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คำำ�นำำ�

องค์์ ก รธุุ ร กิิ จ เพื่่� อ การพัั ฒ นาอย่่ า งยั่่� ง ยืืน
(TBCSD) จััดทำหนัังสืือ TBCSD Sustainable
Development อย่่างต่่อเนื่่อ� งมาตั้้ง� แต่่ปีี พ.ศ.2558
โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ� สื่่อ� สารการดำเนิินธุุรกิิจอย่่าง
ยั่่�งยืืนของสมาชิิกตามแนวทางการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนที่่�
ทั่่�วโลกยอมรัับ และในบริิบทที่่�สนัับสนุุนการขัับ
เคลื่่�อนนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องของประเทศไทย โดยมีี
เนื้้�อหาสาระแตกต่่างในแต่่ละปีี รวมทั้้�งบอกเล่่าเรื่่อ� ง
ราว และแลกเปลี่่ย� นประสบการณ์์ ตลอดจนมุุมมอง
แนวคิิดของภาคเอกชนไทยเกี่่ยวกั
� บั การพััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืนให้้สัังคมได้้รัับทราบอย่่างทั่่�วถึึง
หนัังสืือ TBCSD Sustainable Development
2021 ฉบัับนี้้� จะนำเสนอข้้อมููลครอบคลุุมเนื้้�อหาอััน
ประกอบด้้วย การแนะนำองค์์กร TBCSD รายนาม
องค์์กรสมาชิิก TBCSD พร้้อมสรุุปผลภาพรวมของ
การดำเนิินงานกิิจกรรมโครงการต่่าง ๆ ที่่�สำคััญใน

รอบปีี 2564 ที่่�ผ่่านมาของ TBCSD และนำเสนอ
ข้้อมููลกลยุุทธ์์การดำเนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนในทุุกมิิติิ
ทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม สิ่่�งแวดล้้อมขององค์์กร
สมาชิิก TBCSD อัันเป็็นการแสดงออกถึึงพลัังจาก
การรวมตััวขององค์์กรภาคธุุรกิิจในการขัับเคลื่่�อนสู่่�
การพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน พร้้อมทั้้�ง การถ่่ายทอดข้้อมููล
เกี่่�ยวกัับ Sustainable Growth Strategy : องค์์กร
ธุุรกิิจยุุคใหม่่ จากองค์์กรพัันธมิิตรของ TBCSD
ได้้ แ ก่่ 1) สภาอุุ ต สาหกรรมแห่่ ง ประเทศไทย
2) สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัั ก ทรัั พย์์ และ 3) ตลาดหลัั ก ทรัั พย์์
แห่่งประเทศไทยเพื่่อ� ให้้องค์์กรภาคธุุรกิิจได้้รับั ทราบ
ข้้ อ มูู ล อัั น เป็็ น ประโยชน์์ ใ นการดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ สู่่�
ความยั่่�งยืืนและสามารถนำไปประยุุกต์์ใช้้ตามบริิบท
ของแต่่ละองค์์กร เพราะระบบการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจ
ควรจะต้้องร่่วมขัับเคลื่่�อนไปพร้้อม ๆ กััน เพื่่�อความ
ยั่่�งยืืนในอนาคต อัันเป็็นการแสดงออกถึึงการเป็็น
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ธุุรกิิจต้้นแบบด้้านความยั่่�งยืืนที่่�ทัันกระแสโลกและ
ตอบโจทย์์ทิิศทางการพััฒนาของประเทศ
การจัั ดท ำหนัั ง สืือ TBCSD Sustainable
Development 2021 สำเร็็จได้้ด้้วยความร่่วมมืือ
ของสมาชิิก TBCSD จำนวน 40 บริิษัทั ซึ่่ง� ครอบคลุุม
ก ลุ่่�มอุุ ต ส า ห ก ร ร ม ห ลัั ก ข อ ง ไ ทย ไ ด้้ แ ก่่
กลุ่่�มอุุตสาหกรรมเกษตรและอุุตสาหกรรมอาหาร
กลุ่่�มอุุตสาหกรรมธุุรกิิจการเงิิน กลุ่่�มอุุตสาหกรรม
บ ริิ ก า ร ก ลุ่่�มอุุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ทค โ น โ ล ยีี
ก ลุ่่�มอุุ ต ส า ห ก ร ร มสิิ น ค้้ า อุุ ต ส า ห ก ร ร ม
กลุ่่�มอุุ ต สาหกรรมอสัั ง หาริิ มทรัั พย์์ แ ละก่่ อ สร้้ า ง
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กลุ่่�มอุุตสาหกรรมทรััพยากร กลุ่่�มอุุตสาหกรรมสิินค้้า
อุุปโภคบริิโภค และกลุ่่�มอื่่�น ๆ สำนัักเลขาธิิการ
องค์์ ก รธุุ ร กิิ จ เพื่่� อ การพัั ฒ นาอย่่ า งยั่่� ง ยืืนจึึ ง ขอ
ขอบคุุณสมาชิิกที่่ไ� ด้้ให้้ความกรุุณาอนุุเคราะห์์ข้อ้ มููล
ในการจััดทำหนัังสืือฉบัับนี้้�
	คณะผู้้�จััดทำหนัังสืือ TBCSD Sustainable
Development 2021 หวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าหนัังสืือ
ฉบัับนี้้�จะเป็็นประโยชน์์ต่่อการดำเนิินงานด้้านการ
พัั ฒ นาอย่่ า งยั่่� ง ยืืนของภาคธุุ ร กิิ จ ไทย และเป็็ น
บทเรีียนการขัับเคลื่่อ� นการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืนสำหรัับ
ภาคส่่วนอื่่�น ๆ เพื่่�อขยายผลในวงกว้้างต่่อไป

บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริห
ิ าร
หนัังสืือ TBCSD Sustainable Development 2021 จััดทำโดยองค์์กรธุุรกิิจเพื่อ่� การพััฒนาอย่่าง
ยั่่ง� ยืืน (TBCSD) โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่อ่� สื่่อ� สารแนวทางปฏิิบัติั แิ ละการดำเนิินธุุรกิิจของสมาชิิก TBCSD
เพื่อ่� ความยั่่�งยืืนของการดำเนิินธุุรกิิจในบริิบทของแต่่ละองค์์กรสมาชิิก โดยยึึดถืือตามแนวทางการพััฒนา
อย่่างยั่่ง� ยืืนในทุุกมิิติทั้้ิ ง� ด้้านเศรษฐกิิจ สังั คม และสิ่่�งแวดล้้อม ในการเดิินหน้้าขัับเคลื่่�อนทุุกมิิติไิ ปพร้้อม
กัันอย่่างยั่่�งยืืน
	ปััจจุุบัันจะเห็็นได้้ว่่าองค์์กรภาคธุุรกิิจได้้เข้้ามา
มีีบทบาทสำคััญในการร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการขัับ
เคลื่่�อนการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนในมิิติิต่่าง ๆ ทั้้�งด้้าน
เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม นัับได้้ว่่าการปรัับ
เปลี่่ย� นรููปแบบการดำเนิินธุุรกิิจดัังกล่่าวเป็็นการตอบ
สนองนโยบายของภาครัั ฐ ในการขัั บ เคลื่่� อ น
ประเทศไทยสู่่�ความยั่่�งยืืนในอนาคตโดย TBCSD จะ
มุ่่�งเน้้นในการ 1) เป็็นธุุรกิิจต้้นแบบด้้านความยั่่�งยืืน
2) ขยายผลและผลัักดัันการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนใน
ระดัับประเทศ และ 3) ผลัักดัันนโยบายดููแลสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อมควบคู่่�ไปกัับการพััฒนาเศรษฐกิิจที่่�
เป็็นธรรมกัับทุุกภาคส่่วน พร้้อมทั้้�ง องค์์กรภาคธุุรกิิจ
ได้้มีีการขยายกรอบการทำงานเพื่่อ� ร่่วมแก้้ไขปััญหา
Country Issue ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืนของประเทศ
องค์์ ก รธุุ ร กิิ จ เพื่่� อ การพัั ฒ นาอย่่ า งยั่่� ง ยืืน
(TBCSD) ในฐานะองค์์กรที่่�เป็็นกลางที่่�เกิิดจากการ
รวมตัั วกัั น ของภาคธุุ ร กิิ จ ชั้้� น แนวหน้้ า ของ
ประเทศไทยที่่�เป็็นผู้้�นำด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
จำนวนสมาชิิกกว่่า 40 องค์์กร อัันครอบคลุุมกลุ่่�ม
อุุตสาหกรรมหลัักของประเทศไทย ภายใต้้พัันธกิิจ
องค์์กร “ส่่งเสริิมให้้ธุุรกิิจในประเทศไทยมีีความ
ยั่่�งยืืนและประสบความสำเร็็จ เพื่่�อช่่วยการเปลี่่�ยน
ผ่่านไปสู่่�โลกที่่�ยั่่�งยืืน” โดยกลุ่่�ม TBCSD มีีแผนการ
ดำเนิินงานธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับนโยบายการพััฒนา
อย่่างยั่่ง� ยืืนของประเทศทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคมและ

สิ่่�งแวดล้้อม โดยต่่างแสดงบทบาทและจุุดยืืนตาม
บริิบทของแต่่ละองค์์กร และมีีความพร้้อมที่่�จะร่่วม
เดิินหน้้านโยบายของประเทศ เพื่่�อนำประเทศสู่่�
ความยั่่� ง ยืืน ดัั ง มีีรายละเอีียดปรากฏในหนัั ง สืือ
ฉบัับนี้้�
สำนัักเลขาธิิการองค์์กรธุุรกิิจเพื่่�อการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน ขอขอบคุุณองค์์กรสมาชิิก และองค์์กร
พัันธมิิตรของ TBCSD ที่่�ร่่วมผนึึกกำลัังขัับเคลื่่�อน
โครงการและกิิจกรรมต่่าง ๆ ของ TBCSD ด้้วยดีี
เสมอมา และหวัังว่่าจะได้้รัับความร่่วมมืืออย่่างเข้้ม
แข็็งจากทุุกภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องในอนาคตข้้างหน้้า
ต่่อไป พร้้อมกัับขอถืือโอกาสนี้้�เชิิญชวนองค์์กรธุุรกิิจ
ไทยที่่�สนใจเข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิก TBCSD เพื่่�อช่่วยกััน
ผลัั ก ดัั น ให้้ ก ารพัั ฒ นาเศรษฐกิิ จ และสัั ง คมของ
ประเทศไทยก้้าวหน้้าควบคู่่�ไปกัับการจััดการและ
อนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมอย่่าง
ยั่่�งยืืนตลอดไป
	ท่่ า นสามารถดาวน์์ โ หลดหนัั ง สืือ TBCSD
Sustainable Development 2021 ได้้ทางเว็็บไซต์์
ขององค์์กรธุุรกิิจเพื่่อ� การพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน http://
www.tei.or.th/tbcsd/publications/index.html

TBCSD Sustainable Development 2021

5

บทนำำ�

แนะนำำ�องค์์กร
องค์์ ก รธุุ ร กิิ จ เพื่่� อ การพัั ฒ นาอย่่ า งยั่่� ง ยืื น 
(Thailand Business Council For Sustainable Development : TBCSD) ได้้ก่่อตั้้�งขึ้้�น
ตั้้�งแต่่ปี พ
ี .ศ. 2536 โดยคุุณอานัันท์ ปั
์ นั ยารชุุน ซึ่ง่�
ปััจจุบัุ นบริ
ั หิ ารโดยคณะกรรมการองค์์กรธุุรกิิจเพื่่อ�
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ที่่�ประกอบด้้วยองค์์กรภาค
ธุุรกิิจชั้้�นนำของประเทศ โดยมีี คุุณประเสริิฐ บุุญ
สััมพัันธ์์ ดำรงตำแหน่่งประธานองค์์กรฯ และ
สถาบัันสิ่่ง� แวดล้้อมไทย โดย ดร.วิิจารย์์ สิมิ าฉายา
ทำหน้้ า ที่่� เ ป็็ น เลขาธิิ ก ารองค์์ ก รฯ โดยมีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อส่่งเสริิมและขัับเคลื่่�อนให้้ภาครััฐ
และภาคธุุรกิิจมีีบทบาทที่่�สำคััญในการร่่วมแก้้ไข
ปััญหาสิ่่ง� แวดล้้อมของประเทศไทย อีีกทั้้�งยัังมีีส่วน
่
ร่่วมในการกำหนดนโยบายระดัับประเทศทั้้�งด้้าน
เศรษฐกิิจ ด้า้ นสัังคม และด้้านสิ่่�งแวดล้้อม นอกจาก
นี้้�  ยัั ง ร่่ วมสร้้ า งสรรค์์ กิิ จ กรรม  แลกเปลี่่� ย น
ประสบการณ์์ คว ามคิิ ด เห็็ น  ตลอดจนเผยแพร่่
ข้้อมููลข่่าวสาร และแนวทางปฏิิบััติิทางด้้านสิ่่�ง
แวดล้้อม อัันจะนำไปสู่่�การพััฒนาประเทศอย่่าง
ยั่่�งยืืน

TBCSD ในฐานะที่่เ� ป็็นองค์์กรที่่เ� กิิดจากการรวม
ตัั วกัั น ขององค์์ ก รภาคธุุ ร กิิ จ ชั้้� น แนวหน้้ า ของ
ประเทศไทยที่่�เป็็นผู้้�นำด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
จำนวนสมาชิิกกว่่า 40 องค์์กร อัันครอบคลุุมกลุ่่�ม
อุุตสาหกรรมหลัักของประเทศไทย
o กลุ่่�มยานยนต์์
o กลุ่่�มกระดาษและวััสดุุการพิิมพ์์
o กลุ่่�มพลัังงานและสาธารณููปโภค
o กลุ่่�มปิิโตรเคมีีและเคมีีภััณฑ์์
o กลุ่่�มอสัังหาริิมทรััพย์์และวััสดุุก่่อสร้้าง
o กลุ่่�มอาหารและเครื่่�องดื่่�ม
o กลุ่่�มสิินค้้าอุุปโภคบริิโภค
o กลุ่่�มเทคโนโลยีี
o กลุ่่�มการเงิินการธนาคาร
	ปััจจุุบัันมีีสถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย ซึ่่�งได้้รัับการ
ยกย่่องเป็็น Think Thank ด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมติิดอันั ดัับ
โลกติิ ดต่่ อ กัั น เป็็ น ปีี ที่่� 9 จากการจัั ดอัั น ดัั บ โดย
มหาวิิทยาลััยเพนซิิลเวเนีีย ประเทศสหรััฐอเมริิกา
มาทำหน้้าที่่�เป็็นสำนัักเลขาธิิการขององค์์กรธุุรกิิจ
เพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน โดยได้้ร่่วมมืือกัับสมาชิิก
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TBCSD ในการดำเนิินกิิจกรรมและโครงการต่่าง ๆ
มาอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อแสดงจุุดยืืนของการเป็็นผู้้�นำ
ในภาคธุุรกิิจไทยด้้านความยั่่�งยืืนที่่�ทัันกระแสโลก
และตอบโจทย์์ ทิิ ศท างการพัั ฒ นาของประเทศ
อัั น เป็็ น แรงขัั บ เคลื่่� อ นที่่� ส ำคัั ญ ของสัั ง คมไทยให้้
ก้้าวไปสู่่�การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน		
พัันธกิิจ TBCSD
o ส่่งเสริิมให้้ธุรุ กิิจในประเทศไทยมีีความยั่่�งยืืน
และประสบความสำเร็็จ เพื่่�อช่่วยการเปลี่่�ยนผ่่านไป
สู่่�โลกที่่�ยั่่�งยืืน (Our mission is to accelerate the
transition to a sustainable world by making
more sustainable businesses in Thailand
more successful)

8

TBCSD Sustainable Development 2021

TBCSD เป็็นเครืือข่่าย Regional Network ของ
WBCSD
TBCSD เป็็น Regional Network ของ World
Business Council for Sustainable Development หรืือ WBCSD ในภููมิิภาคเอเซีียตะวัันออก
เฉีียงใต้้ และทำงานร่่วมกันั เพื่่อ� ส่่งเสริิมธุุรกิิจที่่ยั่่� ง� ยืืน
ซึ่่�ง WBCSD เป็็นสภาธุุรกิิจโลกด้้านการพััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืน ที่่�ขัับเคลื่่�อนโดย CEO บริิษััทชั้้�นนำของโลก
จากทุุ ก กลุ่่�มธุุ ร กิิ จ และเป็็ น ผู้้�นำเพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด การ
เปลี่่�ยนแปลงด้้าน Sustainable Development
ที่่� เ ป็็ น ประเด็็ น ของโลก ซึ่่� ง การที่่� TBCSD เป็็ น
เครืือข่่ายของ WBCSD ทำให้้ TBCSD ได้้รัับข้้อมููล
และเข้้าใจถึึงทิิศทางการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืนระดัับโลก
รวมทั้้�ง มีีองค์์ความรู้้�และแนวปฏิิบัติั ต่ิ า่ ง ๆ ที่่ส่� ง่ เสริิม
ให้้ธุุรกิิจในประเทศไทยมีีความยั่่�งยืืน

โครงสร้้างองค์์กรธุุรกิิจเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (TBCSD)
ประธานกิิตติิมศัักดิ์์�
ประธาน

คุุณอานัันท์์ ปัันยารชุุน

คุุณประเสริิฐ บุุญสััมพัันธ์์

คณะกรรมการบริิหารองค์์กรธุุ รกิิจเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
ประธานกรรมการบริิหาร

คุุณประเสริิฐ บุุญสััมพัันธ์์
ประธาน TBCSD

กรรมการบริิหาร

ดร.อารัักษ์์ สุุธีีวงศ์์
ผู้้�จััดการใหญ่่
ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำกััด (มหาชน)

คุุณนิินนาท ไชยธีีรภิิญโญ
ประธานคณะกรรมการ
บริิษััท โตโยต้้า มอเตอร์์ ประเทศไทย จำกััด
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กรรมการบริิหาร

คุุณฉััตรชััย เลื่่�อนผลเจริิญชััย
ประธานบริิหาร
กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย

 คุุณชวลิิต ทิิพพาวนิิช
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำกััด (มหาชน)

คุุณสมชััย เลิิศสุุทธิิวงค์์
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
บริิษััท แอดวานซ์์ อิินโฟร์์ เซอร์์วิิส จำกััด (มหาชน)

คุุณรุ่่�งโรจน์์ รัังสิิโยภาส
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
เอสซีีจีี

คุุณบุุญญนิิตย์์ วงศ์์รัักมิิตร
ผู้้�ว่่าการ
การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

ดร.วิิจารย์์ สิิมาฉายา
เลขาธิิการองค์์กรธุุรกิิจเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
และผู้้�อำนวยการสถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย

หมายเหตุุ : คณะกรรมการบริิหาร TBCSD จะเป็็นผู้้�บริิหารในระดัับ CEO จากองค์์กรสมาชิิกที่่�เป็็นตััวแทนของแต่่ละกลุ่่�มอุุตสาหกรรม
10
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โครงสร้้างการบริิหารงาน
ขององค์์กรธุุรกิิจเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (TBCSD)

องค์์กรพัันธมิิตรของ TBCSD
นอกจากองค์์กรสมาชิิก TBCSD แล้้วนั้้น� TBCSD ได้้มีีองค์์กรพัันธมิิตรจาก 5 หน่่วยงานหลัักของประเทศ
ซึ่่�ง TBCSD และองค์์กรพัันธมิิตรได้้ร่่วมกัันผลัักดัันและเสริิมสร้้างจิิตสำนึึกในการอนุุรัักษ์์ทรััพยากร และ
สิ่่ง� แวดล้้อมควบคู่่�ไปกัับการดำเนิินงานธุุรกิิจที่่รั� บั ผิิดชอบต่่อสัังคม รวมทั้้�ง การช่่วยขับั เคลื่่อ� นวาระแห่่งชาติิ
ต่่าง ๆ ด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ได้้แก่่
		 1) สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
		 2) สภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทย
		 3) ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
		 4) สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
		 5) องค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน)
TBCSD Sustainable Development 2021
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รายนามองค์์กรสมาชิิ ก TBCSD

12

01

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)

02

บริษัท อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) จำกัด

03

บริษัท ปูนซีเมนตเอเซีย จำกัด (มหาชน)

04

บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

05

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

06

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑอาหาร จำกัด

07

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

08

กลุมบริษัท ดาว ประเทศไทย

09

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

10

บริษัท ผลิตไฟฟา จำกัด (มหาชน)

11

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

12

บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ แอนด เอนจิเนียริง จำกัด

13

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

14

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

15

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

16

บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน)

17

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

18

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

19

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

20

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)
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21

บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด

22

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

23

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

24

บริษัท ปตท. น้ำมันและการคาปลีก จำกัด (มหาชน)

25

บริษัท พีทีที ฟนอล จำกัด

26

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

27

บริษัท ราช กรุป จำกัด (มหาชน)

28

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

29

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)

30

กลุมบริษัท แซง-โกแบ็ง ประเทศไทย

31

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)

32

บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จำกัด (มหาชน)

33

บริษัท เต็ดตรา แพค (ประเทศไทย) จำกัด

34

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

35

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย

36

บริษัท ไทยฮอนดา แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด

37

บริษัท ไทยน้ำทิพย จำกัด

38

บริษัท ไทยออยล จำกัด (มหาชน)

39

บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกัด

40

บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
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ภายใตพันธกิจขององคกร “สงเสริมใหธุรกิจในประเทศไทยมีความยั่งยืนและประสบคว

องคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน หรือ Thailand Business Council for Su
กอตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อป พ.ศ. 2536 โดยกลุมธุรกิจชั้นแนวหนา และมีสถาบันสิ่งแวดล
ปจจุบัน TBCSD เติบโตขึ้นอยางเขมแข็ง โดยมีองคกรสมาชิกจากธุรกิจตนแบบดานการพัฒน
ของประเทศกวา 40 องคกร โดยรวมมือกับทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ องคกรประชาสังคม แล
โดย TBCSD จะมุงเนนในการ

เปนธุรกิจตนแบบดานความยั่งยืน
ที่ทันกระแสโลกและตอบโจทย
ทิศทางการพัฒนาของประเทศ
นำหลัก sustainability มาบูรณาการ
เขากับการดําเนินธุรกิจอยางเปนรูปธรรม
14
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ขยายผลและผลักดันกา

ในระดับประเทศโดยการ
การดําเนินธุรกิจที่มีความ
และสิ่งเเวดลอมในวงกวาง
มีความไดเปรียบในการ

เพราะนี่.....คือสิ่งที่ TBCSD คำนึงถึง (ทำ) ว

ามสําเร็จ เพื่อชวยการเปลี่ยนผานไปสูโลกที่ยั่งยืน”
ศ
ะเท
ักขอ

งปร

บริการ

มหล
กรร

ุมอุต

บคล

ุมกล

ทรัพยากร
เทคโนโลยี

ครอ
SD
TBC
ชิก
สมา

สินคาอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพยและกอสราง

สาห

ustainable Development (TBCSD)
ลอมไทย (TEI) เปนสำนักเลขาธิการ
นาอยางยั่งยืนจากกลุมธุรกิจหลัก
ละองคกรพันธมิตร

ารพัฒนาอยางยั่งยืน
รเผยแพรวัฒนธรรม
มรับผิดชอบตอสังคม
ง สงเสริมใหธุรกิจไทย
รแขงขันในเวทีโลก

การเงิน

สินคาอุปโภคและบริโภค
อาหาร
กลุมอื่นๆ

ผลักดันนโยบายที่เปนธรรมกับทุกภาคสวน
โดยเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวของกับการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม

วันนี้ (เพื่อ) พรุงนี้ (สู) อนาคต......ที่ยั่งยืน......
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กว่่า 3 ทศวรรษ TBCSD จากก้้าวแรกถึึงปัั จจุุบััน
ผ่่านระยะเวลากว่่า 28 ปีี หลายโครงการได้้เกิิดผล
การดำำ�เนิินงานอย่่างเป็็นรูู ปธรรมและสามารถผลัักดััน
จนเกิิดการขัับเคลื่่�อนสู่่�นโยบายของประเทศ

ปััจจุุบัันองค์์กรภาคธุุรกิิจได้้เข้้ามามีีบทบาท
สำคััญในการร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการขัับเคลื่่�อน
การพัั ฒ นาอย่่ า งยั่่� ง ยืื น ในมิิ ติิ ต่่ า ง ๆ ทั้้� ง ด้้ า น
เศรษฐกิิจ สังั คม และสิ่่ง� แวดล้้อม นัับได้้ว่า่ การปรัับ
เปลี่่�ยนรููปแบบการดำเนิินธุุรกิิจดัังกล่่าวเป็็นการ
ตอบสนองนโยบายของภาครััฐในการขัับเคลื่่�อน
ประเทศไทยสู่่�ความยั่่�งยืืนในอนาคต
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และด้้ วยคว ามร่่ วม มืื อ กัั น อย่่ า งเข้้ ม แข็็ ง ของ
องค์์กรสมาชิิก และการทำงานร่่วมกัันกัับองค์์กร
พัันธมิิตร TBCSD จึึงเป็็นผู้้�นำในการยกระดัับให้้มีี
การดำเนิินธุุรกิิจที่่�ยั่่�งยืืนในวงกว้้างและสนัับสนุุน
ประเทศไทยให้้ ก้้ า วไปสู่่�สัั ง คมคาร์์ บ อนต่่ำและ
การพัั ฒ นาอย่่ า งยั่่� ง ยืืน โดยผลการดำเนิิ น งาน
กิิจกรรมและโครงการที่่�ผ่่านมา TBCSD ได้้ร่่วม
ส่่งเสริิมภาคธุุรกิิจและเครืือข่่ายในการร่่วมกัันแก้้ไข
ปััญหาและสร้้างความยั่่�งยืืนให้้แก่่ประเทศ

