทย เอเยนต์์ ซีี ส์์ จำกัั ด
(มหาชน) หรืือ TTA เป็็นบริิษัทั เพื่่�อการลงทุุนใน
เชิิงกลยุุทธ์์ที่่�จดทะเบีียนอยู่่�ในตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย นโยบายการลงทุุนของบริิษัทั ฯ
คืือ การสร้้างความเติิบโตอย่่างสมดุุลให้้กับพ
ั อร์์ต
การลงทุุ น ซึ่่� ง มีี ก ารกระจายการลงทุุ น อย่่ า ง
เหมาะสม ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ พอร์์ต
การลงทุุนในปััจจุุบััน (แต่่ไม่่ได้้จำกััดเพีียงเท่่านี้้�)
ประกอบไปด้้วย กลุ่่�มธุุรกิิจขนส่่งสิินค้้าทางเรืือ
กลุ่่�มธุุ ร กิิ จ ให้้ บริิ ก ารนอกชายฝั่่� ง กลุ่่�มธุุ ร กิิ จ
เคมีี ภัั ณ ฑ์์ เ พื่่� อ การเกษตร กลุ่่�มอาหารและ
เครื่่�องดื่่�ม และกลุ่่�มการลงทุุนอื่่�น นโยบายเพื่่�อ
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของบริิษััทฯ กำหนดขึ้้�นโดย
พิิจารณาจากวิิสัยั ทััศน์์ พัันธกิิจ และกลยุุทธ์ท์ าง
ธุุรกิิจที่่�ครอบคลุุมในด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม 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

สิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อการดำเนิินธุุรกิิจให้้ยั่่�งยืืน และ
สามารถตอบสนองต่่ อ ความคาดหวัั ง ของผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีีย ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ฯ ได้้กำหนดนโยบายและ
แนวปฏิิ บัั ติิ ท างด้้ า นความยั่่� ง ยืืน โดยมีี ส าระ
สำคััญดัังนี้้�
• มุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็นบริิษััทชั้้�นนำด้้านการ
ลงทุุนภายใต้้หลัักบรรษััทภิิบาล และการดำเนิิน
ธุุรกิิจตามหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
• มุ่่�งพัั ฒ นากระบวนการดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ
อย่่างมีีความรัับผิดิ ชอบต่่อสัังคม และสิ่่ง� แวดล้้อม
โดยการบริิ ห ารจัั ด การทรัั พยากรอย่่างคุ้้�มค่่า
และบริิหารจััดการผลกระทบทางด้้านสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อมอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
• มุ่่�งพัั ฒ นาการมีี ส่่ ว นร่่ ว มกัั บ ผู้้�มีี ส่่ ว น
ได้้ ส่่ ว นเสีี ย โดยคำนึึ ง ถึึ ง หลัั ก สิิ ทธิิ ม นุุ ษย ชน
ตามแนวทางพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
	วารสาร Green Society ฉบัับนี้้� จะเป็็น
สื่่�อกลางนำเสนอเนื้้�อหาสาระและองค์์ความรู้้�ที่่�
เป็็ น ประโยชน์์ ต่่ อ สมาชิิ ก TBCSD เกี่่� ยวกัั บ
ประเด็็นสำคััญ ได้้แก่่ Vision 2050: Time to
Transform Business โดย WBCSD บทความ
ด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนขององค์์กรสมาชิิก 5
องค์์กร ได้้แก่่ บริิษัทั บางจาก คอร์์ปอเรชั่่น� จำกััด
(มหาชน) บริิษััท เอสโซ่่ (ประเทศไทย) จำกััด

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 established
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
effectively managing social and
environmental impact.
• Aimed to improve engagement
with stakeholders by taking into account
the principles of human rights in

(มหาชน) บริิษััท ไทยออยล์์ จำกััด (มหาชน)
ธนาคารกรุุงไทย จำกััด (มหาชน) และบริิษััท
ดอยคำผลิิตภััณฑ์์อาหาร จำกััด รวมถึึง แนวคิิิ�ด
ในการขััั�บเคลื่่่�อนธุุุ�รกิิิ�จและดููู�แลสััั�งคมของกลุ่่�ม
บริิ ษัั ท อายิิ โ นะโมะโต๊๊ ะ และกิิ จ กรรมของ
TBCSD รวมถึึงข่่าวสารของสมาชิิก TBCSD
(เดืือนกัันยายน – ธัันวาคม 2564) เป็็นต้้น
และขอขอบคุุ ณ สมาชิิ ก TBCSD ที่่�
ร่่วมผนึึกกำลัังเดิินหน้้าโครงการและกิิจกรรม
ต่่าง ๆ ของ TBCSD อย่่างเข้้มแข็็งตลอดระยะ
เวลาที่่� ผ่่ า นมา และขอถืือโอกาสนี้้� เ ชิิ ญ ชวน
องค์์ ก รธุุ ร กิิ จ ไทยที่่� ส นใจเข้้ า ร่่ ว มเป็็ น สมาชิิ ก
TBCSD เพื่่� อ ช่่ วยกัั น ผลัั ก ดัั น ให้้ ก ารพัั ฒ นา
เศรษฐกิิ จ ควบคู่่�ไปกัั บ การดูู แ ลสัั ง คมและ
สิ่่ง� แวดล้้อมของประเทศไทย สู่่�การพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน
ต่่อไป
	สุุ ด ท้้ า ยนี้้� ขอขอบคุุ ณ องค์์ ก รสมาชิิ ก
TBCSD ที่่�ได้้เข้้าร่่วมเป็็นเกีียรติิในงานสััมมนา
ประจำปีี 2564 จััดขึ้้�น เมื่่�อวัันพุุธที่่� 1 ธัันวาคม
2564 ที่่�ผ่า่ นมา ผ่่านระบบ Online และหวัังเป็็น
อย่่ า งยิ่่� ง ว่่ า จะได้้ รัั บคว ามร่่ ว มมืือจากองค์์ ก ร
สมาชิิกฯ เป็็นอย่่างดีีในปีีต่่อ ๆ ไป

accordance with sustainable development 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 Business 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.วิิจารย์์ สิิมาฉายา
เลขาธิิการองค์์กรธุุรกิิจเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
ผู้้�อำนวยการสถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย
Dr. Wijarn Simachaya
Secretary General, Thailand Business Council for
Sustainable Development
President of Thailand Environment Institute

WBCSD Update
เรีียบเรีียงโดย นางสาวสุุพรรณิิภา หวัังงาม

Vision 2050:

Time to Transform
Business
เมื่่� อ วัั น ที่่� 1 ธัั น วาคม 2564
ที่่�ผ่่านมา องค์์กรธุุรกิิจเพื่่�อการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน (TBCSD) ได้้มีีการจััดงาน
สััมมนาประจำปีี 2564 (2021 TBCSD
Annual Seminar) : Vision 2050 โดย
ภายในงานดัังกล่่าวได้้มีีการบรรยาย
พิิเศษจาก WBCSD ซึ่่�งเป็็นเครืือข่่าย
ภาคธุุรกิิจระดัับโลกเกี่่�ยวกัับ Vision
2050: Time to Transform Business
นำเสนอโดย Ms. Diane Holdorf, Senior Executive of World Business Council for
Sustainable Development: WBCSD กล่่าวว่่า Vision 2050: Time to Transform
Business มีีจุดุ มุ่่�งหมายสำคััญที่่�ต้อ้ งการให้้องค์์กรธุุรกิิจทั่่�วโลกตระหนัักถึึงจุุดยืืนและมีีการทบทวน
บทบาทหน้้าที่่�ที่่ภ� าคธุุรกิิจต้้องดำเนิินการอย่่างมีีความรัับผิดิ ชอบต่่อสัังคม เพื่่อ� ที่่�จะทำให้้โลกมีีความ
ยั่่ง� ยืืนและประชากรราว 9 พัันล้้านคน มีีความเป็็นอยู่่�ที่่ดี� ขึ้้ี น� ภายใต้้โลกใบเดีียวกันั ซึ่่ง� ขณะนี้้�ทั่่ว� โลก
กำลัังเผชิิญกัับช่่วงเวลาของเหตุุการณ์์ความท้้าทายใหม่่ที่่�สำคััญ 3 ประการ ได้้แก่่ ภาวะฉุุกเฉิิน
ด้้านภููมิิอากาศ (Climate Emergency) การสููญเสีียธรรมชาติิ (Nature loss) และปััญหา
ความเหลื่่�อมล้้ำหรืือความไม่่เท่่าเทีียมกััน (Inequality) ที่่�ทวีีความรุุนแรงเพิ่่�มขึ้้�น
ในฐานะผู้้�นำทางธุุรกิิจ WBCSD ถืือเป็็นผู้้�มีีบทบาทสำคััญในการเร่่งจััดการกัับปััญหาที่่�เป็็น
ความท้้าทายเหล่่านี้้� จากการประชุุมรััฐภาคีีกรอบอนุุสัญ
ั ญาสหประชาชาติิว่า่ ด้้วยการเปลี่่ย� นแปลง
สภาพภููมิิอากาศสมััยที่่� 26 (COP26) ที่่�เมืืองกลาสโกว์์ ประเทศสกอตแลนด์์ ในช่่วงสััปดาห์์ที่่�ผ่่าน
มา มีีการรายงานถึึงผลการปฏิิบัติั ติ ามนโยบายเพื่่อ� ลดโลกร้้อนในช่่วงปีีที่่ผ่� า่ นมาว่่ายัังคืืบหน้้าช้้ามาก
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ทำให้้เป้้าหมายการควบคุุมอุุณหภููมิิของโลกให้้เพิ่่�มขึ้้�นไม่่เกิิน 1.5 องศาเซลเซีียส ขณะนี้้�ยัังอยู่่�ห่่าง
ไกลจากความจริิง ซึ่่�งหากประเทศต่่าง ๆ ปฏิิบััติิตามคำมั่่�นสััญญาในการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือน
กระจกดัังที่่�ได้้ให้้คำมั่่น� ไว้้ในการประชุุม COP26 อุุณหภููมิโิ ลกโดยเฉลี่่ยที่่
� เ� พิ่่�มขึ้้น� ภายในสิ้้น� ศตวรรษ
นี้้�อาจยัังสููงอยู่่�ที่่� 1.8 องศาเซลเซีียส เนื่่�องจากในความเป็็นจริิงการปฏิิบััติิตามมาตรการลดโลกร้้อน
ของประเทศต่่าง ๆ ยัังห่่างไกลอย่่างมากจากจุุดหมายที่่�จะลดโลกร้้อนได้้ นอกจากนั้้�น ขณะที่่�สัปั ดาห์์
การประชุุม COP26 กำลัังดำเนิินการอยู่่�ผู้้�คนทั่่�วโลกได้้ออกมารวมตััวชุุมนุุมประท้้วง โดยเฉพาะใน
เมืืองกลาสโกว์์มีผู้ี ้�ร่ว่ มชุุมนุุมมากกว่่า 100,000 คน ตามถนนสายต่่าง ๆ ของเมืืองใกล้้กับที่่
ั จั� ดั ประชุุม
เพื่่อ� เรีียกร้้องให้้บรรดาผู้้�นำทั่่�วโลกหัันมาแก้้ไขปััญหาโลกร้้อนอย่่างจริิงจัังและในทัันทีี เพราะปััญหา
นี้้�ได้้ส่ง่ ผลกระทบต่่อชุุมชนต่่าง ๆ ทั่่�วโลกแล้้ว ดัังนั้้�น จึึงมีีความจำเป็็นอย่่างยิ่่ง� ที่่�องค์์กรธุุรกิิจทั่่�วโลก
ต้้องเร่่งสร้้างความไว้้วางใจ โดยแสดงความเป็็นผู้้�นำทางธุุรกิิจให้้เห็็นถึึงความพยายามดำเนิินการ
อย่่างมุ่่�งมั่่น� เพื่่อ� ลดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์รวมทั้้�งก๊๊าซเรืือนกระจกอื่่น� ๆ อย่่างจริิงจัังและ
ในทัันทีี
องค์์กรธุุรกิิจจำเป็็นต้้องร่่วมมืือกัันเดิินหน้้าขัับเคลื่่�อนประเด็็นเร่่งด่่วนนี้้�เพื่่�อเปลี่่�ยนผ่่านไป
สู่่�ธุุรกิิจที่่�มีีความยืืดหยุ่่�น (Resilience) ที่่�สร้้างผลกระทบเชิิงบวกต่่อสิ่่�งแวดล้้อมให้้เพิ่่�มสููงขึ้้�น
เพื่่�อมุ่่�งสู่่�เป้้าหมายการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์ (Net Zero) อัันจะนำไปสู่่�โลกแห่่ง
ความเท่่าเทีียมกัันในอนาคตต่่อไป ซึ่่�งสอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์ 2050 ของ WBCSD ที่่�มุ่่�งเน้้นให้้
ภาคธุุรกิิจดำเนิินการเพื่่อ� สร้้างการเปลี่่ย� นแปลงที่่�ดีใี ห้้กับสั
ั งั คมและสิ่่ง� แวดล้้อมมากกว่่าการคาดหวััง
เพีียงผลกำไรเพีียงอย่่างเดีียว โดยการดำเนิินการใด ๆ ก็็ตามที่่�เป็็นการสนัับสนุุนและส่่งเสริิม
การพััฒนาพนัักงาน ผู้้�ถืือหุ้้�น ตลอดจนตอบสนองต่่อความต้้องการของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทุุกภาคส่่วน ซึ่่�งภาคธุุรกิิจสามารถพััฒนาโซลููชั่่�นการทำงานเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและสร้้าง
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�ดีีขึ้้�นสำหรัับธุุรกิิจ ชุุมชนและสัังคมในภาพรวม และสอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์
Green Society by TBCSD
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ของโลกในปีี 2050 (Vision
2050) โดยภาคธุุรกิิจต้้อง
แสดงให้้เห็็นว่่าไม่่ว่่าธุุรกิิจ
นั้้�นจะตั้้�งอยู่่�สถานที่่�แห่่งใด
หรืือมีี ก ารดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ
ประเภทใด หรืือมีี ข นาด
เท่่ า ไหร่่ ทุุ ก ธุุ ร กิิ จ จะต้้ อ ง
เตรีียมความพร้้อมสำหรัับ
การดำเนิินงานด้้านสภาพ
ภููมิิอากาศที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป ด้้านการสููญเสีียทรััพยากรทางธรรมชาติิ ที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� น อย่่ า งรวดเร็็ ว ใน
ปััจจุุบััน และปััญหาความไม่่เท่่าเทีียมกัันหรืือความเหลื่่�อมล้้ำทางสัังคม เพื่่�อให้้เกิิดความรู้้�ความ
เข้้าใจและสามารถบริิหารจััดการกัับปััญหาต่่าง ๆ ที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อประสิิทธิิภาพการดำเนิิน
งาน (Operational Performance) ความเสี่่ย� งทางด้้านการปฏิิบัติั งิ าน (Operational Risk) ตลอด
จนโอกาส (Opportunity) ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้
	ดัังนั้้�น ความจำเป็็นเร่่งด่่วนในการดำเนิินงานเพื่่�อรัับมืือกัับความท้้าทายทางธุุรกิิจทั้้�ง 3
ประการ ได้้แก่่ สภาพภููมิิอากาศ (Climate) ธรรมชาติิ (Nature) และความเสมอภาค (Equity)
องค์์กรธุุรกิิจจะต้้องใช้้กระบวนการบริิหารจััดการเชิิงกลยุุทธ์์ (Strategic) และการจััดการแบบองค์์
รวม (Holistic Approach) มาเป็็นแนวคิิดในการสร้้างนวััตกรรมการบริิหารจััดการที่่�มีีความหลาก
หลายเพื่่�อที่่�จะหลีีกเลี่่�ยงหรืือบรรเทาความเสี่่�ยง (Risk Mitigation) ซึ่่�งกระบวนการบริิหารความ
เสี่่�ยงที่่�ดีีจะต้้องฝัังรากลึึกอยู่่�ในทุุก ๆ ขั้้�นตอนของการดำเนิินธุุรกิิจ (Business Operations) และ
ในทุุก ๆ นวััตกรรม (Innovation) ที่่�องค์์กรสร้้างขึ้้�น รวมทั้้�ง การสร้้างโอกาสตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่คุุณค่่า
ของธุุรกิิจ (Value Chain) ขององค์์กรสมาชิิก WBCSD เพื่่�อการดำเนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
	ดัั ง จะเห็็ น ได้้ จ ากการดำเนิิ น งานขององค์์ ก รสมาชิิ ก WBCSD เช่่ น บริิ ษัั ท ในเครืือ
เจริิญโภคภััณฑ์์ (CP Group) ที่่�ได้้รัับการคััดเลืือกเป็็นผู้้�แทนของภาคธุุรกิิจไทยเข้้าร่่วมเป็็น
คณะกรรมาธิิการธุุรกิิจเพื่่�อขจััดความเหลื่่�อมล้้ำ หรืือ Business Commission to Tackle
� ชาญชั้้น� นำระดัับโลกเพื่่อ� จััดการกัับ
Inequality (BCTI) ซึ่่ง� เป็็นการรวมตััวของภาคธุุรกิิจและผู้เ้� ชี่่ยว
ปััญหาความไม่่เท่่าเทีียมและลดความเหลื่่อ� มล้้ำอย่่างเป็็นรููปธรรม โดยมุ่่�งเน้้นการดำเนิินการที่่�สมดุุล
ทุุกด้้านตามแนวทางการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนในกระแสโลก จะเห็็นได้้ว่่าการดำเนิินธุุรกิิจที่่�หวัังเพีียงผล
ประกอบการทางการเงิินเพีียงด้้านเดีียวอาจไม่่เพีียงพออีีกต่่อไป เนื่่อ� งจากเกิิดการเปลี่่ย� นแปลงครั้้�ง
ใหญ่่จากการที่่�นัักลงทุุนในตลาดทุุน ผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย เริ่่�มหัันมาให้้ความสำคััญกัับ
ธุุรกิิจที่่�นำแนวคิิดการลงทุุนที่่�คำนึึงถึึงการดำเนิินงานที่่�ให้้ความสำคััญในเรื่่อ� งสิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม และ
ธรรมาภิิบาล (Environment Social and Governance: ESG) มาปรัับใช้้ ซึ่่�งถืือเป็็นปััจจััยที่่�มีี
ความสำคััญพอ ๆ กัับแนวคิิดทางการเงิินแบบดั้้�งเดิิม (Traditional Finance) ทั้้�งนี้้� ตลาดทุุนและ
นัักลงทุุนได้้มีกี ารนำประเด็็นด้้าน ESG มาประกอบการพิิจารณาการลงทุุนควบคู่่�ไปกัับการวิิเคราะห์์
ข้้อมููลทางการเงิินของธุุรกิิจมากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ
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	ดัังนั้้�น ภาคธุุรกิิจควรให้้ความสำคััญกัับการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงด้้าน ESG เพื่่�อเตรีียม
ความพร้้อมในการป้้องกัันและปรัับตัวรั
ั บคว
ั ามเสี่่ย� งต่่าง ๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้น� ในอนาคต ซึ่่ง� บริิษัทที่่
ั ด� ำเนิิน
ธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิดิ ชอบและมีีความโดดเด่่นในการทำ ESG ได้้ดีี จะสามารถช่่วยลดความเสี่่ย� ง
ในการทำธุุรกิิจลงได้้ อีีกทั้้�งยัังสามารถเติิบโตอย่่างมั่่�นคงและประสบความสำเร็็จอย่่างยั่่�งยืืนใน
อนาคตต่่อไปได้้อีีกด้้วย จากวิิกฤตการแพร่่ระบาดของ COVID-19 สะท้้อนให้้เห็็นภาพได้้ชััดเจนยิ่่�ง
ขึ้้�นในภาคการเงิินและการลงทุุน จะเห็็นได้้ว่่าบริิษััทที่่�มีีการเตรีียมการที่่�ดีีที่่�มีีการนำปััจจััยด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล ตามแนวคิิด ESG (Environmental, Social, Governance)
มาผนวกเข้้ากัับทุุกกิิจกรรมของบริิษััทเพื่่�อสร้้างโอกาสให้้กัับธุุรกิิจและดึึงดููดนัักลงทุุน จะสามารถ
ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและสร้้างสมดุุลให้้กัับองค์์กรเกิิดความยั่่�งยืืนในระยะยาวได้้ดีี ซึ่่�งการดำเนิิน
การดัังกล่่าวมีีความสำคััญไม่่ยิ่่ง� หย่่อนไปกว่่าการดำเนิินธุุรกิิจตามเกณฑ์์การปฏิิบัติั งิ านทางการเงิิน
(Financial Performance Criteria) เพีียงอย่่างเดีียวเท่่านั้้�น
	ภาคส่่วนที่่�ถืือว่่ามีีบทบาทสำคััญในการขัับเคลื่่อ� นการดำเนิินงานเพื่่อ� ให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลง
ตามที่่�ได้้กล่่าวมาข้้างต้้น คืือ ภาคเศรษฐกิิจพลัังงานทั้้�งหมด (Economy Energy Sector) และ
ภาคอาหารและการเกษตร (Food & Agriculture Sector) เนื่่�องจากธุุรกิิจในภาคส่่วนเหล่่านี้้�มีี
การดำเนิินงานเกี่่�ยวกัับการเดิินทางและการขนส่่งสิินค้้า (Mobility & Transportation) เป็็น
ส่่วนใหญ่่ จึึงจำเป็็นต้้องคำนึึงถึึงนวััตกรรมและเทคโนโลยีีที่่�กลมกลืืนกัับธรรมชาติิและเอื้้�อต่่อ
ระบบนิิเวศอย่่างสมดุุล ตามแนวคิิด “สิ่่�งแวดล้้อมสรรค์์สร้้าง” (Built Environment) เพื่่�อแก้้ไข
ปััญหาที่่�มาจากกิิจกรรมดัังกล่่าวด้้วย รวมทั้้�งต้้องมีีการปรัับความคิิดใหม่่ (Rethink) เพื่่�อยกระดัับ
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ความสามารถในการจััดการธุุรกิิจให้้มีีความยั่่�งยืืน ตััวอย่่างเช่่น การบริิหารจััดการผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อ
ส่่งเสริิมสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีสำหรัับทุุกคน (Health & Well-being) หรืือ การนำวััตถุุดิิบ
เหลืือใช้้หรืือผลิิตภััณฑ์์ที่่�ต้้องการกำจััดกลัับเข้้าสู่่�กระบวนการใหม่่หรืือนำกลัับมาใช้้ประโยชน์์ใหม่่
เพื่่�อลดปริิมาณการเหลืือทิ้้�งให้้มากที่่�สุุด เนื่่�องจากของเสีียที่่�มาจากภาคส่่วนเหล่่านี้้�ได้้ส่่งผลกระทบ
อย่่างใหญ่่หลวงต่่อภููมิิอากาศ (Climate) อย่่างไรก็็ตาม ภาคธุุรกิิจไม่่สามารถดำเนิินการทุุกอย่่าง
ได้้เพีียงลำพัังจำเป็็นต้้องสร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียภาคส่่วนต่่าง ๆ เพื่่�อเร่่งแก้้ไข
ปััญหาเหล่่านี้้� โดยร่่วมกัันกำหนดให้้ประเด็็นปััญหาดัังกล่่าวเป็็นวาระเร่่งด่่วนที่่�รััฐบาลจำเป็็นต้้อง
ให้้การส่่งเสริิมสนัับสนุุน เช่่น การออกนโยบายที่่�ส่่งเสริิมให้้ทุุกภาคส่่วนมีีสนามแข่่งขัันทางธุุรกิิจที่่�
มีีความเท่่าเทีียมและเสมอภาคกัันในทุุก ๆ ด้้าน (Equal Playing Field) ให้้เกิิดขึ้้�นมากที่่�สุุด
องค์์กรธุุรกิิจจำเป็็นต้้องมีีการกำหนดนโยบายและแนวทางการกำกัับดูแู ลกิิจการที่่�เหมาะสม
ซึ่่�งจะมีีส่่วนช่่วยนำพาองค์์กรธุุรกิิจไปสู่่�ความสำเร็็จตามเป้้าหมายที่่�วางไว้้ได้้เร็็วขึ้้�น รวมทั้้�ง จะต้้อง
มีีวิิธีีบริิหารจััดการการเงิินและทรััพย์์สิินต่่าง ๆ ในภาคส่่วนนี้้�ควบคู่่�ไปด้้วยเพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายที่่�
กำหนดไว้้อย่่างแท้้จริิง ตลอดจนผสมผสานการใช้้กลไกหรืือเครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�หลากหลาย
มีีการปรัับพอร์์ตการลงทุุนให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์ และมีีการติิดตามผลการลงทุุนตราสารหนี้้�
ประเภทต่่าง ๆ (Bond Type) เพื่่อ� ให้้พอร์์ตการลงทุุนขององค์์กรสามารถสร้้างผลตอบแทนได้้อย่่าง
สม่่ำเสมอ ซึ่่� ง ถืือเป็็ น ส่่ ว นสำคัั ญ ที่่� แ สดงให้้ เ ห็็ น ถึึ ง ประสิิ ทธิิ ภ าพการบริิ ห ารจัั ด การองค์์ ก รให้้
ประสบความสำเร็็จในระดัับที่่�แตกต่่างกัันชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น ดัังจะเห็็นได้้จากการประชุุม COP26 ที่่�
กลุ่่�มสถาบัันการเงิิน นัักธุุรกิิจ นายธนาคาร บริิษัทั ประกััน และนัักลงทุุนชั้้�นนำระดัับโลกประมาณ
500 แห่่ง ซึ่่�งมีีมููลค่่าสิินทรััพย์์รวมกัันราว 130 ล้้านล้้านดอลลาร์์สหรััฐ (คิิดเป็็นสััดส่่วนถึึง 40%
ของสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�หมุุนเวีียนอยู่่�ทั่่�วโลก) ได้้ประกาศคำมั่่�นสััญญาที่่�จะผนวกเอาแผนงาน
ต่่อสู้้�กัับการเปลี่่�ยนแปลงของภาวะสภาพภููมิิอากาศโลกเข้้ามาเป็็นหััวใจของการดำเนิินกิิจการของ
ตน ด้้วยการสนัับสนุุนทางการเงิินในเทคโนโลยีีหรืืออุุตสาหกรรมที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อให้้
โลกบรรลุุเป้้าหมายลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกและลดอุุณหภููมิเิ ฉลี่่ย� ของโลกตามความตกลงปารีีส
(Paris Agreement)
แนวคิิดข้้างต้้น ช่่วยสนัับสนุุนให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงกัับการดำเนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ ภายใน
ห่่วงโซ่่คุุณค่่า (Value Chain) ให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น รวมถึึงยัังช่่วยสะท้้อนให้้องค์์กรธุุรกิิจเห็็น
ว่่า การรายงานผลการดำเนิินงานที่่�องค์์กรดำเนิินการอยู่่�ในปััจจุุบัันมีีความโปร่่งใสและน่่าเชื่่�อถืือ
หรืือไม่่ สามารถตรวจสอบย้้อนกลัับได้้ และมีีความสมบููรณ์์ครบถ้้วนของข้้อมููลมากน้้อยเพีียงใด
อีีกทั้้�งต้้องมีีการตระหนัักและให้้ความสำคััญในการเปิิดเผยข้้อมููลของบริิษััทที่่�เป็็นไปอย่่างถููกต้้อง
ทัันท่่วงทีี เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่�หน่่วยงานกำกัับดููแลต่่าง ๆ กำหนด และเป็็นกลางแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
นัักลงทุุนทั่่�วไป และสาธารณชน เพื่่�อให้้กลุ่่�มนัักลงทุุนมีีข้้อมููลที่่�เพีียงพอในการตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับ
การลงทุุนในหลัักทรััพย์์ของบริิษััท ซึ่่�งในปััจจุุบัันข้้อมููลเหล่่านี้้� องค์์กรธุุรกิิจจำเป็็นต้้องแสดงให้้
ทุุกภาคส่่วนเห็็นถึึงการมีีธรรมาภิิบาลที่่�เข้้มแข็็งในการบริิหารงาน อัันจะช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การทำงานขององค์์กรไปสู่่�การดำเนิินงานในรููปแบบใหม่่ที่่�ยั่่�งยืืนมากขึ้้�น เนื่่�องจากการดำเนิินธุุรกิิจ
ในรููปแบบ “Business as Usual” หรืือ “ธุุรกิิจที่่ด� ำเนิินการไปอย่่างปกติิไม่่มีอี ะไรเปลี่่ย� นแปลง
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ไปจากเดิิม” ไม่่ใช่่ทางเลืือกที่่�เหมาะสมในยุุค
ปััจจุุบันั อีีกต่่อไป การดำเนิินธุุรกิิจในรููปแบบใหม่่
ให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนได้้นั้้�น การบริิหารองค์์กรที่่�
มีี “ความยืืดหยุ่่�น” (Resilience) และการปรัับ
เปลี่่�ยน (Transformation) รููปแบบการทำงาน
ขององค์์กรสู่่�วิิถีีใหม่่ ถืือเป็็นหััวใจสำคััญในการ
พััฒนาองค์์กรไปสู่่�การลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือน
กระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์ (Net Zero Emissions)
ได้้ในอนาคตอัันใกล้้ ซึ่่�งทั้้�งหมดที่่�กล่่าวมานี้้�จะ
เป็็ น จริิ ง ได้้ ทุุ ก ภาคส่่ ว นที่่� เ กี่่� ยวข้้ อ งต้้ อ งมีี
การแก้้ ไ ขปัั ญ หาอย่่ า งเป็็ น ระบบและมีี ก าร
ทำงานร่่วมกัันในระดัับโลกอย่่างที่่�ไม่่เคยมีีมา
ก่่ อ น อีี ก ทั้้� ง ยัั ง ต้้ อ งทำความเข้้ า ใจเกี่่� ยวกัั บ
ประเด็็ น ความท้้ า ทายที่่� มีี คว ามสำคัั ญ เหล่่ า นี้้�
(Key Challenges) รวมทั้้�งติิดตามและทบทวน
ความคืืบหน้้ า เกี่่� ยวกัั บ การดำเนิิ น งานตาม
วิิสััยทััศน์์ 2050 (Vision 2050) และวาระ
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda)
เพื่่อ� นำมากำหนดวิิสัยั ทััศน์์ (Vision) หรืือกำหนด
จุุดหมายปลายทางที่่�คาดว่่าองค์์กรหรืือธุุรกิิจจะ
เดิินทางให้้บรรลุุผลในอนาคตต่่อไป
	ช่่ ว งสุุ ด ท้้ า ยของการบรรยายพิิ เ ศษ
Ms.Diane Holdorf ได้้ ก ล่่ า วทิ้้� ง ท้้ า ยว่่ า
การบรรยายในวัันนี้้�อาจมีีส่่วนช่่วยสะท้้อนให้้
ผู้้�นำทางธุุรกิิจทุุกท่่าน ตระหนัักถึึงการบริิหาร
จััดการความเสี่่�ยงขององค์์กรบนพื้้�นฐานการ
กำกัับดูแู ลกิิจการที่่�ดีี เพื่่อ� เตรีียมพร้้อมรัับมืือกัับ
ความเสี่่ย� งและการเปลี่่ย� นแปลงต่่าง ๆ ที่่�อาจเกิิด
ขึ้้น� ในอนาคต โดยผนวกเอาแนวความคิิดและวิิธีี
ปฏิิบััติิของ “วาระการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน” เข้้าไป
ในทุุ ก ขั้้� น ตอนของกระบวนการดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ
และขยายการดำเนิินงานเหล่่านี้้�อย่่างช้้า ๆ ให้้
ครอบคลุุมทุุกภาคส่่วนที่่�เกี่่ยวข้
� อ้ ง เพื่่อ� สร้้างการ
เติิบโตที่่�ยั่่�งยืืนในระยะยาว พร้้อมส่่งต่่อโลกที่่�ดีี
กว่่าเดิิมให้้กัับคนรุ่่�นต่่อไป
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Energy&Climate Solution
เรีียบเรีียงโดย : บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำกััด (มหาชน)