สรุุปผลการดำำ�เนิินงาน TBCSD ปีี 2564

Plastic Waste
ต้้นแบบโมเดล
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน

โครงการ Eco Digiclean Klongtoei
พััฒนาโมเดลการจััดการขยะพลาสติิกในชุุมชนเมืืองแบบครบวงจร ซึ่่�งผลดำเนิินการสามารถพััฒนา
ได้้ 4 โมเดล คืือ ห้้างสรรพสิินค้้า โรงแรม โรงพยาบาล และอาคารสำนัักงาน โดยจากการทดลองใช้้
โมเดลทั้้�ง 4 สามารถนำพลาสติิกใช้้แล้้วกลัับมาใช้้ประโยชน์์ได้้มากขึ้้�นรวมแล้้วกว่่า 7,000 กิิโลกรััม
พร้้อมได้้จััดทำ “คู่่�มืือการจััดการขยะสำหรัับองค์์กร” สำหรัับเผยแพร่่ให้้กัับหน่่วยงานที่่�สนใจนำไป
ปรัับใช้้
โครงการ “Rayong Less-Waste”
การต่่อยอดความสำเร็็จจากโครงการระยองโมเดล ซึ่่�ง PPP Plastics และจัังหวััดระยองได้้ร่่วมกัับ
18 อปท. สร้้างโมเดลการจััดการขยะและพลาสติิกใช้้แล้้วในระดัับชุุมชน โดยในปีี 2562 และ 2563
สามารถเพิ่่�มปริิมาณพลาสติิกสะอาดที่่�นำกลัับไปใช้้ประโยชน์์ได้้มากกว่่า 700 ตััน
โครงการ “มืือวิิเศษ x วน”
เริ่่�มดำเนิินงานตั้้�งแต่่วัันที่่� 5 มิิถุุนายน พ.ศ. 2563 จนถึึงปััจจุุบััน ได้้รัับปริิมาณน้้ำหนัักเศษพลาสติิก
ที่่เ� ก็็บรวบรวมได้้ทั้้ง� โครงการจำนวน 22,944 กิิโลกรััม ซึ่่ง� จากการดำเนิินงานโครงการฯ สามารถช่่วย
ลดภาวะโลกร้้อน คำนวณลด CO2 Emission ได้้ 19,938 กิิโลกรััม (ข้้อมููล ณ เดืือนกรกฎาคม 2564)
โครงการ Siam Pieces
เพื่่อ� สร้้างต้้นแบบการจััดการขยะพลาสติิกอย่่างยั่่ง� ยืืน ตามแนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน อัันจะนำไปสู่่�
การพััฒนาแบบแผนธุุรกิิจ (Business Model) ตลอดห่่วงโซ่่ธุุรกิิจ พร้้อมสร้้างโมเดลศููนย์์คััดแยกที่่�มีี
ศัักยภาพในการจััดเก็็บขยะพลาสติิกทุุกประเภท บนพื้้�นที่่ศู� นู ย์์กลางแห่่งธุุรกิิจค้้าปลีีกของประเทศไทย
ได้้แก่่ สยามพารากอน สยามเซ็็นเตอร์์ และสยามดิิสคััฟเวอรี่่� รวมถึึง การคััดแยกประเภทวััสดุุที่่�
สามารถนำไปเข้้ากระบวนการรีีไซเคิิลและอื่่�น ๆ ได้้

PM2.5

การสร้้างความรู้้� ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับสาเหตุุ ผลกระทบ และแนวทางการป้้องกัันและการแก้้ปััญหา
PM2.5 รวมทั้้�ง บทบาทของภาคส่่วนต่่าง ๆ ในการร่่วมป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา
กำหนดมาตรการที่่�สมาชิิก TBCSD ดำเนิินการเพื่่�อร่่วมแก้้ไขปััญหา PM2.5
นำเสนอข้้อคิิดเห็็นเชิิงนโยบายภาพรวมในการขัับเคลื่่�อนการแก้้ไขปััญหา PM2.5 แบบครบวงจร
ทั้้�งมาตรการเร่่งด่่วน มาตรการระยะกลางและมาตรการระยะยาว
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Climate Change

การมุ่่�งไปสู่่�คาร์์บอนสุุทธิิเป็็นศููนย์์ Net Zero Emission หรืือ Carbon Neutrality ในอนาคต
การกำหนดเป้้าหมาย มาตรการและกรอบกิิจกรรมที่่�ภาคธุุรกิิจสามารถดำเนิินการร่่วมกัันเพื่่�อ
สนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อนองค์์กรสู่่�ต้้นแบบธุุรกิิจคาร์์บอนต่่ำและยั่่�งยืืน (Low Carbon and Sustainable Business)
การสร้้างความรู้้� ความเข้้าใจในการดำเนิินงานของภาคส่่วนต่่าง ๆ เพื่่�อร่่วมกัันขยายผลและผลัักดััน
ระดัับนโยบายของประเทศ อัันเป็็นการแสดงออกถึึงพลัังจากการรวมตััวขององค์์กรภาคธุุรกิิจในการ
ขัับเคลื่่�อนสู่่�สัังคมคาร์์บอนต่่ำ

Electronic Waste

องค์์กรสมาชิิก TBCSD ได้้เข้้าร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในโครงการ “คนไทยไร้้ E-Waste” ซึ่่�งได้้จััดเป็็น
โครงการหนึ่่�งภายใต้้ Area-based Project/Program ของ TBCSD ในการดำเนิินงานด้้านการจััดการ
ขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E–Waste) อย่่างถููกวิิธีี อัันเป็็นการแสดงถึึงพลัังความร่่วมมืือของกลุ่่�มสมาชิิก
TBCSD โดยการเข้้าร่่วมเป็็นจุุด Drop Point ในการรวบรวมขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E–Waste) จำนวน
5 ประเภท ภายในองค์์กรของสมาชิิกทั้้�งในพื้้�นที่่ก� รุุงเทพฯ ปริิมณฑล และต่่างจัังหวััด ซึ่่ง� จะมีีรวบรวม
ข้้อมููลและรายงานผลอย่่างเป็็นระบบ

Biodiversity

โครงการ Bio-Diversity Network Alliance (B-DNA) ได้้จััดเป็็นโครงการหนึ่่�งภายใต้้ Area-based
Project/Program ของ TBCSD เพื่่อ� ร่่วมกันั สร้้างความร่่วมมืือของภาคเอกชนในการอนุุรักั ษ์์ธรรมชาติิ
และสิ่่ง� แวดล้้อมในประเทศไทย พร้้อมส่่งเสริิมความหลากหลายทางชีีวภาพ อัันเป็็นความเชื่่อ� มโยงที่่�
สอดคล้้องไปกัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนแห่่งสหประชาชาติิ (SDGs)

Youth In Charge

TBCSD ได้้เข้้าร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการขัับเคลื่่�อนพััฒนาศัักยภาพเยาวชนไทยเพื่่�ออนาคต ผ่่านการ
เข้้าร่่วมกับั แพลตฟอร์์ม Youth In Charge ในฐานะที่่� TBCSD ได้้รับั เป็็นหน่่วยงานหลัักในการดำเนิิน
งานขัับเคลื่่อ� นในด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมของโครงการฯ ซึ่่ง� จุุดเริ่่มต้
� น้ เล็็ก ๆ สู่่�ก้้าวที่่ยิ่่� ง� ใหญ่่ในการดึึงเอาพลััง
ของภาครััฐและภาคเอกชน มาร่่วมกับั พลัังของเยาวชนคนรุ่่�นใหม่่ เพื่่อ� พััฒนาประเทศของเราไปสู่่�การ
พััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน

COVID-19

TBCSD ร่่วมบริิจาคสิ่่�งของเครื่่�องใช้้ที่่�มีีความจำเป็็นในการป้้องกัันและควบคุุมการแพร่่ระบาดเชื้้�อ
ไวรััส COVID-19
บริิจาคสิ่่�งของเครื่่�องใช้้ ให้้แก่่ จัังหวััดสมุุทรสาคร มููลค่่ารวม 200,000 บาท
บริิจาคสิ่่�งของเครื่่�องใช้้ให้้โรงพยาบาลสนาม จำนวน 6 แห่่ง ได้้แก่่ 1) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์์
เฉลิิมพระเกีียรติิ จัังหวััดปทุุมธานีี 2) โรงพยาบาลชลบุุรีี จัังหวััดชลบุุรีี 3) โรงพยาบาลศรีีสะเกษ
จัังหวััดศรีีสะเกษ 4) โรงพยาบาลหััวหิิน จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ 5) โรงพยาบาลปราณบุุรีี จัังหวััด
ประจวบคีีรีีขัันธ์์ และ 6) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีีมา จัังหวััดนครราชสีีมา มููลค่่ารวม 400,000
บาท
บริิจาคสิ่่�งของในการจััดทำชุุด Home Isolation Set ให้้แก่่ สำนัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้าง
เสริิมสุุขภาพ (สสส.) มููลค่่ารวม 50,000 บาท

18

TBCSD Sustainable Development 2021

การขัับเคลื่่�อนงานหลััก TBCSD
ฝุ่่�นละอองขนาดไม่่เกิิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
TBCSD มีีความมุ่่�งมั่่�นในการเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
การร่่วมแก้้ไขปััญหาด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของประเทศ
(Country Issue) และของโลก ซึ่่ง� ปััญหา PM2.5 ถืือ
ได้้ว่่าเป็็นปััญหาที่่�สำคััญของประเทศไทยที่่�มีีผลกระ
ทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สุุขภาพ เศรษฐกิิจและสัังคม ใน
วงกว้้าง TBCSD จึึงเดิินหน้้าขัับเคลื่่�อนงานเพื่่�อร่่วม
แก้้ ปัั ญ หานี้้� อ ย่่ า งเป็็ น รูู ป ธรรม ทั้้� ง การกำหนด
มาตรการที่่�สามารถดำเนิินการได้้ภายในบริิษััทของ
องค์์กรสมาชิิก TBCSD และการประสานความร่่วม
มือื กัับองค์์กรพัันธมิิตรและภาคส่่วนอื่่น� ๆ ที่่เ� กี่่ยวข้
� อ้ ง
กัับการร่่วมแก้้ไขปััญหา PM2.5 โดยกิิจกรรมของ
TBCSD เพื่่�อร่่วมแก้้ปััญหาดัังกล่่าวนี้้� ได้้แก่่
 ดำเนิินงานร่่วมกัับผู้้�เชี่่�ยวชาญเพื่่�อวิิเคราะห์์
สาเหตุุของ PM2.5 แนวทางการลด PM2.5 จาก
แหล่่งกำเนิิด รวมถึึงแนวทางการป้้องกัันผลกระทบ
จาก PM2.5 ต่่อสุุขภาพและการดำเนิินชีีวิิตประจำ
วััน พร้้อมทั้้�งสื่่�อสารประชาสััมพัันธ์์และสร้้างความรู้้�

ความเข้้าใจแก่่สมาชิิก TBCSD และประชาชนทั่่�วไป
ถึึงสาเหตุุที่่�แท้้จริิงและแนวทางการปฏิิบััติิที่่�ถููกต้้อง
 นำองค์์ คว ามรู้้�และประสบการณ์์ ข อง
ภาคส่่วนต่่าง ๆ มาพััฒนาเป็็นข้้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับ
มาตรการแก้้ไขปััญหา และลดผลกระทบจาก PM2.5
ทั้้�งสำหรัับสมาชิิก TBCSD และบุุคคลทั่่�วไป และ
เสนอแนะมาตรการสำหรัับภาครััฐและหน่่วยงานที่่�
เกี่่ยวข้
� อ้ ง ทั้้�งมาตรการระยะสั้้น� ระยะกลางและระยะ
ยาว เพื่่อ� นำไปสู่่�การผลัักดัันนโยบายที่่เ� หมาะสมและ
เป็็นธรรมกัับทุุกภาคส่่วน และนำไปสู่่�การปฏิิบััติิ
อย่่างเป็็นรููปธรรมต่่อไป
 และนอกจากนี้้� ยัั ง ได้้ เ ก็็ บ รวบรวมและ
วิิเคราะห์์ข้้อมููลอย่่างเป็็นระบบ เพื่่�อประมาณการ
Contribution และ Impacts ของมาตรการต่่าง ๆ
ที่่�สมาชิิก TBCSD ดำเนิินการเองโดยสมััครใจโดย
เฉพาะในช่่วงวิิกฤตที่่�ค่่า PM2.5 ในอากาศเกิินค่่า
มาตรฐาน เพื่่�อจะรายงานผลให้้สมาชิิกและสัังคมได้้
รัับทราบ และเป็็นต้้นแบบในการขัับเคลื่่�อนแก้้ไข
ปััญหา PM2.5 ตอบสนองตามนโยบายและมาตรการ
ของประเทศ
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ขยะพลาสติิก (Plastic Waste)
ขยะพลาสติิ ก ถืือว่่ า
ปััญหาสำคััญทั้้�งระดัับประเทศ
และระดัับโลกในปััจจุุบััน โดย
ภาคธุุ ร กิิ จ ไทยได้้ เ ล็็ ง เห็็ น ถึึ ง
ความสำคััญในการแก้้ไขปััญหา
ขยะพลาสติิก TBCSD จึึงได้้ร่วม
่
มืือกัับสภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย ก่่อตั้้�ง
“โครงการความร่่วมมืือภาครััฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสัังคม เพื่่�อจััดการพลาสติิกและขยะอย่่าง
ยั่่ง� ยืืน” หรืือ PPP Plastics ขึ้้น� เมื่่อ� วัันที่่� 5 มิิถุนุ ายน
2561
20
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ที่่ผ่� า่ นมา นำโดย TBCSD และสภาอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย พร้้อมด้้วยภาคีีเครืือข่่ายทั้้�งภาค
ธุุรกิิจ ภาคประชาสัังคม สถาบัันการศึึกษา และ
หน่่วยงานราชการ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งในปีี 2564 PPP
Plastics ได้้ดำเนิินการมาอย่่างต่่อเนื่่อ� งจนก้้าวเข้้าสู่่�
ปีีที่่� 4 โดยมีีเป้้าหมายหลััก “เพื่่�อสนัับสนุุนการขัับ
เคลื่่อ� น Roadmap การจััดการขยะพลาสติิก เพื่่อ� ให้้
บรรลุุเป้้าหมายที่่จ� ะลดปริิมาณขยะพลาสติิกในทะเล
ไทยไม่่ ต่่ ำกว่่ า ร้้ อ ยละ 50 ภายในปีี 2570”
บนพื้้�นฐานของการจััดการขยะอย่่างยั่่�งยืืนและตาม
หลัักการเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy)

โดยปััจจุุบัันมีี ดร. วิิจารย์์ สิิมาฉายา ในฐานะ
เลขาธิิการ TBCSD ดำรงตำแหน่่งเป็็นประธาน
PPP Plastics และมีีสถาบัั น สิ่่� ง แวดล้้ อ มไทย
ทำหน้้าที่่�เป็็นเลขานุุการ PPP Plastics ซึ่่�งปััจจุุบััน
PPP Plastics มีีองค์์กรที่่�เป็็นผู้้�นำด้้านการกำหนด
นโยบายและกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการจััดการ
พลาสติิกของประเทศไทยเข้้าร่่วมเป็็นภาคีีเครืือข่่าย
จำนวนกว่่า 41 องค์์กร

ผลการดำเนิิ น งานกิิ จ กรรม/โครงการภายใต้้
PPP Plastics
การพัั ฒ นาโมเดลเศรษฐกิิ จ หมุุ น เวีี ย น 
(Infrastructure)
 คลองเตย Model
PPP Plastics ร่่วมกัับกรุุงเทพมหานคร พััฒนา
โมเดลการจัั ด การขยะพลาสติิ ก ในชุุ มช นเมืื อ ง
แบบครบวงจร โดยได้้เลืือกเขตคลองเตยเป็็นพื้้�นที่่�
นำร่่อง เน้้นให้้ความสำคััญ 3 ด้้าน คืือ
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1.การออกแบบวางระบบและพััฒนาโครงสร้้าง
พื้้�นฐานเพื่่�อรองรัับการจััดการขยะพลาสติิกตั้้�งแต่่
ต้้ น ทางไปจนถึึ ง โรงงานรีีไซเคิิ ล 2.การศึึ ก ษา
พฤติิกรรมผู้้�บริิโภค และแรงจููงใจของคนใน Value
Chain เพื่่� อ กระตุ้้�นการคัั ด แยกและจัั ด เก็็ บ ขยะ
พลาสติิกเข้้าสู่่�ระบบ และ 3.การใช้้เครื่่อ� งมืือดิิจิติ อล
เข้้ามามีีส่่วนช่่วยเพื่่�อพััฒนาเป็็นโมเดลธุุรกิิจของ
ระบบจััดการขยะในสัังคมเมืืองที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
คลองเตยโมเดลจะเป็็นต้้นแบบการจััดการขยะให้้กับั
ชุุมชนเมืืองอื่่�น ๆ ได้้ทั่่�วประเทศ
 ระยอง Model
Rayong Model เป็็นการประสานความร่่วมมืือ
ของชุุมชน โรงเรีียน หน่่วยงานภาครััฐภายในจัังหวััด
ระยอง และผู้้�ประกอบการในเครืือข่่ายของ PPP
22
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Plastics รวมถึึงห้้างร้้านต่่าง ๆ และผู้้�ประกอบการ
รีีไซเคิิล มีีจุุดประสงค์์หลัักในการสร้้างต้้นแบบการ
จััดการพลาสติิกและขยะแบบยั่่�งยืืน โดยเสริิมสร้้าง
ความรู้้�ความเข้้าใจเรื่่อ� งพลาสติิกและการจััดการขยะ
แบบยั่่ง� ยืืน ซึ่่ง� เป็็นการบููรณาการแบบครบวงจร โดย
เริ่่�มต้้นที่่�ประชาชนทำการแยกขยะตั้้�งแต่่ระดัับครััว
เรืือนโดยเฉพาะพลาสติิกสะอาด เพื่่�อรวบรวมเข้้า
ระบบรีีไซเคิิลและนำมาเป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่มีีมู
่� ลู ค่่าเพิ่่�ม
มากขึ้้�น
 โครงการ มืือวิิเศษ คููณ วน
เป็็นความร่่วมมืือระหว่่าง PPP Plastics กัับ
โครงการวน ร่่วมกัับกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม ห้้างร้้านต่่าง ๆ และผู้้�ประกอบการ
รีีไซเคิิล มีีจุุดประสงค์์หลัักเพื่่อ� สนัับสนุุนนโยบายของ

ภาครัั ฐ ที่่� จ ะนำพลาสติิ ก เป้้ า
หมายกลัับมาใช้้ประโยชน์์ให้้ได้้
100% ภายในปีี พ.ศ. 2570 โดย
รณรงค์์ให้้ประชาชนคััดแยกขยะ
ตั้้� ง แ ต่่ ต้้ น ท า ง โ ดย เ ฉ พ า ะ
พลาสติิกสะอาด โดยนำถุุงและ
บรรจุุภััณฑ์์ฟิิล์์มพลาสติิก ที่่�สะอาด แห้้ง และยืืดได้้
มาส่่งคืืนที่่�จุุด Drop Point เพื่่�อรวบรวมเข้้าระบบ
รีีไซเคิิ ล และนำมาผลิิ ต เป็็ น ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ใ หม่่ เช่่ น
ถุุงพลาสติิกชนิิดหนา กระถางต้้นไม้้และผลิิตภััณฑ์์
พลาสติิ ก ตกแต่่ ง อื่่� น ๆ เป็็ น ต้้ น ตามหลัั ก การ
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy)
 โครงการ Siam Pieces : สร้้างโมเดล
จััดการขยะพลาสติิกอย่่างยั่่�งยืืน
บริิษััท สยามพิิวรรธน์์ จำกััด ร่่วมกัับ สถาบััน
พลาสติิก จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย PPP Plastics
กลุ่่�มบริิษัทั ดาว ประเทศไทย และเครืือข่่ายพัันธมิิตร
เดิินหน้้าโครงการ Siam Pieces โดยมีีวััตถุุประสงค์์

เพื่่อ� ที่่จ� ะพััฒนาแบบแผนธุุรกิิจในการนำพลาสติิกใช้้
แล้้ วทุุ ก ชนิิ ด กลัั บ สู่่�กระบวนการรีีไซเคิิ ล อย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ พร้้อมสร้้างโมเดลศููนย์์คััดแยกที่่�มีี
ศัักยภาพในการจััดเก็็บขยะพลาสติิกทุุกประเภท บน
พื้้�นที่่�ศููนย์์กลางแห่่งธุุรกิิจค้้าปลีีกของประเทศไทยที่่�
ประกอบด้้ วย 3 ศูู น ย์์ ก ารค้้ า ระดัั บ โลก ได้้ แ ก่่
สยามพารากอน สยามเซ็็นเตอร์์ และสยามดิิสคััฟ
เวอรี่่� รวมถึึง การคััดแยกประเภทวััสดุุที่่�สามารถนำ
ไปเข้้ากระบวนการรีีไซเคิิลและอื่่�น ๆ ได้้ ตลอดจน
เพื่่�อส่่งต่่อแนวคิิดในการใช้้ชีีวิิตให้้ผู้้�คนในสัังคมร่่วม
กัันตระหนัักถึึงความสำคััญของวิิกฤตขยะพลาสติิก
ในปััจจุุบันั ที่่ทุ� กุ คนมิิอาจมองข้้าม ซึ่่ง� จะเป็็นแนวทาง
สำคัั ญ ที่่� จะช่่ วยขัั บเคลื่่� อ นให้้ เ กิิ ด วัั ฏจัั ก รของการ
บริิหารจััดการพลาสติิกใช้้แล้้วอย่่างยั่่�งยืืนได้้อย่่าง
แท้้จริิง
ที่่�ผ่่านมา TBCSD มีีบทบาทสำคััญในแก้้ไข
ปััญหาขยะพลาสติิกของประเทศไทย ผ่่านโครงการ
PPP Plastics ทั้้�งในเชิิงระดัับนโยบายและการปฏิิบัติั ิ
ดัังนี้้�

• การร่่ วม กำหนดมาตรการและนโยบายที่่�
เกี่่ยวข้
� อ้ งกัับการจััดการขยะพลาสติิกและกำหนดตััว
ชี้้� วัั ด โดยร่่ วม เป็็ น คณะทำงานภายใต้้ คณ ะ
อนุุกรรมการบริิหารจััดการขยะพลาสติิกและขยะ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่รั่� ฐั บาลตั้้ง� ขึ้้น� เพื่่อ� ติิดตามการดำเนิิน
นโยบาย โดยทำงานอย่่างใกล้้ชิิดกัับหน่่วยงานรััฐ
และหน่่วยงานอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• การผลัักดัันให้้เกิิดการจััดการพลาสติิกแบบ
ครบวงจรผ่่านโครงการนำร่่อง คลองเตย Model
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และ ระยอง Model และ ตั้้�งจุุดรัับพลาสติิกเป้้า
หมายจำนวน 12 ประเภท เกืือบ 200 จุุด ผ่่าน
โครงการ มืือวิิเศษ คููณ วน เพื่่�อรัับพลาสติิกสะอาด
นำกลัับไปรีีไซเคิิลตามหลัักการเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
(Circular Economy)
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• การส่่งเสริิมการใช้้นวััตกรรมและเทคโนโลยีี
ในการจััดการขยะพลาสติิกอย่่างยั่่ง� ยืืนและปลอดภััย
ผ่่านโครงการนำร่่องเพื่่�อเป็็น Solutions ในการ
แก้้ไขปััญหาอย่่างยั่่�งยืืน เช่่น ถนนพลาสติิก
• การรวบรวมและวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลเกี่่ยวกั
� บั ขยะ
พลาสติิกเพื่่อ� การพััฒนาฐานข้้อมููล Plastic Material Flow ที่่�ใช้้เป็็น Science Based Information
ในการกำหนดและติิดตามนโยบาย
• การส่่งเสริิมการสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจ ถึึง
การลด ละ เลิิกการใช้้พลาสติิก การคััดแยกขยะที่่�
ต้้นทางและการจััดการขยะอย่่างยั่่�งยืืน และได้้ร่่วม
เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการพััฒนาหลัักสููตร Circular Economy สำหรัับอุุดมศึึกษา ในทุุกมหาวิิทยาลััยทั่่�ว
ประเทศไทย
• การระดมความร่่วมมืือจากภาคส่่วนต่่าง ๆ
และทุุนดำเนิินกิิจกรรมทั้้�งจากภายในประเทศและ
ต่่างประเทศเพื่่อ� สนัับสนุุนการทำกิิจกรรมที่่เ� กี่่ยวข้
� อ้ ง