บางจากฯ ผนึึกพัันธมิิตรรวม 11 องค์์กร

จััดตั้้ง� เครืือข่่าย Carbon Markets Club ตอกย้ำำ��ความพร้้อม

ก้้าวสู่่�การเป็็นองค์์กร 100 ปีี ที่่�ยั่่�งยืืน

Climate Change หรืือการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศของโลกจากภาวะโลกร้้อน
อัันเกิิดจากกิิจกรรมการใช้้ชีีวิิตของมนุุษย์์ ได้้ส่่งผลกระทบสู่่�ธรรมชาติิ สิ่่�งแวดล้้อม และสุุดท้้าย
ผลกระทบเหล่่านั้้�นเองก็็จะส่่งผลกระทบสะท้้อนกลัับมาที่่�มนุุษย์์และภาคส่่วนต่่าง ๆ อีีกครั้้�ง โดยที่่�
เราต่่างนึึกไม่่ถึึงหรืือไม่่ทราบถึึงการดำเนิินกิิจกรรมประจำวัันในแต่่ละวัันเลยว่่าล้้วนมีีผลต่่อ
สภาพอากาศที่่�เปลี่่�ยนไปได้้ในระยะยาวทั้้�งสิ้้�น
	ปีี 2021 นี้้� ในหลายประเทศทั่่�วโลก ทั้้�งภาคธุุรกิิจและประชาชน กำลัังเริ่่�มเคลื่่�อนไหว
อย่่างเข้้มข้้นขึ้้�น เพื่่�อเข้้าสู่่�จุุดเปลี่่�ยนที่่�จริิงจัังในการแก้้ไขปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
ให้้ประสบผลสำเร็็จ เพื่่�อภารกิิจสำคััญยิ่่�งในการลดการเพิ่่�มขึ้้�นของอุุณหภููมิิผิิวโลก ไม่่ว่่าจะ
เป็็นการเตรีียมจััดประชุุมระหว่่างประเทศทั่่�วโลก การดำเนิินกิิจกรรมภายในแต่่ละประเทศ และ
การร่่วมแสดงเจตนารมณ์์ในการลดการปล่่อยคาร์์บอนของอุุตสาหกรรมหรืือภาคธุุรกิิจต่่าง ๆ
การปรัับเปลี่่�ยนแนวทางการดำเนิินธุุรกิิจ ตลอดจนการปรัับใช้้พลัังงานในการดำเนิินชีีวิิต ฯลฯ
เป็็นต้้น ให้้ไปในแนวทางเชิิงอนุุรักั ษ์์และธุุรกิิจสีีเขีียวมากขึ้้น� เพื่่อ� ดููแลโลกใบนี้้�ที่่เ� ราอยู่่�อาศััยร่ว่ มกััน
และเป็็นโลกเพีียงใบเดีียวของเราทุุกคน
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บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำกััด (มหาชน) ในฐานะผู้้�นำด้้านการเปลี่่�ยนผ่่านพลัังงาน
ที่่�ดำเนิินธุุรกิิจตามแนวทางการพััฒนานวััตกรรมธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนไปกัับสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม
เล็็งเห็็นความสำคััญของธุุรกิิจพลัังงานต่่อประเด็็น Climate Change พร้้อมมีีการปรัับเปลี่่ย� นองค์์กร
มาโดยตลอด และล่่าสุุดตั้้�งเป้้ามุ่่�งสู่่�องค์์กร 100 ปีีที่่�ยั่่�งยืืน (บางจาก 100X) พร้้อมวางเป้้าหมาย
ปล่่อยคาร์์บอนสุุทธิิเป็็นศููนย์์ (Carbon Neutral) ในปีี 2573 และปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกเป็็นศููนย์์
(Net Zero GHG Emission) ในปีี 2593

โดยเมื่่อ� ต้้นปีี 2564 ที่่�ผ่า่ นมา กลุ่่�มบางจากฯ โดยบริิษัทั บางจาก คอร์์ปอเรชั่่น� จำกััด (มหาชน)
บริิษััท บีีซีีพีีจีี จำกััด (มหาชน) บริิษัทั บีีบีีจีีไอ จำกััด (มหาชน) ร่่วมกัับพัันธมิิตรรวม 11 องค์์กร
ชั้้�นแนวหน้้าของประเทศไทย ได้้จััดตั้้�งเครืือข่่าย Carbon Markets Club เพื่่�อส่่งเสริิมการซื้้�อขาย
คาร์์บอนเครดิิต และใบรัับรองสิิทธิิในการเป็็นผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานหมุุนเวีียนแบบดิิจิิทััลเพื่่�อ
การลดก๊๊าซเรืือนกระจกเป็็นครั้้�งแรกในประเทศไทย สนัับสนุุนการซื้้�อขายคาร์์บอน มุ่่�งสู่่�สัังคมที่่�มีี
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์ (Net Zero) ซึ่่�งประกอบไปด้้วย บริิษััท บางจากฯ
การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย บริิษัทั บีีซีีพีีจีีฯ บริิษััท บีีบีีจีีไอฯ บริิษััท เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
จำกััด บริิษัทั เชลล์์ แห่่งประเทศไทย จำกััด ธนาคารกสิิกรไทย จำกััด (มหาชน) ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา
จำกััด (มหาชน) บริิษััท เต็็ดตรา แพ้้ค (ประเทศไทย) จำกััด บริิษััท บางกอกอิินดััสเทรีียลแก๊๊ส จำกััด
และ บริิษััท บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำกััด (มหาชน)
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นายชััยวัฒ
ั น์์ โควาวิิสารััช ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
และกรรมการผู้้�จัั ด การใหญ่่ บริิ ษัั ท บางจาก
คอร์์ปอเรชั่่�น จำกััด (มหาชน) กล่่าวว่่า ผลกระทบที่่�เกิิด
ขึ้้�นจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ทำให้้ประเทศ
ต่่าง ๆ ในโลกต้้องร่่วมกัันพยายามรัักษาอุุณหภููมิิเฉลี่่�ย
ผิิวโลกไม่่ให้้เพิ่่�มมากไปกว่่า 1.5 ถึึง 2 องศาเซลเซีียสเมื่่�อ
เทีียบกับั ระดัับก่อ่ นยุุคอุตุ สาหกรรม การเปลี่่�ยนผ่่านจาก
พลัังงานฟอสซิิลสู่่�พลัังงานสีีเขีียวหรืือพลัังงานสะอาด
นัับเป็็นเรื่่�องสำคััญที่่�จะช่่วยในเรื่่�องนี้้� แต่่ก็็ยัังทำได้้ไม่่เร็็ว
พอ และในความเป็็นจริิงนั้้�น พลัังงานฟอสซิิลจะยัังอยู่่�กัับ
เราไปอีีกหลายทศวรรษ ในขณะที่่�การพััฒนาเทคโนโลยีี
หรืือนวัั ต กรรมสีี เ ขีี ยวยัั ง ต้้ อ งมีี ม าตรการอุุ ด หนุุ น จาก
รััฐบาลหรืือนำภาษีีจากประชาชนมาสนัับสนุุนอยู่่�
การซื้้� อ ขายคาร์์ บ อนจึึ ง เป็็ น เรื่่� อ งสำคัั ญ ที่่� จ ะช่่ วย
ตอบโจทย์์นี้้� โดยหน่่วยงานหรืือองค์์กรที่่�เป็็นผู้้�ผลิิตหรืือมีีรายได้้จากอุุตสาหกรรมหนัักหรืือใช้้พลังั งาน
ฟอสซิิล ก็็ต้้องมีีค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่�มขึ้้�นผ่่านการซื้้�อขายคาร์์บอนหรืือการจ่่ายภาษีีทางอ้้อม เพื่่�อนำเงิินที่่�
ได้้จากการจำหน่่ายคาร์์บอนไปอุุดหนุุนการพััฒนาเศรษฐกิิจสีีเขีียว ส่่งผลให้้เราเริ่่�มเห็็นมาตรการ
ทางการค้้าที่่�ไม่่ใช่่ภาษีี หรืือ non-tariff barriers จากประเทศต่่าง ๆ เช่่น European Green Deal
เพื่่�อเป็็นทุุนในการพััฒนาอุุตสาหกรรมพลัังงานทดแทน ซึ่่�งการจััดตั้้�งเครืือข่่าย Carbon Markets
Club ในวัั น นี้้� จ ะเป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ที่่� จ ะช่่ วย ให้้ เ ราสามารถเตรีี ย มตัั วรัั บมืื อกัั บคว ามท้้ า ทายและ
โอกาสทางการค้้าในรููปแบบใหม่่ ๆ นี้้�ได้้
	ทั้้�ง 11 องค์์กรพัันธมิิตรที่่�เป็็นสมาชิิกตั้้ง� ต้้นของเครืือข่่ายนี้้�ต่า่ งมีีความมุ่่�งมั่่น� ร่่วมกัันที่่�จะช่่วย
กัันสนัับสนุุน เผยแพร่่ ส่่งเสริิมการซื้้�อขายคาร์์บอน ไม่่ว่่าจะเป็็นคาร์์บอนเครดิิตในระบบ T-VER
โดยองค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก หรืือเครดิิตการผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานหมุุนเวีียน (REC)
โดยการไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย ซึ่่�งยัังเป็็นรููปแบบซื้้�อขายกัันโดยตรง (over the counter)
ในปััจจุุบััน ก่่อนที่่�จะพััฒนาการซื้้�อขายไปสู่่� platform ระบบดิิจิิทััลเพื่่�อความรวดเร็็วและทัันสมััย
รองรัับตั้้�งแต่่การทำ e-registration กัับหน่่วยงานผู้้�ขึ้้�นทะเบีียนและให้้การรัับรอง ไปจนถึึงการทำ
e-carbon trading และนำ blockchain มาใช้้ในการซื้้�อขายสู่่�การทำธุุรกรรมทางการเงิิน
แบบกระจายศููนย์์ หรืือที่่�เรีียกกัันว่่า DeFi หรืือ decentralized finance ซึ่่�งกำลัังได้้รัับความนิิยม
มากขึ้้�น ในภายหน้้า
ในการลงนามครั้้�งนี้้� มีีบุุคคลชื่่�อดัังในวงการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมอย่่าง ดร.ธรณ์์ ธำรงนาวา
สวััสดิ์์� นัักวิิชาการทางทะเล ท็็อป-พิิพััฒน์์ อภิิรัักษ์์ธนากร นัักรณรงค์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม และ
หนุ่่�ย-พงศ์์สุุข หิิรััญพฤกษ์์ พิิธีีกรและผู้้�ผลิิตสื่่�อ #beartai ร่่วมซื้้�อคาร์์บอนเครดิิตแบบบุุคคล
เพื่่� อ เป็็ น การชดเชยการปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืือนกระจกจากการใช้้ ชีี วิิ ต ประจำวัั น ของตนเองด้้ วย
16

เป็็นการร่่วมสร้้างการตระหนัักรู้้�ให้้สัังคมว่่า การซื้้�อขายคาร์์บอนเครดิิตไม่่จำกััดอยู่่�เพีียงในรููปแบบ
ขององค์์กรหรืือบริิษััทเท่่านั้้�น ทุุกคนล้้วนมีีคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ซึ่่�งเป็็นการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
จากการใช้้ชีีวิิตประจำวััน และทุุกคนสามารถมีีส่่วนช่่วยลดผลกระทบได้้ เริ่่�มจากการใช้้ชีีวิิตแบบ
คาร์์บอนต่่ำ และยัังสามารถชดเชยผ่่านการซื้้�อคาร์์บอนเครดิิตได้้อีีกด้้วย
	ซึ่่�งจากวัันแรกของการตั้้ง� คลัับ มีีการซื้้อ� ขายคาร์์บอนเครดิิตรวม 2,564 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์
(tCO2e) เทีียบได้้กัับการปลููกต้้นไม้้ใหญ่่ประมาณ 298,140 ต้้นหรืือ 1,491 ไร่่ ซึ่่�งผู้้�ขายคาร์์บอน
เครดิิต คืือ บริิษััท บีีซีีพีีจีี จำกััด (มหาชน) และผู้้�ขายเครดิิตการผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานหมุุนเวีียน
คืือ การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย และจะนำรายได้้จากการจำหน่่ายไปทำกิิจกรรมเพื่่�อ
สิ่่�งแวดล้้อมต่่อไป และจนถึึงสิ้้�นเดืือนกัันยายน ได้้มีียอดรวมการซื้้�อขายคาร์์บอนเครดิิตกว่่า
15,000 ตััน
ในส่่วนของเป้้าหมายการกำหนดภารกิิจมุ่่�งสู่่�องค์์กร 100 ปีีที่่ยั่่� ง� ยืืนและเข้้มแข็็งนั้้�น ในปีี 2564
นี้้�กลุ่่�มบริิษััทบางจากฯ ได้้ดำเนิินการปรัับแผนธุุรกิิจขยายสััดส่่วนมุ่่�งสู่่�พลัังงานสีีเขีียวเป็็นส่่วนใหญ่่
ผ่่านการลงทุุนในบีีซีพีี จีี ี และบีีบีจีี ไี อ รวมทั้้�งแสวงหาโอกาสในการลงทุุนธุุรกิิจใหม่่ที่่ส� ร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม
มุ่่�งเน้้นรายได้้จากธุุรกิิจสีีเขีียวสอดรัับเมกะเทรนด์์โลก โดยยึึดการดำเนิินธุุรกิิจภายใต้้ BCG
Economy Model ซึ่่� ง สอดคล้้ อ งกัั บ หลัั ก ปรัั ช ญาของเศรษฐกิิ จ พอเพีี ย ง และแนวคิิ ด การ
พััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมของประเทศ ประกอบด้้วย 3 เศรษฐกิิจหลัักคืือ เศรษฐกิิจชีีวภาพ
(Bio Economy) ที่่�มุ่่�งเน้้นการใช้้ทรััพยากรชีีวภาพอย่่างคุ้้�มค่่า โดยอาศััยการใช้้เทคโนโลยีี และ
นวััตกรรมในการแปรรููปผลผลิิตทางการเกษตรให้้เป็็นผลิิตภััณฑ์์ชีวภ
ี าพมููลค่่าสููง เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
(Circular Economy) ที่่�มุ่่�งเน้้นการใช้้ทรััพยากร วััตถุุดิิบ และผลิิตภััณฑ์์อย่่างคุ้้�มค่่า และเศรษฐกิิจ
สีี เ ขีี ยว (Green Economy) ที่่� มุ่่� งแก้้ ไ ขปัั ญ หาสิ่่� ง แวดล้้ อ ม และลดผลกระทบอย่่ า งยั่่� ง ยืืน
มาเป็็นแนวคิิดในการดำเนิินธุุรกิิจเพื่่�อสร้้างมููลค่่า คุุณค่่า และความยั่่�งยืืนให้้กัับบริิษััทฯ และ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย
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Energy&Climate Solution
เรีียบเรีียงโดย : บริิษััท เอสโซ่่ (ประเทศไทย) จำกััด (มหาชน)

เอ็็กซอนโมบิิลตั้้�งธุุรกิิจใหม่่

ที่่�จะพััฒนาเทคโนโลยีีลดการปล่่อยมลพิิษในเชิิ งพาณิิชย์์

ใ น ฐ า น ะ ที่่� อ ยู่่� ใ น อ ง ค์์ ก ร บริิ ษัั ทพลัั ง ง า น ร ะ ดัั บ โ ล ก
ดร. ทวีีศัักดิ์์� บรรลืือสิินธุ์์� ผู้้�จััดการฝ่่ายกิิจกรรมองค์์กรและรััฐกิิจ
สััมพัันธ์์ บริิษััท เอ็็กซอนโมบิิล จำกััด ได้้พููดคุุยถึึงความคืืบหน้้าใน
การดำเนิินงานเพื่่อ� ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก ซึ่่ง� เป็็นการทำงานของ
เอ็็กซอน โมบิิล คอร์์ปอเรชั่่�น ในระดัับโลกที่่�เกี่่�ยวกัับธุุรกิิจใหม่่ที่่�จะ
พััฒนาเทคโนโลยีีเพื่่�อลดการปล่่อยคาร์์บอนไดออกไซด์์ และสามารถ
ดำเนิินงานในเชิิงพาณิิชย์์ได้้
เอ็็กซอน โมบิิล คอร์์ปอเรชั่่�น มีีบริิษัทั ในเครืือในประเทศไทย ประกอบด้้วย บริิษััท เอสโซ่่
(ประเทศไทย) จำกััด (มหาชน) บริิษััท เอ็็กซอนโมบิิล จำกััด และ บริิษััท เอ็็กซอนโมบิิล
เอ็็กซ์์โพลเรชั่่�น แอนด์์ โพรดัักชั่่�น โคราช อิิงค์์
ในการทำงานระดัับโลก เอ็็กซอน โมบิิล คอร์์ปอเรชั่่�น ได้้ประกาศจััดตั้้�งธุุรกิิจใหม่่ที่่�ชื่่�อว่่า
“ExxonMobil Low Carbon Solutions” ซึ่่�งจะเน้้นการนำเทคโนโลยีีจากการค้้นคว้้าวิิจััย
ชั้้�นนำในอุุตสาหกรรมมาดำเนิินการต่่อในเชิิงพาณิิชย์์ โดยเริ่่�มแรกจะมุ่่�งเน้้นไปที่่�เทคโนโลยีี
การกัักเก็็บคาร์์บอน (Carbon Capture and Storage - CCS) ซึ่่ง� ได้้รับั การยอมรัับว่า่ เป็็นเทคโนโลยีี
สำคััญที่่�จะช่่วยลดการปล่่อยคาร์์บอนไดออกไซด์์ตามความตกลงปารีีส (Paris Agreement) ได้้
โดยขณะนี้้� ได้้มีีความคืืบหน้้าไปในโครงการใหม่่ ๆ กว่่า 20 โครงการ ที่่�จะสามารถลดการปล่่อย
คาร์์บอนไดออกไซด์์ได้้ในปริิมาณมาก
CCS เป็็นกระบวนการดัักจัับก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ แทนที่่�จะถููกปล่่อยออกสู่่�บรรยากาศ
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จากกระบวนการผลิิตทางอุุตสาหกรรม แต่่มีีการนำมาเก็็บไว้้ในชั้้�นหิินใต้้พื้้�นดิินที่่�มีีความลึึกมาก
ซึ่่� ง มีี คว ามปลอดภัั ย มั่่� น คง และเก็็ บ ได้้ ย าวนาน โดยคณะกรรมการระหว่่ า งรัั ฐ บาลว่่ า ด้้ วย
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (IPCC) และ องค์์กรพลัังงานระหว่่างประเทศ (IEA) มีีความเห็็น
ตรงกัันว่่า CCS เป็็นหนึ่่�งในเทคโนโลยีีที่่�สำคััญยิ่่�งในการลดคาร์์บอนไดออกไซด์์ลง เพื่่�อที่่�จะบรรลุุ
เป้้าหมายสภาวะอากาศของสัังคม ในราคาที่่�ถููกที่่�สุุด นอกจากนี้้� CCS ยัังเป็็นเทคโนโลยีีที่่�มีีเพีียง
ไม่่กี่่�อย่่างที่่�สามารถใช้้ได้้ในอุุตสาหกรรมเฉพาะด้้านเพื่่�อช่่วยลดการปล่่อยคาร์์บอนไดออกไซด์์
โดยเฉพาะในอุุตสาหกรรมการกลั่่�นน้้ำมััน เคมีีภััณฑ์์ ซีีเมนต์์ และ เหล็็กกล้้า
เอ็็กซอนโมบิิลมีีประสบการณ์์ในเทคโนโลยีี CCS มากว่่า 30 ปีีแล้้ว และเป็็นบริิษััทแรกที่่�
สามารถดัักเก็็บคาร์์บอนไดออกไซด์์ได้้มากถึึง 120 ล้้านตััน ซึ่่�งเทีียบได้้กัับปริิมาณไอเสีียที่่�ปล่่อย
จากรถยนต์์ถึงึ 25 ล้้านคัันรวมกัันตลอดระยะเวลา 1 ปีี นอกจากนี้้� เอ็็กซอนโมบิิลมีีสัดั ส่่วนประมาณ
1 ใน 5 ของความสามารถในการดัักเก็็บคาร์์บอนไดออกไซด์์ของโลก และสามารถดัักเก็็บ
คาร์์บอนไดออกไซด์์ได้้ถึึง 40% จากปริิมาณคาร์์บอนไดออกไซด์์ของมนุุษย์์โลกที่่�ดัักเก็็บได้้ทั้้�งหมด
นอกจากนี้้� หน่่วยงาน ExxonMobil Low Carbon Solutions จะใช้้ประสบการณ์์ของ
เอ็็กซอนโมบิิลในด้้านการผลิิตไฮโดรเจน ซึ่่�งเมื่่�อรวมกัับระบบ CCS จะมีีบทบาทสำคััญยิ่่�งใน
การสร้้างระบบผลิิตพลัังงานที่่�ปล่่อยคาร์์บอนลดน้้อยลง (lower-carbon energy system)
นอกจากนี้้� ยัังมีีการนำเทคโนโลยีีที่่�ก่่อให้้เกิิดคาร์์บอนน้้อยลงในด้้านอื่่�น ๆ มาพััฒนาสู่่�การใช้้ใน
เชิิงพาณิิชย์์ในอนาคต
	ยกตััวอย่่างโครงการ CCS ใหม่่ ๆ และความร่่วมมืือกัับพันั ธมิิตรที่่�อยู่่�ในระหว่่างการพิิจารณา
และดำเนิินการ เช่่น
โครงการชายฝั่่�ง อ่่า วของสหรััฐอเมริิกา – เอ็็กซอนโมบิิลได้้ประเมิินโครงการ CCS
หลายโครงการตามแนวชายฝั่่�งอ่่าวสหรััฐอเมริิกาซึ่่�งมีีแนวโน้้มจะสามารถเก็็บคาร์์บอนไดออกไซด์์
จากแหล่่งอุุตสาหกรรมได้้หลายล้้านตัันเพื่่�อจััดเก็็บในแหล่่งกัักเก็็บธรรมชาติิใต้้ธรณีีทั้้�งบนบกและ
ในทะเล โดยจะมีีศููนย์์ปฏิิบััติิงานกลาง CCS ตั้้�งอยู่่�ทางทางตะวัันออกเฉีียงใต้้ของรััฐเท็็กซััส
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ไวโอมิ่่� ง สหรัั ฐ อเมริิ ก า เอ็็ ก ซอนโมบิิ ล ได้้ อนุุมัั ติิ ให้้มีี ก ารขยาย
ศููนย์์ปฏิิบััติิงานที่่� La Barge CCS ซึ่่�งจะ
สามารถทำการกัักเก็็บคาร์์บอนไดออกไซด์์
ได้้ เ พิ่่� ม อีี ก ประมาณ 1 ล้้ า นตัั น ต่่ อ ปีี
โดยศูู น ย์์ ที่่� มีี อ ยู่่�ในปัั จ จุุ บัั น สามารถ
กัั ก เก็็ บ ได้้ ป ระมาณ 7 ล้้ า นตัั น ต่่ อ ปีี
ซึ่่ง� เป็็นจำนวนที่่�มากที่่�สุดุ จากการกัักเก็็บ
คาร์์บอนไดออกไซด์์ของภาคอุุตสาหกรรม
เนเธอร์์แลนด์์ - เอ็็กซอนโมบิิล
มีีการทำข้้อตกลงที่่�จะมีีการลงทุุนเพิ่่�มใน
โครงการที่่� เ รีี ย กว่่ า Porthos ซึ่่�ง เป็็ น
โ ค ร ง ก า ร ศูู น ย์์ ข น ส่่ ง แ ล ะ จัั ด เ ก็็ บ
คาร์์บอนไดออกไซด์์ นอกชายฝั่ง่� ตั้้ง� อยู่่�ที่่�
ท่่าเรืือ Rotterdam โดยโครงการนี้้� จะ
ทำการเก็็บคาร์์บอนไดออกไซด์์ที่่�ถููกปล่่อยออกมาจากภาคอุุตสาหกรรมและขนส่่งลำเลีียงทางท่่อ
ไปเก็็บยังั แหล่่งก๊๊าซที่่�เลิิกใช้้งานแล้้วทางฝั่ง่� ทะเลเหนืือ Porthos และผู้้�ที่่จ� ะเป็็นลููกค้้าได้้มีกี ารสมััคร
ไว้้แล้้วผ่่านทางระบบระดัับประเทศและของ EU นอกจากนี้้� เอ็็กซอนโมบิิลได้้มีีส่่วนร่่วมในการ
ศึึกษา H-Vision เพื่่�อการผลิิตไฮโดรเจนคาร์์บอนต่่ำที่่� Rotterdam ด้้วยเช่่นเดีียวกััน
เบลเยีียม – เอ็็กซอนโมบิิลได้้เข้้าร่่วมในโครงการด้้าน CCS ซึ่่�งมีีตััวแทนจากหลากหลาย
วงการ ซึ่่�งจััดขึ้้�นที่่�ท่่าเรืือ Antwerp (Port of Antwerp) และ นัับเป็็นกลุ่่�มคลััสเตอร์์ด้้านพลัังงาน
และเคมีีคัลั ที่่�ใหญ่่ที่่สุ� ดุ ของยุุโรป โครงการนี้้�จะรวบรวมคาร์์บอนไดออกไซด์์ที่่ถู� กู ปล่่อยออกมาจาก
โรงงานอุุตสาหกรรมมาเก็็บไว้้ โดยได้้รัับการสนัับสนุุนจากสหภาพยุุโรปในการดำเนิินการแล้้ว
สก๊๊อตแลนด์์ – ด้้วยการลงทุุนร่่วมกัันในระบบที่่�เรีียกว่่า SEGAL ในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
ของสก๊๊ อ ตแลนด์์ เอ็็ ก ซอนโมบิิ ล ได้้ มีี ก ารเจรจาที่่� จ ะสนัั บ สนุุ น โครงการ Acorn เพื่่� อ เก็็ บ
คาร์์บอนไดออกไซด์์จากโรงงานแปรรููปก๊๊าซที่่� St. Fergus เพื่่�อขนส่่งและจััดเก็็บที่่�แหล่่งก๊๊าซนอก
ชายฝั่่�ง
สิิงคโปร์์ - เอ็็กซอนโมบิิลมีีแผนที่่�จะตั้้�งศููนย์์กลาง CCS โดยการรวบรวม ขนส่่ง และกัักเก็็บ
คาร์์บอนไดออกไซด์์จากอุุตสาหกรรมในภููมิิภาคเอเชีียแปซิิฟิิคมาเก็็บไว้้ได้้อย่่างถาวร แนวคิิด
โครงการนี้้�ต่อ่ ยอดจากแผนงานที่่�จะเก็็บคาร์์บอนไดออกไซด์์จากโรงงานต่่าง ๆ ในสิิงคโปร์์มากัักเก็็บ
ไว้้ในภููมิิภาค
การ์์ตา – เอ็็กซอนโมบิิลได้้ร่่วมเป็็นพัันธมิิตรกัับผู้้�ร่่วมลงทุุนในการ์์ตาร์์ปิิโตรเลีียม ซึ่่�งได้้ทำ
โครงการ CCS ที่่�สามารถจััดเก็็บได้้มากถึึง 2.1 ล้้านตัันที่่�นิิคมอุุตสาหกรรม Ras Laffan ซึ่่�ง
เอ็็กซอนโมบิิลกำลัังประเมิินโอกาสที่่�จะเพิ่่�มความสามารถในการจััดเก็็บให้้มากขึ้้น� สำหรัับภูมิู ภิ าคนี้้�
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กล่่าวได้้ว่า่ เอ็็กซอนโมบิิลมีีความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานที่่�หลากหลาย ทั้้�งในแวดวงอุุตสาหกรรม
สถาบัันการศึึกษา และ หน่่วยงานราชการเพื่่�อพััฒนาเทคโนโลยีีการจััดเก็็บคาร์์บอนให้้ก้้าวหน้้าขึ้้�น
ในราคาที่่�ลดลง และ เพิ่่�มปริิมาณการจััดเก็็บได้้มากขึ้้น� ดัังเช่่นที่่�ได้้มีกี ารทำงานร่่วมกัันกัับ FuelCell
Energy เพื่่�อพััฒนาเทคโนโลยีี carbonate fuel cell เพื่่�อให้้สามารถดัักจัับคาร์์บอนไดออกไซด์์
จากโรงงานอุุตสาหกรรมได้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น และ ร่่วมมืือกัับ Global Thermostat
เพื่่�อการพััฒนาระบบที่่�สามารถดููดคาร์์บอนไดออกไซด์์ออกจากบรรยากาศมากัักเก็็บได้้โดยตรง
ดร. ทวีีศัักดิ์์� ได้้กล่่าวสรุุปเพิ่่�มเติิมว่่า “โอกาสที่่� CCS จะพััฒนาในเชิิงพาณิิชย์์มีีมากและ
น่่ า ดึึ ง ดูู ด ใจ แต่่ ต้้ อ งอาศัั ย นโยบายรัั ฐ บาลมาช่่ วยส่่ ง เสริิ ม ด้้ วย เช่่ น เดีี ยวกัั น ยกตัั ว อย่่ า งเช่่ น
ที่่� ส หรัั ฐ อเมริิ ก า มีี ก ารพูู ด ถึึ ง การให้้ เ ครดิิ ต ภาษีี ส ำหรัั บ องค์์ ก รที่่� มีี ก ารกัั บ เก็็ บค าร์์ บ อนไว้้ ไ ด้้
ซึ่่�งเอ็็กซอนโมบิิลเห็็นด้้วยและสนัับสนุุนอย่่างยิ่่�ง รวมถึึงมีีนโยบายที่่�ให้้การสนัับสนุุนทางด้้านนี้้�
จากหน่่วยงานต่่าง ๆ ทั่่�วโลก เช่่น ในสหภาพยุุโรป แคนาดา สิิงคโปร์์ เป็็นต้้น และนัับตั้้ง� แต่่ปีี 2543
เป็็นต้้นมา เอ็็กซอนโมบิิลได้้ใช้้เงิินไปกว่่า 10,000 ล้้านเหรีียญเพื่่�อพััฒนาทั้้�งในด้้านประสิิทธิิภาพ
และการปล่่ อ ยมลพิิ ษ ให้้ ล ดน้้ อ ยลงในทุุ ก การปฏิิ บัั ติิ ง านของบริิ ษัั ท เรามีี ก ารทำงานร่่ ว มกัั บ
มหาวิิทยาลััยกว่่า 80 แห่่งทั้้�งในสหรััฐอเมริิกา ยุุโรป และ เอเชีีย เพื่่�อแสวงหาเทคโนโลยีีพลัังงาน
แห่่งอนาคต”
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Energy&Climate Solution
เรีียบเรีียงโดย : บริิษััท ไทยออยล์์ จำกััด (มหาชน)

ไทยออยล์์ “ส่่งพลัังงาน สร้้างพลัังใจ”
ฉายภาพความห่่วงใย
ในสถานการณ์์วิิกฤติิโควิิด-19
หนุุนการกระจายวััคซีีนและ
การบริิการทางการแพทย์์อย่่างทั่่�วถึึง

	ด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 กลายพัันธุ์์�อย่่างสายพัันธุ์์�เดลต้้า
ที่่�กระจายตััวอย่่างรวดเร็็วและรุุนแรง ส่่งผลให้้จำนวนยอดผู้้�ติิดเชื้้�อสููงเพิ่่�มสููงขึ้้�นในช่่วงที่่�ผ่่านมา
ทำให้้บุุคลากรทางการแพทย์์ซึ่่�งเป็็นหน่่วยรบแถวหน้้าต้้องรัับมืือกัับวิิกฤตการณ์์นี้้�อย่่างสุุดกำลััง
ไทยออยล์์ในฐานะผู้้�สร้้างความมั่่�งคงทางพลัังงานมาตลอด 60 ปีี จึึงริิเริ่่�มโครงการ “ส่่งพลัังงาน
สร้้างพลัังใจ” ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของชุุมชนและสัังคมสู่่�อนาคตบทใหม่่
ไปด้้วยกันั ผ่่านการส่่งมอบน้้ำมัันเชื้้อ� เพลิิงและเคมีีภัณ
ั ฑ์์ทำความสะอาด ให้้แก่่หน่่วยงานสาธารณสุุข
ต่่าง ๆ เพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการช่่วยให้้การกระจายและการเข้้าถึึงวััคซีีนของประชาชน รวมถึึง
การขนส่่งหรืือเคลื่่�อนย้้ายอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ต่่าง ๆ เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
เสมืือนเป็็นแรงหนุุนและกำลัังใจให้้บุคุ ลากรทางการแพทย์์ในการรัับมืือและคลี่่�คลายวิิกฤตการณ์์นี้้�
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ในเร็็ววััน โดยมููลค่่าการสนัับสนุุนและให้้ความช่่วยเหลืือ ภายใต้้โครงการ “ส่่งพลัังงาน
สร้้างพลัังใจ” รวมทั้้�งสิ้้�นกว่่า 12 ล้้านบาท
	ที่่�ผ่า่ นมา ไทยออยล์์ได้้เร่่งให้้การสนัับสนุุนน้้ำมัันเชื้้อ� เพลิิง รวมทั้้�งมอบเคมีีภัณ
ั ฑ์์เพื่่อ� ทำความ
สะอาดฆ่่าเชื้้อ� โรคซึ่่�งเป็็นผลิิตภััณฑ์์ของกลุ่่�มไทยออยล์์ ให้้แก่่หน่่วยงานสาธารณสุุขและผู้้�ที่่เ� กี่่ยวข้
� อ้ ง
ในหลายภาคส่่วน อาทิิ กรมอนามััย กระทรวงสาธารณสุุข, สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลศิิริิราช,
โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ อีีกทั้้�งยัังร่่วมกัับกลุ่่�มปตท.ในการสนัับสนุุนน้้ำมัันเชื้้อ� เพลิิงให้้แก่่ 13 จัังหวััด
และการจััดตั้้ง� หน่่วยคัดั กรอง และโรงพยาบาลสนามครบวงจร (End-to-End) รวมถึึงการสนัับสนุุน
น้้ำมัันเชื้้�อเพลิิงให้้แก่่สำนัักงานเลขานุุการสมเด็็จพระสัังฆราชเพื่่�อนำไปใช้้สนัับสนุุนโครงการการ
ฌาปนกิิจสงเคราะห์์ผู้้�เสีียชีีวิิตจากโรคติิดเชื้้�อโควิิด-19 ให้้แก่่วััดต่่าง ๆ ทั่่�วประเทศ และสนัับสนุุน
น้้ำมัันเชื้้�อเพลิิงในการจััดส่่งกล่่องห่่วงใย (กล่่องอุุปกรณ์์ยัังชีีพ) กัับสภาอุุตสาหกรรมเพื่่�อส่่งต่่อให้้
ผู้้�ป่่วยที่่อ� ยู่่�ระหว่่างแยกกัักตััวอยู่่�ที่่บ้� า้ น (Home Isolation) หรืือรอเข้้ารัับการรัักษา ในโรงพยาบาล

นอกจากนี้้� โครงการ “ส่่งพลัังงาน สร้้างพลัังใจ” ยัังได้้ ส่่งมอบน้้ำมัันเชื้้�อเพลิิง ให้้แก่่
“หมอแล็็บแพนด้้า” ทนพ.ภาคภููมิิ เดชหััสดิิน เพื่่�อสนัับสนุุนภารกิิจโครงการ “Back Home”
โดยการใช้้น้้ำมัันเชื้้�อเพลิิงซึ่่�งเป็็นปััจจััยสำคััญในการส่่งต่่อผู้้�ป่่วยโควิิดที่่�มีีภููมิิลำเนาอยู่่�ต่่างจัังหวััด
แต่่อาศััยอยู่่�ที่่�กรุุงเทพฯ ได้้กลัับไปรัักษาตััวที่่�โรงพยาบาลในจัังหวััดบ้้านเกิิด รวมถึึงการสนัับสนุุน
น้้ำมัันเชื้้อ� เพลิิง ให้้แก่่ สาธารณสุุขจัังหวััดชลบุุรีี และสาธารณสุุขอำเภอศรีีราชา สำหรัับใช้้ในงาน
ขนส่่งทางการแพทย์์ที่่�จำเป็็นต่่าง ๆ รวมถึึงการเข้้าร่่วมสนัับสนุุนการพััฒนาระบบบริิหารและ
จััดการศููนย์์ฉีีดวััคซีีนโควิิด-19 ให้้กัับประชาชนในพื้้�นที่่�เทศบาลนครแหลมฉบัังและศรีีราชา
ณ ศาลาประชาคมอ่่ า วอุุ ด ม จัั ง หวัั ด ชลบุุ รีี เพื่่� อ ให้้ บริิ ก ารฉีี ด วัั คซีี น แก่่ ป ระชาชนในพื้้� น ที่่� ไ ด้้
อย่่างสะดวกและรวดเร็็ว อีีกทั้้�งยัังเล็็งเห็็นถึึงความสำคััญของคุุณภาพชีีวิิตในชุุมชนรอบโรงกลั่่�
นด้้วยการแจกจ่่ายเจลแอลกอฮอล์์และหน้้ากากอนามััยเพื่่�อแทนความห่่วงใยและความปลอดภััย
ด้้านสุุขอนามััยอีีกด้้วย
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นายวิิรัตน์
ั ์ เอื้้อ� นฤมิิต ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จัดั การ
ใหญ่่ บริิษััท ไทยออยล์์ จำกััด (มหาชน) กล่่าวว่่า “โครงการ “ส่่งพลัังงาน
สร้้ า งพลัั ง ใจ” เกิิ ด ขึ้้� น จากความตั้้� ง ใจที่่� ต้้ อ งการเข้้ า ช่่ วย เหลืือสัั ง คมและ
ประชาชนให้้ก้า้ วข้้ามผ่่านวิิกฤติินี้้� โดยได้้เล็็งเห็็นถึึงความสำคััญในการกระจาย
และการเข้้าถึึงวััคซีีนเพื่่�อสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันให้้แก่่ประชาชน เราจึึงทำงานร่่วมกัับ
หน่่วยงานสาธารณสุุขภาครััฐหลากหลายหน่่วยงานเพื่่อ� สนัับสนุุนกระจายการฉีีดวััคซีนี ให้้ทั่่วถึ
� งึ มาก
ที่่�สุดุ และร่่วมมืือกัับภาคเอกชนในการขนส่่งเคลื่่อ� นย้้ายผู้้�ป่่วยโควิิด-19 กลัับไปรัักษายัังโรงพยาบาล
ในจัังหวััดบ้้านเกิิด หรืือ การสนัับสนุุนทีีมอาสาเพื่่�อเข้้าช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยที่่�รอประสานเตีียง เราหวััง
เป็็นอย่่างยิ่่ง� ว่่าการดำเนิินการของไทยออยล์์จะเป็็นอีีกหนึ่่�งแรงที่่�เชื่่อ� มโยงความช่่วยเหลืือและความ
ห่่วงใยเพื่่�อคนไทยได้้อย่่างตรงจุุดและเห็็นผลสำเร็็จจากความพยายามของทุุกภาคส่่วน”
ศ.ดร.นพ.ประสิิทธิ์์� วััฒนาภา คณบดีี คณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล กล่่าวว่่า
การที่่�ได้้รับั การสนัับสนุุนจากองค์์กรหรืือหน่่วยงานต่่าง ๆ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� โครงการ “ส่่งพลัังงาน
สร้้างพลัังใจ” โดยไทยออยล์์ ที่่�ได้้ยื่น�่ มืือเข้้ามาช่่วยเหลืือโรงพยาบาลศิิริริ าช เพื่่อ� ให้้การดำเนิินงาน
ด้้านการกระจายวััคซีีน การขนส่่งและเคลื่่�อนย้้ายทางการแพทย์์ รวมถึึงการทำงานเชิิงรุุกต่่าง ๆ มีี
ประสิิทธิภิ าพมากขึ้้น� ด้้วยการมอบน้้ำมัันเชื้้อ� เพลิิงสำหรัับยานพาหนะของหน่่วยงานทางการแพทย์์
และน้้ำยาฆ่่าเชื้้�อ ซึ่่�งช่่วยขัับเคลื่่�อนให้้การทำงานของหน่่วยงานของเราเกิิดประโยชน์์แก่่ประชาชน
สามารถลดภาระค่่าใช้้จ่่าย ซึ่่�งการช่่วยเหลืือของไทยออยล์์ในครั้้�งนี้้�ยัังถืือเป็็นการส่่งพลัังใจให้้
บุุคลากรทางการแพทย์์สามารถวางแผนการทำงานเพื่่�อต่่อสู้้�กัับวิิกฤติิโควิิด-19 ที่่�กำลัังวิิกฤติิหนััก
ได้้อย่่างเต็็มที่่�

วัันนี้้� ไทยออยล์์ยัังคงเดิินหน้้า โครงการ “ส่่งพลัังงาน สร้้างพลัังใจ” เพื่่�อมุ่่�งหวัังที่่�จะเชื่่�อม
ุ ภาพชีีวิติ ด้้วยพลังั งานและเคมีีภัณ
ั ฑ์์ที่่ยั่่� ง� ยืืน”
โยงคุุณค่า่ สู่่�สัังคมด้้วยปณิิธานที่่�จะ “สร้้างสรรค์์คุณ
และในการก้้าวเข้้าสู่่�ปีีที่่� 60 ในปีีนี้้� ไทยออยล์์มุ่่�งสานต่่อปณิิธานเพื่่อ� ส่่งต่่อความช่่วยเหลืือแก่่คนไทย
ด้้วยความหวัังและความมั่่�นใจว่่าประเทศไทยจะกลัับมาปลอดภััยและก้้าวผ่่านวิิกฤติินี้้�ไปได้้อย่่าง
รวดเร็็ว
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The Way For Sustainability
เรีียบเรีียงโดย : ธนาคารกรุุงไทย จำกััด (มหาชน)
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The Way For Sustainability
เรีียบเรีียงโดย : บริิษััท ดอยคำผลิิตภััณฑ์์อาหาร จำกััด

“แกะ ล้้าง เก็็บ” เพราะทุุกกล่่องมีีค่่า
เพื่่�อ “สัังคมไร้้ขยะ” อย่่างยั่่�งยืืน
	ทุุกวัันนี้้�โลกอยู่่�ในภาวะที่่�เต็็มไปด้้วยเรื่่�องของมลพิิษ และปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม โดยเฉพาะ
เรื่่�องของ “ขยะ” ที่่�เกิิดจากน้้ำมืือมนุุษย์์ เพื่่�อรองรัับความสะดวกสบาย ซึ่่�งส่่วนใหญ่่ขยะเหล่่านี้้�
ไม่่สามารถย่่อยสลายได้้เองตามธรรมชาติิ นานวัันขยะ
เหล่่านี้้�กลายเป็็นปััญหาสำคััญระดัับโลกที่่�ส่ง่ ผลในทุุก
มิิติิ ด้้วยเหตุุนี้้จึ� งึ เป็็นที่่�มาของแนวคิิด “สัังคมไร้้ขยะ”
ด้้วยการนำกลัับมาแปรรููปใช้้ได้้ใหม่่หรืือรีีไซเคิิล เพื่่�อ
ลดปริิ ม าณขยะให้้ เ หลืือน้้ อ ยที่่� สุุ ด ซึ่่� ง กลายเป็็ น
แนวทางใหม่่ในการพััฒนาโลกควบคู่่�ไปกัับแนวคิิด
เรื่่�อง “ความยั่่�งยืืน”
	บริิษััท ดอยคำผลิิตภััณฑ์์อาหาร จำกััด ได้้ชื่่�อ
ว่่าเป็็นบริิษััทที่่�ดำเนิินกิิจการเพื่่�อสัังคม ดัังนั้้�นหนึ่่�งใน
ภาระกิิจสำคััญที่่� “ดอยคำ” ให้้ความใส่่ใจเสมอมา คืือ
เรื่่�องการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างยั่่�งยืืนในทุุกมิิติิ โดย
เฉพาะการลดขยะจากกล่่องบรรจุุภััณฑ์์น้้ำผลไม้้ หรืือ
กล่่องยููเอชทีี ผ่่านกิิจกรรม “แกะ ล้้าง เก็็บ” ภายใต้้
โครงการสร้้างโลกสีีเขีียว ด้้วยการนำกล่่องน้้ำผลไม้้
ที่่�ทำการแกะ ล้้าง เก็็บ เรีียบร้้อยแล้้วนำไป เข้้าสู่่�กระบวนการรีีไซเคิิล เพื่่�อนำมาแปรรููปก่่อนนำ
กลัับมาใช้้ประโยชน์์อีีกครั้้�ง
ซึ่่ง� เป้้าหมายในระยะเริ่่ม� แรก ดอยคำ ได้้รณรงค์์กับั บุุคลากรภายในองค์์กร ก่่อนขยายสู่่�บุุคคล
ภายนอก และผู้้�บริิโภค รวมถึึงการเชิิญชวนองค์์กรอื่่�นทั้้�งภาครััฐและเอกชนเข้้าร่่วมเป็็นภาคีีเครืือ
ข่่าย เพื่่�อให้้เกิิดความยั่่�งยืืนอย่่างแท้้จริิง
โดยวััตถุุประสงค์์ของกิิจกรรมแกะ ล้้าง เก็็บ นั้้�น นอกจากจะเป็็นการสานต่่อแนวพระราชดำริิ
ของล้้นเกล้้าฯ รััชกาลที่่� ๙ เรื่่อ� งการใช้้ประโยชน์์จากขยะ ในการหมุุนเวีียนทรััพยากรให้้มีปี ระโยชน์์
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สููงสุุด เพื่่�อลดปริิมาณของเสีียให้้น้้อยลงแล้้ว ยัังเป็็นการสร้้าง
ทััศนคติิและปลููกจิิตสำนึึกในการรัักษาสิ่่ง� แวดล้้อมอย่่างยั่่ง� ยืืน
ให้้สัังคมและบุุคลากรในองค์์กรต่่าง ๆ อีีกทั้้�งยัังเป็็นการสร้้าง
แรงจููงใจในการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม เพื่่�อให้้เกิิดการมีีส่่วน
ร่่วมลดปริิมาณขยะ รวมถึึ ง เป็็ นการเพิ่่� ม ช่่ อ งทางการเก็็บ
รวบรวมกล่่องเครื่่�องดื่่�มยููเอชทีีอย่่างถููกต้้อง ก่่อนนำเข้้าสู่่�
กระบวนการรีีไซเคิิล เติิมความสร้้างสรรค์์เป็็นผลิิตภััณฑ์์
แปรรููปพร้้อมนำกลัับมาใช้้ประโยชน์์อีีกครั้้�ง
	ปััจจุุบัันดอยคำร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่ายในการวิิจััย และ
พััฒนากระบวนการรีีไซเคิิล กล่่องยููเอชทีีภายใต้้แบรนด์์ดอยคำ
สร้้างสรรค์์เป็็นผลิิตภััณฑ์์แปรรููปพร้้อมนำกลัับมาใช้้ประโยชน์์
อาทิิ เก้้าอี้้�อเนกประสงค์์ทรงโอ่่ง พาเลทไม้้สัังเคราะห์์ กรวย
จราจร กระถางต้้นไม้้ ฯลฯ ซึ่่�งผลิิตภััณฑ์์ดัังกล่่าวได้้นำกลัับมา
ใช้้จริิงทั้้�งภายในองค์์กรดอยคำเอง และในส่่วนขององค์์กร
ภายนอกที่่�เข้้ามาเป็็นเครืือข่่ายของกิิจกรรม โดยในอนาคตจะ
มีีรููปแบบของงานดีีไซน์์ผลิิตภััณฑ์์ที่่�หลากหลายมากขึ้้�น และ
รองรัับการใช้้งานที่่�ตรงต่่อความต้้องการมากขึ้้�น
นอกจากนั้้� น ดอยคำยัั ง ได้้ ส่่ ง มอบกล่่ อ งยูู เ อชทีี ใ น
กิิจกรรมแกะ ล้้าง เก็็บ ภายใต้้แบรนด์์ดอยคำให้้โครงการ
“หลัั ง คาเขีี ยว ” มูู ล นิิ ธิิ อ าสาเพื่่� อ นพึ่่� ง (ภาฯ) ยามยาก
สภากาชาดไทย เพื่่�อนำไปใช้้ประโยชน์์ และส่่งมอบให้้กัับชุุมชน โดยปริิมาณกล่่องน้้ำผลไม้้ดอยคำ
ทุุก 1,000 กิิโลกรััม สามารถลดการตััดต้้นไม้้ใหญ่่ได้้ถึึง 24 ต้้น ซึ่่�งจำนวนของต้้นไม้้ดัังกล่่าวช่่วยดููด
ซึึมก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ที่่�ปล่่อยสู่่�บรรยากาศได้้ถึึง 112 กิิโลกรััม
	ทั้้�งนี้้�หลัังคาเขีียวจากกล่่องรีีไซเคิิล 1 แผ่่น มีีขนาด 1 x 2.40 เมตร ใช้้กล่่องเครื่่อ� งดื่่ม� ประมาณ
2,000 กล่่อง ในการผลิิต มีีคุณ
ุ สมบััติคืืิ อ ทนทาน ทนไฟ ไม่่แตกหัักง่่าย ไม่่ซึมึ น้้ำ ไม่่ต้อ้ งใช้้โครงสร้้าง
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หนััก ไม่่ดูดู ซัับแสงแดดหรืือความร้้อน ช่่วยประหยััดพลัังงาน ปลอด
จากเชื้้�อรา ซ่่อมแซมง่่ายด้้วยการใช้้ความร้้อนประสาน
ในขณะที่่�เก้้าอี้้อ� เนกประสงค์์ทรงโอ่่งจากกล่่องรีีไซเคิิล ใช้้กล่่อง
ยููเอชทีีในการผลิิตจำนวน 888 กล่่องต่่อ 1 ตััว สำหรัับพาเลท
ไม้้สัังเคราะห์์ ขนาดมาตรฐาน (100x120 เซนติิเมตร) ใช้้กล่่องยูู
เอชทีีในการผลิิต จำนวน 1,550 กล่่องต่่อ 1 ชิ้้�น และกรวยจราจร
ใช้้กล่่องยููเอชทีีในการผลิิต จำนวน 712 กล่่องต่่อ 1 ชิ้้�น รวมถึึง
กระถางต้้นไม้้ที่่�เหมาะสำหรัับวางบนโต๊๊ะทำงาน หรืือตกแต่่ง
บนชั้้�นวางของซึ่่�งใช้้กล่่องยููเอชทีีในการผลิิต จำนวน 13 กล่่องต่่อ
1 ชิ้้�น
การเข้้าร่่วมกิิจกรรมแกะ ล้้าง เก็็บ สามารถเข้้าร่่วมได้้ง่่ายมาก
เพีียงแค่่นำกล่่องยููเอชทีีภายใต้้แบรนด์์ “ดอยคำ” ทั้้�งขนาด 200 มล. 500 มล.และ 1,000 มล.
(ผ่่านขั้้�นตอนแกะ ล้้าง เก็็บ อย่่างสมบููรณ์์แล้้วเท่่านั้้�น) ซึ่่�งทุุกขนาดมีีมููลค่่า 1 บาท นำมาแลกรัับ
ส่่วนลดแทนเงิินสด ซื้้�อผลิิตภััณฑ์์สิินค้้าตรา “ดอยคำ” ที่่�ร้้านดอยคำ และร้้านครอบครััวดอยคำ
ทุุกสาขา (โดยไม่่สามารถเปลี่่�ยนเป็็นเงิินสดได้้) ตั้้�งแต่่วัันนี้้� ถึึง 31 ธัันวาคม 2566 หรืือจะสะสมเพื่่�อ
นำมาแลกส่่วนลด หรืือผลิิตภััณฑ์์แปรรููป ได้้เช่่นกััน
แต่่ถ้้าเป็็นกล่่องเครื่่�องดื่่�มยููเอชทีีแบรนด์์อื่่�น ๆ ที่่� แกะ ล้้าง เก็็บ อย่่างสมบููรณ์์ สามารถนำ
มาร่่วมบริิจาคได้้ แต่่ถืือเป็็นการร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�ช่วย
่ ลดการตััดต้้นไม้้และลดปริิมาณขยะ โดยไม่่
ได้้รัับสิิทธิิพิิเศษในกิิจกรรมดัังกล่่าวข้้างต้้น
เพราะทุุกวัันนี้้�สิ่่�งที่่�กลายเป็็นขยะเพิ่่�มจำนวนมากขึ้้�น กิิจกรรม แกะ ล้้าง เก็็บ ของดอยคำจึึง
มุ่่�งหวัังที่่�จะเป็็นส่่วนหนึ่่�งเพื่่�อให้้คนไทยมุ่่�งสู่่� ‘สัังคมไร้้ขยะ’ อย่่างจริิงจััง โดยใช้้แนวทางแบบ
Circular Economy หรืือการหมุุนเวีียนวััตถุุดิิบกลัับมาใช้้ใหม่่เป็็นวงจรไม่่รู้้�จบ แทนการผลิิต
ใช้้แล้้วทิ้้�ง เพื่่�อความสุุขที่่�ยั่่�งยืืน
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Eco-Labeling
เรีียบเรีียงโดย : ดร.ฉััตรตรีี ภููรััต

การพััฒนาธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน :
ตอนที่่� 1 ผลิิตภััณฑ์์กระดาษ

แนวคิิดและแนวปฏิิบัติั ด้ิ า้ นความยั่่ง� ยืืนเป็็นสิ่่ง� ที่่�
สำคัั ญ ในการพิิ ทัั ก ษ์์ โ ลกของเรา อีี ก ทั้้� ง ยัั ง ช่่ วย เพิ่่� ม
คุุณภาพชีีวิิตและความปลอดภััยของทุุกคนบนโลก
ดัังนั้้�น ภาคธุุรกิิจจึึงนำแนวคิิดดัังกล่่าวมาประยุุกต์์ใช้้
กัับการผลิิตผลิิตภััณฑ์์และบริิหารธุุรกิิจของตนเพื่่�อ
สร้้ า งประโยชน์์ แ ก่่ สัั ง คมพร้้ อ มทั้้� ง ลดผลกระทบต่่ อ
สิ่่�งแวดล้้อม เช่่นเดีียวกัับสมาชิิกขององค์์กรธุุรกิิจเพื่่�อ
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (TBCSD) กลุ่่�มผู้้�ผลิิตผลิิตภััณฑ์์
กระดาษ เช่่น บริิษัทั ดั๊๊บ� เบิ้้�ล เอ (1991) จํํากััด (มหาชน)
และ บริิษััท ปููนซิิเมนต์์ไทย จำกััด (มหาชน)1
	ด้้วยการผลิิตกระดาษ 1 ตัันต้้องใช้้ต้น้ ไม้้มากถึึง
17 ต้้น ใช้้กระแสไฟฟ้้ามากถึึง 4,100 กิิโลวััตต์์ต่่อชั่่�วโมง ใช้้น้้ำถึึง 31,500 ลิิตร และปล่่อยคลอรีีน
ที่่�ใช้้ในการฟอกกระดาษเป็็นของเสีียกว่่า 7 กิิโลกรััม นั่่�นหมายความว่่า ในการสนองตอบความ
ต้้องการใช้้กระดาษของคนไทยให้้เพีียงพอ เราต้้องตััดต้้นไม้้ถึึงปีีละประมาณ 55 ล้้านต้้น2 แต่่หาก
มีีการดำเนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนสำหรัับผลิิตภััณฑ์์กระดาษ ดัังตััวอย่่างผู้้�ผลิิตผลิิตภััณฑ์์กระดาษพิิมพ์์

1
2

ได้้การรัับรองฉลากเขีียวสำหรัับผลิิตภััณฑ์์กระดาษพิิมพ์์และเขีียน ในนาม บริิษััท ผลิิตภััณฑ์์กระดาษไทย จำกััด
https://www.thaihealth.or.th/Content/20091-รู้้�หรืือไม่่%20เราใช้้กระดาษปีีละเท่่าไร.html
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และเขีียนที่่�ได้้การรัับรองฉลากเขีียวนั้้น� จะมีีข้อ้ กำหนดซึ่่ง� สนัับสนุุนและส่่งเสริิมการนํําเศษกระดาษ
กลัับมาผ่่านกระบวนการเวีียนทํําใหม่่อย่่างน้้อยร้้อยละ 50 จะช่่วยลดการใช้้ทรัพย
ั ากรป่่าไม้้และลด
ปริิมาณเศษกระดาษที่่�กลายเป็็นขยะมููลฝอย ควบคุุมการใช้้สารอัันตรายตลอดกระบวนการผลิิต ซึ่่ง�
ช่่วยลดมลพิิษจากคลอรีีนในขั้้�นตอนการฟอกเยื่่�อสู่่�สิ่่�งแวดล้้อม ควบคุุมการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าและ
ปริิมาณน้้ำบริิสุุทธิ์์�ในกระบวนการผลิิต โดยอาจใช้้พลัังงานสะอาด และการบำบััดน้้ำจากการผลิิต
หมุุนเวีียนมาใช้้ใหม่่แทน เหล่่านี้้�ช่่วยลดค่่าใช้้จ่่ายในกระบวนการผลิิตด้้วย
	ซึ่่�งจากกรณีีศึกึ ษาการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ สำหรัับการผลิิตกระดาษพิิมพ์์และเขีียน
ที่่�ใช้้เยื่่�อเวีียนทำใหม่่ร้้อยละ 50 และควบคุุมการผลิิตตามข้้อกำหนดฉลากเขีียว พบว่่าช่่วยลดการ
ปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ได้้ประมาณ 80 kgC02e ต่่อการผลิิตกระดาษ 1 ตััน รู้้�อย่่างนี้้�แล้้ว
มาช่่วยกัันใช้้กระดาษที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม ผลิิตโดยผู้้�ผลิิตที่่�ใส่่ใจการผลิิตที่่�ยั่่�งยืืนกัันเถอะ
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Vision to Action
เรีียบเรีียงโดย : บริิษััท อายิิโนะโมะโต๊๊ะ (ประเทศไทย) จำกััด

แนวคิิิ�ดในการขััั�บเคลื่่่��อนธุุุ�รกิิิ�จและดููู�แลสััั�งคม

ของกลุ่่�มบริิษััทอายิิโนะโมะโต๊๊ะ
Help extend the healthy life expectancy of

1 billion people

Reduce our environmental impact

by 50%

วััตถุุประสงค์์ของกลุ่่�มบริิษััทอายิิโนะโมะโต๊๊ะ
กลุ่่�มอายิิโนะโมะโต๊๊ะ ตั้้�งเป้้าบรรลุุวิิสััยทััศน์์ในปีี 2573 เพื่่�อเป็็น
“กลุ่่�มบริิษััทผู้้�ส่่งมอบโซลููชัันและนวััตกรรมที่่�เกี่่�ยวกัับอาหารและสุุขภาพ” โดยมุ่่�งเน้้น
การบริิหารจััดการทรััพยากรเพื่่�อแก้้ปััญหาด้้านอาหารและสุุขภาพ การทำงานเพื่่�อลดผลกระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและการร่่วมฟื้้�นฟููสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างยั่่�งยืืน
ตลอดจนส่่งเสริิมสุุขภาพและชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น และเพิ่่�มคุุณค่่าองค์์กรของเรา
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วิิสััยทััศน์์
ร่่วมสร้้างสุุขภาพที่่�ดีีให้้ผู้้�คนทั่่�วโลก
โดยใช้้พลัังของกรดอะมิิโนเพื่่�อแก้้ปััญหาด้้านโภชนาการ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพฤติิกรรมการบริิโภคและประชากรสููงวััย

ผลลััพธ์์
ภายในปีี 2573 ช่่วยยืืดอายุุขััยพร้้อม
สุุขภาพที่่�ดีีของคน
1 พัันล้้านคน

ภายในปีี 2573 ลดผลกระทบด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมลงให้้ได้้ 50% ในขณะที่่�
การดำเนิินธุุรกิิจยัังคงดำเนิินอยู่่�
อย่่างเต็็มประสิิทธิิผล

แนวคิิดการสร้้างคุุณค่่าร่่วมกัับสัังคมของอายิิโนะโมะโต๊๊ะ (ASV)
กลุ่่�มอายิิโนะโมะโต๊๊ะได้้พััฒนาและเจริิญเติิบโตขึ้้�นมาภายใต้้ปณิิธานและแนวคิิดริิเริ่่�มที่่�เราเรีียกว่่า
การสร้้างคุุณค่่าร่่วมกัับสัังคมของอายิิโนะโมะโต๊๊ะ (ASV)
ASV แสดงถึึงความมุ่่�งมั่่�นที่่�ไม่่เปลี่่�ยนแปลงของเราในการช่่วยแก้้ไขปััญหาสัังคม
และสร้้างมููลค่่าผ่่านกิิจกรรมทางธุุรกิิจของเรา

เกี่่�ยวกัับอายิิโนะโมะโต๊๊ะ
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ในปีี พ.ศ. 2451 ศ.ดร.คิิคุุนาเอะ อิิเคดะ แห่่งมหาวิิทยาลััยโตเกีียว ค้้นพบว่่าที่่�มาของรสชาติิ
อููมามิิในน้้ำซุุปสาหร่่ายทะเลคอมบุุ (สาหร่่ายเคลป์์) คืือ กรดกลููตามิิก ประวััติศิ าสตร์์ของกลุ่่�มบริิษัทั
อายิิโนะโมะโต๊๊ะได้้เริ่่ม� ต้้นขึ้้น� ไม่่นานหลัังจากนั้้�น เมื่่อ� มร.ซาบุุโรสุุเกะ ซููซูกิู ิ ที่่� 2 ผู้้�ร่ว่ มสานอุุดมการณ์์
ของ ดร.อิิเคดะ ในการ “ทำอาหารง่่าย ๆ ให้้อร่่อยยิ่่�งขึ้้�นและปรัับปรุุงโภชนาการของคนญี่่�ปุ่่�น
ด้้วยรสอููมามิิ” ก่่อเกิิดเป็็นอุุตสาหกรรมการผลิิตเครื่่�องปรุุงรสอููมามิิเครั้้�งแรกของโลกภายใต้้ชื่่�อ
“อายิิโนะโมะโต๊๊ะ” ในปีี พ.ศ. 2452 นัับเป็็นเวลากว่่าหนึ่่�งศตวรรษที่่�ปณิิธาน “กิินดีี อยู่่�ดีีมีีสุุข”
ของเรา ได้้ชี้้น� ำให้้เราได้้นำคุุณประโยชน์์ของกรดอะมิิโนมาใช้้เพื่่อ� สร้้างสรรค์์เมนููอาหารเพื่่อ� สุุขภาพ
เช่่น อาหารที่่�มีีปริิมาณโซเดีียมต่่ำโดยไม่่ลดทอนความอร่่อย ทำให้้ได้้ทั้้�งสุุขภาพที่่�ดีีและความอร่่อย
51 ปีีต่่อมา ฐานการผลิิตผงชููรส “อายิิโนะโมะโต๊๊ะ” แห่่งแรกนอกประเทศญี่่�ปุ่่�นได้้ก่่อตั้้�งขึ้้�น
ในประเทศไทยบริิหารจััดการโดย บริิษัทั อายิิโนะโมะโต๊๊ะ (ประเทศไทย) จำกััด ซึ่่ง� จดทะเบีียนอย่่าง
เป็็นทางการเมื่่�อวัันที่่� 29 เมษายน พ.ศ. 2503 ซึ่่�งได้้ประกอบธุุรกิิจและเจรฺิิ�ญเติิบโตเป็็นกลุ่่�มบริิษััท
อายิิโนะโมะโต๊๊ะในประเทศไทยปััจจุุบัันมีีพนัักงาน 7,000 คนโดยประมาณ ผลิิตผลิิตภััณฑ์์และ
บริิการต่่าง ๆ มากมาย เช่่น เครื่่�องปรุุงรส บะหมี่่�กึ่่�งสำเร็็จรููป อาหารแปรรููป อาหารแช่่แข็็ง
เครื่่�องดื่่�ม เป็็นต้้น
กลุ่่�มบริิษััทอายิิโนะโมะโต๊๊ะ เป็็นผู้้�ผลิิตกรดอะมิิโนระดัับโลก เป็็นระยะเวลาหลายทศวรรษ
ที่่�อายิิโนะโมะโต๊๊ะได้้สร้้างคุุณค่่าทางวััฒนธรรมด้้านการบริิโภคอาหารและสุุขภาพความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี
ของมนุุษย์์ผ่่านการประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรมกรดอะมิิโน ในปััจจุุบัันนี้้�บริิษััทเริ่่�มเข้้ามามีีส่่วนร่่วมใน
การแก้้ไขปััญหาต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นทั่่�วโลกมากยิ่่�งขึ้้�น เพื่่�อทำให้้มั่่�นใจว่่าทุุกคนจะสามารถเข้้าถึึง
ทรััพยากรอาหารที่่�ดีีขึ้้�น, มีีสุุขภาพดีีขึ้้�นและเกิิดความยั่่�งยืืน กลุ่่�มบริิษััทอายิิโนะโมะโต๊๊ะในปััจจุุบััน
ได้้ดำเนิินกิิจการอยู่่�ใน 35 ประเทศและภููมิิภาคต่่าง ๆ ทั่่�วโลก ในธุุรกิิจหลััก 6 ประเภท ได้้แก่่ ซอส
และเครื่่�องปรุุงรส อาหารพร้้อมรัับประทาน สารละลายและส่่วนผสมอาหาร (S&I) อาหารแช่่แข็็ง
การดููแลสุุขภาพ และวััสดุุอิิเล็็กทรอนิิกส์์
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.