ในเวทีีโลก COP26 ท่่านนายกรััฐมนตรีีของประเทศไทยได้้
ร่่วมกล่่าวถ้้อยแถลงว่่า “ประเทศไทยจะยกระดัับการแก้้
ปัั ญหาสภาพภููมิิอากาศอย่่างเต็็มที่่� และด้้วยทุุกวิิถีีทาง
เพื่่�อ ให้้ ป ระเทศไทยบรรลุุเป้้ าหมายความเป็็ น กลางทาง
คาร์์บอนภายในปีี 2050 และบรรลุุเป้้าหมายการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็ น
ศููนย์์ภายในปีี 2065 ด้้วยการสนัับสนุุนทางด้้านการเงิินและเทคโนโลยีี อย่่างเต็็มที่่�
และเท่่าเทีียมรวมถึึงการเสริิมสร้้างขีีดความสามารถจากความร่่วมมืือระหว่่าง
ประเทศและกลไกภายใต้้กรอบอนุุสััญญา และเชื่�อมั่่�น
่
ว่่าประเทศไทยจะสามารถ
ยกระดัับ NDC ของประเทศขึ้้�นเป็็นร้อ้ ยละ 40 ได้้ จะทำำ�ให้้การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
สุุทธิิของไทยเป็็น 0 ได้้ภายในปีี 2050”

การเปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อ ากาศ (Climate
Change)
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (Climate
Change) เป็็นประเด็็นปััญหาสิ่่ง� แวดล้้อมสำคััญของ
ประเทศและของโลกที่่� TBCSD ในฐานะเครืือข่่าย
ธุุรกิิจด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืนที่่ใ� หญ่่ที่สุ่� ดุ เครืือข่่าย
หนึ่่�งของประเทศ Commit ที่่�จะร่่วมขัับเคลื่่�อน
ประเด็็น Climate Change อย่่างเป็็นรููปธรรม
โดยร่่วมมืือกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อกำหนด
Climate Action ให้้ชััดเจน โดยการกำหนดเป้้า
หมาย มาตรการและกรอบกิิจกรรมที่่�ภาคธุุรกิิจ
สามารถดำเนิินการร่่วมกัันเพื่่�อสนัับสนุุนการขัับ
เคลื่่อ� นองค์์กรสู่่�ธุรุ กิิจต้้นแบบด้้านความยั่่�งยืืน (Low
Carbon Business) พร้้อมทั้้�ง การสร้้างความรู้้� ความ
เข้้าใจในการดำเนิินงานของภาคส่่วนต่่าง ๆ เพื่่อ� ร่่วม
กัันขยายผลและผลัักดัันระดัับนโยบายของประเทศ
อัั น เป็็ น การแสดงออกถึึ ง พลัั ง จากการรวมตัั ว
ขององค์์ ก รภาคธุุ ร กิิ จ ในการขัั บ เคลื่่� อ นสู่่�สัั ง คม
คาร์์บอนต่่ำ
• ร่่ วม มืื อ กัั บ หน่่ วย งานหลัั ก ของประเทศที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับ Climate Change ได้้แก่่ สำนัักงาน
นโยบายและแผนทรัั พย ากรธรรมชาติิ แ ละ
สิ่่�งแวดล้้อม และองค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือน
กระจก (องค์์การมหาชน) ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล

กิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ Climate Change ของ
องค์์ ก รสมาชิิ ก Best Practices และประเมิิ น
ศัักยภาพที่่�มีีเพื่่�อกำหนดกรอบ ทิิศทาง มาตรการ
และกิิจกรรม ที่่�ภาคธุุรกิิจสามารถมีีส่่วนร่่วมในการ
ดำเนิินการเพื่่อ� Achieve เป้้าหมายที่่ป� ระเทศไทยได้้
กำหนดไว้้
• วางแผนการดำเนิินงานสำหรัับภาคธุุรกิิจทั้้�ง
แผนระยะสั้้�น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่่�อให้้
องค์์กรสมาชิิกของ TBCSD สามารถดำเนิินการร่่วม
กััน เพื่่�อสนัับสนุุนการดำเนิินงานด้้าน Climate
Change ของประเทศไทย และเป็็นต้้นแบบสำหรัับ
ธุุรกิิจอื่่�น ๆ รวมทั้้�ง การรายงานผลอย่่างเป็็นระบบ
• การจััดอบรมถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ให้้กับั องค์์กร
สมาชิิก เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจในการร่่วมขัับเคลื่่�อน
ธุุรกิิจและประเทศให้้บรรลุุเป้้าหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
Climate Change ตามบริิบทของแต่่ละองค์์กร รวม
ทั้้�ง ส่่งเสริิมกิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�ธุุรกิิจสามารถเดิินหน้้า
ขัับเคลื่่อ� นไปได้้อย่่างพร้้อมกััน เช่่น การใช้้ทรัพย
ั ากร
อย่่ า งคุ้้�มค่่ า ตามหลัั ก การเศรษฐกิิ จ หมุุ น เวีียน
การอนุุรัักษ์์ทรััพยากรป่่าไม้้ และการส่่งเสริิมให้้
ชุุมชนที่่มีีคว
� ามเปราะบางต่่อการเปลี่่ย� นแปลงสภาพ
ภููมิอิ ากาศสามารถรัับมือื และบรรเทาผลกระทบจาก
Climate Change ได้้
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ขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Electronic Waste)

	ปััจจุุบัันนี้้�ทั่่�วโลกมีีปริิมาณขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์
เพิ่่�มจำนวนขึ้้น� ทุุกปีีอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เนื่่อ� งจากอุุปกรณ์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ได้้เข้้ามามีีบทบาทสำคััญในการใช้้
ชีีวิิตประจำวััน รวมถึึงการติิดต่่อสื่่�อสารและการ
ดำเนิินธุุรกิิจ The Global E-Waste Monitor 2020
มหาวิิทยาลััยสหประชาชาติิ (United Nation University, UNU) รายงานว่่าขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์เกิิดขึ้้น�
ทั่่�วโลกมีีปริิมาณมากถึึง 53.6 ล้้านเมตริิกตัันในปีี
2019 และจะมีีปริิมาณขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์เพิ่่�มสูงู ขึ้้น�
ถึึง 74.7 ล้้านเมตริิกตัันภายในปีี 2030 โดยทวีีป
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เอเชีียเป็็นทวีีปที่่ผ� ลิิตขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์สูงู ที่่สุ� ดุ กว่่า
24.9 ล้้านเมตริิกตััน ในปริิมาณขยะทั้้�งหมดมีีเพีียง
ความหลากหลายทางชีี ว ภาพ 
ร้้อยละ 17.4 เพีียงเท่่านั้้�นที่่�ได้้รัับการกำจััดอย่่าง
(Biodiversity)
ถููกวิิธีี
จากงานประชุุมด้้านความหลาก
เนื่่�องจากปััญหาดัังกล่่าวนี้้�และ E-Waste จะ หลายทางชีีวภาพและนิิเวศบริิการ ระหว่่างรััฐบาล
ต้้ อ งมีีการบริิ ห ารจัั ด การอย่่ า งถูู ก วิิ ธีี เพื่่� อ ไม่่ ใ ห้้ มีี เพื่่�อการกำหนดแนวทางนโยบาย (IPBES : Inter
governmental Science-Policy Platform on
Biodiversity and Ecosystem Services) ซึ่่�งนำ
เสนอข้้ อ มูู ล เกี่่� ยวกัั บ สถานการณ์์ ปัั จ จุุ บัั น ของสิ่่� ง
แวดล้้อมโลกเกี่่ยวกั
� บั วิิกฤตแนวโน้้มการสููญพัันธ์์ของ
สิ่่ง� มีีชีีวิิตที่่เ� รากำลัังเผชิิญอยู่่� จากผลกระทบของการ
เปลี่่ย� นเปลงสภาพแวดล้้อมที่่รุ� นุ แรง และการบริิโภค
ที่่�มากเกิินความจำเป็็น TBCSD จึึงได้้ร่่วมผลัักดััน
เรื่่�องการอนุุรัักษ์์ความหลากหลายทางชีีวภาพ ผ่่าน
ผลกระทบต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม TBCSD จึึ ง ได้้ ร่่ วม โครงการ Bio-Diversity Network Alliance
ขัับเคลื่่�อนเพื่่�อแก้้ไขปััญหาดัังกล่่าวผ่่านโครงการ (B-DNA) ซึ่่�งก่่อตั้้�งขึ้้�นตั้้�งแต่่ปีี 2561 โดยความร่่วม
“คนไทยไร้้ E-Waste” โดย AIS อาสาในการรัับ มืื อ กัั บ องค์์ ก ารระหว่่ า งประเทศเพื่่� อ การอนุุ รัั ก ษ์์
ขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์และรวบรวมส่่งเข้้าสู่่�กระบวนการ ทรััพยากรธรรมชาติิ (IUCN) โตโยต้้าและภาคเอกชน
รีีไซเคิิลและกำจััดอย่่างถููกวิิธีี เพื่่อ� เป็็นการหลีีกเลี่่ย� ง เพื่่� อ สร้้ า งความร่่ วม มืื อ ของภาคเอกชนไทยใน
ไ ม่่ ใ ห้้ ส า ร ป ร ะ ก อ บ ที่่� เ ป็็ น อัั น ต ร า ย จ า ก การอนุุรัักษ์์ความหลากหลายทางชีีวภาพ
ขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์หลุุดรอดออกไปสู่่�สิ่่�งแวดล้้อม
โดยโครงการ Bio-Diversity Network
โดยองค์์กรสมาชิิก TBCSD ได้้เข้้าร่่วมเป็็นส่่วน Alliance (B-DNA) ได้้จััดเป็็นโครงการหนึ่่�งภายใต้้
หนึ่่�งในโครงการ “คนไทยไร้้ E-Waste” ซึ่่ง� ได้้จัดั เป็็น Area-based Project/Program ของ TBCSD เพื่่�อ
โครงการหนึ่่� ง ภายใต้้ Area-based Project/ ร่่วมกัันสร้้างความร่่วมมืือของภาคเอกชนในการ
Program ของ TBCSD ในการดำเนิินงานด้้านการ อนุุรัักษ์์ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมในประเทศไทย
จััดการขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E–Waste) อย่่างถููกวิิธีี พร้้อมส่่งเสริิมความหลากหลายทางชีีวภาพ อัันเป็็น
อัั น เป็็ น การแสดงถึึ ง พลัั ง ความร่่ วม มืื อ ของ ความเชื่่� อ มโยงที่่� ส อดคล้้ อ งไปกัั บ เป้้ า หมาย
กลุ่่�มสมาชิิก TBCSD โดยการเข้้าร่่วมเป็็นจุุด Drop การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนแห่่งสหประชาชาติิ (SDGs)
Point ในการรวบรวมขยะอิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์
(E–Waste) จำนวน 5 ประเภท
ภายในองค์์กรของสมาชิิกทั้้�งใน
พื้้�นที่่�กรุุงเทพฯ ปริิมณฑล และ
ต่่ า งจัั ง หวัั ด ซึ่่� ง จะมีีรวบรวม
ข้้ อ มูู ล และรายงานผลอย่่ า ง
เป็็นระบบ
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ภาคธุุรกิิจไทย (TBCSD) ร่่วมขัับเคลื่่�อนแก้้ไข
ปััญหาวิิกฤตโควิิด-19

พััฒนาศัักยภาพเยาวชนไทย เพื่่�ออนาคต
TBCSD ได้้ เ ข้้ า ร่่ วม เป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ในการขัั บ
เคลื่่อ� นพััฒนาศัักยภาพเยาวชนไทย เพื่่อ� อนาคต ผ่่าน
การเข้้าร่่วมกับั โครงการ“Youth in Charge/ SDGs
in Action” ซึ่่�งจุุดเริ่่�มต้้นเล็็ก ๆ สู่่�ก้้าวที่่�ยิ่่�งใหญ่่ใน
การดึึงเอาพลัังของภาครััฐและภาคเอกชน มาร่่วม
กัับพลัังของเยาวชนคนรุ่่�นใหม่่ เพื่่�อพััฒนาประเทศ
ของเราไปสู่่�การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน โดยโครงการ Youth
In Charge เป็็น Open Integrative Platform ที่่�
เปิิดโอกาสให้้เยาวชนคนรุ่่�นใหม่่ได้้มาร่่วมเรีียนรู้้� นำ
เสนอ และขัับเคลื่่อ� นประเด็็นหรืือวาระสำคััญต่่าง ๆ
ที่่มีี� ผลกระทบโดยตรงต่่ออนาคต โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง�
เรื่่�องการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนในมิิติิต่่าง ๆ (Sustainable Development Goals) โดยมีีผู้้�นำจากทุุกภาค
ส่่วนร่่วมให้้การสนัับสนุุนในการขัับเคลื่่�อนกิิจกรรม
ต่่าง ๆ ซึ่่�ง TBCSD ได้้รัับเป็็นหน่่วยงานหลัักในการ
ดำเนิินงานขัับเคลื่่�อนในด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

เป็็นที่่ท� ราบกัันดีีอยู่่�แล้้วว่า่ การแพร่่ระบาดของ
COVID-19 ได้้สร้้างปััญหาครั้้�งสำคััญให้้กับั ประชาชน
ทั่่� วทุุ ก มุุ ม ของโลก ซึ่่� ง การแพร่่ ร ะบาดของไวรัั ส
ค่่อย ๆ ขยายวงกว้้างออกไปอย่่างต่่อเนื่่�อง และ
ทวีีความรุุนแรงจนส่่งผลกระทบอย่่างมหาศาลไม่่ว่า่
จะเป็็นระบบเศรษฐกิิจ สัังคม การเมืือง รวมไปถึึง
วิิ ถีีชีีวิิ ต ของผู้้�คน ซึ่่� ง ทุุ ก ประเทศทั่่� ว โลกกำลัั ง หา
แนวทางการแก้้ไขปััญหาดัังกล่่าว เพื่่อ� ให้้ยุติุ กิ ารแพร่่
ระบาดของไวรััสโควิิด-19 โดยเร็็วที่่�สุุด ยิ่่�งยุุติิจบ
ปััญหาได้้เร็็วเท่่าไรการสููญเสีียก็็จะน้้อยลงตามลำดัับ
โดยองค์์กรสมาชิิก TBCSD ล้้วนแล้้วแต่่เป็็นภาค
ธุุรกิิจไทยที่่ร่� วม
่ ให้้ความช่่วยเหลืือและสนัับสนุุนการ
ดำเนิินงานของภาคส่่วนต่่าง ๆ อัันเป็็นการแสดงออก
ถึึงพลัังความร่่วมมืือของภาคธุุรกิิจไทย TBCSD ใน
การร่่วมกันั ขัับเคลื่่อ� นแก้้ไขปััญหาวิิกฤต COVID-19
ผ่่านการดำเนิินงานในรููปแบบต่่าง ๆ ตามบริิบทของ
แต่่ละองค์์กร

เพื่่�อร่่วมส่่งกำำ�ลัังใจและช่่วยสนัับสนุุนการทำำ�งานของเจ้้าหน้้าที่่�และ
บุุคลากรที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อสนัับสนุุนการป้้องกัันและควบคุุม
การแพร่่ระบาดเชื้้�อไวรััส COVID-19 ทั้้�งนี้้� เพื่่�อร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ในการช่่วยให้้ประเทศไทยสามารถผ่่านพ้้นวิิกฤต
ครั้้�งสำำ�คััญครั้้�งนี้้�ไปให้้ได้้อย่่างเร็็วที่่�สุุด
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Sustainable
Growth Strategy :

องค์์กรธุุรกิิจยุุ คใหม่่

สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย

Sustainable Growth
Strategy: องค์์กรธุุรกิิจยุุคใหม่่
จากวิิ ก ฤตการณ์์ ด้้ า นทรัั พย ากรธรรมชาติิ
ส่่งผลกระทบต่่อระบบเศรษฐกิิจที่่ต้� อ้ งเผชิิญกัับความ
เสี่่�ยงด้้านอุุปทานจากการขาดแคลนวััตถุุดิิบในการ
ผลิิตและปััญหามลภาวะของสิ่่�งแวดล้้อม ทำให้้เรา
ต้้องหัันมาให้้ความสำคััญกัับการใช้้ประโยชน์์จาก
ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่าและเปลี่่ย� นทิิศทางการพััฒนา
ให้้หัันกลัับมาเน้้นเรื่่�องของความยั่่�งยืืน ซึ่่�งเป้้าหมาย
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Development
Goals : SDGs) และกรอบยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี
(พ.ศ. 2560 - 2579) ได้้มุ่่�งเน้้นการพััฒนาในมิิติิของ
เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ให้้มีีความเชื่่อ� มโยง
กััน โดยการสร้้างการเติิบโตบนคุุณภาพชีีวิิตที่่�เป็็น
มิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม การเร่่งอนุุรัักษ์์ฟื้้�นฟููและสร้้าง
ความมั่่�นคงของฐานทรััพยากรธรรมชาติิและมีีความ
มั่่�นคงด้้านน้้ำ การป้้องกัันผลกระทบและส่่งเสริิมการ
ปรัับตััวต่อ่ การเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศและภััย
พิิบััติิทางธรรมชาติิ
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นอกจากนี้้�ภาครััฐยัังได้้ประกาศให้้นโยบายการ
พััฒนาเศรษฐกิิจ 3 มิิติิ ได้้แก่่ Bio Economy, Circular Economy และ Green Economy หรืือ BCG
เป็็นวาระแห่่งชาติิ เป็็นการเพิ่่�มมููลค่่าทางเศรษฐกิิจ
ของอุุ ต สาหกรรมเป้้ า หมาย อาทิิ อุุ ต สาหกรรม
เทคโนโลยีีเกษตรขั้้�นสููง อุุตสาหกรรมอาหารเพื่่�อ
สุุขภาพ หรืืออุุตสาหกรรมชีีวภาพ เพื่่�อตอบสนอง
ความต้้ อ งการของตลาดทั้้� ง ในและต่่ า งประเทศ
ส่่งเสริิมและพััฒนาการจ้้างงานให้้เกิิดงานที่่�มีีทัักษะ
สููงซึ่่ง� จะเป็็นการยกระดัับแนวทางการพััฒนาแรงงาน

ของไทย เพื่่�อให้้สามารถ Re-Skill และ Up-Skill ซึ่่�ง
จะเป็็นปััจจััยพื้้น� ฐานในการสร้้างมููลค่่าทางเศรษฐกิิจ
	ปััจจุุบัันการพััฒนาเศรษฐกิิจด้้วย BCG เป็็น
แนวทางที่่�ทั่่�วโลกให้้ความสนใจและส่่งผลต่่อการ
สร้้างโอกาสทางธุุรกิิจ ซึ่่ง� ผู้้�ประกอบการต้้องมีีการเต
รีียมพร้้อมและปรัับตััวสู่่�การเป็็นองค์์กรธุุรกิิจยุุคใหม่่
ที่่มุ่่�� งเน้้น “Sustainable Growth Strategy” โดย
นำแนวคิิด BCG Economy เข้้ามาเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
กลยุุทธ์ก์ ารประกอบธุุรกิิจทั้้�งการผลิิตและการตลาด
ซึ่่� ง มีีการดำเนิิ น กิิ จ กรรมที่่� ส ำคัั ญ เพื่่� อ นำไปสู่่�
ความยั่่�งยืืน อาทิิเช่่น

- การออกแบบ ปรัับปรุุง และพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม หรืือ Eco Products ด้้วย
เทคโนโลยีีและนวััตกรรมด้้านการบริิหารจััดการ
ทรััพยากรที่่�ทัันสมััย รวมทั้้�งสร้้างกระบวนการเรีียน
รู้้� แ ละสร้้ า งวิิ ถีี การบริิ โ ภคสิิ น ค้้ า ที่่� เ ป็็ น มิิ ต รกัั บ สิ่่� ง
แวดล้้อมที่่�จะนำไปสู่่�สัังคมการผลิิตและการบริิโภค
อย่่างยั่่�งยืืน ช่่วยลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก

- การร่่วมพััฒนาให้้เกิิดเมืืองอุุตสาหกรรมเชิิง
นิิเวศ หรืือ Eco Industrial Town ภายใต้้หลัักการ
Circular Economy เน้้นการใช้้ทรััพยากรให้้เกิิด
ประสิิทธิิภาพสููงสุุด ทำให้้ทุุกภาคส่่วนสามารถอยู่่�
ร่่วมกัันได้้อย่่างเกื้้�อกููลกัันและยั่่�งยืืน
ในส่่วนของ สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
(ส.อ.ท.) ในฐานะตััวแทนของภาคเอกชน มีีความเห็็น
ที่่�สอดคล้้องกัับแนวทางการขัับเคลื่่�อนของรััฐบาล
โดยได้้ ด ำเนิิ น งานในการส่่ ง เสริิ ม และสนัั บ สนุุ น
สมาชิิก ส.อ.ท. และผู้้�ประกอบการ ตามนโยบาย
BCG ของประเทศ 3 กลยุุทธ์์ คืือ (1) การพััฒนา
โมเดล BCG และขยายผล (2) การพััฒนาและ
ถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�และประสบการณ์์ และ (3) การ
พััฒนามาตรฐานและการสนัับสนุุนด้้านนโยบาย
ครอบคลุุม เศรษฐกิิจชีีวภาพ เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
และเศรษฐกิิ จ สีีเขีียว โดยมีีเป้้ า หมายลดการใช้้
ทรััพยากรบริิสุุทธิ์์�ให้้น้้อยลง ลดมลพิิษและลดการ
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก เกิิดธุุรกิิจที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�ง
แวดล้้อม และสร้้างรายได้้สีีเขีียวให้้กับั ประเทศ ดัังนี้้�

- การปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการผลิิตสู่่�การเป็็น
โรงงานอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ หรืือ Eco Factory ที่่�
ประเมิินสมรรถนะของระบบการจััดการสิ่่ง� แวดล้้อม
ขององค์์กรโดยตลอดวััฏจัักรชีีวิิต มุ่่�งสู่่�การพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน บนแนวคิิดเศรษฐกิิจพอเพีียงและหลััก
1  การพััฒนาโมเดล BCG ประกอบด้้วย
การ Circular Economy
- Smart Agriculture Industry (SAI) เป็็น
โครงการยกระดัั บ ผลผลิิ ต ทางการเกษตร ด้้ วย
Demand-Driven Model ที่่�ดำเนิินการตั้้�งแต่่การ
ศึึกษาความต้้องการของตลาด การเพาะปลููกภายใน
โรงเรืือนโดยใช้้ เ ทคโนโลยีีเพื่่� อ ควบคุุ มคุุ ณ ภาพ
ผลผลิิต และการแปรรููปเพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่า จนไปถึึงการ
ใช้้ประโยชน์์จากผลิิตภััณฑ์์ เพื่่�อเป็็นต้้นแบบให้้กัับผู้้�
ประกอบการที่่�สนใจ นำไปเป็็น Business Model
เพื่่�อขยายผล BCG Economy ต่่อไป โดยคาดว่่าจะ
แล้้วเสร็็จภายในปีี 2568
- การพััฒนาคลััสเตอร์์อุุตสาหกรรม ตามหลััก
การ BCG และเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน ที่่�เหมาะสม
สำหรัับแต่่ละคลััสเตอร์์อุุตสาหกรรม ซึ่่�งสอดคล้้อง
กัับแผนงานการขัับเคลื่่�อน BCG ของประเทศ เพื่่�อ
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สร้้างกลไกการทำงานร่่วมกัันและพััฒนาต้้นแบบ
โมเดลกลุ่่�มอุุ ต สาหกรรมนำร่่ อ งระบบเศรษฐกิิ จ
หมุุนเวีียน กระตุ้้�นภาคธุุรกิิจและอุุตสาหกรรมตลอด
สายโซ่่อุุปทานโดยเฉพาะ SMEs ให้้สามารถปรัับตััว
เพื่่�อเข้้าสู่่�ระบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนได้้ สามารถเพิ่่�ม
รายได้้ จ ากผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ / บริิ ก ารใหม่่ ลดการใช้้
ทรััพยากร ลดการเกิิดของเสีีย และลดการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกของประเทศ เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายการ
พััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืนเพิ่่�มมูลู ค่่าทางเศรษฐกิิจที่่เ� กิิดจาก
เศรษฐกิิจ BCG และปริิมาณขยะลดลง 16.5 ล้้านตััน
ต่่อปีี โดยเริ่่�มต้้นจาก 5 คลััสเตอร์์ ได้้แก่่ คลััสเตอร์์
ปิิโตรเคมีี คลัั ส เตอร์์ เครื่่�องสำอางและเครื่่�องมืือ
แพทย์์ คลััสเตอร์์อาหาร คลััสเตอร์์วัสั ดุุก่อ่ สร้้าง และ
คลััสเตอร์์เครื่่อ� งใช้้ไฟฟ้้าและอิิเล็็กทรอนิิกส์์ และผลััก
ดัันให้้เกิิดต้น้ แบบ อย่่างน้้อย 2 คลััสเตอร์์ ก่่อนขยาย
ให้้ครอบคลุุมทุุกคลััสเตอร์์
2  การพััฒนาเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน 
- การพััฒนาแพลตฟอร์์ม Circular Material
Hub (แลกเปลี่่ย� นวััสดุุเหลืือใช้้ของภาคอุุตสาหกรรม)
สนัั บ สนุุ น การนำวัั ส ดุุ เ หลืือใช้้ จ ากโรงงาน
อุุตสาหกรรมกลัับมาใช้้ประโยชน์์ใหม่่ ตามหลัักการ
Circular Economy ระหว่่างอุุตสาหกรรม นัักวิิจััย
และ Start Up ซึ่่�งจะสร้้างงานผ่่าน Start up สร้้าง
มููลค่่าเพิ่่�มได้้มากกว่่า 9,000 ล้้านบาทต่่อปีี และลด
การฝัั ง กลบ ลดค่่ า ใช้้ จ่่ า ยในการกำจัั ดม ากกว่่ า
12,000 ล้้านบาทต่่อปีี
- การสร้้างโมเดลเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนบรรจุุ
ภััณฑ์์ใช้้แล้้ว ตามหลัักการการขยายความรัับผิิดชอบ
ของผู้้�ผลิิต (Extended Producer Responsibility,
EPR) ได้้แก่่ โครงการ Chonburi CE City Model
เป็็นโครงการเก็็บกลัับบรรจุุภััณฑ์์ 5 ประเภท รวม
ทั้้�งบรรจุุภััณฑ์์ Low Value จำพวก Multilayer
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Flexible Packaging ซึ่่� ง อยู่่�ระหว่่ า งหารืือเพื่่� อ
กำหนดแนวทางการดำเนิินงานกัับเทศบาลในพื้้�นที่่�
และเตรีียมคััดเลืือกเทศบาลนำร่่องในจัังหวััดชลบุุรีี
ช่่วยลดปริิมาณขยะบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ต้้องนำไปกำจััดได้้
ปีีละกว่่า 1.2 แสนตััน
- โครงการ AEPW ส่่งเสริิมการนำพลาสติิกไป
ใช้้ประโยชน์์ด้้วยการทำถนนพลาสติิก และให้้องค์์
ความรู้้�การคัั ด แยก และการเก็็ บ รวบรวมขยะ
พลาสติิก ในพื้้�นที่่�ตำบลวัังหว้้า อำเภอแกลง จัังหวััด
ระยอง และชุุมชนคลองเตย กรุุงเทพ
3  การส่่งเสริิมให้้โรงงานเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม 
- ส่่งเสริิมการผลิิตและบริิโภคสิินค้้าและบริิการ
ที่่� เ ป็็ น มิิ ต รกัั บ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม หรืือ Eco Product
ซึ่่�งปััจจุุบัันมีีมากกว่่า 170,000 รายการ และอยู่่�
ระหว่่ า งการทำ National Green Product
Directory เพื่่�อสนัับสนุุนการจััดซื้้�อจััดจ้้างสิินค้้าที่่�
เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมของภาครััฐและเอกชน โดย
ร่่ วมกัั บ กรมควบคุุ มม ลพิิ ษ และ Switch-Asia
(ของสหภาพยุุโรป)
- โรงงานอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ (Eco Factory)
โดยร่่วมกัับการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
กรมโรงงานอุุตสาหกรรม กระทรวงอุุตสาหกรรม
กำหนดเกณฑ์์มาตรฐานโรงงานอุุตสาหกรรมเชิิง
นิิเวศหรืือ Eco Factory ปััจจุุบัันมีีโรงงานได้้รัับการ
รัับรอง 273 แห่่ง
- สนัับสนุุนการพััฒนาอุุตสาหกรรมควบคู่่�ไปกัับ
การพัั ฒ นาเมืื อ ง ภายใต้้ แ นวคิิ ด เมืื อ งน่่ า อยู่่�
อุุตสาหกรรม หรืือเมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ (Eco
Industrial Town) ซึ่่�งปััจจุุบััน สนัับสนุุนและร่่วม
ดำเนิิ น การกัั บ กระทรวงอุุ ต สาหกรรมทั้้� ง สิ้้� น 15
จัังหวััด และจะมีีการขยายผลในปีี 2565 รวม 39
จัังหวััด

ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

โลกเปลี่่�ยน ต้้องเร่่งปรัับ

โลกและประเทศไทยกำลัังเผชิิญปััญหาสำคััญ
สองเรื่่� อ ง คืือ โรคระบาดโควิิ ด -19 และการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (Climate Change)
เรื่่� อ งแรกส่่ ง ผลกระทบในปัั จ จุุ บัั น อย่่ า งรุุ น แรง
อีีกเรื่่�องหนึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อเนื่่�องและจะเพิ่่�มความ
รุุนแรงของปััญหาอื่่�น ๆ ทั้้�งหมด ในประเทศไทย
โควิิด-19 ทำให้้เศรษฐกิิจถดถอย เห็็นได้้จากการ
ชะลอการลงทุุนของภาคเอกชนซึ่่ง� ย่่อมส่่งผลกระทบ
เป็็นลููกโซ่่ ทั้้�งในเรื่่อ� งการจ้้างงาน การส่่งออก ในขณะ
เดีียวกััน เรากำลัังเผชิิญกัับปััญหาการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิอิ ากาศที่่ข� ยายวงจากปััญหาทางภููมิศิ าสตร์์
และทรััพยากรธรรมชาติิ มาเป็็นปััญหาเศรษฐกิิจ
การค้้าระหว่่างประเทศ และการปิิดกั้้�นทางการค้้า
	ปีีนี้้� หลายประเทศประกาศยกระดัับเป้้าหมาย
การลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก และกำหนดกรอบ
เวลาที่่�ชััดเจนในการบรรลุุเป้้าการปล่่อยก๊๊าซเรืือน
กระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์ (Net Zero) ในขณะที่่�รายงาน
ล่่าสุุดของคณะกรรมการองค์์การสหประชาชาติิด้า้ น
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศโลก หรืือ IPCC
เตืือนว่่ า วิิ ก ฤตสภาพอากาศโลกได้้ เ ข้้ า สู่่�ระดัั บ
‘สีีแดง’ แล้้ว และผลกระทบที่่�คาดว่่าจะตามมา
คืือ ภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิที่่�จะรุุนแรงมากยิ่่�งขึ้้�นอีีก
ถืือเป็็นความท้้าทายอย่่างยิ่่ง� สำหรัับภาคธุุรกิิจ เพราะ
เป็็นทั้้�งความเสี่่�ยงทางกายภาพ (Physical Risk)

ที่่�อาจส่่งผลต่่อต้้นทุุนการขนส่่งและการเก็็บรัักษา
สิิ น ค้้ า มูู ล ค่่ า โครงการอสัั ง หาริิ มทรัั พย์์ ผลผลิิ ต
ทางการเกษตรหรืือปริิมาณทรััพยากรธรรมชาติิที่ใ่� ช้้
เป็็นวััตถุุดิิบในการผลิิต และยัังอาจเป็็นความเสี่่�ยง
จากการเปลี่่ย� นผ่่าน (Transition Risk) หรืือจากการ
เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วของนโยบาย กฎกติิกา
รวมถึึงเทคโนโลยีี ล่่าสุุด สหภาพยุุโรป (EU) ประกาศ
มาตรการบัังคัับการคำนวณปริิมาณคาร์์บอนในการ
ผลิิตสิินค้้าที่่�จะนำเข้้าและเรีียกเก็็บค่่าธรรมเนีียม
เหมือื นที่่เ� ก็็บผู้้�ผลิิตใน EU หากเกิินมาตรฐาน โดยจะ
เริ่่�มใช้้ใน 4 ปีีข้้างหน้้า และย่่อมส่่งผลต่่อการส่่งออก
สิินค้้าไทยไป EU อย่่างแน่่นอน
นอกจากนี้้� ภาคธุุรกิิจยัังกำลัังเผชิิญกัับการ
เปลี่่�ยนแปลงอื่่�น ๆ บางอย่่างเป็็นการเปลี่่�ยนแปลง
แบบถอนรากถอนโคน (Disruption) เช่่น เรากำลััง
อยู่่�ในยุุคแรกของ Digital Economy ที่่�จะนำไปสู่่�
การพััฒนา Platform ใหม่่ ๆ ทำให้้สินิ ค้้าและบริิการ
ที่่เ� คยประสบความสำเร็็จในยุุคหนึ่่�งอาจกลายเป็็นสิ่่ง�
ล้้าสมััยทัันทีี หรืือวััตถุุดิิบ เครื่่�องมืือ และเทคโนโลยีี
ที่่�เคยเป็็นปััจจััยการผลิิตสำคััญอาจใช้้ไม่่ได้้อีีกต่่อไป
ในขณะเดีียว ตลาดและพฤติิกรรมผู้้�บริิโภค ตลอด
จนนัั ก ลงทุุ น รุ่่� น ใหม่่ ก็็ เ ปลี่่� ย นแปลง คืือ มีีความ
ต้้องการที่่�ละเอีียดอ่่อนขึ้้�น ไม่่เพีียงเลืือกซื้้�อเพราะ
ความชอบและคุุณภาพ แต่่อยากรู้้�สึึกดีีที่่�ได้้มีีส่่วน
ทำดีี ลดผลกระทบต่่อโลก ปััจจุุบันั นัักลงทุุนสถาบััน
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จำนวนมากขึ้้น� ต้้องการทราบว่่า เงิินของเขาถููกนำไป
ลงทุุนอย่่างไร ในธุุรกิิจที่่�ส่่งผลกระทบต่่อส่่วนรวม
แบบไหน บริิษัทั หลัักทรััพย์จั์ ดั การกองทุุนขนาดใหญ่่
ของโลกตั้้�งเป้้าใช้้ข้้อมููล ESG (Environmental,
Social และ Governance) หรืือประเด็็นทางสิ่่�ง
แวดล้้อม สัังคม และการมีีบรรษััทภิิบาลที่่�ดีี ซึ่่�งล้้วน
มีีผลโดยตรงต่่อความสำเร็็จของกิิจการในระยะยาว
เป็็นข้้อมููลพื้้�นฐานในการตััดสินิ ใจการลงทุุน ส่่งผลให้้
กระแสการลงทุุน ESG ในตลาดทุุนโลกเติิบโตอย่่าง
รวดเร็็ว อีีกทั้้�งมีีข้้อมููลที่่�พิิสููจน์์ว่่า กรอบการบริิหาร
จััดการ ESG ที่่�มององค์์รวมและประณีีตขึ้้�นนี้้� ช่่วย
ลดความเสี่่�ยง ส่่งผลดีีต่่อภาพลัักษณ์์องค์์กร และ
นอกจากไม่่ทำให้้สููญเสีียโอกาสทางรายได้้ ยัังเพิ่่�ม
โอกาสในการเติิ บ โตด้้ วย ทำให้้ ปัั จ จุุ บัั น สถาบัั น
ตััวกลางและนัักลงทุุนสถาบัันต่่าง ๆ ทั้้�งในไทยและ
ต่่างประเทศต่่างต้้องการข้้อมููล ESG ของบริิษััทจด
ทะเบีียนอย่่างมาก เพื่่�อนำไปวิิเคราะห์์ตััดสิินใจการ
ลงทุุน หรืือพััฒนาผลิิตภััณฑ์์การลงทุุน
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	ถืือได้้ว่่าประเทศไทยกำลัังเดิินหน้้าในทิิศทาง
ที่่�ดีี วาระแห่่งชาติิ BCG หรืือ Bio-Circular-Green
Economy สอดคล้้องกัับทิิศทางของโลกอย่่างมาก
เพราะมุ่่�งใช้้วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี และนวััตกรรม
ต่่อยอดสร้้างอุุตสาหกรรมใหม่่ สร้้างงานและการ
เติิบโตบนฐานทรััพยากรสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เป็็นจุุดแข็็ง
เดิิม รััฐบาลเตรีียมประกาศเป้้าหมายการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกเป็็นศููนย์์ภายในปีี 2565 - 2570 เราเริ่่ม�
เห็็นบริิษัทั ระดัับโลกของไทยก้้าวนำหน้้าไปพร้้อมกัับ
ตลาดโลกที่่�เคลื่่�อนตััวอย่่างรวดเร็็วในเรื่่�องนี้้� โดย
ประกาศเป้้าหมาย Net Zero ซึ่่�งท้้าทายยิ่่�งขึ้้�นกว่่า
เป้้ า หมายการเป็็ น กลางทางคาร์์ บ อน (Carbon
Neutrality) และยัังมีีความร่่วมมือื ของรััฐและเอกชน
จััดตั้้�งเครืือข่่ายพััฒนาตลาดคาร์์บอนเครดิิต เพื่่�อซื้้�อ
ขายคาร์์บอนเครดิิตและเครดิิตการผลิิตไฟฟ้้าจาก
พลัังงานหมุุนเวีียน อีีกทั้้�ง การลงทุุนและพััฒนาด้้าน
พลัังงานทางเลืือกมีีแนวโน้้มเพิ่่�มสููงขึ้้�น

ในช่่ วงหััวเลี้้�ยวหััวต่่อ องค์์กร
ต้้องการผู้้�นำำ� ความรอบคอบ ความรู้้�
จริิง และความร่่วมมืือ

สถานการณ์์วันั นี้้�จึงึ ถืือเป็็นหััวเลี้้ยวหั
� วต่
ั อ่ สำคััญ
ระหว่่างความเสี่่�ยงในการสููญเสีียตลาด เงิินลงทุุน
จากต่่างประเทศ และขีีดความสามารถในการแข่่งขััน
กัับโอกาสในการเติิบโตและพััฒนาก้้าวหน้้าทางธุุรกิิจ
ด้้วยเศรษฐกิิจสีีเขีียวในสภาวะการเปลี่่ย� นแปลงรอบ
ด้้านนี้้� มีีการคาดการณ์์ว่่า การพััฒนาด้้านยานยนต์์
ไฟฟ้้าของโลกจะสามารถขยายตััวจาก 1.6 แสนล้้าน
เหรีียญในปััจจุุบััน เป็็น 3.5 แสนล้้านเหรีียญในห้้าปีี
ข้้างหน้้า ยัังไม่่รวมถึึงอุุตสาหกรรมต่่อเนื่่�อง เช่่น
แบตเตอรี่่�สำหรัับยานยนต์์ไฟฟ้้า ฯลฯ และจะนำไป
สู่่�การสร้้างงานรายได้้สููงจำนวนมาก ซึ่่�งการพััฒนา
ยานยนต์์ แ บบเดิิ ม ไม่่ มีี ศัั ก ยภาพในการสร้้ า งการ
เติิ บ โตลัั ก ษณะเดีียวกัั น ถืือเป็็ น การนำปัั ญ หา
สิ่่�งแวดล้้อม มาสร้้างโอกาสทางเศรษฐกิิจระยะยาว
และการเติิบโตร่่วมกัันโดยไม่่ทิ้้�งใครไว้้ข้้างหลััง
	ดัังนั้้�น ธุุรกิิจที่่�จะสามารถขัับเคลื่่�อนไปสู่่�ความ
ยั่่�งยืืนได้้ต้้องเข้้าใจสภาพแวดล้้อมของอุุตสาหกรรม

ประเทศ ภููมิิภาค และโลก เข้้าใจปััจจััยที่่�กระทบต่่อ
การดำเนิินธุุรกิิจ และต้้องทำการวิิเคราะห์์สภาพ
แวดล้้อมอยู่่�ตลอดเวลา ซึ่่�งจะเกิิดขึ้้�นได้้ผู้้�นำองค์์กร
ต้้องมีีความรู้้�ความเข้้าใจที่่�กว้้างขวางไปกว่่าเรื่่�อง
ธุุรกิิจการเงิิน แต่่ครอบคลุุมประเด็็น ESG ทั้้�งระดัับ
พื้้� น ฐานและเชิิ ง ลึึ ก มีีนโยบายและความชัั ด เจน
(Tone at the top) และมีีความสามารถนำพา
องค์์กรให้้มีีสมรรถภาพในการปรัับตััว คิิดพลิกิ วิิกฤต
เป็็นโอกาสได้้อย่่างรวดเร็็วท่่ามกลางความผัันผวน
และแสวงหาความร่่วมมือื เพื่่อ� บรููณาการความรู้้�และ
ทรััพยากรสู่่�ผลที่่�ยั่่�งยืืนเป็็นรููปธรรม
กรอบการบริิหารจััดการ ESG จะเป็็นพื้้�นฐาน
ความอยู่่�รอดตลอดจนความได้้ เ ปรีียบทางการ
แข่่งขัันที่่ส� ำคััญมาก ใน Next Normal ESG ในระดัับ
พื้้�นฐาน ครอบคลุุมตั้้ง� แต่่การมีีบรรษััทภิบิ าลที่่ดีี� หรืือ
การให้้ คว ามสำคัั ญ กัั บ การวางระบบที่่� จัั ด ให้้ มีี
โครงสร้้ า งและกระบวนการของความสัั มพัั น ธ์์
ระหว่่างคณะกรรมการ ฝ่่ายจััดการ และผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่อ�
สร้้างความสามารถในการแข่่งขััน นำไปสู่่�การเจริิญ
เติิบโต และเพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นในระยะยาว
TBCSD Sustainable Development 2021

35

โดยคำนึึงถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอื่่น� ๆ ทั้้�งใกล้้และไกล การ
รู้้�จัักวิิเคราะห์์หาประเด็็นด้้าน E S และ G ที่่�สำคััญ
ต่่อความสำเร็็จของกิิจการในระยะยาว และสำคััญ
สำหรัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย หรืือ Materiality Analysis
การผนวกประเด็็น ESG เข้้าไปในยุุทธศาสตร์์หลััก
ขององค์์กรและบริิหารจััดการความเสี่่ย� งและโอกาส
ทาง ESG บนห่่วงโซ่่คุุณค่่าตั้้�งแต่่ต้้นน้้ำ กลางน้้ำ
ปลายน้้ำ พร้้อมกัับดููแลผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทั้้�งใกล้้และไกล
การประเมิินผลประกอบการควบคู่่�กัับผลกระทบที่่�
ยั่่�งยืืนทางสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมได้้ชััดเจนเป็็นรููป
ธรรม และการเปิิดเผยข้้อมููลนั้้�นตามมาตรฐานสากล
ได้้ (ESG Disclosure)
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อย่่างไรก็็ดีี ความรู้้�ความเข้้าใจ ESG ในระดัับ
พื้้�นฐานอาจไม่่เพีียงพออีีกต่่อไป ธุุรกิิจยัังจำเป็็นต้้อง
แสวงหาความรู้้�ความเข้้าใจ ESG ในเชิิงลึึก เช่่น ความ
รู้้�เรื่่� อ งความสัั มพัั น ธ์์ ร ะหว่่ า งธุุ ร กิิ จ กัั บ การ
เปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ การบริิหารจััดการเพื่่อ�
ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก การเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�
พลัังงานสะอาด เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน หรืือประเด็็น
ด้้านสัังคม เช่่น ธุุรกิิจกัับสิิทธิมนุ
ิ ษุ ยชน แรงงานทาส
ที่่�ยัังเกิิดขึ้้�นในปััจจุุบััน หรืือ Modern Slavery การ
ปฏิิบััติิต่่อพนัักงาน ความรัับผิิดชอบต่่อลููกค้้า หรืือ
การบริิหารจััดการคู่่�ค้้า เพื่่อ� ตอบสนองความต้้องการ
ของภาครััฐ ภาคประชาสัังคม และของตลาดที่่�เพิ่่�ม
ขึ้้น� อีีกทั้้�ง เพื่่อ� แสวงหาโอกาสทางธุุรกิิจในการเติิบโต
และลดความเสี่่�ยงต่่าง ๆ

สภาพแวดล้้อมที่่ยั� งั เปลี่่ย� นแปลงอยู่่�ตลอด ฉาก
ทััศน์ที่์ ธุ่� รุ กิิจส่่วนใหญ่่อาจไม่่คุ้้�นเคย และความจำเป็็น
เร่่งด่่วนในการปรัับตััวขององค์์กร ทำให้้การพััฒนา
บุุคลากรที่่รั� บั ผิิดชอบด้้านธุุรกิิจเพื่่อ� ความยั่่�งยืืนหรืือ
การขัับเคลื่่�อน ESG ในองค์์กรมีีความสำคััญยิ่่�งขึ้้�น
มาก เพราะจะเป็็นกำลัังสำคััญขององค์์กรในการ
พััฒนาแผนกลยุุทธ์แ์ ละแผนปฏิิบัติั กิ ารด้้าน ESG ให้้
แก่่ธุุรกิิจ ทำหน้้าที่่�สื่่�อสาร ประสานงาน เชื่่�อมโยง
และนำพาให้้เกิิด ESG Integration ให้้ฝ่่ายต่่าง ๆ
ทั่่�วทั้้�งองค์์กร เพื่่�อผลที่่�เป็็นรููปธรรมและการเปิิดเผย
ข้้อมููล ESG ที่่�มีีคุุณภาพ
ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ เชื่่�อมั่่�นว่่า หากองค์์กรธุุรกิิจ
ไทยสามารถเติิบโตอย่่างมีีคุุณภาพ จะสร้้างความ
แข็็งแกร่่งให้้แก่่ประเทศ และนั่่�นหมายถึึงประโยชน์์
และการเติิบโตร่่วมกัันของพนัักงาน ลููกจ้้าง คู่่�ค้้าที่่�
เป็็นบริิษััทห้้างร้้านขนาดใหญ่่เล็็ก ลููกค้้าผู้้�บริิโภค
ทั่่�วไป ผู้้�ถืือหุ้้�น และการยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตสัังคม
ไทยในวงกว้้าง ซึ่่�งเป็็นความมุ่่�งหวัังและเป็็นสิ่่�งที่่�
ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ยึึดมั่่�นในการดำเนิินงานพััฒนา
ตลาดทุุ น ให้้ เ ป็็ น กลไกสำคัั ญ ในการขัั บ เคลื่่� อ น
เศรษฐกิิจที่่�ยั่่�งยืืน
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สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์

สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์แ์ ละ
ตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือ ก.ล.ต. เป็็นหน่่วยงานรััฐที่่�
มีีหน้้าที่่ก� ำกัับดููแลและพััฒนาตลาดทุุนไทยให้้มีีความ
น่่าเชื่่อ� ถืือ ทุุกภาคส่่วนเข้้าถึึงได้้ และเป็็นที่่ส� นใจของ
ผู้้�ลงทุุน เพื่่อ� ให้้เป็็นหนึ่่�งในกลไกสำคััญที่่จ� ะขัับเคลื่่อ� น
ระบบเศรษฐกิิจของประเทศ โดยกำหนดแนวทาง
การยกระดัั บ ตลาดทุุ น ไทยสะท้้ อ นในแผน
ยุุทธศาสตร์์ พ.ศ. 2564 - 2566 ที่่ส� อดคล้้องกัับแผน
ยุุทธศาสตร์์ชาติิ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่่บท
ภายใต้้ยุุทธศาสตร์์ชาติิ แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและ
สัังคมแห่่งชาติิ และเป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
ขององค์์การสหประชาชาติิ (Sustainable Development Goals: SDGs) ดัังนี้้� (1) Resilience:
ความยืืดหยุ่่�นในการพร้้ อ มรัั บ ปรัั บ ตัั ว และ
เปลี่่�ยนแปลง เพื่่�อให้้มีีความเข้้มแข็็ง เชื่่�อถืือได้้และ
วางรากฐานที่่�ยั่่�งยืืนในระยะยาว (2) Reaction:
ความสามารถที่่จ� ะช่่วยขับั เคลื่่อ� นเศรษฐกิิจไทยให้้อยู่่�
รอดได้้ โดยการตอบสนองต่่อสถานการณ์์หรืือความ
ท้้าทายอย่่างทัันท่่วงทีี (3) Recover: ความสามารถ
ในการช่่ วยฟื้้� น ฟูู ส ถานการณ์์ ห รืือภาคส่่ ว นที่่� เ กิิ ด
ปััญหาได้้ (4) Reimagination: ความสามารถ
ในการวิิเคราะห์์ ประเมิิน คาดการณ์์สภาพแวดล้้อม
โ อ ก า ส แ ล ะ คว า มท้้ า ท า ย ใ น อ น า ค ต แ ล ะ
(5) Reform: ความสามารถในการปฏิิรููปหรืือพลิิก
โฉมระบบต่่าง ๆ ให้้เหมาะสมกัับบริิบท
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การดำำ�เนิินการของ ก.ล.ต. เพื่่�อ
ส่่งเสริิมให้้ภาคธุุรกิิจในตลาดทุุนดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน

	ท่่ามกลางสภาพแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่าง
รวดเร็็ ว รวมทั้้� ง การพัั ฒ นาของเทคโนโลยีีและ
นวััตกรรม และการฟื้้�นฟููประเทศภายหลัังจากการ
แพร่่ ร ะบาดของโรคติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) จึึงเป็็นภารกิิจที่่�ท้้าทายของ ก.ล.ต. ใน
การส่่งเสริิมให้้ภาคธุุรกิิจผนวกเรื่่�องการกำกัับดููแล
กิิ จ การที่่� ดีี มีีความรัั บ ผิิ ดช อบต่่ อ สัั ง คมและ
สิ่่�งแวดล้้อม (Environmental, Social and Governance: “ESG”) เข้้าไปในการประกอบธุุรกิิจ
ตลอดห่่วงโซ่่คุณค่
ุ า่ (ลููกค้้า คู่่�ค้้า ผู้้�ลงทุุน และ stakeholders อื่่�น) เพื่่�อการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน ประเด็็น
ESG จึึงเป็็นทั้้�งโอกาสและความเสี่่ย� งที่่ภ� าคธุุรกิิจต้้อง
จััดการอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ เพื่่อ� รัักษาความสามารถ
ในการแข่่งขััน ภาพลัักษณ์์ และความอยู่่�รอดของ
องค์์กรในระยะยาว โดยพััฒนาของการดำเนิินการ
แบ่่งเป็็น 3 ระยะได้้ดัังนี้้�
ระยะที่่� 1: ออกกฎเกณฑ์์ โดยมุ่่�งเน้้นการกำกัับ
ดูู แ ลและการบัั ง คัั บ ใช้้ ก ฎหมายเพื่่� อ ความเป็็ น
ระเบีียบเรีียบร้้อยของตลาด และมีีมาตรการคุ้้�มครอง
ผู้้�ลงทุุนที่่�เพีียงพอ
ระยะที่่� 2: สร้้างความเชื่่�อมั่่�น ภายหลัังวิิกฤต
เศรษฐกิิจปีี 2540 (ต้้มยำกุ้้�ง) ซึ่่ง� มีีสาเหตุุมาจากขาด