North America Division ●

China Division ●

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

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

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

Lianyungang Ajinomoto Ruyi Foods Co., Ltd. ●▲

Ajinomoto Toyo Frozen Noodles, Inc. ●▲

Shanghai Ajinomoto Amino Acid Co., Ltd. ●▲

Ajinomoto Fine-Techno USA Corporation ●

SHANGHAI AJINOMOTO FOOD RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER CO., LTD. ●

Cambrooke Therapeutics ●

【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.

Shanghai Ajinomoto Seasoning Co., Ltd. ●▲

S.A. Ajinomoto OmniChem N.V. ●▲▲

Xiamen Ajinomoto Life Ideal Foods Co., Ltd. ●▲
Xiamen Ajiraku Ideal Foods Co., Ltd. ●▲

Ajinomoto Poland Sp. z o.o. ●▲

Shanghai ABPan Co., Ltd. ●▲

Ajinomoto Jawo Sp. z o.o. ●▲
OOO “AJINOMOTO” ●
ZAO “AJINOMOTO-GENETIKA Research Institute” ●
Hamburg

London
Amiens

Warsaw

Wetteren
Paris

Moscow AJINOMOTO BANGLADESH LIMITED ●▲

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

Myanmar Ajinomoto Foods CO., LTD. ●▲▲

Istanbul

Ajinomoto Foods Egypt S.A.E. ●

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

Lianyungang

Karachi
AJINOMOTO AFRIQUE DE L'OUEST S.A. ●▲

Dhaka
Yangon
Chennai

Lagos

Seoul

Ajinomoto Genexine Co., Ltd. ●▲
Ajinomoto Nongshim Foods Co., Ltd. ●
Japan
● 47 ▲ 32 ▲ 8 ▲ 1 ▲ 3

Portland
Ontario

Kuala Lumpur
AJINOMOTO LAKSON PAKISTAN (PRIVATE) LTD. ●

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. ●▲

Guangzhou
Xiamen
Hanoi
Hong Kong Taipei
Kamphaeng Phet
Ayutthaya
Bulacan
Bangkok Manila
Phnom Penh
Cebu
Ho Chi Minh
AJINOMOTO VIETNAM CO., LTD. ●▲▲
AJINOMOTO (CAMBODIA) CO., LTD. ●▲
Singapore

FD Green (Thailand) Co., Ltd. ●▲
Fuji Ace Co., Ltd. ●▲▲

Fort Lee

Mexico City

AJINOMOTO TAIWAN INC. ●
Taiso Commerce Inc. ●

Chicago

Raleigh

San Diego

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

Promasidor Holdings Limited ●

British Virgin Islands

AJINOMOTO PHILIPPINES CORPORATION ●
AJINOMOTO PHILIPPINES GLOBAL FOOD INC. ●▲
AJINOMOTO PHILIPPINES FLAVOR FOOD INC. ●▲

Guayaquil
Sazonadores del Paciﬁco C. Ltda. ●▲

Jakarta
Surabaya

Lima

PT Ajinex International ●▲
PT LAUTAN AJINOMOTO FINE INGREDIENTS ●▲

■ Hokkaido Ajinomoto Co., Inc.

AJINOMOTO DEL PERÚ S.A. ●▲

PT AJINOMOTO INDONESIA ●▲▲
PT AJINOMOTO SALES INDONESIA ●
PT AJINOMOTO BAKERY INDONESIA ●

Ajinomoto Frozen Foods (Thailand) Co., Ltd. ●▲
AJINOMOTO SALES (THAILAND) CO., LTD. ● ▲

Eddyville

Cupertino

Shanghai

Cairo

Abidjan

Ajinomoto Korea Inc. ●
Beijing

Agro2Agri, S.L. ●▲
Valencia

WEST AFRICAN SEASONING COMPANY LIMITED ●▲

ซอสและเครื่่�องปรุุงรส อาหาร
พร้้อมรัับประทาน สารละลาย
และส่่วนผสมอาหาร (S&I)
อาหารแช่่แข็็ง การดููแลสุุขภาพ
และวััสดุุอิิเล็็กทรอนิิกส์์

Ajinomoto Althea, Inc. ●▲

Amoy Food Limited ●▲▲
Lianyungang Ajinomoto Frozen Foods Co., Ltd. ●▲

AJINOMOTO FROZEN FOODS FRANCE S.A.S. ●

6 ธุุรกิิจหลัักในโลก
ของอายิิโนะโมะโต๊๊ะ
เครืือข่่าย ทั่่�วโลก
(Global network)

Ajinomoto Animal Nutrition North America, Inc. ●▲

Ajinomoto Co., (Hong Kong) Ltd. ●

Europe & Africa Division ●
AJINOMOTO EUROPE S.A.S. ●
AJINOMOTO EUROLYSINE S.A.S. ●▲
AJINOMOTO FOODS EUROPE S.A.S. ●▲

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

AJINOMOTO (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED ●
Ajinomoto Animal Nutrition (Singapore) Pte. Ltd. ●

WAN THAI FOODS INDUSTRY CO., LTD. ●▲

AJINOMOTO (MALAYSIA) BERHAD ●▲

Network in Japan

（As of July 1, 2018）

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.

ajinomoto_CS6_E_2018map.indd すべてのページ

■ GeneDesign, Inc.

●

Head Oﬃce

●

Branch Oﬃce

●

Regional Branch Oﬃces & Other Sales Facilities

●

Administration, Coordination Oﬃce & Plants

■

Tohoku Branch

Hokuriku Branch

Group Companies

■ Nippon Protein Co., Ltd.
■ Delica Ace Co., Ltd.
Kanto Branch

Head Oﬃce
Nagoya Branch

Chushikoku Branch

■

■ NRI System

Techno, Ltd.

Osaka Branch

【Kawasaki】
● Kawasaki Administration &
Coordination Oﬃce

■ Ajinomoto Fine-Techno Co., Inc.
■ Ajinomoto Packaging Inc.
■ Knorr Foods Co., Ltd.

Kyushu Branch

● Tokai Plant
■ YAMAKI Co., Ltd.
■ Okinawa Ajinomoto Co., Inc.

● Kyushu Plant

Green Society by TBCSD
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จุุดมุ่่�งหมายและวััตถุุประสงค์์ของกลุ่่�มบริิษััทอายิิโนะโมะโต๊๊ะ
กลุ่่�มอายิิโนะโมะโต๊๊ะเป็็นผู้้�ผลิิตกรดอะมิิโนชั้้�นนำระดัับโลกและดำเนิินธุุรกิิจระดัับโลก
มากมายโดยเน้้นที่่�ธุุรกิิจผลิิตภััณฑ์์อาหารและวิิทยาศาสตร์์ด้้านกรดอะมิิโน กลุ่่�มบริิษััทกำลัังเสริิม
สร้้างความสามารถในการปรัับตััวให้้เข้้ากัับสภาพแวดล้้อมภายนอกและตลาดที่่�เปลี่่�ยนแปลง
อย่่างรวดเร็็ว ในขณะที่่�ยัังคงอุุทิิศตนอย่่างแน่่วแน่่ในการปลดปล่่อยพลัังของกรดอะมิิโนเพื่่�อ
แก้้ไขปััญหาอาหารและสุุขภาพ
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เส้้นทางสู่่�ผลลััพธ์์ปีี 2573
กลุ่่�มบริิษัทั อายิิโนะโมะโต๊๊ะกำลัังทำงานเพื่่อ� ลดผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมและฟื้้น� ฟููสิ่่ง� แวดล้้อม
ตลอดจนส่่งเสริิมสุุขภาพและชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น เราจะบรรลุุสิ่่�งนี้้�โดยใช้้นวััตกรรมและการสร้้างมููลค่่าร่่วม
กัับพัันธมิิตรต่่าง ๆ โดยเน้้นการจััดการทรััพยากรในธุุรกิิจหลัักผสมผสานพลัังของกรดอะมิิโนกัับ
ความสามารถของเราในการสร้้างมููลค่่าใหม่่ และขยายความเอาใจใส่่ต่่อจุุดประสงค์์ของเราในการ
แก้้ไขปััญหาอาหารและสุุขภาพ ในทางกลัับกัันเราจะเพิ่่�มมููลค่่าของลููกค้้าและพยายามที่่�จะ
ตระหนัั ก ถึึ ง ผลลัั พธ์์ ทั้้� ง การช่่ วยยืื ดอายุุ ขัั ยที่่� มีี สุุ ข ภาพดีี ข องประชากรหนึ่่� ง พัั น ล้้ า นคน และ
ลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมของเราลง 50% ภายในปีี 2573
วงจรเพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าองค์์กร
เฉกเช่่นเดีียวกัับการสร้้างเครื่่�องปรุุงรสอููมามิิ “อายิิโนะโมะโต๊๊ะ” จากความพยายามในการ
ค้้นหาคำตอบในสิ่่ง� ที่่�ทำให้้น้้ำซุุปสาหร่่ายคอมบุุ (สาหร่่ายเคลป์์) มีีรสชาติิที่่โ� ดดเด่่น กลุ่่�มบริิษัทั อายิิ
โนะโมะโต๊๊ะได้้ขยายความเป็็นไปได้้ด้วยพลั
้ งั ของกรดอะมิิโน ในขณะเดีียวกันั ก็็ปรัับแต่่งความสามารถ
ในการสร้้างคุุณค่า่ ใหม่่ การเข้้าถึึงธุุรกิิจตั้้ง� แต่่อาหารไปจนถึึงการดููแลสุุขภาพและวััสดุุอิเิ ล็็กทรอนิิกส์์
นอกจากนี้้� ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นและใส่่ใจต่่อวััตถุุประสงค์์ของเรา เราได้้ปรัับปรุุงการมีีส่่วนร่่วม
ของพนัักงานใน ASV และสร้้างระบบนิิเวศร่่วมกัับพัันธมิิตรที่่�หลากหลายซึ่่�งเชื่่�อมโยงวััตถุุประสงค์์
นี้้� ในอนาคตเราจะเพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับลููกค้้าโดยใช้้การสร้้างมููลค่่าร่่วมกัันที่่�ขัับเคลื่่�อนด้้วยนวััตกรรม
และระบบนิิเวศ และเพิ่่�มมููลค่่าขององค์์กรอย่่างยั่่ง� ยืืนด้้วยการใช้้วงจรเพื่่อ� สร้้างมููลค่่าทางเศรษฐกิิจ
อย่่างต่่อเนื่่�อง
สร้้างคุุณค่่าทางสัังคม
ธุุรกิิจของกลุ่่�มอายิิโนะโมะโต๊๊ะได้้รัับการสนัับสนุุนจากความยั่่�งยืืนของแหล่่งอาหาร เช่่น
วัั ต ถุุ ดิิ บ หลัั ก และส่่ ว นผสมที่่� เ ป็็ น รากฐานของความอร่่ อ ยและคุุ ณค่่ า ทางโภชนาการ ขณะนี้้�
โลกของเรากำลัังเข้้าใกล้้ขีดี จำกััดความปลอดภััยของโลก (Planetary Boundaries) ซึ่่ง� จำเป็็นต้้อง
มีีมาตรการรัับมืืออย่่างเร่่งด่่วนเพื่่�อสร้้างสภาพแวดล้้อมทางธรรมชาติิขึ้้�นใหม่่ ดัังนั้้�น อัันดัับแรก
เราจะพยายามทำให้้ระบบอาหารที่่�ส่่งอาหารให้้กัับลููกค้้ามีีความยืืดหยุ่่�นมากขึ้้�น ในขณะที่่�ลด
ผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมด้้วยการตอบสนองต่่อการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ ด้้วยความพยายาม
เหล่่านี้้� เราจะมีีส่่วนช่่วยในการฟื้้�นฟููสิ่่�งแวดล้้อมด้้วยการมีีส่่วนร่่วมใน ASV และสร้้างระบบนิิเวศ
ร่่วมกัับพัันธมิิตรที่่�หลากหลายซึ่่�งเชื่่�อมโยงวััตถุุประสงค์์นี้้� ในอนาคตเราจะเพิ่่�มมููลค่่าของลููกค้้าโดย
ใช้้สร้้างมููลค่่าร่่วมกัันที่่�ขัับเคลื่่�อนด้้วยนวััตกรรมและระบบนิิเวศและเพิ่่�มมููลค่่าองค์์กรอย่่างยั่่�งยืืน
โดยดำเนิินวงจรเพื่่�อสร้้างมููลค่่าทางเศรษฐกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง
Green Society by TBCSD
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Corporate Message
Eat Well, Live Well

Mission
Vision
Value = ASV
(The Ajinomoto Group
Creating Shared Value)

Our Mission is to contribute to the world’s
food and wellness, and to better lives for
the future.
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.
ASV represents our unchanging commitment:
With our stakeholders and businesses, we
help resolve society’s issues, leading to the
creation of economic value.

การดำเนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทอายิิโนะโมะโต๊๊ะ ได้้คำนึึงถึึงการพััฒนาคุุณค่่าทางเศรษฐกิิจ
ควบคู่่�ไปกัับ การสร้้างคุุณค่่าร่่วมกัับสัังคมและชุุมชนท้้องถิ่่�นในองค์์รวม (ASV) ใน 3 พัันธกิิจเพื่่�อ
แก้้ไขปััญหาสัังคม คืือ การสร้้างสัังคมกิินดีีมีสุี ขุ , การส่่งเสริิมการใช้้ทรัพย
ั ากรอย่่างคุ้้�มค่่า, การสร้้าง
ความยั่่�งยืืนของโลก

พัันธกิิจที่่� 1 การสร้้างสัังคมกิินดีีมีีสุุข “Eat Well , Live Well Partner”
การสร้้างสัังคม “กิินดีี มีีสุุข” เป็็นหนึ่่�งพัันธกิิจที่่�กลุ่่�มบริิษััทอายิิโนะโมะโต๊๊ะ ดำเนิินการมา
อย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยเริ่่ม� ตั้้ง� แต่่การสร้้างสัังคมสุุขภาพดีีให้้แก่่พนักั งานภายในบริิษัทั ฯ ก่่อนที่่�จะส่่งมอบ
สัังคม “กิินดีี มีีสุุข” ให้้แก่่สัังคมไทยต่่อไป ผ่่านการพััฒนาต่่อยอดผลิิตภััณฑ์์ การสนัับสนุุน
ด้้านโภชนาการแก่่ผู้้�คนทุุกวััย และกิิจกรรมอื่่�น ๆ อีีกมากมาย
ส่่งเสริิมสัังคม “กิินดีี มีีสุุข” ให้้กัับพนัักงาน อาทิิ
• โครงการ “ปรัับแผนการตรวจสุุขภาพ ประจำปีี” เพิ่่�มรายการตรวจค่่าน้้ำตาลและไขมััน
ในเลืือด ค่่าตัับ ค่่าไต ตลอดจนค่่ายููริิค เพื่่�อให้้พนัักงานสามารถติิดตามและเฝ้้าระวัังสุุขภาพของ
ตนเอง
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• โครงการ iCHANGE iSHAPE เพื่่�อให้้พนัักงานปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการออกกำลัังกายได้้
อย่่างถููกต้้องและเหมาะสม พร้้อมให้้รัับคำแนะนำด้้านโภชนาการจากเทรนเนอร์์มืืออาชีีพ

• โครงการปรัับปรุุงโรงอาหาร ได้้มีีการพััฒนาเมนููสุุขภาพ สำหรัับมื้้�ออาหารกลางวัันของ
พนัักงาน ได้้แก่่ อาหารประเภทลดโซเดีียม หรืือลดคลอเลสเตอรอล รวมถึึงอาหารสมดุุล
	ส่่งเสริิมสัังคม “กิินดีี มีีสุุข” ให้้กัับสัังคมไทย อาทิิ
• ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ลดปริิมาณโซเดีียม ลดน้้ำตาล เพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพที่่�ดีีของผู้้�บริิโภค

• ผลิิตภััณฑ์์ด้้านกรดอะมิิโน สำหรัับนัักกีีฬาและผู้้�ชื่่�นชอบการออกกำลัังกาย

• โครงการ “Thailand Victory Project” สนัับสนุุนโปรแกรมโภชนาการอาหารสำหรัับ
นัักกีีฬา ที่่�เรีียกว่่า “เมนููแห่่งชััยชนะ” รวมถึึงการนำผลิิตภััณฑ์์ด้้านกรดอะมิิโน เข้้าไปสนัับสนุุนให้้
ทัั พนัั ก กีี ฬ าวอลเล่่ ย์์ บ อลหญิิ ง ทีี ม ชาติิ ไ ทยในปีี พ.ศ. 2561 และสมาคมกีี ฬ าแบดมิิ น ตัั น
แห่่งประเทศไทยในพระบรมราชููปถััมป์์ พ.ศ. 2563 ตามลำดัับ
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พัันธกิิจที่่� 2 การส่่งเสริิมการใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่า “Thai Farmer Better Life”
การส่่งเสริิมการใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่าเป็็นสิ่่�งที่่�บริิษััทอายิิโนะโมะโต๊๊ะคำนึึงถึึงควบคู่่�
ไปกัับการดำเนิินธุุรกิิจของเรามาโดยตลอด เริ่่ม� จากการเข้้าไปมีีส่ว่ นช่่วยในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ
ของเกษตรกรให้้ดีีขึ้้�นอย่่างยั่่�งยืืนตั้้�งแต่่ต้้นน้้ำจนถึึงปลายน้้ำ โดยได้้ดำเนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ มากมาย
อาทิิ
	ส่่งต่่อองค์์ความรู้้�ในการเพาะปลููกให้้แก่่เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรผู้้�ปลููกมัันสำปะหลััง โดย
ให้้ความรู้้�ด้้านการปรัับปรุุงดิิน และพััฒนาสายพัันธุ์์�มัันสำปะหลััง

	ส่่งเสริิมการใช้้เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยให้้กัับเกษตรกร ได้้แก่่ การใช้้โดรนในการฉีีดพ่่นฮอร์์โมน
และสารเคมีีสำหรัับทำการเกษตรในแปลงมัันสำปะหลัังเพื่่�อช่่วยลดการใช้้แรงงานคน ลดค่่าใช้้จ่่าย
ลดระยะเวลาให้้ปุ๋๋ย� หรืือยาฆ่่าแมลงและที่่�สำคััญยัังช่่วยเกษตรลดความเสี่่ย� งด้้านสุุขภาพจากการใช้้
สารเคมีี

	พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ร่่วมปุ๋๋�ยน้้ำ “อามิิ อามิิ” โดยนำน้้ำหมัักที่่�ได้้จากกระบวนการหมัักในการ
ผลิิตผงชููรสมาทำเป็็นปุ๋๋�ยน้้ำ เพื่่�อส่่งคืืนสำหรัับใช้้ในภาคการเกษตรต่่อไป
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	พััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ของเกษตรด้้วยการผลัักดัันให้้เกิิดการคุ้้�มครองความเสี่่ย� งในด้้านสภาวะ
อากาศต่่าง ๆ หรืือ “การประกัันภััยพืืชผลโดยใช้้ดัชั นีีภูมิู อิ ากาศ” ให้้กับั เกษตรกรผู้ป้� ลููกมัันสำปะหลััง

พัันธกิิจที่่� 3 การสร้้างความยั่่�งยืืนของโลก “Green Technology for Better
Earth Partner”
การสร้้างความยั่่�งยืืนของโลกเป็็นสิ่่�งที่่�บริิษัทั อายิิโนะโมะโต๊๊ะ ให้้ความสำคััญมาโดยตลอดใน
ทุุกกิิจกรรมในการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษัทั พััฒนาเทคโนโลยีีที่่เ� ป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อม ตั้้ง� แต่่วัตั ถุุดิบิ
จนถึึงกิิจกรรมการจััดจำหน่่ายและส่่งมอบสิินค้้าจนถึึงมืือผู้้�บริิโภค
Raw Material
Procurement
· จััดหาวััตถุุดิิบที่่�เป็็น
มิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
· เกษตรกรรมยั่่�งยืืน
ด้้วยผลิิตภััณฑ์์ร่่วม
เพื่่�อลดการใช้้ปุ๋๋�ยเคมีี
และเพิ่่�มผลผลิิตด้้วย
ต้้นทุุนที่่�ต่่ำลง
· เสริิมสร้้างห่่วงโซ่่
อุุปทานแป้้งมััน
สำปะหลัังโดย
โครงการเกษตรกร
ไทยมีีชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น

Production

Distribution

· ลดการปล่่อยก๊๊าซ · ลดการใช้้เชื้้�อเพลิิง
เรืือนกระจกด้้วย
ในกิิจกรรมการขนส่่ง
แหล่่งพลัังงาน
หมุุนเวีียน
· นำเทคโนโลยีีใหม่่
มาใช้้ในกระบวนการ
ผลิิตเพื่่�อลดการใช้้
พลัังงาน ลดการใช้้น้้ำ
· ลดการสููญเสีีย
อาหารที่่�กระบวนการ
ผลิิต

Sales

Customer

· ใช้้วิิธีีการที่่�เหมาะ
สมในการส่่งมอบ
ผลิิตภััณฑ์์ บริิการ
และข้้อมููลให้้กัับ
ลููกค้้า
· ลดการส่่งคืืน
ผลิิตภััณฑ์์และการ
กำจััดผลิิตภััณฑ์์โดย
การปรัับปรุุงการ
จััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน

· สะท้้อนความคิิด
เห็็นของลููกค้้าเกี่่�ยว
กัับการพััฒนาและ
ปรัับปรุุงผลิิตภััณฑ์์
และบริิการ
· ให้้ข้้อมููลที่่�เหมาะสม
เกี่่�ยวกัับบรรจุุภััณฑ์์
· ใช้้วััสดุุบรรจุุภััณฑ์์
ที่่�เป็็นมิิตรต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม
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1. ตอบสนองต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ผ่่านกิิจกรรมการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือน
กระจก
การเปลี่่ย� นแปลงของสภาพภููมิอิ ากาศเป็็นประเด็็นเร่่งด่่วนที่่�ต้อ้ งรีีบจัดั การและให้้ความสำคััญ
บริิษััทอายิิโนะโมะโต๊๊ะได้้ตั้้�งเป้้าลดปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกลง 50% ภายในปีี 2573 โดยการ
ส่่งเสริิมการใช้้พลัังงานทดแทนในโรงงาน อาทิิ การใช้้แกลบเป็็นแหล่่งเชื้้�อเพลิิงทดแทนการใช้้
น้้ำมัันเตา, การใช้้พลัังงานแสงอาทิิตย์์ในการผลิิตกระแสไฟฟ้้า

พลัังงานทดแทนเพื่่�อลดก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�โรงงานอยุุธยา

Solar Rooftop ได้้ทำการติิดตั้้�งในโรงงาน 3 แห่่ง เพื่่�อผลิิตไฟฟ้้าทดแทนการซื้้�อไฟฟ้้าจากภาครััฐ
และลดก๊๊าซเรืือนกระจกด้้วยเทคโนโลยีีพลัังงานสะอาด
2. การจััดการทรััพยากรน้้ำ
	บริิษัทั อายิิโนะโมะโต๊๊ะตระหนัักดีีว่า่ การเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศส่่งผลต่่อปริิมาณน้้ำใน
แหล่่งน้้ำแต่่ละพื้้�นที่่� ทำให้้เกิิดความเสี่่�ยงที่่�น้้ำไม่่เพีียงพอต่่อความต้้องการในบางช่่วงเวลา เราจึึงมีี
แผนบริิหารจััดการน้้ำตลอดจนปรัับปรุุงประสิิทธิภิ าพการใช้้น้้ำในกระบวนการผลิิต ทำการปรัับปรุุง
กระบวนการใช้้น้้ำอย่่างต่่อเนื่่�องตลอดกระบวนการผลิิตด้้วยหลััก 3Rs การลดการใช้้น้้ำ การนำน้้ำ
กลัับมาใช้้ซ้้ำและการรีีไซเคิิล บริิษัทั อายิิโนะโมะโต๊๊ะมีีเป้้าหมายการจััดการน้้ำให้้มีปี ระสิิทธิภิ าพและ
ยั่่�งยืืนโดยลดการใช้้น้้ำลง 92% ภายในปีี 2568 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2548
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3. ลดขยะพลาสติิก
	บริิษัทั อายิิโนะโมะโต๊๊ะ ได้้ตั้้ง� เป้้าหมายที่่�จะลดขยะพลาสติิกให้้เป็็นศููนย์์* ภายในปีี 2573 เรา
เปิิดตััวโครงการ “Project Zero” ในเดืือนมีีนาคม 2563 ภายใต้้โครงการนี้้� เราดำเนิินการตาม
เป้้าหมายหลััก 2 ประการ:
(1) ลดการใช้้พลาสติิก โดยทำให้้บรรจุุภััณฑ์์บางลงและลดขนาดลง และ
(2) ใช้้วััสดุุ(พลาสติิก)ที่่�สามารถนำกลัับมาใช้้ใหม่่ได้้ (รีีไซเคิิล) โดยการใช้้ mono-material
มาเป็็นวััสดุุของบรรจุุภััณฑ์์ซึ่่�งง่่ายต่่อการรีีไซเคิิล
หมายเหตุุ *กำจััดพลาสติิกที่่�ปล่่อยสู่่�สิ่่�งแวดล้้อมโดยไม่่ต้้องรีีไซเคิิลหรืือนำกลัับมาใช้้ใหม่่

4. ลดการสููญเสีียอาหาร
	บริิษัทั อายิิโนะโมะโต๊๊ะตระหนัักถึึงความสำคััญของการสููญเสีียอาหารและการจััดการขยะซึ่่ง�
ขณะนี้้�เป็็นปััญหาระดัับโลกและเป็็นหนึ่่�งในเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของสหประชาชาติิ (UN
SDG 12.3) บริิษััทอายิิโนะโมะโต๊๊ะดำเนิินธุุรกิิจอาหารมุ่่�งมั่่�นที่่�จะจััดการกัับการสููญเสีียอาหารและ
ของเสีียในการดำเนิินงานเพื่่�อส่่งเสริิมการลดการสููญเสีียอาหารและการลดของเสีียตลอดห่่วงโซ่่
คุุณค่า่ โดยมีีเป้้าหมายเพื่่อ� สร้้างความยั่่ง� ยืืนในการผลิิตและการบริิโภค สร้้างความมั่่�นคงด้้านอาหาร
และลดผลกระทบต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ โดยมุ่่�งมั่่�นที่่�จะลดการสููญเสีียอาหารและ
ของเสีีย 50 % ในการดำเนิินธุุรกิิจภายในปีี 2568 และสร้้างความตระหนัักและส่่งเสริิมการบริิโภค
และการผลิิตอย่่างยั่่�งยืืน
5. การจััดซื้้�ออย่่างยั่่�งยืืน ส่่งเสริิมการใช้้กระดาษอย่่างยั่่�งยืืนเพื่่�อสัังคมสีีเขีียว
ั ฑ์์กระดาษโดยการใช้้กระดาษที่่�ยั่่ง� ยืืนเป็็น
	บริิษัทั อายิิโนะโมะโต๊๊ะส่่งเสริิมการจััดซื้้อ� บรรจุุภัณ
กระดาษที่่�ไม่่ได้้มาจากการตััดไม้้ทำลายป่่าในพื้้�นที่่�ที่่มี� มูี ลู ค่่าการอนุุรักั ษ์์สูงู และกระดาษที่่�จัดั หาจาก
ผู้ใ้� ห้้บริกิ ารที่่�ผลิติ ด้้วยขั้้น� ตอนที่่�เหมาะสมตามกฎหมายและระเบีียบข้อ้ บัังคัับของพื้้�นที่่�การผลิิตและ
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ด้้วยมาตรฐานสิิทธิิมนุุษยชนสากล กระดาษที่่�ยั่่�งยืืนประกอบด้้วยกระดาษที่่�รัับรองโดย Forest
Stewardship Council (FSC) เช่่นเดีียวกัับกระดาษรีีไซเคิิลและกระดาษที่่�ทำจากไม้้ควบคุุมตาม
มาตรฐาน FSC ปััจจุุบัันปีี 2564 บริิษััทอายิิโนะโมะโต๊๊ะในประเทศไทย ใช้้กระดาษ FSC ได้้ถึึง
93%
	ทุุกวัันนี้้� เมื่่อ� เราไปถึึงขีีดจำกััดความปลอดภััยของโลก การดำเนิินการตามมาตรการเพื่่อ� ช่่วย
ฟื้้�นฟููสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นงานเร่่งด่่วนสำหรัับกลุ่่�มบริิษััทอายิิโนะโมะโต๊๊ะ เราเชื่่�อว่่าเราสามารถดำเนิิน
การได้้เฉพาะความคิิดริิเริ่่�มที่่�มุ่่�งขยายอายุุขััยที่่�มีีสุุขภาพดีีอย่่างยั่่�งยืืนโดยการลดผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อมของเรา เช่่น ตอบสนองต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ รัับรองความยั่่�งยืืนของ
ทรััพยากรอาหาร และการอนุุรัักษ์์ความหลากหลายทางชีีวภาพ สำหรัับแต่่ละสิ่่�งเหล่่านี้้� เราได้้
กำหนดเป้้าหมายไม่่เฉพาะสำหรัับกิิจกรรมของเราเอง แต่่ยัังครอบคลุุมวงจรชีีวิิตทั้้�งหมดด้้วย
เรามุ่่�งหวัังที่่�จะบรรลุุเป้้าหมายเหล่่านี้้�ผ่่านความร่่วมมืือที่่�เพิ่่�มขึ้้�นกัับพัันธมิิตรภายนอก
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Member Activities
เรีียบเรีียงโดย : นางสาวภิิญญดา เจริิญสิิน

TBCSD ร่่วมมืือครั้้�งสำำ�คััญกัับองค์์กรพัันธมิิตร
5 หน่่วยงานหลัักของประเทศ
แสดงจุุ ดยืืนความเป็็นผู้้�นำำ�ในความมุ่่�งมั่่�น
ขัับเคลื่่�อนภาคธุุรกิิจไทยไปสู่่�ความยั่่�งยืืน
เมื่่�อวัันที่่� 1 ธัันวาคม 2564 ที่่�ผ่่านมา องค์์กรธุุรกิิจเพื่่�อ
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (TBCSD) ได้้จััดงานสััมมนาประจำปีี
2564 (2021 TBCSD Annual Seminar) : Vision 2050
เพื่่�อให้้สมาชิิก TBCSD ได้้แลกเปลี่่�ยนมุุมมองและแบ่่งปััน
ประสบการณ์์การดำเนิินงานด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนกัับ
หน่่วยงานต่่าง ๆ ของประเทศด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน โดย
ในปีีนี้้�ผู้้�เข้้าร่่วมงานสััมมนาประจำปีีได้้รัับฟัังปาฐกถาพิิเศษ
เกี่่�ยวกัับบทบาทภาคเอกชนกัับการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน และ
แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 13 รัับฟััง
บรรยายพิิเศษจาก WBCSD ซึ่่ง� เป็็นเครืือข่่ายภาคธุุรกิิจระดัับ
โลกเกี่่�ยวกัับ Vision 2050: Time to Transform Business
พร้้อมทั้้�ง รัับทราบแผนการดำเนิินงานของ TBCSD ในการ
ขัับเคลื่่อ� นเศรษฐกิิจ สัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อมให้้เกิิดความยั่่ง� ยืืนจากคณะกรรมการบริิหารของ TBCSD
รัับฟัังการเสวนาบทบาทขององค์์กรพัันธมิิตรในการร่่วมสนัับสนุุนการสร้้างความยั่่�งยืืนของ
ภาคธุุ ร กิิ จ ไทยร่่ ว มกัั บ TBCSD และรัั บ ฟัั ง วิิ สัั ยทัั ศน์์ ข องผู้้�บริิ ห ารจากองค์์ ก รที่่� เ ข้้ า ร่่ ว มเป็็ น
สมาชิิกใหม่่ TBCSD ในปีีนี้้�
งานสััมมนาประจำปีี 2564 (TBCSD Annual Event 2021) : Vision 2050 ในปีีนี้้�ได้้รัับ
เกีียรติิอย่่างสููงจาก คุุณประเสริิฐ บุุญสััมพัันธ์์ เป็็นประธานและกล่่าวเปิิดงาน และมีีผู้้�บริิหารและ
ผู้้�แทนจากองค์์กรสมาชิิก TBCSD และองค์์กรพัันธมิิตร กว่่า 40 องค์์กร รวมจำนวนทั้้�งสิ้้�น
450 ท่่าน ให้้เกีียรติิเข้้าร่่วมงานผ่่านระบบออนไลน์์ (Zoom) และมีีการถ่่ายทอดสดผ่่านช่่องทาง
การสื่่�อสารหลััก ได้้แก่่ (Facebook สถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย Facebook สภาพััฒนาการเศรษฐกิิจ
และสัังคมแห่่งชาติิ พร้้อมด้้วย Facebook องค์์กรพัันธมิิตรทั้้�ง 5 หน่่วยงาน) รายละเอีียดของ
งานสััมมนาประจำปีีแต่่ละช่่วงมีีดัังต่่อไปนี้้�
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ปาฐกถาพิิเศษ “บทบาทภาคเอกชนกัับ
การพัั ฒ นาอย่่ า งยั่่� ง ยืืน และแผนพัั ฒ นา
เศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 13”
โดย คุุ ณ ดนุุ ช า พิิ ช ยนัั น ท์์ เลขาธิิ ก าร
สภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
กล่่ า วถึึ ง ความท้้ า ทายในปัั จ จุุ บัั น ที่่� ส่่ ง
ผลกระทบรุุ น แรงต่่ อ การพัั ฒ นาทาง
เศรษฐกิิจและสัังคม และตอกย้้ำถึึงความ
จำเป็็ น เร่่ ง ด่่ ว นในการปรัั บ แนวทางการ
พััฒนาประเทศให้้สมดุุลและยั่่�งยืืนยิ่่�งขึ้้�น โดยเฉพาะการดำเนิินการเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติิ ที่่�สอดคล้้องกัับการ
พััฒนาประเทศตามกรอบยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี และปััจจุุบัันประเทศไทยอยู่่�ระหว่่างการจััดทำ
แผนพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 13 (แผนฯ 13) ซึ่่�งเน้้นประเด็็นที่่�มีีลำดัับ
ความสำคััญสููงในการเร่่งเพิ่่�มศัักยภาพและพััฒนาประเทศให้้เท่่าทัันกระแสการเปลี่่�ยนแปลงของ
โลก ตามหมุุดหมายการพััฒนา 13 ประการเพื่่�อพลิิกโฉมประเทศไทยสู่่� “สัังคมก้้าวหน้้า เศรษฐกิิจ
สร้้างมููลค่่าอย่่างยั่่�งยืืน” โดยภาคเอกชนเป็็นหุ้้�นส่่วนสำคััญที่่�จะนำแผนฯ 13 ไปสู่่�การปฏิิบััติิและ
ช่่วยเร่่งให้้เกิิดความก้้าวหน้้า ในการขัับเคลื่่อ� นการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืนของประเทศ เนื่่อ� งจากภาคเอกชน
มีีศัักยภาพในการผลัักดัันให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน ซึ่่�งจะทำให้้เกิิดการปรัับ
รููปแบบการผลิิตและการบริิโภคให้้เกิิดความยั่่ง� ยืืน มีีการใช้้ทรัพย
ั ากรที่่�มีปี ระสิิทธิภิ าพ และบรรเทา
ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม การจะบรรลุุเป้้าหมายของแผนฯ 13 ที่่�วางไว้้นั้้�น จำเป็็นต้้องอาศััย
ความร่่วมมืืออย่่างจริิงจัังจากภาคส่่วนต่่าง ๆ ของสัังคม และดำเนิินการร่่วมกัันอย่่างเป็็นเอกภาพ
เพื่่�อให้้ประเทศไทยเดิินไปข้้างหน้้าได้้อย่่างรวดเร็็วและไกลกว่่าเดิิม
บรรยายพิิเศษจาก WBCSD ซึ่่ง� เป็็นเครืือข่่าย
� บั Vision 2050: Time to
ภาคธุุรกิิจระดัับโลกเกี่่ยวกั
Transform Business โดย Ms. Diane Holdorf
Senior Executive, WBCSD กล่่าวถึึง WBCSD ใน
ฐานะที่่�เป็็นเครืือข่่ายภาคธุุรกิิจระดัับโลกมีีความ
มุ่่�งมั่่�นในการสนัับสนุุนประเด็็นต่่าง ๆ ในด้้านการ
พััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนในทุุกมิิติิทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อช่่วยการเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�การ
ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์ (Net Zero Emissions) เพื่่�อเป็็นการเตรีียมพร้้อม
รัับมืือกัับภาวะการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ (Climate Change) ที่่�มีโี อกาสเกิิดสููงขึ้้น� ในอนาคต
อัันใกล้้ ซึ่่�งจะเห็็นได้้จากการประชุุมในเวทีีระดัับโลก COP26 ที่่�ผ่่านมา
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แถลงสรุุปผลงาน TBCSD ในรอบปีี 2564 และทิิศทางการขัับเคลื่่�อนงาน TBCSD
ปีี 2565 โดย คณะกรรมการบริิหารองค์์กรธุุรกิิจเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (TBCSD) นำโดย
คุุณประเสริิฐ บุุญสััมพัันธ์์ ประธาน TBCSD พร้้อมด้้วยคณะกรรมการบริิหาร TBCSD อีีก 8 ท่่าน
ได้้แก่่ ดร.อารัักษ์์ สุุธีีวงศ์์ ผู้้�จััดการใหญ่่ ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำกััด (มหาชน) คุุณนิินนาท
ไชยธีีรภิิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริิษััท โตโยต้้า มอเตอร์์ ประเทศไทย จำกััด คุุณฉััตรชััย
เลื่่�อนผลเจริิญชััย ประธานบริิหาร กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย คุุณรุ่่�งโรจน์์ รัังสิิโยภาส กรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่ เอสซีีจีี คุุณชวลิิต ทิิพพาวนิิช ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำกััด (มหาชน) คุุณบุุญญนิิตย์์ วงศ์์รัักมิิตร ผู้้�ว่่าการ การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิต
แห่่ ง ประเทศไทย คุุ ณ สมชัั ย เลิิ ศสุุ ทธิิ ว งค์์ ประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บริิ ห าร บริิ ษัั ท แอดวานซ์์
อิินโฟร์์ เซอร์์วิิส จำกััด (มหาชน) และ ดร.วิิจารย์์ สิิมาฉายา เลขาธิิการ TBCSD และผู้้�อำนวยการ
สถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย ได้้ร่่วมกัันแถลงถึึงผลการดำเนิินงานของ TBCSD ในปีี 2564 เพื่่�อร่่วมส่่ง
เสริิมภาคธุุรกิิจด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน มุ่่�งเน้้นการทำงานเพื่่�อร่่วมแก้้ไขปััญหา Country Issue
ด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมและการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืนของประเทศ โดยประเด็็นสำคััญ ได้้แก่่ PM2.5 Climate
Change ขยะพลาสติิก ขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์ และความหลากหลายทางชีีวภาพ เป็็นต้้น
TBCSD ร่่วมวางแผนและดำเนิินงานกัับภาครััฐและองค์์กรพัันธมิิตรทั้้�งในประเทศไทยและ
องค์์กรระดัับสากลเพื่่�อเป็็นต้้นแบบที่่�ดีีของภาคเอกชน ในการร่่วมแก้้ปััญหาต่่าง ๆ เหล่่านี้้�ให้้เกิิด
ผลอย่่างเป็็นรููปธรรม รวมทั้้�ง มีีการรวบรวมข้้อมููลและรายงานผลอย่่างเป็็นระบบ ในระดัับประเทศ
TBCSD ได้้ร่่วมมืือกัับองค์์กรพัันธมิิตร 5 หน่่วยงานหลัักของประเทศ ได้้แก่่ 1) สภาอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย 2) สภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทย 3) สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ 4) ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และ 5) องค์์การบริิหารจััดการ
ก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน) ในระดัับสากล TBCSD เป็็น Regional Network ในภููมิิภาค
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ของ World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD)
นอกจากการดำเนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนแล้้ว ในช่่วงที่่�มีีการ
แพร่่ระบาดของ COVID-19 ภายในประเทศไทย TBCSD ได้้แสดงบทบาทสำคััญต่่อการร่่วมป้้องกััน
และบรรเทาปััญหาจากวิิกฤต COVID-19 ในรููปแบบต่่าง ๆ ได้้แก่่ การร่่วมบริิจาคสิ่่�งของเครื่่�องใช้้
ให้้แก่่จัังหวััดสมุุทรสาคร และบริิจาคสิ่่�งของเครื่่�องใช้้ให้้โรงพยาบาลสนาม จำนวน 6 แห่่ง พร้้อมทั้้�ง
บริิจาคสิ่่�งของในการจััดทำชุุด Home Isolation Set ให้้แก่่สำนัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้าง
เสริิมสุุขภาพ (สสส.) เพื่่�อร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการช่่วยให้้ประเทศไทยสามารถผ่่านพ้้นวิิกฤตครั้้�งนี้้�
ไปให้้ได้้อย่่างเร็็วที่่�สุุด
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แถลงผลงาน TBCSD โดย คณะกรรมการบริิหาร TBCSD
การเสวนาบทบาทขององค์์กรพัันธมิิตรในการร่่วมสนัับสนุุนการสร้้างความยั่่�งยืืนของ
ภาคธุุรกิิจไทยร่่วมกัับ TBCSD ซึ่่�ง TBCSD ได้้รัับเกีียรติิจากผู้้�บริิหารระดัับสููงจากองค์์กรพัันธมิิตร
5 หน่่วยงานหลัักของประเทศ ได้้แก่่ คุุณสุพัุ นั ธุ์์� มงคลสุุธีี ประธานสภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
คุุ ณ สนั่่� น อัั ง อุุ บ ลกุุ ล ประธานกรรมการหอการค้้ า ไทยและสภาหอการค้้ า แห่่ ง ประเทศไทย
คุุณรื่่�นวดีี สุุวรรณมงคล เลขาธิิการสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
ดร.ภากร ปีีตธวััชชััย กรรมการและผู้้�จััดการตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และ คุุณเกีียรติิชาย
ไมตรีีวงษ์์ ผู้้�อำนวยการองค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน)
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ผู้้�บริิหารขององค์์กรสมาชิิ ก TBCSD และองค์์กรพัันธมิิตร ร่่วมกัันแสดง
ความมุ่่�งมั่่�น “ภาคเอกชนไทยพร้้อมเดิินหน้้าขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจไปสู่่�ความยั่่�งยืืน”
พร้้อมทั้้�ง รัับฟัังวิิสััยทััศน์์ของผู้้�บริิหารจากองค์์กรที่่�เข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกใหม่่ของ TBCSD
ในปีี 2564 นี้้� ได้้แก่่ 1) คุุณพิิพััฒพงศ์์ อิิศรเสนา ณ อยุุธยา กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษัทั ดอยคำ
ผลิิตภััณฑ์์อาหาร จำกััด 2) มร. อิิชิิโระ ซะกะกุุระ กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท อายิิโนะโมะโต๊๊ะ
(ประเทศไทย) จำกัั ด 3) คุุ ณศิิ ว ารยา ศรีี ติิ รัั ต น์์ ประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บริิ ห ารฝ่่ า ยปฏิิ บัั ติิ ก าร
แซง-โกแบ็็ง ประเทศไทย และ 4) คุุณปฐมภพ สุุวรรณศิิริิ Deputy Chief Executive Officer &
Chief Commercial Officer บริิษััท ไทยคม จำกััด (มหาชน) ผู้้�บริิหารขององค์์กรสมาชิิกใหม่่
TBCSD

พิิธีแี สดงความมุ่่�งมั่่�น ผู้้�บริิหารจากองค์์กรสมาชิิก TBCSD 40 องค์์กร ร่่วมกัับองค์์กรพัันธมิิตร
5 องค์์กร พร้้อมใจกัันแสดงความมุ่่�งมั่่�น “ภาคเอกชนไทยพร้้อมเดิินหน้้าขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจไปสู่่�
ความยั่่�งยืืน” เพื่่�อเป็็นการแสดงออกถึึงพลัังความร่่วมมืือและความเข้้มแข็็งของภาคธุุรกิิจไทย
ในการเดิินหน้้าขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจและสนัับสนุุนประเทศไทยให้้ก้้าวไปสู่่�สัังคมคาร์์บอนต่่ำและ
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
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การแสดงความมุ่่�งมั่่�นขององค์์กรพัันธมิิตรในการร่่วมสนัับสนุุน
การสร้้างความยั่่�งยืืนของภาคธุุรกิิจไทยร่่วมกัับสมาชิิ ก TBCSD
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PR News

4 โรงงานของ Dow รัับรางวััลอุุตสาหกรรมสีีเขีียวระดัับที่่� 4
จากกระทรวงอุุตสาหกรรม

กรุุงเทพฯ – 30 พฤศจิิกายน 2564 – 4 โรงงานของกลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย (Dow)
ประกอบด้้วย โรงงานโพลิิสไตรีีน (บริิษััท สยามโพลีีสไตรีีน จำกััด) โรงงานเอทิิลเบนซีีนและ
สไตรีีนโมโนเมอร์์ (บริิษััท สยามสไตรีีนโมโนเมอร์์ จำกััด) โรงงานสไตรีีน-บิิวทาไดอีีน (บริิษััท สยาม
เลเทกซ์์สัังเคราะห์์ จำกััด) และโรงงานเลเท็็กซ์์สัังเคราะห์์ อิิมััลชั่่�น (บริิษััท คาร์์ไบด์์ เคมิิคอล
(ประเทศไทย) จำกััด) รัับมอบโล่่รัับรองอุุตสาหกรรมสีีเขีียวระดัับที่่� 4 วััฒนธรรมสีีเขีียว (Green
Industry Level 4: Green Culture) จากนายวัันชััย พนมชััย อธิิบดีีกรมโรงงานอุุตสาหกรรม,
นายวิิษณุุ ทัับเที่่�ยง หััวหน้้าผู้ต้� รวจราชการกระทรวงอุุตสาหกรรม และนายวีีระกิิตติ์์� รัันทกิิจ ผู้ต้� รวจ
ราชการกระทรวงอุุตสาหกรรม โดยมีีนายไพฑููรย์์ สุุดเม่่ง ผู้้�จััดการโรงงานโพลิิสไตรีีน และ
นายเฉลิิม ธรประทีีปโชติิ รองผู้้�จััดการโรงงานเอทิิลเบนซีีนและสไตรีีนโมโนเมอร์์ เป็็นตััวแทน
รัับรางวััลในงานสััมมนาการแลกเปลี่่�ยนความรู้้� Green Industry Forum ณ ห้้องประชุุมวายุุภัักษ์์
โรงแรมเซ็็นทรา บาย เซ็็นทารา ศููนย์์ราชการและคอนเวนชัันเซ็็นเตอร์์ แจ้้งวััฒนะ
การรัับรองอุุตสาหกรรมสีีเขีียว ระดัับที่่� 4 (วััฒนธรรมสีีเขีียว) เป็็นการเชิิดชููเกีียรติิผู้ป้� ระกอบ
การที่่�ยึดึ มั่่�นในการดำเนิินกิิจการที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมและมีีการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน โดยทุุกคนใน
องค์์กรให้้ความร่่วมมืือร่่วมใจ ดำเนิินงานอย่่างเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมในทุุกด้้านของการประกอบ
กิิจการ มุ่่�งเน้้นพััฒนาและปรัับปรุุงกระบวนการผลิิตและการบริิหารจััดการสิ่่ง� แวดล้้อมอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
รวมถึึงมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กรตลอดซััพพลายเชนจนกลายเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของวััฒนธรรมองค์์กร
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เอ็็กโก กรุ๊๊�ป ติิ ดอัันดัั บ DJSI กลุ่่� มดัั ชนีี ตลาดเกิิ ดใหม่่ ประเภท
สาธารณููโภคไฟฟ้้า ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 2