แบ่่ ง ปัั น มุุ มม องกัั บ ภาคธุุ ร กิิ จ และหน่่ วย งานที่่�
เกี่่�ยวข้้อง

ก.ล.ต. ดำำ�เนิินการตามแผนพััฒนา
ระบบนิิเวศ (Ecosystem) เพื่่�อมุ่่�งสู่่�
ตลาดทุุนที่่�ยั่่�งยืืน

การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ก.ล.ต. และหน่่วยงานที่่�
เกี่่�ยวข้้องจึึงช่่วยกัันวางโครงสร้้างพื้้�นฐานการกำกัับ
ดููแลโดยยกระดัับให้้ครอบคลุุมบทบาทหน้้าที่่�และ
ความรัับผิิดชอบที่่�พึึงมีีของกรรมการ การเปิิดเผย
ข้้อมููล รวมทั้้�งสร้้างกลไกคุ้้�มครองผู้้�ลงทุุนและดููแล
สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่�อให้้ภาคธุุรกิิจมีีวิินััยที่่�ดีี สร้้าง
ความเชื่่อ� มั่่�นให้้แก่่ผู้้�ลงทุุน และสามารถระดมทุุนผ่่าน
ตลาดทุุนได้้อย่่างสมบููรณ์์
ระยะที่่� 3: มุ่่�งสู่่�ตลาดทุุนที่่ยั่่� ง� ยืืน ภาคธุุรกิิจเป็็น
ผู้้�ขัับเคลื่่�อนหลัักที่่�แท้้จริิงของระบบเศรษฐกิิจไทย
เพราะมีีศัั ก ยภาพและความพร้้ อ มทั้้� ง ทรัั พย ากร
ทัักษะ ประสบการณ์์ บุุคลากรที่่มีีคว
� ามสามารถ และ
เข้้าใจพลวััตการเปลี่่ย� นแปลงที่่เ� กิิดขึ้้น� ก.ล.ต. จึึงเน้้น
การสร้้างความตระหนัักให้้แก่่คณะกรรมการและผู้้�
บริิ ห ารเพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด แรงผลัั ก ดัั น ในระดัั บ นโยบาย
องค์์กร (Tone from the Top) ควบคู่่�ไปกัับการ
ผลัักดัันให้้ผู้้�ลงทุุนคำนึึงถึึงการลงทุุนอย่่างรัับผิิดชอบ
ซึ่่ง� เป็็นปััจจััยสำคััญที่่จ� ะช่่วยส่ง่ เสริิมให้้เกิิดการผนวก
หลััก ESG เข้้าไปสู่่�กระบวนการทางธุุรกิิจ เป็็น
รากฐานให้้กิิจการมีีผลประกอบการที่่�ดีีในระยะยาว
และสร้้างคุุณค่า่ ให้้กิจิ การอย่่างยั่่ง� ยืืน ทั้้�งนี้้� ก.ล.ต. ใช้้
หลััก 3 ประสาน ได้้แก่่ (1) การกระตุ้้�นให้้เกิิดวิินััย
ในตนเอง (Self-Discipline) (2) การใช้้แรงผลัักดััน
จากตลาด (Market Force) และ (3) การใช้้กฎหมาย
(Regulatory Discipline) โดยเน้้นด้้านวิินัยั ในตนเอง
และแรงผลัักดัันจากตลาด และใช้้กฎหมายเท่่าที่่�
จำเป็็น มีีกระบวนการรัับฟัังความคิิดเห็็นและร่่วม

ก.ล.ต. ได้้ ขัั บ เคลื่่� อ นให้้ เ กิิ ดกิิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิิจที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และการระดม
ทุุนเพื่่�อความยั่่�งยืืน โดยคำนึึงถึึงองคาพยพ 6 ด้้าน
ได้้แก่่ ผู้้�ระดมทุุน ผู้้�ลงทุุน ผลิิตภััณฑ์์การลงทุุน
ผู้้�ประเมิิ น ศูู น ย์์ ร วมข้้ อ มูู ล ด้้ า นตราสารหนี้้� เ พื่่� อ
ความยั่่�งยืืน และความร่่วมมืือกัับทุุกภาคส่่วน อาทิิ
• ผู้้�ระดมทุุน  (อุุปทาน) ก.ล.ต. พััฒนาช่่อง
ทางการระดมทุุนในตลาดทุุนเพื่่�อรองรัับบริิษััททุุก
ขนาด ซึ่่�งบริิษััท SME/Startup และวิิสาหกิิจเพื่่�อ
สัังคม (Social Enterprise: SE) ก็็สามารถเข้้าถึึง
แหล่่งเงิินทุุนได้้ นอกจากนี้้� ก.ล.ต. ผลัักดัันให้้ภาค
ธุุรกิิจคำนึึงถึึงเรื่่อ� งยั่่ง� ยืืน ด้้วยการออกหลัักการกำกัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััทจดทะเบีียน ปีี 2560 (CG
Code) เพื่่�อเป็็นหลัักปฏิิบััติิสำหรัับคณะกรรมการ
การปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์การรายงานข้้อมููลประจำปีี
(แบบ 56-1 One Report) โดยยกระดัับการเปิิดเผย
ข้้อมููลโดยมีี ESG เข้้าไปในกระบวนการทำธุุรกิิจ การ
จััดทำ Microsite 56-1 One Report รวมทั้้�งจััดทำ
คู่่�มืือร่่วมกัับจััดเสวนาและกิิจกรรมเพื่่�อเสริิมสร้้าง
ศัักยภาพของบริิษััทจดทะเบีียน
• ผู้้�ลงทุุน  (อุุปสงค์์) ก.ล.ต. ได้้ออกหลััก
ธรรมาภิิ บ าลการลงทุุ น สำหรัั บ ผู้้�ลงทุุ น สถาบัั น
(I Code) เพื่่อ� เป็็นแนวปฏิิบัติั กิ ารลงทุุนด้้วยความรัับ
ผิิดชอบ รวมทั้้�งร่่วมสนัับสนุุนสมาคมบริิษััทจััดการ
ลงทุุนในการดำเนิินโครงการที่่ช่� วย
่ ให้้ผู้้�ลงทุุนมีีข้้อมููล
เกี่่�ยวกัับบริิษััทจดทะเบีียนที่่�มีี ESG เช่่น โครงการ
Thailand ESG Data Framework ซึ่่ง� เป็็นการศึึกษา
และจััดทำ data framework ที่่�เหมาะสมกัับบริิบท
ของประเทศไทยและสอดคล้้องกัับมาตรฐานสากล
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• ผลิิตภััณฑ์์การลงทุุน ก.ล.ต. ออกหลัักเกณฑ์์
ผลิิตภััณฑ์์ทางการเงิินใหม่่ ๆ ที่่�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ
ความยั่่�งยืืน เช่่น ตราสารหนี้้�เพื่่อ� อนุุรักั ษ์์สิ่่ง� แวดล้้อม
(Green Bond) ตราสารหนี้้� เ พื่่� อ พัั ฒ นาสัั ง คม
(Social Bond) ตราสารหนี้้� เ พื่่� อ ความยั่่� ง ยืืน
(Sustainability Bond) ตราสารหนี้้�ส่่งเสริิมความ
ยั่่�งยืืน (Sustainability-linked Bond) และกองทุุน
คาร์์บอน (Carbon Fund) ซึ่่�งจะทำให้้เกิิดการ
จัั ด สรรเงิิ น ลงทุุ น ไปเสริิ ม สร้้ า งความยั่่� ง ยืืนใน
ประเทศไทย โดยยัั ง คงคำนึึ ง ถึึ ง การคุ้้�มครอง
ประโยชน์์ ข องผู้้�ลงทุุ น และภาระผู้้�ออกตราสาร
รวมทั้้�งติิดตามประเด็็น Greenwashing เพื่่อ� ป้้องกััน
มิิให้้ส่่งผลกระทบเชิิงลบต่่อตลาดทุุน
• ความร่่วมมืือกัับทุุกภาคส่่วนทั้้�งในประเทศ
และต่่างประเทศ เช่่น
		 - การส่่งเสริิมและร่่วมแก้้ไขปััญหา Climate
Change เพื่่�อให้้ประเทศไทยบรรลุุเป้้าหมายการ
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์ (Net Zero)
ภายในปีี 2608 เพื่่�อจำกััดการเพิ่่�มขึ้้�นของอุุณหภููมิิ
โลกไม่่ให้้เกิิน 1.5 องศาเซลเซีียส ตามข้้อตกลง
Paris Agreement โดยมีีความร่่วมมืือกัับองค์์การ
บริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน)
		 - มีีบัั น ทึึ ก ข้้ อ ตกลงความร่่ วม มืื อ กัั บ
สำนัักงานคณะกรรมการสิิทธิมนุ
ิ ษุ ยชนแห่่งชาติิ เพื่่อ�
สนัับสนุุนให้้ภาคธุุรกิิจในตลาดทุุนมีีองค์์ความรู้้�เกี่่ยว
�
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กัับหลัักการชี้้แ� นะว่่าด้้วยธุุรกิิจกัับสิิทธิมนุ
ิ ษุ ยชนของ
องค์์การสหประชาชาติิ (UNGPs) และนำสู่่�การปฏิิบัติั ิ
อย่่างเป็็นรููปธรรม รวมทั้้�งจััดตั้้�งคณะทำงานจััดทำ
หลัักสููตรอบรม “ธุุรกิิจกัับสิิทธิิมนุุษยชน สำหรัับ
ธุุ ร กิิ จ ในตลาดทุุ น ไทย” และสนัั บ สนุุ น ให้้ คณ ะ
นิิติิศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย เป็็นผู้้�จััดทำ
หลัักสููตรดัังกล่่าวในรายละเอีียด ซึ่่�งเป็็นการดำเนิิน
การตามแผนปฏิิบััติิการระดัับชาติิว่่าด้้วยธุุรกิิจกัับ
สิิทธิิมนุุษยชน ระยะที่่� 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) (แผน
NAP) ซึ่่ง� ก.ล.ต. เป็็นหนึ่่�งในหน่่วยงานรััฐที่่ไ� ด้้รับั มอบ
หมายภารกิิจจากรััฐบาล
		 - มีีบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือกัับสถาบััน
สิ่่�งแวดล้้อมไทย และองค์์กรธุุรกิิจเพื่่�อการพััฒนา
อย่่ า งยั่่� ง ยืืน ในการแลกเปลี่่� ย นองค์์ คว ามรู้้�และ
ประสบการณ์์ดำเนิินงาน ตลอดจนร่่วมจััดกิิจกรรม
เพื่่�อยกระดัับมาตรฐานให้้ภาคธุุรกิิจเติิบโตไปพร้้อม
กัับการทำประโยชน์์เพื่่�อสัังคมส่่วนรวม เป็็นส่่วน
สำคััญในการขัับเคลื่่�อนตลาดทุุนต่่อไป

ก.ล.ต. เสริิมสร้้างวััฒนธรรม
องค์์กรที่่�มุ่่�งสู่่�ความยั่่�งยืืน

	คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีีแนวนโยบายที่่�ได้้วาง
ไว้้ว่่า ก.ล.ต. ในฐานะเป็็นหน่่วยงานภาครััฐที่่�กำกัับ
ดููแลตลาดทุุน จึึงมีีความรัับผิิดชอบต่่อสาธารณชน
และควรถืือปฏิิบััติิตามหลัักธรรมาภิิบาลอย่่างเท่่า

เทีียมหรืือเข้้มงวดกว่่าหน่่วยงานภายใต้้การกำกัับ
ดููแล ดัังนั้้�น ก.ล.ต. จึึงให้้ความสำคััญกัับการพััฒนา
องค์์ ก รให้้ เ ข้้ ม แข็็ ง มีีศัั ก ยภาพพร้้ อ มรัั บ การ
เปลี่่�ยนแปลง และสามารถขัับเคลื่่�อนภารกิิจได้้ โดย
มุ่่�งพััฒนา 3 ด้้านสำคััญ คืือ (1) Resilient Workforce พนัั ก งานมีีความพร้้ อ มรองรัั บ ทิิ ศท างใน
อนาคต มีีวััฒนธรรม การทำงานแบบ Agile มุ่่�งเน้้น
ที่่�ผลสััมฤทธิ์์� การเรีียนรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้เท่่าทััน
(2) Responsive Regulator มีีข้้อมููลที่่เ� พีียงพอใน
การปฏิิบัติั หิ น้้าที่่เ� ชิิงรุุก และมีีโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้าน
เทคโนโลยีีที่่�มั่่�นคง ปลอดภััย (3) Reform of
Services ประชาชนและผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องมีีความ
เชื่่�อมั่่�น เข้้าถึึง ก.ล.ต. ได้้ และได้้รัับบริิการที่่�สะดวก
รวดเร็็ว โดยปรัับปรุุง Touch Points นำเทคโนโลยีี
ดิิจิทัิ ลั มาใช้้ประโยชน์์และยกระดัับบริิการเป็็น “SEC
Digital Services” รวมทั้้�งจะยกระดัับไปสู่่�การเป็็น
องค์์กรนวััตกรรม (Innovative Organization) เพื่่อ�
ให้้สามารถสร้้างนวััตกรรมใหม่่ ๆ ที่่�ตอบโจทย์์ตลาด
ทุุนมากยิ่่�งขึ้้�น
นอกจากนี้้� ก.ล.ต. ตระหนัักถึึงความสำคััญที่่�
ทุุกภาคส่่วนควรร่่วมมืือกัันแก้้ไขปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม
ที่่ทวีีคว
� ามรุุนแรงและส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจของ
ประเทศ ก.ล.ต. จึึงได้้รณรงค์์ให้้บุุคลากรทุุกระดัับ
เห็็นความสำคััญของการใช้้ทรััพยากรอย่่างรู้้�คุุณค่่า

และร่่วมมืือกัับองค์์กรภายนอกดำเนิินโครงการเพื่่�อ
ลดปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น โครงการถนนวิิภาวดีีฯ
ไม่่มีขี ยะ ที่่ร่� วมกั
่ บั บริิษัทั จดทะเบีียน/บริิษัทอื่
ั น่� ที่่ตั้้� ง�
อยู่่�บนถนนวิิภาวดีีรัังสิิต จััดการปััญหาขยะภายใน
องค์์กร โครงการคุุณดููแลป่่า เราดููแลคุุณ ก.ล.ต.
เป็็นหนึ่่�งใน “องค์์กรสีีเขีียวที่่�ยั่่�งยืืน” (Sustainable
Green Organization) ประกาศเจตนารมณ์์พร้้อม
ลงมืือทำเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการฟื้้�นฟููระบบนิิเวศของ
ประเทศไทย โครงการ “ก.ล.ต. ไม่่ทิ้้ง� กััน” เพื่่อ� ปลููก
ฝัั ง พฤติิ ก รรมในระดัั บ บุุ คค ลที่่� ส ามารถทำได้้ ง่่ า ย
ทำได้้จริิง ทำได้้ทุุกวััน และมีีตััวชี้้�วััดชััดเจน นำร่่อง
โดยผู้้�บริิหาร ผ่่านกิิจกรรมการปรัับพฤติิกรรมวิิธีีการ
จััดการขยะในชีีวิิตประจำวััน ด้้วยวิิธีี “3Rs” คืือ

“Reduce Reuse Recycle” เพื่่อ� มุ่่�งสนัับสนุุน SDG
5 เป้้ า หมาย ได้้ แ ก่่ SDG 6 การใช้้ น้้ ำอย่่ า งรู้้�
คุุ ณค่่ า SDG 12 การจัั ด สรรทรัั พย ากรอย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ SDG 13 การรัับมืือการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิอิ ากาศ SDG 14 การลดขยะพลาสติิก และ
SDG 15 การลดมลพิิ ษ บนภาคพื้้� น ดิิ น โดยเมื่่� อ
Upload รููปภาพจะได้้รับั คะแนน “หััวใจรัักษ์์โลก”
และคำนวณปริิมาณก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ (CO2)
ที่่� ล ดลง ก่่ อ นแปลงเป็็ น เงิิ น บริิ จ าคให้้ แ ก่่ มูู ล นิิ ธิิ
การจััดการทรััพยากรอย่่างยั่่�งยืืน

การก้้าวสู่่�อนาคตที่่�ยั่่�งยืืน แม้้อาจต้้องใช้้เงิินลงทุุนในช่่ วงเริ่่�มต้้น
แต่่ผลลััพธ์์ที่่�ตามมานั้้�นคุ้้�มค่่า และเป็็นทรััพย์์สิินที่่�มีีคุุณค่่ายิ่่�ง
ที่่�เราจะส่่งมอบให้้แก่่คนรุ่่�นต่่อไป
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Sustainable Development
Showcases :
� น
กลยุุ ทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่งยืื
(มิิติิด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม)

กลุ่่�มอุุ ตสาหกรรมเกษตร
และอุุ ตสาหกรรมอาหาร
Agro & Food Industry

บริิษััท อายิิโนะโมะโต๊๊ะ (ประเทศไทย) จำำ�กััด

การดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร

จากจุุดเริ่่มต้
� น้ ธุุรกิิจ “อายิิโนะโมะโต๊๊ะ” ในการ
ค้้นพบ “รสชาติิอููมามิิ หรืือ รสอร่่อยกลมกล่่อม”
เกิิดเป็็นอุุตสาหกรรมการผลิิตเครื่่�องปรุุงรสอููมามิิ
แห่่งแรก ณ ประเทศญี่่�ปุ่่�น ในปีี พ.ศ. 2452 ภายใต้้
ชื่่�อ “อายิิโนะโมะโต๊๊ะ” และได้้ขยายฐานการผลิิต
มายัังประเทศไทยในปีี พ.ศ. 2503 จนเติิบโตเป็็น
“กลุ่่�มบริิษััทอายิิโนะโมะโต๊๊ะในประเทศไทย” เพื่่�อ
ส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์คุุณภาพต่่าง ๆ มากมาย มุ่่�งเสริิม
สร้้ า งสัั ง คมสุุ ข ภาพดีี ดัั ง คำขวัั ญ ขององค์์ ก รที่่� ว่่ า
“กิินดีี มีีสุุข (Eat Well, Live Well)”
การดำเนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษัทั อายิิโนะโมะโต๊๊ะ
นั้้�น ได้้มีีส่่วนร่่วมในการแก้้ไขปััญหาทางสัังคมผ่่าน
ธุุรกิิจของเรามาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง ด้้วยแนวคิิดริเิ ริ่่มนี้้
� เ� อง
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ที่่� ช่่ วย สนัั บ สนุุ น ให้้ บ ริิ ษัั ท ฯ สามารถพัั ฒ นาและ
เจริิญเติิบโตได้้อย่่างมั่่�นคง เราเรีียกปณิิธานแนวคิิด
ริิเริ่่�มนี้้�ว่่า “อายิิโนะโมะโต๊๊ะสร้้างคุุณค่่าร่่วมกัับ
สัังคม  หรืือ ASV (The Ajinomoto Group
Creating Shared Value)” ซึ่่ง� สะท้้อนแก่่นสำคััญ
ของกิิจกรรมทางธุุรกิิจของเรา ที่่�มุ่่�งสร้้างคุุณค่่า
ร่่วมกับั สัังคม เพื่่อ� นำไปสู่่�การเป็็นบริิษัทผู้้�
ั ผลิิตอาหาร
ระดัับโลกอย่่างแท้้จริิง
เราได้้นำ ASV มาใช้้เป็็นแนวทางในการดำเนิิน
ธุุรกิิจ เพื่่อ� ให้้บรรลุุเป้้าหมายและวิิสัยทั
ั ศน์
ั ์ พร้้อมขัับ
เคลื่่� อ นกลยุุ ทธ์์ ก ารพัั ฒ นาอย่่ า งยั่่� ง ยืืนทั้้� ง ด้้ า น
เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม

มิิติิด้้านเศรษฐกิิจ
ภายใต้้หลัักปรััชญาเดีียวกัันทั่่�วโลกที่่ว่� า่ “เราจะ
สร้้างคุุณภาพชีีวิติ ที่่�ดีขึ้้ี น� แก่่ผู้้�คนทั่่ว� โลก ด้้วยความ
มุ่่�งมั่่�นพััฒนาความก้้าวหน้้าที่่�สำคััญด้้านอาหาร
และสุุขภาพและโดยทุ่่�มเททำงานเพื่่�อชีีวิิตของ
ทุุกคน” เราให้้ความสำคััญกัับการพััฒนาทรััพยากร
บุุ คค ลอัั น เป็็ น ปัั จ จัั ย ในการขัั บ เคลื่่� อ นธุุ ร กิิ จ ของ
องค์์กร เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายทางธุุรกิิจและเจริิญ
เติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืน ผ่่านการปลููกฝัังจิิตสำนึึกที่่ดีี� ให้้กับั
พนัักงานในด้้านต่่าง ๆ อาทิิ
1) การกำหนดนโยบายกลุ่่�มอายิิโนะโมะโต๊๊ะ
(Ajinomoto Group Policy “AGP”) และ
วิิถีแี ห่่งกลุ่่�มอายิิโนะโมะโต๊๊ะ (Ajinomoto Group
Way) เพื่่�อเป็็นกรอบทััศนคติิ ค่่านิิยม หรืือแนวทาง
ในการทำงานที่่�ใช้้ทั่่�วกัันของพนัักงานกลุ่่�มอายิิโนะ
โมะโต๊๊ะทุุกคนเป็็นเสมืือนดีีเอ็็นเอของพนัักงานทั้้�ง
องค์์กร
2) การส่่ ง เสริิ ม การกำกัั บดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี  
(Good Corporate Governance) โดยได้้ต่่อ
ยอดมาจากวิิสััยทััศน์์พัันธกิิจ และค่่านิิยมของเรา

เพื่่อ� ให้้เกิิดการกำกัับดููแลกิิจการที่่ป� ฏิิบัติั ไิ ด้้จริิงอย่่าง
เป็็นรููปธรรม นอกจากนั้้�นได้้ร่วม
่ เป็็นสมาชิิกแนวร่่วม
ปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทย ในการต่่อต้้านการทุุจริิต
(CAC) ในเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2562 อีีกด้้วย
3) การบริิหารความเสี่่�ยง (Risk Management) เราได้้ระบุุความเสี่่ย� งและโอกาสที่่เ� กี่่ยวข้
� อ้ ง
กัับความยั่่�งยืืนในการดำเนิินธุุรกิิจ โดยได้้จัดตั้้
ั ง� คณะ
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง (Risk Management
Committee) ซึ่่�งเป็็นองค์์กรภายใต้้คณะกรรมการ
บริิหาร การตอบสนองความเสี่่�ยงและโอกาสที่่�มีี
ผลกระทบทั่่�วทั้้ง� กลุ่่�ม เพื่่อ� ให้้เราตอบสนองต่่อวิิกฤต
ได้้ทัันท่่วงทีีและเหมาะสม
4) การส่่ ง เสริิ ม อาชีี ว อนามัั ย และความ
ปลอดภััย เราให้้ความสำคััญและพยายามอย่่างเต็็ม
ความสามารถในการป้้องกัันการบาดเจ็็บ เจ็็บป่่วย
และเสีียชีีวิิตจากการทำงานทั้้�งพนัักงานและคู่่�ธุุรกิิจ
ของเรา โดยได้้ประกาศใช้้กฎพิิทัักษ์์ชีีวิิต 12 ข้้อ
(Life Saving Rules) เพื่่อ� ให้้เกิิดการปฏิิบัติั แิ ละใส่่ใจ
อย่่างเข้้มงวดด้้านความปลอดภััยทั่่�วทั้้�งองค์์กร

มิิติิด้้านสัังคม

ภายใต้้ แ นวคิิ ด “Eat Well, Live Well
Partner” เรามุ่่�งสร้้ า งสัั ง คมกิิ นดีี มีี สุุ ข ผ่่ า น
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณภาพเพื่่�อตอบสนองความต้้องการ
และสร้้างความพึึงพอใจให้้กัับผู้้�บริิโภค โดยใช้้องค์์
ความรู้้�ความเชี่่ยวช
� าญหลัักด้้านรสอููมามิิและกรดอะ
มิิโนในการต่่อยอดสู่่�ผลิิตภััณฑ์์ที่่�หลากหลายเพื่่�อ

สุุขภาพและยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�นของผู้้�คน
รวมถึึงริิเริ่่�มกิิจกรรมด้้านโภชนาการที่่�หลากหลาย
อาทิิ โครงการ Thailand Victory Project ที่่�มุ่่�ง
ส่่งเสริิมศัักยภาพของนัักกีีฬา โดยการสนัับสนุุน
ผลิิตภััณฑ์์ด้า้ นกรดอะมิิโน และองค์์ความรู้้�โปรแกรม
อาหารสำหรัับนัักกีีฬา หรืือ เมนููแห่่งชััยชนะ ให้้กัับ
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นัักกีีฬาทีีมชาติิไทย ตลอดจนร่่วมพััฒนาคุุณภาพ
ชีีวิิตของเยาวชน และสัังคมไทยผ่่านการส่่งมอบ
ผลิิตภััณฑ์์และสร้้างการตระหนัักรู้้�ด้้านโภชนาการ
อย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึงส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีให้้กัับ
ชุุมชนท้้องถิ่่�นผ่่านกิิจกรรมของสถานประกอบการ
ในแต่่ละโรงงาน
เรายัังเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของ
เกษตรกรไทยให้้ดีีขึ้้�นอย่่างยั่่�งยืืนตั้้�งแต่่ต้้นน้้ำ จนถึึง

ปลายน้้ำ ภายใต้้แนวคิิด “Thai Farmer Better Life
Partner” โดยส่่งเสริิมการใช้้เทคโนโลยีีสมััยใหม่่ให้้
กัับเกษตรกร
ให้้ความรู้้�ด้้านการปรัับปรุุงดิิน พััฒนาสายพัันธุ์์�
มัันสำปะหลััง ผลัักดัันให้้เกิิดการคุ้้�มครองความเสี่่ย� ง
ในด้้ า นสภาวะอากาศ (Weather Insurance
System) ให้้กัับเกษตรกรผู้้�ปลููกมัันสำปะหลัังเริ่่�ม
จากจัังหวััดกำแพงเพชร

มิิติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ภายใต้้แนวคิิด “Green Technology for
Better Earth Partner” เราทุ่่�มเทเพื่่�อสร้้างความ
ยั่่ง� ยืืนของโลก ผ่่านกระบวนการผลิิตและเทคโนโลยีี
ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมโดยมุ่่�งเน้้นใน 3 เรื่่�องหลััก
ได้้แก่่
1) ร่่ วมป้้ อ งกัั น การเปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ
อากาศของโลก ผ่่านการบููรณาการแนวคิิด เทคโนโลยีี
และกระบวนการผลิิตในทุุกขั้้�นตอน
เป้้าหมาย : ลดการปลดปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
จากกระบวนการผลิิตลง 50% จากปีี 2548 ภายใน
ปีี 2568 และจะใช้้ ป รัั บ สัั ดส่่ ว นการใช้้ พลัั ง งาน
ทั้้�งหมด จากพลัังงานหมุุนเวีียน 100 % ภายในปีี
2593

กิิจกรรมหลััก อาทิิ การผลิิตพลัังงานโดยใช้้
เชื้้�อเพลิิงชีีวมวลและพลัังงานแสงอาทิิตย์์ทดแทน
เชื้้อ� เพลิิงจากฟอสซิิล, การอนุุรักั ษ์์พลังั งาน, ปรัับปรุุง
กระบวนการผลิิตให้้ใช้้พลัังงานลดลง
2) การใช้้ทรัพย
ั ากรอย่่างยั่่ง� ยืืน โดยนำเอาหลััก
การ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) เข้้ามา
ประยุุกต์์ใช้้ตั้้�งแต่่กระบวนการรัับวััตถุุดิิบ การผลิิต
และการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพ
สููงสุุด การกำจััดอย่่างถููกวิิธีีและ ไม่่ส่่งผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม
เป้้ า หมาย 1 : ลดปริิ ม าณการใช้้ น้้ ำใน
กระบวนการผลิิตลง 92% เทีียบกัับปีี 2548 ภายใน
ปีี 2568

เทคโนโลยีีหม้้อต้้มไอน้้ำพลัังงานชีีวมวล เพื่่�อผลิิตพลัังงานเชื้้�อเพลิิงใช้้ภายในโรงงาน (ทดแทนการใช้้น้้ำมัันเตา)
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กิิจกรรมหลััก อาทิิ การพััฒนาเทคโนโลยีีการ
ผลิิตให้้มีีประสิิทธิภิ าพสููง , ปรัับกระบวนการผลิิตให้้
ง่่ายและไม่่ซ้้ำซ้้อน , นำหลััก 3R มาใช้้ในกระบวนการ
ผลิิตให้้มากที่่�สุุด
เป้้าหมาย 2 : ลดการสููญเสีียอาหารและของ
เสีีย (Food loss) ลง 50% เทีียบกัับปีี 2561 ภายใน
ปีี 2568
กิิจกรรมหลััก อาทิิ: การใช้้วัสั ดุุในกระบวนการ
ผลิิตโดยไม่่มีีของเสีีย, การจััดการซััพพลายเชนที่่�
เหมาะสมโดยใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล ,ลดของเสีียใน
กระบวนการจััดจำหน่่าย
เป้้าหมาย 3 : ลดการเกิิดของเสีีย (ขยะ) จาก
บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก 100% ภายในปีี 2573
กิิจกรรมหลััก อาทิิ : ลดการใช้้บรรจุุภััณฑ์์
พลาสติิก , เปลี่่�ยนบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกให้้สามารถ

นำกลัับมาใช้้ใหม่่ ( Recycle) ได้้ทั้้�งหมด
เป้้ า หมาย 4 : ไม่่ ฝัั ง กลบขยะพลาสติิ ก
อุุตสาหกรรม 100 % ภายในปีี 2565
กิิจกรรมหลััก อาทิิ ด้้วยแนวคิิด 3R  Reduce
– ลดการใช้้ (คิิดก่่อนใช้้)  Reuse – นำกลัับมาใช้้
ซ้้ำ (ใช้้แล้้วใช้้อีีก)  Recycle – นำกลัับมาใช้้ใหม่่
3) การใช้้กลไกการจััดซื้้�ออย่่างยั่่�งยืืน โดยให้้
ความสำคััญกัับการจััดหาวััตถุุดิิบและที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�
เป็็นมิิตรหรืือส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมให้้น้้อย
ที่่�สุุด
เป้้าหมาย : เปลี่่�ยนบรรจุุภััณฑ์์กระดาษที่่�ผลิิต
ตามมาตรฐาน FSC 100% ภายในปีี 2568 และ
เปลี่่�ยนการใช้้น้้ำมัันปาล์์มที่่�ได้้รัับมาตรฐาน RSPO
ภายในปีี 2568
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บริิษััท ดอยคำำ�ผลิิตภััณฑ์์อาหาร จำำ�กััด

การดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร
วิิ สัั ย ทัั ศ น์์ : เป็็ น ต้้ น แบบของธุุ ร กิิ จ เพื่่� อ สัั ง คม
ภายใต้้ศาสตร์์พระราชา ที่่พั� ฒ
ั นาสร้้างสรรค์์สินิ ค้้าจาก
ชุุมชนด้้วยคุุณภาพระดัับโลกเพื่่�อประโยชน์์-สุุขของ
สัังคมโดยรวม
พัันธกิิจ: “มุ่่�งมั่่�นพััฒนาคน” “หมายมั่่�นพััฒนา
องค์์กร” “เชื่่�อมั่่�นพััฒนาห่่วงโซ่่การผลิิต” “ตั้้�งมั่่�น
พัั ฒ นาผลตอบแทนคุุ ณค่่ า ” “ยึึ ดมั่่� น องค์์ คว ามรู้้�
ศาสตร์์พระราชา”
	ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 การเป็็นต้้นแบบธุุรกิิจเพื่่�อสัังคม
ภายใต้้ศาสตร์์พระราชา
	ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 พััฒนาสิินค้้าสุุขภาพที่่�เน้้นใช้้วััตถุุดิิบธรรมชาติิ
	ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3 พััฒนาสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพและการเกษตรที่่�มีีมาตรฐานระดัับโลก
	ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 การทำธุุรกิิจด้้วยใจ
	ยุุทธศาสตร์์ที่่� 5 มีีกำไรอย่่างสมเหตุุสมผล
	ยุุทธศาสตร์์ที่่� 6 การพััฒนา “ฅนดอยคำ” ให้้มีีคุุณภาพ

กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน

	พััฒนาสัังคมและชุุมชนตามหลััก “บ-ว-ร (ร)”
บ้้าน วััด โรงเรีียน และโรงงานหลวงอาหารสำเร็็จรููป
สอดคล้้องตามกรอบเป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน
(Sustainable Development Goals–SDGs) ของ
องค์์การสหประชาชาติิ (UN) โดยบููรณาการความ
ร่่วมมืือกัับหน่่วยงาน องค์์กรต่่าง ๆ ทั้้�งภาครััฐและ
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เอกชน พััฒนาชุุมชนต่่าง ๆ ได้้แก่่ ชุุมชนเขตราชเทวีี
กรุุงเทพมหานคร ชุุมชนโดยรอบโรงงานหลวงอาหาร
สำเร็็จรููปที่่� 1 (ฝาง) จัังหวััดเชีียงใหม่่ โรงงานหลวงฯ
ที่่� 2 (แม่่จััน) จัังหวััดเชีียงราย โรงงานหลวงฯ ที่่� 3
(เต่่ า งอย) จัั ง หวัั ด สกลนคร และโรงงานหลวงฯ
ที่่� 4 (ละหานทราย) จัังหวััดบุุรีีรััมย์์

มิิติิด้้านเศรษฐกิิจ
	ต้้นแบบธุุรกิิจเพื่่อ� สัังคมภายใต้้ศาสตร์์พระราชา
มุ่่�งเน้้นการสร้้างรายได้้สู่่�ชุุมชนเกษตรกรโดยรอบ
โรงงานหลวงฯ ทั้้�ง 4 แห่่ง ผ่่านการรัับซื้้อ� ผลผลิิต คิิด
เป็็นมููลค่่ารวม 287,191,256.31 บาท สมาชิิก
เกษตรกรผู้้�ได้้ รัั บ ผลประโยชน์์ จ ำนวน 678 คน
เกิิดการจ้้างงานประชากรในพื้้�นที่่�จำนวน 11,552
คน (ข้้อมููลรอบปฏิิทิินปีี 2563 เริ่่�ม 1 มกราคม ถึึง
31 ธัันวาคม 2563)

มิิติิด้้านสัังคม

	บููรณาการความร่่วมมืือเพื่่�อพััฒนาสัังคมของ
ชุุมชนโดยรอบโรงงานหลวงฯ ทั้้�ง 4 แห่่ง ตลอดจน
ชุุมชนเขตราชเทวีี ครอบคลุุมงานทั้้�ง 4 ด้้าน ดัังนี้้�;
ด้้านที่่� 1 ด้้านสุุขภาพ อาทิิ “โครงการพััฒนา
สุุขภาพชุุมชนและเกษตรกร” ผ่่านกิิจกรรมการตรวจ
สารเคมีีในเลืือดเกษตรกร ภายใต้้งานส่่งเสริิมการ
ปลููกพืืชของ บริิษััท ดอยคำผลิิตภััณฑ์์อาหาร จำกััด
โดยมุ่่�งมั่่�นให้้เกษตรกรพััฒนาผลผลิิตทางการเกษตร
ลดปริิมาณการใช้้สารเคมีีเพื่่�อความปลอดภััยของ
ผลผลิิตทางการเกษตร สร้้างสุุขภาวะทางร่่างกายที่่�

ดีีของเกษตรกรและผู้้�บริิโภคอย่่างยั่่�งยืืน โดยในปีี
2564 มีีเกษตรกรเข้้าร่่วมโครงการ จำนวน 45 ราย
ครอบคลุุมพื้้�นที่่� 83.75 ไร่่ พืืชส่่งเสริิม 3 ชนิิด ได้้แก่่
ฝรั่่�งสีีชมพูู มััลเบอร์์รีี และเสาวรส
ด้้านที่่� 2 วััฒนธรรมประเพณีี อาทิิ “โครงการ
วััดของเรา วััดของชุุมชน” ร่่วมสืืบสานประเพณีี
สำคััญทางพุุทธศาสนาและวััฒนธรรมชุุมชน โดย
“กิิจกรรมกฐิินดอยคำ” สามารถรวบรวมเงิินบริิจาค
เป็็นเงิิน 6,732,182.00 บาท (ข้้อมููลเงิินบริิจาค
ปีี 2559 – 2563) เพื่่�อนำไปปรัับปรุุงวััดในเขตพื้้�นที่่�
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ชุุมชนรอบโรงงานหลวงฯ ทั้้�ง 4 แห่่ง ให้้มีีระบบ
สาธารณููปโภคที่่�ดีี มีีเขตพุุทธาวาส สัังฆาวาส และ
ธรณีีสงฆ์์ที่ถู่� กู ต้้องตามพระธรรมวิินัยั และมีีภููมิทัิ ศน์
ั ์
ที่่ส� วยงามร่่มรื่น่� เป็็นศููนย์์รวมใจและพื้้�นที่่ท� ำกิิจกรรม
ชุุมชน สร้้างความร่่วมมืือระหว่่างคนดอยคำและ
ชุุมชน เพื่่�อเป็็นต้้นแบบการพััฒนาวััดอย่่างยั่่�งยืืน
ด้้านที่่� 3 ด้้านการศึึกษา อาทิิ “โครงการพััฒนา
ศัักยภาพผู้้�นำเยาวชน” ผ่่านกิิจกรรมอบรมให้้ความ
รู้้�เรื่่�องการพััฒนาสมรรถภาพทางร่่างกาย ให้้กัับ
นัักกีีฬาเยาวชนรอบโรงงานหลวงฯ ที่่� 1 (ฝาง) อีีกทั้้�ง
สนัับสนุุนการพััฒนาเยาวชนใน “โครงการทุุนการ
ศึึ ก ษาดอยคำ” โดยมอบทุุ น การศึึ ก ษาแก่่ ผู้้� นำ

เยาวชนที่่�มีีจิิตอาสาในเขตพื้้�นที่่�โดยรอบโรงงานหล
วงฯ เพื่่�อมุ่่�งเน้้นให้้เยาวชนนำความรู้้�ที่่�ได้้กลัับไป
พััฒนาชุุมชนบ้้านเกิิดของตนเองให้้เกิิดความยั่่�งยืืน
ปััจจุุบัันมีีนิิสิิตและนัักศึึกษาอยู่่�ระหว่่างศึึกษาใน
ระดัับอนุุปริิญญาและปริิญญาตรีี จำนวน 9 ทุุน
ด้้านที่่� 4 ด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ผ่่าน
กิิจกรรมงานชุุมชนสััมพันั ธ์์ เพื่่อ� สร้้างความสััมพันั ธ์์ที่่�
ดีีระหว่่างบริิษัทั ดอยคำผลิิตภััณฑ์์อาหาร จำกััด และ
ชุุมชนรอบโรงงานหลวงฯ อาทิิ สนัับสนุุนกิิจกรรม
การแข่่งขัันกีีฬา กิิจกรรมส่่งเสริิมสุุขภาพ กิิจกรรม
สภากาแฟ/ตุ้้�มโฮม และกิิจกรรมวััฒนธรรมประเพณีี
พื้้�นบ้้านของแต่่ละชุุมชน

มิิติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

	ดอยคำ พััฒนาสู่่�ธุุรกิิจสีีเขีียว โดย “กิิจกรรม
กฐิินสีีเขีียว” สร้้างการมีีส่่วนร่่วม และอบรมให้้ความ
รู้้� เรื่่อ� งการบริิหารจััดการขยะพลาสติิกแก่่ชาวชุุมชน
โดยรอบโรงงานหลวงฯ ซึ่่�งขวดพลาสติิก PET ที่่�
รวบรวมได้้นำไปผ่่านกระบวนการ Upcycling ทำ
เป็็นเส้้นใย ทัักทอเป็็นผลิิตภััณฑ์์ใช้้ในกิิจกรรมกฐิิน
ดอยคำ อาทิิ ไตรจีีวรพระสงฆ์์ 12 ชุุด ผลิิตจากขวด
พลาสติิก 720 ขวด ผ้้าคลุุมเก้้าอี้้� 100 ผืืน ผลิิตจาก
ขวดพลาสติิก 1,500 ขวด สำหรัับถวายให้้กัับวััด
รอบโรงงานหลวงฯ และอิิฐบล็็อกปููพื้้�นภายในวััดที่่�
ใช้้ขวดพลาสติิกเป็็นส่่วนผสม 9,646 ขวด เพื่่�อ
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เป็็นการสร้้างความตระหนัักถึึงความยั่่�งยืืนทางด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมของชุุมชน
กิิจกรรม  “เก็็บขวดแยก แลกชุุดกีีฬา” โดย
สร้้างการมีีส่่วนร่่วมของเยาวชนในพื้้�นที่่�บ้้านยาง
อำเภอฝาง จัังหวััดเชีียงใหม่่ และอบรมให้้ความรู้้�
เรื่่�องการบริิหารจััดการขยะพลาสติิกของชุุมชน ซึ่่�ง
ขวดพลาสติิก PETที่่�กลุ่่�มเยาวชนรวบรวมได้้จำนวน
9,237 ขวด ได้้นำไปผ่่านกระบวนการ Upcycling
เป็็นชุุดกีีฬาสำหรัับใช้้ในการแข่่งขัันกีีฬาของชุุมชน
จำนวน 200 ชุุด
กิิจกรรม “ทิ้้�ง เพื่่�อ ให้้” โดยดอยคำร่่วมเป็็น
จุุดรับั และรวบรวมขวดพลาสติิก PET จากชุุมชนเขต
ราชเทวีีและประชาชนทั่่� ว ไป เพื่่� อ มอบให้้ แ ก่่
“โครงการแยกขวดช่่วยหมอ” นำไปผลิิตเป็็นเส้้นใย
และตััดเป็็นชุุด PPE มอบให้้แก่่บุุคลากรทางการ
แพทย์์ใช้้ปฏิิบััติิงานในวิิกฤตการแพร่่ระบาดโรคติิด
เชื้้�อไวรััสโคโรนา (โควิิด-19) ซึ่่�งขวดพลาสติิก PET
ที่่�ได้้จากการรัับบริิจาค จำนวน 36,653 ขวด นำไป
ตััดเป็็นชุุด PPE ได้้ 1,322 ชุุด (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 1
กัันยายน 2564)

บริิษััท ไทยน้ำำ�ทิิพย์์ จำำ�กััด

การดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร
บริิ ษัั ท ไทยน้้ำทิิ พย์์ จำกัั ด ผู้้�ผลิิ ต และจัั ด
จำหน่่ า ยผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ภ ายใต้้ เ ครื่่� อ งหมายการค้้ า
จดทะเบีียนของเดอะโคคา-โคลา คััมปะนีี ก่่อตั้้�งขึ้้�น
ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2502 และตลอดระยะเวลากว่่า 60 ปีี
ที่่ไ� ทยน้้ำทิิพย์อ์ ยู่่�เคีียงคู่่�ประชาชนชาวไทย ได้้ดำเนิิน
ธุุรกิิจโดยผสานความยั่่�งยืืนในทุุกกระบวนการผลิิต
และมุ่่�งเน้้ น สร้้ า งคุุ ณค่่ า ร่่ วมกัั บ ทุุ ก ฝ่่ า ยที่่� มีีส่่ ว น
เกี่่�ยวข้้อง อีีกทั้้�งสร้้างความยั่่�งยืืนให้้กัับสัังคมในด้้าน
ต่่างๆ ผ่่านการทำงานและความร่่วมมืือกัับหน่่วยงาน
ภาครััฐ องค์์กรไม่่แสวงหาผลกำไร และชุุมชน โดย
เราเชื่่อ� ว่่า การทำงานที่่เ� กิิดจากความร่่วมมืือย่่อมก่่อ
ให้้เกิิดความยั่่�งยืืนแก่่ทุุกฝ่่าย

กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
เพราะ “น้้ำ” เป็็นทรััพยากรสำคััญและเป็็น
วััตถุุดิบิ หลัักของไทยน้้ำทิิพย์์ ไทยน้้ำทิิพย์ยึ์ ดึ หลัักการ
3Rs – Reduce, Recycle และ Replenish เพื่่�อ
การบริิหารจััดการทรััพยากรน้้ำอย่่างยั่่ง� ยืืนและตอบ
สนองต่่อนโยบายด้้านน้้ำของโคคา-โคลาในการคืืน
น้้ำสู่่�ชุุมชนและธรรมชาติิอย่่างปลอดภััยในปริิมาณ
เทีียบเท่่ า กัั บ ปริิ ม าณที่่� ใ ช้้ ใ นการผลิิ ต เครื่่� อ งดื่่� ม
ที่่ไ� ทยน้้ำทิิพย์์ เรานำน้้ำที่่ใ� ช้้ในกระบวนการผลิิต
เครื่่�องดื่่�มคืืนสู่่�ธรรมชาติิผ่่านการบำบััดน้้ำที่่�ใช้้แล้้ว

อย่่างเข้้มงวด จนได้้น้้ำสะอาดในระดัับที่่�สััตว์์น้้ำ
สามารถอาศััยอยู่่�ได้้ อีีกทั้้�งนำน้้ำที่่�ผ่่านการบำบััด
แล้้วกลัับมาใช้้ในกระบวนการอื่่�น ๆ นอกเหนืือจาก
การผลิิต อาทิิ รดน้้ำต้้นไม้้ ล้้างพื้้�นและรถขนส่่ง
เป็็นต้้น ซึ่่�งกระบวนการนำน้้ำกลัับมาใช้้นี้้� เป็็นส่่วน
หนึ่่�งในการลดปริิมาณน้้ำดิิบที่่ใ� ช้้ในกระบวนการผลิิต
ดัังกล่่าวไปแล้้วในเรื่่อ� ง Reduce จึึงถืือเป็็นสิ่่ง� จำเป็็น
ต่่ อ การอนุุ รัั ก ษ์์ ทรัั พย ากรน้้ำและภายใต้้ มูู ล นิิ ธิิ
โคคา-โคลา ประเทศไทย เราทำงานร่่วมกัับชุุมชน
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ที่่� 3 ของปีี พ.ศ. 2565 ซึ่่�งนอกจากจะช่่วยลดการใช้้
พลัั ง งานไฟฟ้้ า และ จะช่่ วย ลดการปล่่ อ ย
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ได้้มากกว่่า 9,000 ตััน/ปีี
นอกเหนืือจากกิิจกรรมด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ส่่ง
ผลดีีต่่ อ สัั ง คมและเศรษฐกิิ จ ในชุุ มช นแล้้ ว
ไทยน้้ำทิิ พย์์ มีี โครงการแข่่ ง ขัั น ฟุุ ต บอลเยาวชน
ชิิงชนะเลิิศแห่่งประเทศไทย โค้้กคััพ ที่่จั� ดขึ้้
ั น� ต่่อเนื่่อ� ง
ยาวนานกว่่า 42 ปีี (ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2522) ส่่งเสริิมให้้
ภาครััฐ และองค์์กรไม่่แสวงผลกำไรอย่่างใกล้้ชิดิ เพื่่อ� เยาวชนไทยใช้้เวลาออกกำลัังกายและสร้้างโอกาสสู่่�
ทำโครงการด้้านการจััดการน้้ำในชุุมชนต่่าง ๆ โดย การเป็็นนัักกีีฬาฟุุตบอลอาชีีพ
เน้้นพื้้�นที่่ที่� เ่� ป็็นแหล่่งเติิมน้้ำของแหล่่งน้้ำวััตถุุดิบิ ของ
โรงงาน ซึ่่�งสร้้างประโยชน์์ให้้แก่่คนไทยทั้้�งทางตรง
และทางอ้้อมกว่่า 1 ล้้านคน
นอกจากการบริิหารจััดการน้้ำแล้้ว โรงงานของ
ไทยน้้ำทิิพย์์ทุุกแห่่ง ให้้ความสำคััญในการการคััด
แยกและบริิหารจััดการขยะที่่�เกิิดจากกระบวนการ
ผลิิตและพฤติิกรรมต่่าง ที่่�เกิิดขึ้้�นในโรงงานมาโดย
ตลอด และในปีี พ.ศ.2548 ไทยน้้ำทิิพย์์ สำนัักงาน
ใหญ่่ จััดตั้้ง� โครงการธนาคารรีีไซเคิิลเพื่่อ� สิ่่ง� แวดล้้อม
และในช่่วงที่่�มีีการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อ
ขึ้้� น เพื่่� อ ให้้ พนัั ก งานของเราได้้ มีีส่่ ว นร่่ วม ในการ
คััดแยกขยะที่่�สามารถนำมารีีไซเคิิลได้้ในแต่่ละปีี ไวรััสโควิิด-19 ไทยน้้ำทิิพย์์จััดโปรเจค “ความสุุข”
เราสามารถนำขยะเข้้ า สู่่�กระบวนการรีีไซเคิิ ล ได้้ ที่่�ส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์ Coca-Cola และน้้ำดื่่�มน้้ำทิิพย์์
กว่่า 300,000 ลััง ให้้กับั ลููกค้้าทั่่�วประเทศในเขตพื้้�นที่่�
มากกว่่า 20,000 กิิโลกรััม
การรัับผิิดชอบ 63 จัังหวััด เพื่่�อสนัับสนุุนให้้ลููกค้้า
สามารถกลัับมาดำเนิินธุุรกิิจได้้อีีกครั้้�ง รวมถึึงช่่วย
กระตุ้้�นเศรษฐกิิจภายในชุุมชนให้้เกิิดการฟื้้�นตััว
ในระหว่่างที่่�การจััดหาวััคซีีนโควิิด-19 ยัังเป็็น
เรื่่�องเร่่งด่่วน ไทยน้้ำทิิพย์์ให้้ความสำคััญในความ
ปลอดภััยและสุุขอนามััยของพนัักงานและพัันธมิิตร
จึึงจััดซื้้อ� วััคซีีนทางเลืือกให้้กับั พนัักงานและพัันธมิิตร
ทั่่�วประเทศกว่่า 7,000 คน เพื่่�อช่่วยลดผลกระทบ
จากการติิดเชื้้�อในประเทศ และให้้พนัักงานอยู่่�ใน
ในปีี พ.ศ. 2564 ไทยน้้ำทิิพย์์เริ่่�มติิดตั้้�งระบบ สัังคมอย่่างปลอดภััย พร้้อมที่่จ� ะมอบความสุุขสดชื่่น�
โซลาร์์ขึ้้�นที่่�โรงงานรัังสิิต จ. ปทุุมธานีี และมีีแผนใน ด้้วยผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องดื่่�มที่่�มีีคุุณภาพแก่่คนไทยทั่่�ว
การติิดตั้้ง� ครบทุุกโรงงานทั่่�วประเทศภายในไตรมาส ทั้้�งประเทศในช่่วงสถานการณ์์ดัังกล่่าว
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กลุ่่�มอุุ ตสาหกรรม
ธุุรกิิจการเงิิน
Financials Industry