บริิษััท ผลิิตไฟฟ้้า จำกััด (มหาชน) หรืือ เอ็็กโก กรุ๊๊�ป ได้้รัับการคััดเลืือกจาก S&P
Dow Jones Indices ให้้เป็็นสมาชิิกดััชนีีความยั่่�งยืืนดาวโจนส์์ (Dow Jones Sustainability
Indices – DJSI) กลุ่่�มดััชนีีตลาดเกิิดใหม่่ (Emerging Markets Index) ประเภทสาธารณููปโภค
ไฟฟ้้า (Electric Utilities) ประจำปีี 2021 ติิดต่่อกัันเป็็นปีีที่่� 2 ตอกย้้ำการดำเนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
ตามหลััก ESG (Environmental, Social and Governance) มาอย่่างต่่อเนื่่�องตลอด 30 ปีี
นายเทพรััตน์์ เทพพิิทัักษ์์ กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ เอ็็กโก กรุ๊๊�ป กล่่าวว่่า “ความสำเร็็จครั้้�ง
นี้้�สะท้้อนการยอมรัับในระดัับโลก และความมุ่่�งมั่่�นของเอ็็กโก กรุ๊๊�ป ในการดำเนิินธุุรกิิจตามแนวทาง
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ภายใต้้หลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ควบคู่่�กัับการดููแลสิ่่�งแวดล้้อมและ
การพััฒนาสัังคม เพื่่�อสร้้างคุุณค่่าเพิ่่�มให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียมาอย่่างต่่อเนื่่�องตลอด 30 ปีี ในฐานะ
ผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าเอกชนรายใหญ่่รายแรกของประเทศไทย พร้้อมมุ่่�งขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจสู่่�สัังคมคาร์์บอนต่่ำ
สอดรัับกับทิ
ั ศท
ิ างพลัังงานโลกและแผนพลัังงานชาติิ โดยตั้้�งเป้้าหมายสู่่�ความเป็็นกลางทางคาร์์บอน
(Carbon Neutral) ภายในปีี 2593 และเป้้าหมายลดการปล่่อยปริิมาณก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
ต่่อหน่่วยไฟฟ้้าที่่�ผลิิตได้้ (Carbon Emission Intensity) 10% ภายในปีี 2573”
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GCME ได้้รับ
ั รางวััลอุุตสาหกรรมสีีเขีียว ระดัับ 4

	บริิษัทั จีีซีี เมนเทนแนนซ์์ แอนด์์ เอนจิิเนีียริิง จำกััด ได้้รัับการรัับรองอุุตสาหกรรมสีีเขีียว
ระดัับที่่� 4 จากกรมโรงงานอุุตสาหกรรม กระทรวงอุุตสาหกรรม เพื่่�อแสดงถึึงการดำเนิินการของ
องค์์กร โดยมุ่่�งเน้้นการสร้้างวััฒนธรรม และบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม มีีความรัับผิิดชอบต่่อ
สัังคม รวมถึึงการดำเนิินธุุรกิิจอย่่างโปร่่งใส เป็็นธรรมเพื่่อ� สนัับสนุุนให้้เกิิดความยั่่ง� ยืืนภายในองค์์กร
ซึ่่�งเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ในการรัับรองอุุตสาหกรรมสีีเขีียว ระดัับที่่� 4
	บริิษััทจะมุ่่�งมั่่�น พััฒนา และขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนเพื่่�อยกระดัับให้้ได้้รัับการรัับรอง
อุุตสาหกรรมสีีเขีียว ระดัับที่่� 5 ต่่อไป
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GGC คว้้ารางวััลอุุตสาหกรรมดีีเด่่น
ประเภทความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ประจำำ�ปีี 2564

	วัันที่่� 13 ธัันวาคม 2564 พลเอก ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา นายกรััฐมนตรีี เป็็นประธานในพิิธีี
มอบรางวััล อุุตสาหกรรมยอดเยี่่ย� ม อุุตสาหกรรมดีีเด่่น ประจำปีี 2564 จััดโดยกระทรวงอุุตสาหกรรม
โดยมีี นายไพโรจน์์ สมุุทรธนานนท์์ กรรมการผู้้�จัดั การ บริิษัทั โกลบอลกรีีนเคมิิคอล จำกััด (มหาชน)
รัั บ โล่่ ร างวัั ล รางวัั ล อุุ ต สาหกรรมดีี เ ด่่ น ประเภทความรัั บผิิ ด ชอบต่่ อ สัั ง คม ประจำปีี 2564
(The Prime Minister’s Industry Award 2021 for an Outstanding Achievement in
Corporate Social Responsibility) ซึ่่ง� รางวััลดัังกล่่าวถืือเป็็นรางวััลแห่่งเกีียรติิยศให้้แก่่ผู้ป้� ระกอบ
การธุุรกิิจอุุตสาหกรรม แสดงให้้เห็็นถึึงความวิิริิยะ อุุตสาหะ ในการสร้้างสรรค์์งานที่่�มีีคุุณภาพ
เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และสร้้างสิ่่�งที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการพััฒนาอุุตสาหกรรมของประเทศ
งานดัังกล่่าวจััดขึ้้�นที่่� ห้้องมััฆวานรัังสรรค์์ สโมสรทหารบก
สำหรัับโครงการความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมที่่�ทำให้้ GGC ได้้รัับรางวััล คืือ โครงการ Green
Health Project ซึ่่�งจุุดเด่่นของโครงการนี้้� คืือ การสามารถเชื่่�อมโยงกลยุุทธ์์การดำเนิินงานด้้าน
ความรัับผิดิ ชอบต่่อสัังคม และการดำเนิินธุุรกิิจควบคู่่�กัับการสร้้างการมีีส่ว่ นร่่วมกัับชุมุ ชนและสัังคม
เพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต พััฒนาเศรษฐกิิจ โดยได้้นำผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทฯ มาช่่วยเหลืือสัังคม และ
หนึ่่� ง ในผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ นั้้� น คืือ กลีี เ ซอรีี น ซึ่่� ง เป็็ น ส่่ ว นผสมในผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ดูู แ ลสุุ ข อนามัั ย ได้้ แ ก่่
เจลแอลกอฮอล์์ สเปรย์์แอลกอฮอล์์ สบู่่�เหลวล้้างมืือ นำมาใช้้ในโครงการฯ และดำเนิินโครงการ
ดัังกล่่าวร่่วมกัันกัับคู่่�ค้้า และองค์์กรพัันธมิิตร เพื่่�อส่่งเสริิมสุุขอนามััยที่่�ดีีให้้แก่่ประชาชนในประเทศ
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GPSC คว้้า 4 รางวััลระดัั บสากลจากเวทีี Asian Excellence
Awards 2021 การัันตีีความสำำ�เร็็จต่่อเนื่่�องปีีที่่� 2 ขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจ
สู่่�ความยั่่�งยืืน
GPSC คว้้า 4 รางวััล
จ า ก ง า น 1 1 th A s i a n
Excellence Awards 2021
ซึ่่�งต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 2 สะท้้อน
วิิสััยทััศน์์ผู้้�นำองค์์กร มุ่่�งมั่่�นขัับ
เคลื่่� อ นธุุ ร กิิ จ สู่่�บริิ ษัั ทชั้้� น นำ
ใ น ภูู มิิ ภ า ค ใ น ร ะ ดัั บ เ อ เ ชีี ย
ด้้ วย นวัั ต กรรมพลัั ง งานที่่� เ ป็็ น
มิิ ต รกัั บสิ่่� ง แวดล้้ อ ม บนหลัั ก

ธรรมาภิิบาลเพื่่�อการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
นายวรวััฒน์์ พิิทยศิิริิ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท โกลบอล
เพาเวอร์์ ซิินเนอร์์ยี่่� จำกััด (มหาชน) หรืือ GPSC แกนนำนวััตกรรมธุุรกิิจไฟฟ้้า กลุ่่�ม ปตท. เปิิดเผย
ว่่า นัับเป็็นความสำเร็็จของ GPSC ที่่�ได้้รัับรางวััลความเป็็นเลิิศแห่่งเอเชีีย หรืือ 11th Asian
Excellence Awards 2021 อย่่างต่่อเนื่่�อง จำนวน 4 รางวััล ประกอบด้้วย
1. รางวััลซีีอีีโอยอดเยี่่�ยมแห่่งเอเชีีย หรืือ Asia’s Best CEO มอบให้้แก่่ นายวรวััฒน์์
พิิทยศิิริิ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
2. รางวััลซีีเอฟโอยอดเยี่่�ยมแห่่งเอเชีีย หรืือ Asia’s Best CFO มอบให้้แก่่ นายทิิติิพงษ์์
จุุลพรศิิริิดีี ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารการเงิิน
3. รางวััลซีีเอสอาร์์ยอดเยี่่�ยมแห่่งเอเชีีย หรืือ Asia’s Best CSR และ
4. รางวััลบริิษััทนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ยอดเยี่่�ยม หรืือ Best Investor Relations Company
(Thailand)
GPSC ได้้ รัั บ รางวัั ล ดัั ง กล่่ า วติิ ด ต่่ อ กัั น เป็็ น ปีี ที่่� 2 สะท้้ อ นถึึ ง ความมุ่่�งมั่่� น ขององค์์ ก ร
ในการดำเนิินธุุรกิิจด้้านนวััตกรรมพลัังงานควบคู่่�ไปกัับการให้้ความสำคััญต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
บนพื้้�นฐานของหลัักการกำกัับกิจิ การที่่�ดีี ภายใต้้วิสัิ ยั ทััศน์ใ์ นการนำนวััตกรรมพลัังงานมาสร้้างสรรค์์
และขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจสู่่�ความยั่่�งยืืน พร้้อมไปกัับการยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีีให้้กัับ
สัังคมไทย
	ทั้้�งนี้้� รางวััลความเป็็นเลิิศแห่่งเอเชีียจััดขึ้้�นโดยนิิตยสาร Corporate Governance Asia
ซึ่่ง� เป็็นนิิตยสารชั้้น� นำของฮ่่องกงด้้านเศรษฐกิิจและการกำกัับดูแู ลกิิจการ มอบให้้แก่่ผู้น้� ำและองค์์กร
ที่่�มีีความเป็็นเลิิศในการบริิหารองค์์กรด้้านต่่าง ๆ โดยคััดเลืือกและมอบรางวััลให้้กัับองค์์กรธุุรกิิจ
ในหลายประเทศทั่่�วทั้้�งภููมิิภาคเอเชีีย
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IRPC ติิดอัน
ั ดัับดััชนีีความยั่่�งยืืนดาวโจนส์์ “DJSI” ต่่อเนื่่�องปีีที่่� 8
ตอกย้ำำ�การดำำ�เนิินธุุรกิิจตามนโยบายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำกััด (มหาชน) หรืือ IRPC ได้้รัับคััดเลืือกให้้เป็็นสมาชิิกดััชนีีความ
ยั่่�งยืืนดาวโจนส์์ ในกลุ่่�มตลาดเกิิดใหม่่ (Emerging Market) ประจำปีี 2564 ต่่อเนื่่�องเป็็น
ปีีที่่� 8 ในกลุ่่�มอุุตสาหกรรม Oil & Gas Refining and Marketing สะท้้อนความสามารถใน
การดำเนิินธุุรกิิจด้้วยนโยบายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ภายใต้้การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี รวมทั้้�ง
คำนึึงถึึง เศรษฐกิิจ สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของบริิษััทฯ ให้้เติิบโตไปพร้้อมกััน
IRPC ให้้ความสำคััญอย่่างยิ่่�งและมีีพััฒนาการที่่�ดีีอย่่างต่่อเนื่่�องในการบริิหารจััดการด้้าน
ประสิิทธิิภาพเชิิงนิิเวศในกระบวนการผลิิต การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน การพััฒนานวััตกรรมและ
ศัักยภาพบุุคลากรในองค์์กร การปรัับตัวต่
ั อ่ การเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ และการบริิหารจััดการ
น้้ำ อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย ความเป็็นอยู่่�ที่่ดี� ขี องชุุมชน และการบริิหารจััดการลููกค้้าสััมพัันธ์์
เป็็นต้้น เพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิผลสููงสุุด ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นทุ่่�มเทในการดำเนิินงานของผู้้�บริิหารและ
พนัักงาน ตามหลัักธรรมาภิิบาล และนโยบายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
	ความสำเร็็จในครั้้�งนี้้�นัับเป็็นความภาคภููมิิใจขององค์์กร ที่่�ได้้รัับการยอมรัับในระดัับสากล
สะท้้อนความมุ่่�งมั่่�นของ IRPC ที่่�ให้้ความสำคััญกัับการดำเนิินธุุรกิิจตามแนวทางการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน ภายใต้้การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ควบคู่่�ไปกัับการดููแลรัับผิิดชอบสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
เพื่่อ� สร้้างความเข้้มแข็็งด้้านพลัังงานและยกระดัับความสามารถในการแข่่งขัันให้้กับั ประเทศ พร้้อม
มุ่่�งพััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรมเพื่่�อยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของคนไทยให้้เติิบโตไปด้้วยกัันอย่่าง
ยั่่�งยืืน สอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์ของบริิษััทฯที่่�มุ่่�งมั่่�น “สร้้างสรรค์์นวััตกรรมการใช้้วััสดุุและพลัังงาน
เพื่่�อชีีวิิตที่่�ลงตััว” เพื่่�อส่่งมอบคุุณค่่าแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม ส่่งเสริิมให้้ประเทศไทยก้้าวสู่่�
การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน “IRPC สร้้างสิ่่�งที่่�ดีีเพื่่�ออนาคต”
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กรุุงไทยคว้้า 2 รางวััลจาก THAILAND TOP COMPANY AWARDS
2021 ตอกย้ำำ�องค์์กรแห่่งความเป็็นเลิิศ

นายจัักรกฤษณ์์ กลิ่่�นสมิิทธิ์์� ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ และ นายวิิสัันต์์ สุุเมธีีนัันทวงศ์์
ผู้้�อำนวยการฝ่่ายอาวุุโส Digital Strategy and Platform ธนาคารกรุุงไทย เป็็นผู้้�แทนรัับรางวััล
จากโครงการ “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021” จััดโดยนิิตยสาร BUSINESS+
ร่่ วมกัับ มหาวิิ ทยาลััย หอการค้้าไทย โดยธนาคารกรุุ ง ไทยได้้ รัับ 2 รางวัั ล ในประเภทรางวัั ล
อุุตสาหกรรมยอดเยี่่ย� ม ประเภท “กลุ่่�มอุุตสาหกรรมการเงิินและการธนาคาร” และประเภทรางวััล
แห่่งความเป็็นเลิิศ “Digital BankingServices of the Year Award 2021”
สะท้้อนถึึงบริิการด้้านดิิจิิทััลยอดเยี่่�ยมแห่่งปีี มีีนวััตกรรมการให้้บริิการที่่�สามารถตอบโจทย์์
ความต้้องการของลููกค้้าได้้ตรงจุุด ตอกย้้ำความสำเร็็จและความเป็็นเลิิศของธนาคาร ในฐานะองค์์กร
ขนาดใหญ่่ที่่�มีีผลการดำเนิินการในระดัับผู้้�นำของกลุ่่�มอุุตสาหกรรมการเงิินและการธนาคาร
ณ โรงแรมอิินเตอร์์คอนติิเนนตััล กรุุงเทพฯ เมื่่�อเร็็ว ๆ นี้้�
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ปตท.สผ. ติิดอัน
ั ดัับดััชนีีความยั่่�งยืืนดาวโจนส์์ (DJSI) ต่่อเนื่่�อง
เป็็นปีีที่่� 8
กรุุงเทพฯ 15 พฤศจิิกายน
2564 – ปตท.สผ. ได้้รับคั
ั ดั เลืือก
ให้้เป็็นสมาชิิกในกลุ่่�มดััชนีีความ
ยั่่� ง ยืืนดาวโจนส์์ หรืือ Dow
Jones Sustainability Indices
(DJSI) ระดัับโลก ต่่อเนื่่�องเป็็น
ปีีที่่� 8 ในกลุ่่�มธุุรกิิจน้้ำมัันและ
ก๊๊าซ ประเภทธุุรกิิจขั้้�นต้้นและ
ธุุรกิิจครบวงจร (World Oil and
Gas Upstream & Integrated
Industry)
นายมนตรีี ลาวััลย์์ชััยกุุล
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริหิ าร บริิษัทั
ปตท.สำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม
จำกััด (มหาชน) หรืือ ปตท.สผ.
กล่่าวว่่า “นัับเป็็นอีีกหนึ่่�งความภาคภููมิิใจที่่� ปตท.สผ. ได้้รัับเลืือกให้้เป็็นสมาชิิก DJSI ในปีีนี้้� และ
ยัังได้้รัับการประเมิินในระดัับดีีเยี่่�ยม (Best in Class) ในหลายหััวข้้อ ซึ่่�งสะท้้อนให้้เห็็นถึึง
ความมุ่่�งมั่่�นของ ปตท.สผ. และพนัักงานทุุกคนในการดำเนิินงานภายใต้้กรอบแนวคิิดด้้านการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืนของบริิษััท ซึ่่�งเราเชื่่�อว่่าหากการดำเนิินธุุรกิิจอยู่่�บนรากฐานของการกำกัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีี มีีการเติิบโตอย่่างแข็็งแกร่่ง และคำนึึงถึึงคุุณค่่าในระยะยาวต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย รวมทั้้�ง
เตรีียมพร้้อมรัับมืือกัับความท้้าทายต่่าง ๆ ในอนาคต จะทำให้้เราประสบความสำเร็็จในการสร้้าง
ความยั่่ง� ยืืนให้้กับบริ
ั ษัิ ทั ไปพร้้อม ๆ กัับเสริิมสร้้างความมั่่�นคงทางพลัังงานให้้กับั ประเทศ และสัังคม
โดยรวม”
	ดััชนีีความยั่่�งยืืนดาวโจนส์์ หรืือ DJSI เป็็นดััชนีีประเมิินความยั่่�งยืืนที่่�ได้้รัับการยอมรัับระดัับ
สากล ซึ่่�งใช้้วััดประสิิทธิิผลการดำเนิินธุุรกิิจตามแนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของ 7,000 บริิษััท
ชั้้น� นำทั่่�วโลก โดยการคััดเลืือกสมาชิิกในกลุ่่�มดััชนีี DJSI จะพิิจารณาจากผลประกอบการที่่�ดีี ควบคู่่�
ไปกัับการดำเนิินงานด้้านสัังคม และด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งนี้้� DJSI เป็็นดััชนีีหลัักซึ่่�งกองทุุนที่่�ให้้
ความสำคััญกัับความยั่่�งยืืนจะอ้้างอิิงถึึงเพื่่�อใช้้ประกอบการพิิจารณาการลงทุุน
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GC บริิษััทปิิโตรเคมีีแรกของไทยติิดอัน
ั ดัับ 1 ของโลกจาก DJSI
ต่่อเนื่่�อง 3 ปีีซ้้อนในกลุ่่�มธุุรกิิจเคมีีภััณฑ์์ พร้้อมเดิินหน้้าสู่่�องค์์กร
Net Zero

GC ได้้รับั การจััดอัันดัับจากดััชนีีความยั่่ง� ยืืนดาวโจนส์์ (Dow Jones Sustainability Indices
: DJSI) เป็็นอัันดัับ 1 ของโลกต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 3 ในกลุ่่�มธุุรกิิจเคมีีภััณฑ์์ (Chemicals Sector :
2019-2021) และ ติิดอัันดัับ Top 10 ประเภทดััชนีีโลก (DJSI World) และตลาดเกิิดใหม่่
(Emerging Markets) ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 9 โดยเป็็นสมาชิิกต่่อเนื่่�อง 11 ปีี จากสถาบััน “S&P
Global and RobecoSAM AG” สะท้้อนถึึงความมุ่่�งมั่่น� ในการจััดการตามแนวทางการดำเนิินธุุรกิิจ
อย่่างยั่่�งยืืน (ESG) ซึ่่�งการดำเนิินงานดัังกล่่าวเป็็นการสนัับสนุุนและสอดคล้้องกัับเป้้าหมายการ
พััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (SDGs) ที่่� GC ยึึดถืือมาโดยตลอด
DJSI เป็็นดััชนีีที่่�ใช้้ประเมิินประสิิทธิิผลการดำเนิินธุุรกิิจตามแนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
ของบริิษััทจดทะเบีียนชั้้�นนำระดัับโลก เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทมีีการบริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
โดยคำนึึงถึึงสัังคม และสิ่่ง� แวดล้้อม บนพื้้�นฐานการกำกัับดูแู ลกิิจการที่่�ดีี สามารถสร้้างผลตอบแทน
และสร้้างคุุณค่่าระยะยาวให้้กัับนัักลงทุุน ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างยั่่�งยืืน
Green Society by TBCSD

59

ปตท. รัับ 3 รางวััลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence
Award 2021 ตอกย้ำำ�ความเป็็นเลิิศด้้านการบริิหารจััดการ

(24 พฤศจิิกายน 2564) – พลเอก ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา นายกรััฐมนตรีี มอบรางวััล
พระราชทานสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี
สำหรัับ องค์์กรที่่�มีกี ารบริิหารจััดการที่่�เป็็นเลิิศ หรืือ Thailand Corporate Excellence Award
2021 จััดโดยสมาคมการจััดการธุุรกิิจแห่่งประเทศไทย (TMA) ร่่วมกัับสถาบัันบััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจ
ศศิินทร์์แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ให้้แก่่ บริิษััท ปตท. จำกััด (มหาชน) (ปตท.) โดย
นายอรรถพล ฤกษ์์พิิบููลย์์ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ (กลาง) พร้้อม
ด้้ วย นางสาวพรรณนลิิ น มหาวงศ์์ ธิิ กุุ ล ประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บ ริิ ห ารการเงิิ น (ขวา) และ
นายสุุชาติิ ระมาศ รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่บริิหารศัักยภาพองค์์กรและธรรมาภิิบาล (ซ้้าย)
ในฐานะผู้้�แทน ปตท. เข้้ารัับ 3 สาขารางวััล ได้้แก่่ ความเป็็นเลิิศด้้านการตลาด (Marketing
Excellence) ความเป็็ น เลิิ ศด้้ า นการบริิ ห ารทางการเงิิ น (Finance Management
Excellence) และความเป็็นเลิิศด้้านการจััดการทรััพยากรบุุคคล (Human Resource
Management) สะท้้อนความมุ่่�งมั่่น� ดำเนิินงานเพื่่อ� ความยั่่ง� ยืืนในทุุกมิิติอิ ย่่างสมดุุล เพิ่่�มศัักยภาพ
ทางธุุรกิิจ ยกระดัับขีดี ความสามารถในการแข่่งขััน พััฒนาบุุคลากรให้้ก้า้ วทัันต่่อสถานการณ์์โลกใน
ปััจจุุบันั พร้้อมเสริิมสร้้างความมั่่�นคงทางพลัังงาน เพื่่อ� เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการขัับเคลื่่อ� นเศรษฐกิิจของ
ประเทศไทย ให้้สัังคมมีีความเข้้มแข็็งและเติิบโตไปด้้วยกัันอย่่างยั่่�งยืืน
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ราช กรุ๊๊�ป รัับรางวััล “Highly Commended in Sustainability
Awards” จากรางวััล SET Awards 2021 ยืืนหยััดเป็็นรายชื่่�อ
“หุ้้�นยั่่�งยืืน ปีี 2564” เป็็นปีีที่่� 7

นนทบุุรีี – บริิษััท ราช กรุ๊๊�ป จำกััด (มหาชน) ได้้รัับรางวััล SET Awards 2021 กลุ่่�มรางวััล
Sustainability Excellence ประเภทรางวััล Highly Commended in Sustainability Awards
ที่่�พิิจารณาคััดเลืือกจากกลุ่่�มบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยที่่�มีีมููลค่่าหลััก
ทรััพย์์ตามราคาตลาดสููงกว่่า 30,000 ล้้านบาท แต่่ไม่่เกิิน 100,000 ล้้านบาท รางวััลดัังกล่่าวจััด
โดยตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่่อ� มอบให้้กับบริ
ั ษัิ ทั จดทะเบีียนที่่�มีกี ารดำเนิินธุุรกิิจ
ตามแนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนโดดเด่่น โดยมีีการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี คำนึึงถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
อย่่างรอบด้้าน เพื่่อ� ให้้ธุรุ กิิจมีีการเติิบโตด้้านเศรษฐกิิจ ควบคู่่�ไปกัับการพััฒนาสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม
อย่่างสมดุุล เพื่่อ� เป็็นแบบอย่่างสำหรัับบริษัิ ทั จดทะเบีียนอื่่น� และส่่งเสริิมให้้บริษัิ ทั จดทะเบีียนดำเนิิน
ธุุรกิิจตามแนวทางความยั่่�งยืืนอย่่างแพร่่หลาย โอกาสนี้้� นางสาวชููศรีี เกีียรติิขจรกุุล กรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษัทั ราช กรุ๊๊�ป จำกััด (มหาชน) ได้้เข้้าร่่วมในการประกาศและมอบรางวััล SET
Awards 2021 ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ที่่�จััดขึ้้�นผ่่านระบบออนไลน์์
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังได้้รัับการพิิจารณาอยู่่�ในรายชื่่�อหุ้้�นยั่่�งยืืน ประจำปีี 2564 (Thailand
Sustainability Investment: THSI 2021) จากตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ต่่อเนื่่�องเป็็น
ปีีที่่� 7 ทั้้�งสองรางวััล เป็็นการยืืนยัันถึึงความมุ่่�งมั่่�นของบริิษัทั ฯ ในการพััฒนาและยกระดัับมาตรฐาน
การดำเนิินงานด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาลให้้มีคว
ี ามก้้าวหน้้าและสอดคล้้องกัับแนวทาง
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนอย่่างต่่อเนื่่�อง อัันเป็็นการสร้้างรากฐานองค์์กรที่่�แข็็งแกร่่งและเสริิมสร้้าง
ศัักยภาพและขีีดความสามารถขององค์์กรในการเติิบโตอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืนในระยะยาว
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โรงงานการผลิิ ต ทั้้� ง 4 แห่่งของแซง-โกแบ็็ ง ประเทศไทย ยิิปรอคและเวเบอร์์ โรงงานแหลมฉบััง-โรงงานสระบุุรี-ี โรงงาน
บางปะอิิน-โรงงานทุ่่�งสง – ได้้รับ
ั รางวััล Zero Accident

Campaign จากสถาบัันส่่งเสริิมความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมใน
การทำงาน (องค์์การมหาชน) โดยเป็็นรางวััลที่่�มอบแด่่สถานประกอบการที่่�มีีการบริิหารจััดการ
ความปลอดภััยฯ โดยไม่่มีีอุุบััติิเหตุุถึึงขั้้�นหยุุดงาน โดยทั้้�ง 4 โรงงานของเราได้้รัับรางวััลเป็็น
ปีีต่่อเนื่่�อง
• โรงงานแหลมฉบััง ระดัับทองแดงต่่อเนื่่�องปีีที่่� 2
• โรงงานสระบุุรีี ระดัับต้้นต่่อเนื่่�องปีีที่่� 3
• โรงงานบางปะอิิน ระดัับทองแดงต่่อเนื่่�องปีีที่่� 3
• โรงงานทุ่่�งสง ระดัับต้้นต่่อเนื่่�องปีีที่่� 2

62

SPRC ได้้รับ
ั การประเมิิน CG ระดัับ “ดีีเลิิศ” ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 5

	บริิษัทั สตาร์์ ปิิโตรเลีียม รีีไฟน์์นิ่่�ง จำกััด (มหาชน) ได้้รัับผลการจััดอัันดัับระดัับ “ดีีเลิิศ”
(Excellent CG Scoring) หรืือ 5 ตราสััญลัักษณ์์ ติิดต่่อกัันเป็็นปีีที่่� 5 ในด้้านสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น,
การปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน, การคำนึึงถึึงบทบาทของผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีีย, การเปิิดเผยข้้อมููล
และความโปร่่งใส และความรัับผิดิ ชอบของคณะกรรมการ ในโครงการสำรวจการกำกัับดูแู ลกิิจการ
บริิษััทจดทะเบีียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Company: CGR) ซึ่่�งจััด
โดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (ตลท.) และสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
(Thai Institute of Directors: IOD)
โดยรางวััลดัังกล่่าว สะท้้อนให้้เห็็นถึึงการพััฒนามาตรฐานด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
อย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างโปร่่งใส การคำนึึงถึึงผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจ
สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย รวมถึึงการดำเนิินธุุรกิิจบนพื้้�นฐานด้้านความยั่่�งยืืน
ขององค์์กร
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SCG รัับ 10 รางวััล Thailand Corporate Excellence Awards
2021 มุ่่�งมั่่น
� ใช้้กลยุุทธ์์ ESG สร้้างธุุรกิิจเติิบโตอย่่างมีีธรรมาภิิบาล
พร้้อมดููแลสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมให้้ยั่่�งยืืน

เอสซีีจีี ได้้รัับรางวััล “Thailand Corporate Excellence Awards 2021” จำนวน
10 รางวััล ประกอบด้้วย 4 รางวััลความเป็็นเลิิศ ถ้้วยรางวััลพระราชทาน สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี ในสาขา 1. ความเป็็นเลิิศด้้าน
ผู้้�นำ (Leadership Excellence) 2. ความเป็็นเลิิศด้้านนวััตกรรมและการสร้้างสรรค์์สิ่่�งใหม่่ ๆ
(Innovation Excellence) 3. ความเป็็นเลิิศด้า้ นการจััดการทรััพยากรบุุคคล (Human Resource
Management Excellence) ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 19 และ 4. ความเป็็นเลิิศด้้านการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
(Sustainable Development Excellence) โดยบริิษััท เอสซีีจีี ซิิเมนต์์–ผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้าง จำกััด
นอกจากนี้้� ยัังได้้รัับ 6 รางวััลดีีเด่่น ในสาขา 1. การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable
Development Excellence) 2. การตลาด (Marketing Excellence) 3. การบริิหารทางการเงิิน
(Financial Management Excellence) 4. สิินค้้า-การบริิการ (Product / Service Excellence)
โดย บริิษัทั เอสซีีจีี ซิิเมนต์์–ผลิิตภััณฑ์์ก่อ่ สร้้าง จำกััด และ 5. การจััดการทรััพยากรบุุคคล (Human
Resource Management Excellence) จำนวน 2 รางวััล จาก บริิษััทเอสซีีจีี ซิิเมนต์์–ผลิิตภััณฑ์์
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ก่่อสร้้าง จำกััด และบริิษัทั เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ จำกััด จากสมาคมการจััดการธุุรกิิจแห่่งประเทศไทย
(TMA) ร่่ ว มกัั บ สถาบัั น บัั ณฑิิ ต บริิ ห ารธุุ ร กิิ จ ศศิิ น ทร์์ แห่่ ง จุุ ฬ าลงกรณ์์ ม หาวิิ ทย าลัั ย โดยมีี
พลเอก ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา นายกรััฐมนตรีี ให้้เกีียรติิเป็็นประธานในพิิธีีมอบรางวััลและ
กล่่าวแสดงความยิินดีีแก่่องค์์กรที่่�ได้้รัับรางวััล
รางวััลดัังกล่่าว สะท้้อนถึึงความมุ่่�งมั่่�นของพนัักงานเอสซีีจีี ที่่�ได้้ร่่วมกัันขัับเคลื่่�อนให้้ธุุรกิิจ
เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่อ� งด้้วยหลัักธรรมาภิิบาล แม้้ต้อ้ งเผชิิญกัับสถานการณ์์ที่่มี� คว
ี ามไม่่แน่่นอนสููง ด้้วย
การมุ่่�งพััฒนานวััตกรรมสิินค้้าและบริิการ พร้้อมโซลููชันั ครบวงจร รวมถึึงนวััตกรรมสิินค้้าและบริิการ
ที่่�มีมูี ลู ค่่าเพิ่่�ม ตอบความต้้องการของผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่ย� นแปลงอย่่างรวดเร็็วได้้ทันั ท่่วงทีี ขณะเดีียวกันั
ก็็ได้้ใช้้ความเชี่่�ยวชาญพััฒนานวััตกรรมต่่าง ๆ ดููแลสิ่่�งแวดล้้อม ควบคู่่�กัับการยกระดัับชีีวิิตของ
ผู้้�คนในสัังคม ให้้เติิบโตไปพร้้อมกัันอย่่างยั่่�งยืืน ตามกลยุุทธ์์ ESG (Environmental, Social,
Governance)
	ทั้้�งนี้้� ผลรางวััลมาจากการสำรวจความคิิดเห็็นของผู้้�บริิหารระดัับสูงู ทั่่�วประเทศและกรรมการ
ุ ิ โดยพิิจารณาจากข้้อมููลเกี่่ยวกั
� บั แนวทางการบริิหารองค์์กรในสาขานั้้น� ๆ รวมถึึงผลลััพธ์์
ผู้้�ทรงคุุณวุฒิ
และความสำเร็็จจากการดำเนิินงาน
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ไทยออยล์์คว้้ารางวััลเกีียรติิยศด้้านความยั่่ง
� ยืืนจาก SET Awards
2021 ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 4

เมื่่�อวัันที่่� 3 พฤศจิิกายน 2564 บริิษััท ไทยออยล์์ จำกััด (มหาชน) ได้้รัับ รางวััล
SET Awards 2021 กลุ่่�มรางวััล Sustainability Excellence ประเภทรางวััลเกีียรติิยศ
แห่่งความสำเร็็จ (Sustainability Awards of Honor) ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 4 ในพิิธีีมอบรางวััล
SET Awards 2021 จััดโดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและวารสารการเงิินธนาคาร
รางวััล Sustainability Excellence ถืือเป็็นอีีกหนึ่่�งรางวััลอัันทรงเกีียรติิของตลาดทุุนไทย
ซึ่่�งมอบให้้กัับบริิษััทจดทะเบีียนที่่�มีีความโดดเด่่นในการดำเนิินธุุรกิิจตามแนวทางการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน เพื่่�อเป็็นแบบอย่่างสำหรัับบริิษัทั จดทะเบีียนอื่่�น ๆ
	ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มไทยออยล์์ได้้ดำเนิินงานโดยยึึดมั่่�นในแนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืนและแนวปฏิิบัติั ิ
บนพื้้�นฐานของความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ผ่่านการดำเนิินงานที่่�เป็็นเลิิศ โปร่่งใส เพื่่�อให้้ธุรุ กิิจเติิบโต
อย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืนทั้้�งด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาล หรืือ ESG (Environmental,
Social and Governance) เพื่่อ� บรรลุุวิสัิ ยั ทััศน์์ “สร้้างสรรค์์คุณภ
ุ าพชีีวิติ ด้้วยพลังั งานและเคมีีภัณ
ั ฑ์์
ที่่�ยั่่�งยืืน” พร้้อมขัับเคลื่่�อนสู่่�การเป็็นองค์์กร 100 ปีี ต่่อไป
	ก่่อนหน้้านี้้� ไทยออยล์์ยัังได้้รัับการคััดเลืือกเป็็นหนึ่่�งในรายชื่่�อ “หุ้้�นยั่่�งยืืน” Thailand
Sustainability Investment (THIS) ประจำปีี 2564 ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 7 อีีกด้้วย
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WBCSD Update
By: Ms.Supunnipa Wangngarm

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
Sustainable 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
Green Society by TBCSD
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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 capitalmarket 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 management 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
risk 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 Authority 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, Bangkok 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 Public Company Limited stated that the effects of
climate change have brought countries around the
world to come together to maintain global temperatures 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 governmental 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 tCO2e, 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 tCO2e 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 Sufficiency Economy Philosophy and national economic and social development strategies.
This consists of three main economic activities, namely Bio Economy, which focuses 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 CO2 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 CO2, 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 CO2 capture capacity and
has captured approximately 40 percent of all the captured anthropogenic CO2 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 projects and
partnerships under evaluation
include:
• U.S. Gulf Coast –
ExxonMobil is assessing
multiple CCS projects along the
U.S. Gulf Coast that have the
potential to collect millions of
tonnes of CO2 from industrial
sources for storage in onshore
and offshore geologic
formations. Included in these
projects is a CCS hub concept
in Southeast Texas.
• Wyoming, USA –
ExxonMobil has progressed
permitting for the expansion of its La Barge CCS facilities, which could enable an
additional one million tonnes of CO2 per year to be captured. Existing facilities
currently capture approximately 7 million tonnes per year, which is the largest
amount of CO2 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 CO2 Transportation Hub and Offshore
Storage project, known as Porthos. The Porthos project aims to collect CO2
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 CO2 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 CO2 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 CO2 generated by industrial activity in the Asia-Pacific region.
The project concept is based on a plan to capture CO2 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 CO2 from
industrial facilities, and Global Thermostat, a collaboration to advance efforts to
capture CO2 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.
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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 personnel 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 Chulalongkorn Hospital. In conjunction with PTT Group, the company has also provided 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 Patriarch’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 challenging times.
Prof. Dr. Prasit Watanapa, dean of the Faculty of Medicine Siriraj Hospital,
said, “The support that Siriraj Hospital received from various organizations, particularly 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.
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The Way For Sustainability
By : Krungthai Bank Public Company Limited

Growing Together for Sustainability
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.

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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Ruamkamlarp Power
Turns Sugarcane Bagasse
into Electricity

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.

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.
#SustianableBanking
#GrowingTogetherforSustainability
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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 naturally, so they become a global problem in all
dimensions. That is the original idea of the
Zero Waste Society with recycling and reprocessing to minimize the amount of waste.
Moreover, these ideas are the new concept
of world development coupled with sustainability.
Doi Kham is a social enterprise. One
of the aim missions that Doi Kham has always
paid attention about sustainable environmental 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 maximum utilization from the waste resources to reduce the volume of garbage. Moreover, it helps push forward an attitude and cultivate sustainable environmental
conservation for society and personnel in various organizations. Furthermore, that
Green Society by TBCSD

89

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 developing 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 (CO2) absorb which it
launches into the atmosphere up to 112 kilograms.
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A Green Roof from the recycle
box is 1 X 2.40 m., which uses
around 2,000 boxes in production. 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 unpacking, 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
UHT box for a discount or get recycled
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

Business Sustainable Development:
Part I Paper product

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 manufacturers 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
1
2

ได้้การรัับรองฉลากเขีียวสำหรัับผลิิตภััณฑ์์กระดาษพิิมพ์์และเขีียน ในนาม บริิษััท ผลิิตภััณฑ์์กระดาษไทย จำกััด
https://www.thaihealth.or.th/Content/20091-รู้้�หรืือไม่่%20เราใช้้กระดาษปีีละเท่่าไร.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 CO2 emission was reduced
by approximately 80 kgC02e 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
By 2030, help extend the
healthy life expectancy of
1 billion people

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

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.

About the Ajinomoto Group
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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 established 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 company 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.
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.

North America Division ●

China Division ●

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

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

Six core businesses
in the world of
Ajinomoto

Ajinomoto Althea, Inc. ●▲

Amoy Food Limited ●▲▲
Lianyungang Ajinomoto Frozen Foods Co., Ltd. ●▲

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

Lianyungang Ajinomoto Ruyi Foods Co., Ltd. ●▲

Ajinomoto Toyo Frozen Noodles, Inc. ●▲

Shanghai Ajinomoto Amino Acid Co., Ltd. ●▲

Ajinomoto Fine-Techno USA Corporation ●

SHANGHAI AJINOMOTO FOOD RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER CO., LTD. ●

Cambrooke Therapeutics ●

【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.

Shanghai Ajinomoto Seasoning Co., Ltd. ●▲

S.A. Ajinomoto OmniChem N.V. ●▲▲

Xiamen Ajinomoto Life Ideal Foods Co., Ltd. ●▲
Xiamen Ajiraku Ideal Foods Co., Ltd. ●▲

Ajinomoto Poland Sp. z o.o. ●▲

Shanghai ABPan Co., Ltd. ●▲

Ajinomoto Jawo Sp. z o.o. ●▲
OOO “AJINOMOTO” ●
ZAO “AJINOMOTO-GENETIKA Research Institute” ●
Hamburg

London
Amiens

Warsaw

Wetteren
Paris

Moscow AJINOMOTO BANGLADESH LIMITED ●▲

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

Myanmar Ajinomoto Foods CO., LTD. ●▲▲

Istanbul

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

Lianyungang

Karachi
AJINOMOTO AFRIQUE DE L'OUEST S.A. ●▲

Dhaka
Yangon
Chennai

WEST AFRICAN SEASONING COMPANY LIMITED ●▲
Lagos

Seoul

Ajinomoto Genexine Co., Ltd. ●▲
Ajinomoto Nongshim Foods Co., Ltd. ●
Japan
● 47 ▲ 32 ▲ 8 ▲ 1 ▲ 3

Portland
Ontario

Kuala Lumpur
AJINOMOTO LAKSON PAKISTAN (PRIVATE) LTD. ●

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. ●▲

Guangzhou
Xiamen
Hanoi
Hong Kong Taipei
Kamphaeng Phet
Ayutthaya
Bulacan
Bangkok Manila
Phnom Penh
Cebu
Ho Chi Minh
AJINOMOTO VIETNAM CO., LTD. ●▲▲
AJINOMOTO (CAMBODIA) CO., LTD. ●▲
Singapore

San Diego

Taiso Commerce Inc. ●

FD Green (Thailand) Co., Ltd. ●▲
Fuji Ace Co., Ltd. ●▲▲

Chicago

Fort Lee

Raleigh

Mexico City

AJINOMOTO TAIWAN INC. ●

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

Promasidor Holdings Limited ●

British Virgin Islands

AJINOMOTO PHILIPPINES CORPORATION ●
AJINOMOTO PHILIPPINES GLOBAL FOOD INC. ●▲
AJINOMOTO PHILIPPINES FLAVOR FOOD INC. ●▲

Guayaquil
Sazonadores del Paciﬁco C. Ltda. ●▲

Jakarta
Surabaya

Lima

PT AJINOMOTO BAKERY INDONESIA ●
PT Ajinex International ●▲
PT LAUTAN AJINOMOTO FINE INGREDIENTS ●▲

■ Hokkaido Ajinomoto Co., Inc.

AJINOMOTO DEL PERÚ S.A. ●▲

PT AJINOMOTO INDONESIA ●▲▲
PT AJINOMOTO SALES INDONESIA ●

Ajinomoto Frozen Foods (Thailand) Co., Ltd. ●▲
AJINOMOTO SALES (THAILAND) CO., LTD. ● ▲

Eddyville

Cupertino

Shanghai

Cairo

Abidjan

Ajinomoto Korea Inc. ●
Beijing

Agro2Agri, S.L. ●▲
Valencia

Ajinomoto Foods Egypt S.A.E. ●

Sauce & Seasonings Quick
Nourishment Solution &
Ingredients Frozen Foods
Healthcare Electronic
Materials

Ajinomoto Animal Nutrition North America, Inc. ●▲

Ajinomoto Co., (Hong Kong) Ltd. ●

Europe & Africa Division ●
AJINOMOTO EUROPE S.A.S. ●
AJINOMOTO EUROLYSINE S.A.S. ●▲
AJINOMOTO FOODS EUROPE S.A.S. ●▲
AJINOMOTO FROZEN FOODS FRANCE S.A.S. ●

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

AJINOMOTO (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED ●
Ajinomoto Animal Nutrition (Singapore) Pte. Ltd. ●

WAN THAI FOODS INDUSTRY CO., LTD. ●▲

AJINOMOTO (MALAYSIA) BERHAD ●▲

Network in Japan

（As of July 1, 2018）

●

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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Tohoku Branch

Hokuriku Branch

■ GeneDesign, Inc.

● Head Oﬃce
● Branch Oﬃce

Kanto Branch

Head Oﬃce

Regional Branch Oﬃces & Other Sales Facilities

Nagoya Branch

● Administration, Coordination Oﬃce & Plants
■ Group Companies

■ Nippon Protein Co., Ltd.
■ Delica Ace Co., Ltd.

Chushikoku Branch

■

■ NRI System

Techno, Ltd.

Osaka Branch

【Kawasaki】
● Kawasaki Administration &
Coordination Oﬃce

■ Ajinomoto Fine-Techno Co., Inc.
■ Ajinomoto Packaging Inc.
■ Knorr Foods Co., Ltd.

Kyushu Branch

● Tokai Plant
■ YAMAKI Co., Ltd.
■ Okinawa Ajinomoto Co., Inc.

● Kyushu Plant

2018/08/20 11:57

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 rapidly changing external environment and markets while remaining steadfastly dedicated 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 regenerate the environment as well as to promote better health and life. We will accomplish this using innovation and value co-creation with various partners by focusing 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 value and seek to realize both outcomes of helping extend the healthy life expectancy 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 corporate 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 boundaries, 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 regeneration 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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Corporate Message
Eat Well, Live Well

Mission
Vision
Value = ASV
(The Ajinomoto Group
Creating Shared Value)

Our Mission is to contribute to the world’s
food and wellness, and to better lives for
the future.
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.
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 continuously 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.
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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
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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 agricultural 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
· procure environment 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.
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Production

Distribution

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

Sales

Customer

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

· Reflect customer
feedback on
developing and
improving products and services
· Provide appropriate information on
packaging
· Use environmentally friendly
packaging
materials

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 insufficient 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 Stewardship 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 countermeasures 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 collaboration with outside partners.
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Member Activities
By: Ms.Pinyada Charoensin

TBCSD partners with 5 key
agencies of the country showing
a commitment to drive Thai
businesses towards sustainability
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).
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Keynote speech on “Role of the
Private Sector in Sustainable Development and the 13th National Economic 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 successfully 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 achievement 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 friendly
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 Responsibility (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 wins four internationally recognized Asian
Excellence Awards 2021 for the 2nd consecutive year,
reaffirming its achievement toward sustainability
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 governance 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 governance 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.
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IRPC has been listed in Dow Jones Sustainability Indices
(DJSI) for the 8 th consecutive year affirming the
commitment to conduct business in accordance with
sustainable development policy.
IRPC Public Company Limited (IRPC) has been
selected as a member of Dow Jones Sustainability 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 managing 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”.
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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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PTTEP listed as DJSI member for 8th consecutive year

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 Upstream &
Integrated Industry.
Mr. Montri Rawanchaikul,
Chief Executive Officer of
PTT Exploration 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.
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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 development principles which will strengthen the company’s foundation as well as potential 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 Materials 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 responsibility 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.
Green Society by TBCSD
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