ธนาคารกสิิกรไทย จำำ�กััด (มหาชน)

การดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร

	ธนาคารกสิิกรไทยดำเนิินธุุรกิิจตามหลัักการ
ธนาคารแห่่งความยั่่�งยืืน (Sustainable Banking)
ภายใต้้การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและการบริิหาร
ความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสม รวมทั้้�งสร้้างความสมดุุลทั้้�ง
ในมิิติเิ ศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่ง� แวดล้้อม เพื่่อ� ให้้บรรลุุ
เป้้าหมายในการเจริิญเติิบโตและสร้้างผลตอบแทน
อย่่างยั่่�งยืืนในระยะยาวให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย
ส่่งผลให้้ธนาคารกสิิกรไทยเป็็นสถาบัันการเงิินชั้้น� นำ
ของประเทศไทยที่่� มีีคว ามแข็็ ง แกร่่ ง และมีีความ
ตระหนัั ก ถึึ ง ความรัั บ ผิิ ดช อบต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ มและ
สัังคม
แม้้ว่า่ สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด
19 จะส่่งผลกระทบวงกว้้างต่่อระบบเศรษฐกิิจ สัังคม
และวิิถีีชีีวิติ ของคนในสัังคมทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม
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ธนาคารยัังคงยึึดมั่่�นในการดำเนิินงานตามหลัักการ
ธนาคารแห่่งความยั่่�งยืืนด้้วยความห่่วงใยต่่อผู้้�ได้้รัับ
ผลกระทบ โดยให้้ความช่่วยเหลืือลููกค้้ากลุ่่�มต่่าง ๆ
ผ่่านหลากหลายมาตรการเพื่่�อประคัับประคองให้้
ลููกค้้าทั้้�งกลุ่่�มลููกค้้าบุุคคลและลููกค้้าธุุรกิิจสามารถ
นำพาองค์์กรและดููแลพนัักงานของตนให้้สามารถ
ผ่่านพ้้นวิิกฤติิไปได้้ ด้้วยความเชื่่�อมั่่�นว่่าการพััฒนา
อย่่ า งยั่่� ง ยืืนจะช่่ วย ลดความเสี่่� ย งควบคู่่�ไปกัั บ
การสร้้างโอกาสทางธุุรกิิจในระยะยาว
	ธนาคารนำปรััชญาการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืนมาเป็็น
แนวคิิ ด หลัั ก ในการดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ ตั้้� ง แต่่ วิิ สัั ยทัั ศน์์
นโยบาย ค่่านิิยมหลััก และยุุทธศาสตร์์ ซึ่่ง� ครอบคลุุม
ทั้้�ง 3 มิิติิ คืือ เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อ
ขัับเคลื่่�อนให้้การดำเนิินงานของธนาคารสอดคล้้อง
กัั บ หลัั ก เกณฑ์์ แ ละมาตรฐานด้้ า นความยั่่� ง ยืืนใน
ระดัับประเทศและระดัับสากลตอบสนองต่่อเป้้า
หมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนขององค์์กรสหประชาชาติิ
(United Nations Sustainable Development
Goals: UN SDGs) และความตกลงปารีีสว่่าด้้วยการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (Paris Agreement)
โดยคณะกรรมการธนาคารได้้ทบทวนและอนุุมััติิ
กรอบนโยบายการดำเนิินงานด้้านการพััฒนาอย่่าง
ยั่่� ง ยืืนเป็็ น ประจำทุุ ก ปีี เ พื่่� อ ให้้ ทุุ ก หน่่ วย งานของ

ธนาคารนำไปปฏิิบัติั เิ ป็็นรููปธรรม และมอบหมายให้้
คณะกรรมการกํํ า กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การทํํ า หน้้ า ที่่� ดูู แ ล
การดํํ า เนิิ น งานด้้ า นการพัั ฒ นาอย่่ า งยั่่� ง ยืืน เพื่่� อ
กํําหนดแนวทางพิิจารณาทบทวน ติิดตามผลการ
ดํําเนิินงาน และรายงานต่่อคณะกรรมการธนาคาร
โดยมีีคณะอนุุกรรมการพััฒนาเพื่่�อความยั่่�งยืืนทำ

หน้้าที่่พิ� จิ ารณาเห็็นชอบทิิศทางและแผนการดำเนิิน
งานให้้ เ ป็็ น ไปตามกรอบนโยบายที่่� ท างคณะ
กรรมการธนาคารกำหนดไว้้ นอกจากนี้้� ธนาคารยััง
กำหนดเป้้าหมายด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนทั้้�งใน
ระยะสั้้น� และระยะยาวเพื่่อ� เป็็นตััวชี้้วั� ดั ให้้การดำเนิิน
งานเป็็นรููปธรรม โดยมีีผลการดำเนิินงาน ดัังนี้้�

มิิติิด้้านเศรษฐกิิจ

	ธนาคารกำหนดเป้้าหมายในการเป็็นธนาคารที่่�
รัับผิิดชอบเพื่่�อสร้้างผลตอบแทนอย่่างยั่่�งยืืน โดยได้้
ร่่ วมกัั บ บริิ ษัั ท ในแพลตฟอร์์ มอีีค อมเมิิ ร์์ ซ พัั ฒ นา
ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ ที่่�ตอบสนองวิิถีีชีีวิิตในยุุค

ปััจจุุบััน ผ่่านการพััฒนาฟัังก์์ชั่่�นบน K PLUS อย่่าง
ต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้สามารถใช้้บริิการได้้อย่่างสะดวก
สบายทุุกที่่�ทุุกเวลา การเปิิดตััวแพลตฟอร์์มต่่าง ๆ
ได้้แก่่ ขุุนทอง, MAKE by KBank, Eatable, FinVest
และ LINE BK การพััฒนาช่่องทางการให้้บริิการที่่�
ครอบคลุุ ม ลูู ก ค้้ า ทุุ ก กลุ่่�ม และการเดิิ น หน้้ า
ยุุทธศาสตร์์การเป็็นธนาคารแห่่งภููมิิภาค อีีกทั้้�งการ
ให้้สินิ เชื่่อ� และการลงทุุนยัังคงพิิจารณาประเด็็นด้้าน
สิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล (ESG) และผลััก
ดัันให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงในสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
ที่่�ยั่่�งยืืนอย่่างเป็็นรููปธรรม

มิิติิด้้านสัังคม
โรคโควิิด 19 การให้้ความรู้้�ทางการเงิินแก่่เยาวชน
ผ่่านเว็็บไซต์์ AFTERKLASS โครงการน่่านเพาะพัันธุ์์�
ปััญญา การสนัับสนุุนให้้พนักั งานร่่วมทําํ กิิจกรรมจิิต
อาสาภายใต้้โครงการทํําทุุกวััน เป็็นวัันทํําดีีทํําได้้ การ
ดููแลด้้านชีีวอนามััยตามหลัักเกณฑ์์ของกระทรวง
สาธารณสุุขเพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่าลููกค้้าที่่เ� ข้้ามาใช้้บริิการที่่�
สาขามีีความปลอดภััย รวมถึึงพนัักงานของธนาคาร
ก็็ มีีคว ามปลอดภัั ย และมีีความสุุ ข ในการทำงาน
นอกจากนี้้� ธนาคารยัังจััดให้้มีีทรััพยากรที่่�เพีียงพอ
ต่่ อ การปฏิิ บัั ติิ ง านจากที่่� อ ยู่่�อาศัั ย ของพนัั ก งาน
	ธนาคารกำหนดเป้้าหมายการเป็็นพลเมือื งที่่รั� บั เพื่่� อ ให้้ พนัั ก งานทุุ ก คนมีีความปลอดภัั ย จาก
ผิิดชอบเพื่่�อสร้้างสัังคมที่่�ยั่่�งยืืน ผ่่านโครงการต่่าง ๆ การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
อาทิิ การให้้ความช่่วยเหลืือลููกค้้าในสถานการณ์์
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มิิติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

	คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้้ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารทำหน้้าที่่เ� ป็็น Chief Environmental Officer เพื่่� อขัั บ เคลื่่�อนการดำเนิินงานด้้าน
สิ่่� ง แวดล้้ อ มของธนาคารให้้ บ รรลุุ ผ ลสำเร็็ จ โดย
กำหนดเป้้าหมายให้้ธนาคารเป็็นผู้้�พิิทัักษ์์และรัักษา
สิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อสร้้างสัังคมคาร์์บอนเป็็นศููนย์์ โดย
ธนาคารถืือเป็็ น ธนาคารพาณิิ ชย์์ ไ ทยแห่่ ง แรกที่่�
ชดเชยคาร์์บอนเพื่่�อให้้การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ขององค์์กรเท่่ากัับศููนย์์ (Carbon Neutral) นอกจาก
นี้้� ธนาคารยัังเป็็นต้้นทางในการหยุุดและไม่่สนัับสนุุน
ธุุรกิิจที่่�สร้้างผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ด้้วยการนำ
ปััจจััยด้า้ นสิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล (ESG)
มาเป็็นเกณฑ์์ในการพิิจารณาสิินเชื่่�อและการลงทุุน
เพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�ธนาคารจะไปสนัับสนุุน
ธุุรกิิจที่่�ทำลายสิ่่�งแวดล้้อมตั้้�งแต่่ต้้นทาง แต่่ในขณะ
เดีียวกัันก็็ส่่งเสริิมภาคเอกชนที่่�ดำเนิินธุุรกิิจแบบ
Bioeconomy, Circular Economy and Green
Economy: BCG Model ด้้วยการให้้สิินเชื่่�อและ
ลงทุุนแก่่ภาคธุุรกิิจเหล่่านี้้�
นอกจากนี้้� ธนาคารได้้เข้้าร่่วมลงนามรัับใน
“หลัักการธนาคารที่่�รัับผิิดชอบ” ของสำนัักงาน
โครงการสิ่่� ง แวดล้้ อ มแห่่ ง สหประชาชาติิ ว่่ า ด้้ วย
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ข้้อริิเริ่่มด้
� า้ นการเงิิน หรืือ UNEP FI และเข้้าร่่วมเป็็น
ผู้้�สนัับสนุุนอย่่างเป็็นทางการของกรอบการเปิิดเผย
ข้้อมููลทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสภาพภููมิิอากาศ
(Task Force on Climate-related Financial
Disclosures (TCFD) Supporter) เพื่่�อพััฒนาการ
ดำเนิิ น งานของธนาคารให้้ เ ป็็ น ไปตามมาตรฐาน
สากล
	ความยั่่�งยืืนไม่่ใช่่การแข่่งขัันแต่่เป็็นสิ่่�งที่่�ต้้อง
อาศัั ยคว ามร่่ วม มืื อ จากทุุ ก ภาคส่่ ว นทั้้� ง ใน
อุุตสาหกรรมเดีียวกัันและข้้ามอุุตสาหกรรม รวมทั้้�ง
หน่่วยงานทางการต่่าง ๆ ไม่่สามารถทำคนเดีียวหรืือ
ทำเพีียงองค์์กรเดีียวได้้ โดยธนาคารในฐานะสถาบััน
การเงิินที่่�เป็็นตััวกลางในการจััดสรรเงิินทุุนในระบบ
เศรษฐกิิจมีีหน้้าที่่ที่� ต้่� อ้ งสร้้างคุุณค่า่ ที่่ยั่่� ง� ยืืนในที่่ที่� เ่� รา
อยู่่� ไม่่ใช่่เป็็นเพีียงสถาบัันทางการเงิินที่่�ตอบโจทย์์
ทางการเงิินเท่่านั้้�น แต่่เป็็นผู้้�ร่วมขั
่ บั เคลื่่อ� นเศรษฐกิิจ
และเป็็นผู้้�นำในการสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงให้้แก่่
สัังคมให้้เกิิดการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ตลอดจนช่่วย
ผลัักดัันและเป็็นแรงจููงใจให้้ภาคส่่วนอื่่�น ๆ ดำเนิิน
งานในทิิ ศท างที่่� น ำไปสู่่�การพัั ฒ นาอย่่ า งยั่่� ง ยืืน
อย่่างเป็็นรููปธรรม

ธนาคารกรุุงไทย จำำ�กััด (มหาชน)

การดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร

“ธนาคารกรุุงไทย” ครบรอบ 55 ปีี รวมใจ
คนกรุุงไทย เคีียงข้้างไทย สู่่�ความยั่่�งยืืน เดิินหน้้า
พััฒนาบริิการดิิจิิทััล ตอบโจทย์์การทำธุุรกิิจยุุคใหม่่
เชื่่�อมต่่อภาครััฐกัับประชาชนทุุกกลุ่่�ม เพื่่�อเตรีียม
ความพร้้อมสำหรัับการเข้้าสู่่� Digital Economy เต็็ม
รูู ป แบบในอนาคต ธนาคารได้้ ขัั บ เคลื่่� อ นแผน
ยุุทธศาสตร์์คู่่�ขนาน ได้้แก่่ แบบเรืือบรรทุุกเครื่่อ� งบิิน
ซึ่่�งเป็็นการดำเนิินธุุรกิิจแบบดั้้�งเดิิม เช่่น การดููแล
ธุุรกิิจคุุณภาพสิินเชื่่�อ นำเทคโนโลยีีมาใช้้ในการให้้
บริิ ก าร ต่่ อ ยอดธุุ ร กิิ จ จากลูู ก ค้้ า ของคู่่�ค้้ า ในทุุ ก

ภาคส่่วน และแบบเรืือเร็็ว ดำเนิิน
ธุุรกิิจรููปแบบใหม่่ทำงานแบบ Agile
วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลบนดิิจิทัิ ลั แพลตฟอร์์ม
ต่่อยอดธุุรกิิจจากคู่่�ค้้าของลููกค้้า ซึ่่�ง
เป็็นที่่�มาของการจััดตั้้�ง บริิษััท อิินฟิินิิ
ธััส บาย กรุุงไทย จำกััด เน้้นให้้บริิการ
ด้้านการพััฒนานวััตกรรมและดิิจิิทััล
แพลตฟอร์์มต่่าง ๆ เพื่่�อเข้้าสู่่� Open
Banking, Virtual Digital Banking
Service รวมถึึง New Business
Model อย่่างเต็็มรููปแบบ พร้้อมนำ
นวัั ต กรรมมาช่่ วย ลดความเหลื่่� อ มล้้ำ เกิิ ดคว าม
โปร่่ ง ใสในทุุ ก ขั้้� น ตอนของธุุ ร กรรมด้้ า นการเงิิ น
สอดคล้้ อ งกัั บ การเป็็ น ธนาคารต้้ น แบบคุุ ณธ รรม
สร้้ า งวัั ฒ นธรรมองค์์ ก รที่่� ไ ม่่ ท นต่่ อ การทุุ จ ริิ ต
มีีคุุณธรรมอััตลัักษณ์์ 5 ส ได้้แก่่ สร้้างสรรค์์ สััตย์์ซื่่�อ
สำเร็็จ สามััคคีี และสัังคม เพื่่�อนำไปปฏิิบััติิใช้้ควบคู่่�
ไปกัับคุุณธรรม ส่่งผลให้้เกิิดการพััฒนางานที่่ส� ามารถ
ตอบโจทย์์ความต้้องการของลููกค้้า สัังคมและสิ่่�ง
แวดล้้อมได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและนำไปสู่่�ความ
ยั่่�งยืืนในที่่�สุุด
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มิิติิด้้านเศรษฐกิิจ
ในฐานะธนาคารพาณิิชย์์ของรััฐและเป็็นหน่่วย
งานที่่�มีีรััฐเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ กรุุงไทยพร้้อมเคีียงข้้าง
คนไทยและสัังคมไทยในทุุกวิิกฤต เป็็นเสาหลัักของ
เศรษฐกิิจชาติิ สนัับสนุุนนโยบายของรััฐ ตามวิิสััย
ทััศน์์ Growing Together for Sustainability
“เคีียงข้้างไทย สู่่�ความยั่่�งยืืน” และในยุุคดิจิิ ทัิ ลั ดิิสรััป
ชััน กรุุงไทยขยายขีีดความสามารถในการให้้บริิการ
ดิิจิิทััล ไม่่ว่่าจะเป็็นการขยายบริิการ Krungthai
NEXT , Krungthai Connext และเป๋๋าตัังที่่�เป็็น
Open Banking Platform ผลัักดัันให้้ธนาคารก้้าว
ขึ้้�นมาเป็็นผู้้�นำด้้านดิิจิิทััลแบงก์์กิ้้�ง นำเทคโนโลยีีทััน
สมััยเชื่่อ� มโยงเข้้ากัับ 5 Ecosystems เพิ่่�มปฏิิสัมพั
ั นั ธ์์
ระหว่่างธนาคารและลููกค้้า มีีเสถีียรภาพมากขึ้้น� ด้้วย
แพลตฟอร์์มที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในประเทศ
1. กลุ่่�มหน่่วยงานภาครััฐ เชื่่อ� มโยงบริิการทางการ
เงิินจากภาครััฐสู่่�ประชาชน อาทิิ โครงการ เราไม่่ทิ้้ง�
กััน ช่่องทางลงทะเบีียนรัับเงิินเยีียวยาจากโควิิด-19
โครงการไทยชนะ โครงการคนละครึ่่�ง
2. กลุ่่�มการชำระเงิิ น พัั ฒ นาแอปพลิิ เ คชัั น
Krungthai NEXT นำเทคโนโลยีีชั้้�นนำระดัับโลก

อย่่าง Cloud Native มามอบที่่สุ� ดุ แห่่งประสบการณ์์
ด้้านเทคโนโลยีี 3S ได้้แก่่ Scalability Stability และ
Security พััฒนาแอปเป๋๋าตัังอย่่างต่่อเนื่่�องจนเป็็น
G-Wallet ที่่�สมบููรณ์์แบบ พััฒนา Thailand VRT
Application นำเทคโนโลยีีบล็็อกเชนมาใช้้ตรวจ
สอบข้้อมููลใบเสร็็จรัับเงิิน บริิการรัับชำระเงิินค่่า
ธรรมเนีียมต่่าง ๆ
3. กลุ่่�มการรัั ก ษาพยาบาลและสุุ ข ภาพนำ
Krungthai Digital Health Platform พััฒนาระบบ
สาธารณสุุขสู่่� Smart Hospital อำนวยความสะดวก
ให้้กัับประชาชนในการใช้้บริิการโรงพยาบาล
4. กลุ่่�มสถาบัันการศึึกษาและนัักเรีียน พััฒนา
University Application เชื่่�อมโยงระบบการทำ
ธุุ ร กรรมดิิ จิิ ทัั ล ของธนาคารกัั บ ทุุ ก กิิ จ กรรมในรั้้� ว
มหาวิิทยาลััยไว้้ในที่่�เดีียว
5. กลุ่่�มระบบขนส่่ง จัับมืือกัับพัันธมิิตรพััฒนา
ระบบการชำระค่่าโดยสารให้้ทัันสมััย พร้้อมเข้้าสู่่�
สัังคมไร้้เงิินสด อาทิิ บััตรเดบิิตแมงมุุม บััตร M-Pass
บััตร BMTA Contactless Prepaid

มิิติิด้้านสัังคม

โครงการกรุุงไทยรัักชุุมชนทั่่�วไทย โดยธนาคาร
ได้้ริเิ ริ่่มด
� ำเนิินโครงการกรุุงไทยรัักชุุมชนทั่่�วไทยในปีี
2562 ด้้วยธนาคารมองเห็็นความสำคััญในการพััฒนา
ชุุมชนให้้เข้้มแข็็ง โดยยึึดหลัักการพึ่่�งพาตนเองลด
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การพึ่่� ง พิิ ง ภายนอก ด้้ วย การคำนึึ ง ถึึ ง ศัั ก ยภาพ
ทรััพยากร ภููมิิปััญญา วิิถีีชีีวิิต วััฒนธรรม และสิ่่�ง
แวดล้้อมในท้้องถิ่่�นเป็็นหลััก ที่่�สอดคล้้องกัับแผน
พััฒนาเศรษฐกิิจของชาติิ ในการสร้้างชุุมชนเข้้มแข็็ง
รวมถึึ ง น้้ อ มนำปรัั ช ญาของเศรษฐกิิ จพอเพีียงมา
ประยุุกต์์ใช้้ในการพััฒนา ให้้เกิิดความสมดุุล มีีความ
เข้้มแข็็งจากภายใน โดยคนในชุุมชนได้้มาร่่วมกันั คิิด
ร่่วมกำหนดแนวทาง และกิิจกรรมการพััฒนาของ
ชุุมชนโดยธนาคาร สามารถนำจุุดแข็็งของธนาคาร
ทั้้�งในด้้านความรู้้�ทางด้้านการเงิิน ผลิิตภััณฑ์์ และ

บริิการทางการเงิินไปตอบสนองความต้้องการของ
ชุุมชน ผ่่านการดำเนิินงานของสาขาในแต่่ละพื้้�นที่่�
และการทำงานร่่วมกับั Partner ที่่มีีคว
� ามเชี่่ยวช
� าญ
ในด้้านต่่าง ๆ เพื่่อ� พััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของชุุมชน และ
ส่่งเสริิมให้้ชุุมชนเกิิดความยั่่�งยืืน แต่่เนื่่�องด้้วยในปีี
2563 มีีการแพร่่ ร ะบาดของเชื้้� อ ไวรัั ส โควิิ ด -19
แผนการพััฒนาก็็มีีการวิิเคราะห์์ และปรัับเปลี่่ย� นให้้
เหมาะสมกัับสถานการณ์์ปัจั จุุบันั ที่่มีี� การแพร่่ระบาด
ของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 โดยมุ่่�งเน้้นพััฒนาไปในด้้าน

ของผลิิตภััณฑ์์ของชุุมชนไม่่ว่่าจะเป็็นการเพิ่่�มมููลค่่า
ให้้กับั ผลิิตภััณฑ์์ของชุุมชนช่่องทางการจำหน่่าย รวม
ถึึงมีีการประชาสััมพัันธ์์ผ่่านสื่่�อต่่าง ๆ ของธนาคาร
เพื่่� อ ให้้ ชุุ มช นสามารถมีีรายได้้ จ ากการจำหน่่ า ย
ผลิิตภััณฑ์์ชุมช
ุ น ในช่่วงสถานการณ์์ปัจั จุุบันั เมื่่อ� การ
แพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ทุุเลาลง ธนาคาร
มีีแผนจะประชาสััมพัันธ์์การท่่องเที่่�ยวให้้กัับชุุมชน
เพื่่�อช่่วยกระตุ้้�นการท่่องเที่่�ยวให้้กัับชุุมชนต่่าง ๆ
ควบคู่่�กัับการประชาสััมพัันธ์์ผลิิตภััณฑ์์ของชุุมชน

มิิติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

โครงการ กรุุ ง ไทยรัั ก สิ่่� ง แวดล้้ อ ม “ภายใต้้
แคมเปญ กรุุงไทย RELIFE เปลี่่�ยนคืืน ฟื้้�นชีีวิิต” สิ่่�ง
สำคััญคืือ การปรัับเปลี่่ย� นพฤติิกรรมของพนัักงานใน
การ ซื้้อ� แต่่น้อ้ ยสั่่�งแต่่พอดีี เพื่่อ� ลดปริิมาณเศษอาหาร
แต่่หากเมื่่�อมีีเศษอาหารที่่�เหลืือจะต้้องมีีกรรมวิิธีี
กำจััดที่่�ไม่่เป็็นพิิษต่่อสิ่่�งแวดล้้อม จึึงนำนวััตกรรม
เครื่่� อ งแปรรูู ป เศษอาหารเป็็ น ดิิ น มาแปรรูู ป เศษ
อาหารที่่เ� หลืือจากห้้องอาหารวายุุภักั ษ์์ ทำให้้ปัจั จุุบันั
สามารถกำจััดเศษอาหารได้้ 100% ถืือว่่าเป็็นการ
ช่่วยลดขยะ ลดมลพิิษทางสิ่่�งแวดล้้อมอีีกด้้วย
รวมถึึงได้้นำเทคโนโลยีีเข้้ามา Digitize ระบบ
การทำงานเพื่่� อ ลดการใช้้ ก ระดาษ ทั้้� ง การนำ
เทคโนโลยีี E-Slip & E-Signature มาใช้้ในการทำ
ธุุรกรรมในสาขา ระบบยืืนยัันตััวตนโดยการเสีียบ
บััตรประชาชน (Dip Chip) เพื่่�อความสะดวกในการ

ให้้บริิการ รวมถึึงได้้มีีการเปลี่่�ยนหลอด LED และ
เครื่่�องปรัับอากาศ เบอร์์ 5 เพื่่�อประหยััดพลัังงานใน
121 สาขา
โครงการ Koh Tao, Better Together ธนาคาร
กรุุงไทย ร่่วมกับั UNDP ประเทศไทย มููลนิิธิรัิ กั ษ์์ไทย
ร่่วมกัันจััดโครงการ Koh Tao, Better Together
โดยการร่่วมระดมทุุน ผ่่าน QR E-Donation "มููลนิิธิิ
รัักษ์์ไทย UNDP กรุุงไทยรัักเกาะเต่่า" เพื่่อ� สร้้างอาชีีพ
ช่่วยเหลืือคนในชุุมชนเกาะเต่่าที่่ไ� ด้้รับั ผลกระทบจาก
วิิกฤตโควิิด 19 โดยจ้้างชาวเรืือให้้ทำความสะอาด
ชายหาดและปลููกจิิตสำนึึกให้้อนุุรักั ษ์์สิ่่ง� แวดล้้อมให้้
เกิิดความยั่่�งยืืน ซึ่่�งในปััจจุุบััน มีีการจััดกิิจกรรม Big
Cleaning Day เป็็นการเตรีียมความพร้้อมรองรัับ
การท่่องเที่่ยว
� และฟื้้น� ฟููเศรษฐกิิจในเกาะเต่่าให้้กลัับ
มาคึึกคัักอีีกครั้้�ง
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ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)

การดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร
	ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จํํากััด (มหาชน) เป็็น
ธนาคารที่่ใ� ห้้บริิการทางการเงิินครบวงจรชั้้น� นํําของ
ประเทศ และเป็็นธนาคารไทยแห่่งแรกที่่อ� ยู่่�เคีียงข้้าง
สัังคมไทยมาตลอด 114 ปีี โดยธนาคารมีีบริิษััทใน
เครืือที่่�มีีความมุ่่�งมั่่�นร่่วมในการสร้้างสรรค์์และนํํา
เสนอผลิิตภััณฑ์์และบริิการทางการเงิินเพื่่�อตอบ
สนองความต้้องการของลููกค้้าทุุกกลุ่่�มอย่่างครบวงจร
นอกจากนี้้� ธนาคารยัังมีีธนาคารในเครืือ สาขา และ
สํํ า นัั ก งานตัั ว แทนในต่่ า งประเทศ เพื่่� อ เชื่่� อ มต่่ อ
ศัักยภาพการค้้าและการลงทุุนในภููมิิภาคอีีกด้้วย

กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
เส้้นทางการธนาคารที่่�ยั่่�งยืืนของธนาคารไทย
พาณิิชย์์ ขัับเคลื่่�อนด้้วยความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเสริิมสร้้าง
ความมั่่� น คงทางเศรษฐกิิ จ และคุุ ณค่่ า ทางสัั ง คม
ควบคู่่�ไปกัับการดํํารงไว้้ซึ่่ง� คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม ภาย
ใต้้พัันธกิิจ ‘การดํํารงอยู่่�ของเราเพื่่�ออนาคตที่่�ยั่่�งยืืน
ของทุุกคน’ (Our Presence Contributes to the
Better Future for All) และกรอบยุุทธศาสตร์์
3 เสาหลัั ก อัั น ประกอบด้้ วย การเงิิ น ที่่� ยั่่� ง ยืืน
(Sustainable Finance) สัั ง คมแห่่ ง คุุ ณค่่ า
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(Creating Social Impact) และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อ
อนาคต (Better Environmental Future)
ซึ่่�งสะท้้อนให้้เห็็นว่่า ธนาคารไทยพาณิิชย์์ หรืือ SCB
ไม่่เพีียงเป็็นธนาคารชั้้น� นํําแห่่งแรกของประเทศไทย
ที่่�ให้้บริิการด้้านการเงิินอย่่างครบวงจรและส่่งมอบ
คุุณค่่าให้้กัับสัังคมมานานกว่่าศตวรรษ หาก SCB
ยัั ง เป็็ น วิิ ถีี แห่่ ง การพัั ฒ นาที่่� ยั่่� ง ยืืนไปพร้้ อ มกัั น
(SCB…Ways to Be Sustainable Together)
อีีกด้้วย

มิิติิด้้านเศรษฐกิิจ

การเงิินที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Finance)
• โซลููชั่่น� ทางการเงิินที่่ยั่่� ง� ยืืนและการให้้สินิ เชื่่อ� /
การลงทุุนอย่่างรัับผิิดชอบ: ธนาคารบููรณาการมุุม
มองด้้านสิ่่�งแวดล้้อม และ/ หรืือ สัังคม และ/ หรืือ
ธรรมาภิิบาลในการพััฒนาและนำเสนอผลิิตภััณฑ์์

และบริิการทางการเงิินที่่�ครบวงจร รวม
ถึึงกระบวนการพิิจารณาให้้สิินเชื่่�อและ
การลงทุุน เพื่่�อตอบสนองความต้้องการ
ของลููกค้้าที่่แ� ตกต่่างกัันและบริิหารจััดการ
ผลกระทบทางสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมไป
พร้้อมกััน
• การเสริิมสร้้างขีีดความสามารถ
ทางการเงิิน: ธนาคารสนัับสนุุนการเข้้าถึึง
บริิการทางการเงิินอย่่างทั่่�วถึึง พร้้อมส่่ง
เสริิมความรู้้�และทัักษะด้้านการเงิินให้้กับั
ลููกค้้าและคนในสัังคม โดยเฉพาะกลุ่่�ม
บุุคคลที่่�มีีความเปราะบาง ควบคู่่�ไปกัับ
การผนึึกความร่่วมมืือกัับเครืือข่่ายพัันธมิิตรในการ
สร้้างระบบนิิเวศทางการเงิินที่่�เอื้้�อต่่อการพััฒนา
อย่่างยั่่ง� ยืืน เพื่่อ� ลดความเหลื่่อ� มล้้ำในระบบเศรษฐกิิจ
ยกระดัับความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของคนในสัังคม และสร้้าง
การเติิบโตอย่่างมีีส่่วนร่่วมทั้้�งระบบ

มิิติิด้้านสัังคม
สัังคมแห่่งคุุณค่่า (Creating Social Impact)
• การพััฒนาศัักยภาพของบุุคลากร: ธนาคารจะ
ส่่ ง เสริิ ม และสนัั บ สนุุ น ให้้ บุุ ค ลากรและคนไทย
มีีทัั ก ษ ะ ด้้ า น
เ ทค โ น โ ล ยีี
(Technology
Skills) เพิ่่�มพููน
ทัักษะใหม่่ (UpSkilling) เสริิม
สร้้างทัักษะเดิิมที่่�มีีอยู่่� (Reskilling) มีีความสามารถ
ในการยืืดหยุ่่�นและปรัับตััว (Flexibility and Resilience) ตลอดจนให้้คุุณค่่ากัับความคิิดสร้้างสรรค์์
และการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต (Life-long Learning)
ผ่่านการทำงานและการเรีียนรู้้�ในรููปแบบใหม่่ เพื่่อ� ให้้

พร้้อมรัับโอกาสและความก้้าวหน้้าในการทำงาน
รวมถึึงสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กับั ธุุรกิิจและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทุุกภาคส่่วน
• การส่่ ง เสริิ มคว ามเป็็ น อยู่่�ที่่� ดีี ของสัั ง คม:
ธนาคารให้้ความสำคััญกัับการพััฒนาชุุมชนและ
สัั ง คมแบบองค์์ ร วม โดยมุ่่�งส่่ ง เสริิ ม การเรีียนรู้้� ที่่�
เหมาะสมตามช่่วงวััย การมีีสุุขภาพที่่�สมบููรณ์์เเข็็ง
แรง ความมั่่�นคงทางอาชีีพและรายได้้ การดำรงอยู่่�
ภายใต้้สภาพแวดล้้อมที่่�ดีี รวมไปถึึงการช่่วยเหลืือ
และบรรเทาความเดืือดร้้อนท่่ามกลางภาวะวิิกฤต
ผ่่านการประสานความร่่วมมืือกัับองค์์กรและภาคีี
เครืือข่่ายต่่าง ๆ บนพื้้�นฐานการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน
และพนัักงาน เพื่่�อร่่วมสร้้างคุุณค่่าทางสัังคมสู่่�ความ
สุุขที่่�ยั่่�งยืืน
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มิิติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
สิ่่ง� แวดล้้อมเพื่่อ� อนาคต (Better Environmental งานด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม และส่่งเสริิมการจััดซื้้อ� จััดจ้า้ งที่่�
Future)
เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมตามความเหมาะสม
	ธนาคารเชื่่�อว่่าการขัับเคลื่่�อนความมุ่่�งมั่่�นไปสู่่�
ความสำเร็็ จ จำเป็็ น ต้้ อ งอยู่่�บนพื้้� น ฐานคุุ ณธ รรม
จริิยธรรม การมีีส่่วนร่่วม และความรัับผิิดชอบ จึึงมุ่่�ง
เน้้นการดำเนิินธุุรกิิจควบคู่่�ไปกัับการสร้้างเสริิมพื้้�น
ฐานสำคััญ 2 ด้้านให้้แข็็งแกร่่ง
• การพััฒนาบุุคลากรและวััฒนธรรมองค์์กร
(People and Culture) โดยธนาคารส่่งเสริิมการ
บริิหารจััดการบุุคลากรอย่่างเท่่าเทีียมและเสมอภาค
เสริิมสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของพนัักงานที่่�เอื้้�อต่่อการ
• การบริิหารความสี่่ย� งและการปรัับตััวต่อ่ สภาพ พััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน และสื่่�อสารข้้อมููลข่่าวสารด้้าน
ภููมิอิ ากาศ: ธนาคารดำเนิินการวิิเคราะห์์สถานการณ์์ ความยั่่�งยืืนอย่่างต่่อเนื่่อ� ง ควบคู่่�ไปกัับการสนัับสนุุน
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและผลกระทบที่่� ให้้ พนัั ก งานทำงานในแต่่ ล ะวัั น โดยยึึ ดลูู ก ค้้ า เป็็ น
อาจเกิิดขึ้้น� ต่่อพอร์์ตโฟลิิโอของธนาคาร ควบคู่่�ไปกัับ ศููนย์์กลาง (Customer Centricity) ในการนำเสนอ
การนำเสนอผลิิตภััณฑ์์และบริิการทางการเงิินที่่�มีี นวััตกรรม (Innovation) ที่่�มุ่่�งสร้้างคุุณค่่าเพิ่่�มด้้วย
ส่่วนช่่วยบรรเทาหรืือปรัับตััวต่่อการเปลี่่�ยนแปลง ระดัับความเร็็ว (Speed) ที่่�สููงขึ้้�นบนพื้้�นฐานการ
สภาพภููมิิอากาศ เพื่่�อดุุลยภาพในการบริิหารความ บริิหารความเสี่่�ยง (Risk Management) รอบด้้าน
เสี่่ย� งและการสร้้างโอกาสทางธุุรกิิจ รวมถึึงสนัับสนุุน ตามค่่านิิยมหลัักของธนาคาร
การเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�สัังคมคาร์์บอนต่่ำ
• การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การบริิหารความ
• การบรรเทาผลกระทบต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม: เสี่่�ยง และการปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบ และข้้อ
ธนาคารเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน การใช้้ บัังคัับ (Governance, Risk Management and
ทรััพยากรธรรมชาติิ และการจััดการของเสีียตาม Compliance: GRC) โดยธนาคารส่่งเสริิมและ
หลััก 3R ได้้แก่่ ลดการใช้้ (Reduce) นำกลัับมาใช้้ สื่่�อสารการปฏิิบััติิตามนโยบายและแนวปฏิิบััติิที่่�
ซ้้ำ (Reuse) และนำกลัับมาใช้้ใหม่่ (Recycle) พร้้อม สำคัั ญ ของธนาคาร อาทิิ จรรยาบรรณธนาคาร
พิิจารณาแนวทางการลดใช้้พลังั งานและมลภาวะอััน นโยบายการกำกัั บดูู แ ลกิิ จการ นโยบายต่่ อ ต้้ า น
เกิิดจากการขนส่่งและการเดิินทาง ขณะเดีียวกััน คอร์์รัปั ชั่่น� และสิินบน นโยบายสิิทธิมนุ
ิ ษุ ยชน รวมถึึง
ดำเนิินการร่่วมกัับคู่่�ค้้าในการพััฒนาผลการดำเนิิน กฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับต่่าง ๆ อย่่างสม่่ำเสมอ
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กลุ่่�มอุุ ตสาหกรรมเทคโนโลยีี
Financials Industry

บริิษััท แอดวานซ์์ อิินโฟร์์ เซอร์์วิส
ิ จำำ�กััด (มหาชน)

การดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร

กว่่าสามทศวรรษที่่่� บริิษััท แอดวานซ์์ อิินโฟร์์
เซอร์์วิิส จำกััด (มหาชน) หรืือ เอไอเอส ให้้บริิการ
โครงสร้้างพื้้�นฐานโทรคมนาคมแก่่สังั คมไทย และใน
ปััจจุุบันั ได้้ก้า้ วเข้้ามาสู่่�การเป็็นผู้้�ให้้บริิการด้้านดิิจิทัิ ลั
ไลฟ์์ โดยดำเนิินธุุรกิิจหลััก 3 ธุุรกิิจ ได้้แก่่ 1) บริิการ
โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�ด้้วยเทคโนโลยีี 5G 4G 3G และ
2G 2) บริิการอิินเทอร์์เน็็ตบ้้านความเร็็วสูงู ให้้บริิการ
อิินเทอร์์เน็็ตบ้้านความเร็็วสูงู ผ่่านโครงข่่ายใยแก้้วนำ
แสง (FTTx) และ 3) บริิการดิิจิิทััลเซอร์์วิิส เป็็น
บริิ ก ารต่่ อ ยอดด้้ า นดิิ จิิ ทัั ล ตอบรัั บ กัั บ การ

เปลี่่�ยนแปลงของพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคและเทคโนโลยีี
เอไอเอสยึึดมั่่�นในวิิสััยทััศน์์ที่่�จะ “มุ่่�งสู่่�การเป็็น
ผู้้�ให้้บริิการเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั ที่่ไ� ด้้รับั การยอมรัับสููงสุุด
ในประเทศไทย” โดยมีีเป้้าหมายเสริิมสร้้างการดํํา
เนิินชีีวิิตด้้วยบริิการเทคโนโลยีีดิิจิิทััลผ่่านพัันธกิิจ
ดัังนี้้�
 ส่่งมอบบริิการที่่�เหนืือกว่่า เพื่่�อส่่งเสริิมการ
ดำเนิิ น ชีีวิิ ต รวมถึึ ง เพิ่่� มขีีดคว ามสามารถและ
ประสิิทธิิภาพในการประกอบธุุรกิิจของผู้้�ใช้้บริิการ
 ใส่่ใจบริิการลููกค้้า เพื่่�อสร้้างความผููกพัันกัับ
ผู้้�ใช้้บริิการ
 เสริิ ม สร้้ า งวัั ฒ นธรรมการทำงานที่่�
กระฉัั บ กระเฉงให้้ บุุ ค ลากรมีีความเป็็ น มืื อ อาชีีพ
มีีความคิิ ด เชิิ ง บวกและมีีแนวคิิ ด ในการแสวงหา
โอกาสทางธุุรกิิจเพื่่�อการเติิบโตขององค์์กร
 สร้้างการเติิบโตร่่วมกัันอย่่างยั่่�งยืืนกัับผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย

กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
กลยุุุ�ทธ์์ 7 ด้้าน สู่่่��การดำเนิินธุุรกิิจอย่่าง มุ่่�งมั่่� น ที่่� จ ะสนัั บ สนุุ น ระบบเศรษฐกิิ จ แบบดิิ จิิ ทัั ล
ยั่่�งยืืน 
ส่่งเสริิมให้้สังั คมเกิิดการใช้้งานดิิจิทัิ ลั อย่่างเหมาะสม
	ด้้ วย บ ท บ า ทผู้้� ใ ห้้ บ ริิ ก า ร ร า ย ใ ห ญ่่ ใ น และร่่ วมพัั ฒ นาเทคโนโลยีีดิิ จิิ ทัั ล ในทุุ ก ภาคส่่ ว น
อุุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศ เอไอเอส ให้้เติิบโตร่่วมกัันอย่่างยั่่�งยืืน
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มิิติิด้้านเศรษฐกิิจ

1) มุ่่�งพััฒนานวััตกรรมด้้านดิิจิิทััล
บริิ ษัั ทร่่ วม มืื อ กัั บ พัั น ธมิิ ต รทางธุุ ร กิิ จ นำ
เทคโนโลยีี 5G และนวัั ต กรรมดิิ จิิ ทัั ล เสริิ ม
ประสิิ ทธิิ ภ าพขีีดความสามารถให้้ แ ก่่ ภ าค
อุุตสาหกรรมไทย เพื่่อ� สร้้างการเปลี่่ย� นแปลงภาคการ
ผลิิตของประเทศให้้ มีีความสามารถทััดเทีียมกัับ
นานาชาติิด้้วยเทคโนโลยีีโซลููชั่่�นสมััยใหม่่ นอกจาก
นี้้� ยัังส่่งเสริิมนวััตกรรมภายในองค์์กร เปิิดโอกาสให้้
พนัักงานทดลองและสร้้างสิ่่�งใหม่่ ๆ ที่่่�จะมีีโอกาส
เติิบโตเป็็นธุุรกิิจใหม่่ รวมถึึงร่่วมมืือกัับหน่่วยงาน

วิิชาการและสถาบัันการศึึกษา เพื่่�อวิิจััยและพััฒนา
เทคโนโลยีี IoT นำมาใช้้ประโยชน์์ต่่าง ๆ เช่่น การ
ป้้องกัันและรัับมืือกัับปััญหาไฟป่่าในพื้้�นที่่ห่� า่ งไกลได้้
อย่่างทัันท่่วงทีี เป็็นต้้น
2) ปกป้้ อ งระบบสารสนเทศและคุ้้�มครอง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของลููกค้้า
เอไอเอสให้้ความสำคััญในการดำเนิินงานและ
นโยบายที่่่ส� อดคล้้องตามกฎหมายเพื่่อ� ปกป้้องข้้อมููล
ส่่ ว นบุุ คค ลของลูู ก ค้้ า (Data Privacy) และ
ความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์ (Cyber Security)
โดยเน้้นพััฒนาเทคโนโลยีีและกระบวนการปฏิิบััติิ
งานที่่�มั่่�นคงปลอดภััย โดยเฉพาะเพื่่�อรองรัับการ
ทำงานจากภายนอกสำนัักงาน (Work from Home)
และการทำงานในวิิถีีใหม่่ รวมถึึงพััฒนาขีีดความ
สามารถและความตระหนัักของบุุคลากรด้้านความ
ปลอดภัั ย ของข้้ อ มูู ล ส่่ ว นบุุ คค ลและความรู้้�ใน
การป้้องกัันภััยไซเบอร์์

มิิติิด้้านสัังคม
และออฟไลน์์ ซึ่่�งถืือเป็็นการเปิิดกว้้างต่่อการเรีียนรู้้�
และเพิ่่�มขีีดความสามารถในการพััฒนาได้้ตลอดเวลา
เช่่น แพลตฟอร์์ม LearnDi และ ReadDi เป็็นต้้น
ซึ่่ง� มีีทั้้�ง Soft Skill Technical Skill และการอััพเดท
ข่่าวสารต่่าง ๆ รวมถึึงการใช้้แพลตฟอร์์มอื่่�น ๆ
ที่่�ส่่งเสริิมการทำงานรููปแบบ Digital และการดููแล
พนัักงานแบบองค์์รวม (Employee Well-Being)
โดยให้้ความสำคััญกัับ Work-Life balance บรรเทา
ความเครีียดของพนัักงานในช่่วง WFH จััดกิิจกรรม
เสริิ ม สร้้ า งสุุ ข ภาพที่่� ดีี ของพนัั ก งานตั้้� ง แต่่ ก าร
3) พััฒนาและดููแลบุุคลากรแบบองค์์รวม
	มุ่่�งเน้้ น พัั ฒ นาศัั ก ยภาพของพนัั ก งานด้้ วย ออกกำลัังกายไปจนถึึงการดููแลสภาพจิิตใจ ด้้วย
วััฒนธรรมการทำงานและการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตแบบ กิิจกรรม 3 อ. คืือ อ.อารมณ์์ อ.ออกกำลัังกาย และ
ไร้้ขีีดจำกััด (Lifelong Learning) ด้้วยระบบออนไลน์์ อ.อุ่่�นใจอาสา
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4) สร้้างคุุณค่่าให้้แก่่สัังคมทุุกกลุ่่�ม
บริิษัทั นำโครงสร้้างพื้้�นฐานและดิิจิทัิ ลั โซลููชั่่น� มา
ใช้้เพื่่�อช่่วยเหลืือสัังคมในด้้านสาธารณสุุข ส่่งเสริิม
ความเท่่าเทีียมกัันในสัังคมและสร้้างอาชีีพให้้กลุ่่�มผู้้�
ด้้อยโอกาส และลดความเหลื่่อ� มล้้ำทางการศึึกษาแก่่
เยาวชนที่่� ข าดโอกาสเข้้ า ถึึ ง องค์์ คว ามรู้้�และ
เทคโนโลยีีการสื่่�อสาร สำหรัับการนำดิิจิิทััลโซลููชั่่�น
มาใช้้เพื่่อ� ช่่วยเหลืือสัังคมด้้านสาธารณสุุข ส่่งเสริิมให้้
ชุุมชนมีีโอกาสได้้เข้้าถึึงเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั ที่่ทั� นั สมััยได้้
อย่่ า งทั่่� วถึึ ง และเท่่ า เทีียม โดยแอปพลิิ เ คชัั น
อสม.ออนไลน์์ ซึ่่�งได้้พััฒนาฟีีเจอร์์ต่่าง ๆ ร่่วมกัับ
หน่่วยงานราชการ เช่่น การคััดกรองและติิดตาม
ผู้้�ป่่วย COVID-19 การคััดกรองสุุขภาพจิิต และ
การสำรวจลููกน้้ำยุุงลาย เป็็นต้้น สอดคล้้องกัับวิิถีี
การทำงานของงานสาธารณสุุขชุุมชน และตอบโจทย์์

กัับสถานการณ์์ในปััจจุุบััน
5) ส่่งเสริิมความเหมาะสมและปลอดภััยใน
การใช้้อิินเทอร์์เน็็ตและสัังคมออนไลน์์
บริิษัทร่
ั วม
่ มืือกัับสถาบัันการศึึกษาแนะนำแบบ
ทดสอบทัักษะทางดิิจิิทััล DQ เพื่่�อส่่งเสริิมทัักษะ
ความฉลาดทางดิิจิิทััลให้้กัับเด็็กนัักเรีียนในระดัับ
ประถมศึึกษาทั่่�วประเทศ และพััฒนาทัักษะการใช้้
งานดิิจิิทััลอย่่างรู้้�เท่่าทััน รวมถึึงพััฒนา AIS Secure
Net ที่่�แจ้้งเตืือนและปกป้้องผู้้�ใช้้งานจากภััยคุุกคาม
ทางไซเบอร์์ เช่่น เว็็บไซต์์ที่่�มีีความเสี่่�ยงและอาจพบ
ไวรััส มััลแวร์์ รวมถึึงแจ้้งเตืือนและกรองเว็็บไซต์์ที่ไ่� ม่่
เหมาะสมกัับเด็็กและเยาวชน เช่่น เว็็บไซต์์ที่มีี่� เนื้้�อหา
ลามก อนาจาร สิ่่� ง เสพติิ ด การพนัั น เป็็ น ต้้ น
ผ่่านเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ตของเอไอเอส โดยไม่่ต้้อง
โหลดแอปพลิิเคชััน

มิิติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

6) ใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อลด
ปริิมาณคาร์์บอน
บริิษัทส่
ั ง่ เสริิมประสิิทธิภิ าพการใช้้พลังั งาน เช่่น
การปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพของเครื่่�องจ่่ายกระแส
ไฟฟ้้า และการขยายระบบ Virtual Machine
Server ที่่�ช่่วยประหยััดพลัังงาน ซึ่่�งช่่วยลดปริิมาณ
การปล่่อย GHG ได้้ร้อ้ ยละ 21 จากโครงการเดีียวกััน
ในปีีก่่อนหน้้า และส่่งเสริิมการใช้้พลัังงานทดแทน
โดยติิ ดตั้้� ง แผงพลัั ง งานแสงอาทิิ ต ย์์ ร วม 2,747
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สถานีีฐาน นอกจากนั้้�น ยัังมีีโครงการลดการใช้้
กระดาษ โดยส่่งเสริิมให้้ผู้้�ใช้้บริิการเปลี่่�ยนมาใช้้งาน
e-bill แทนการใช้้ใบแจ้้งค่่าบริิการทางไปรษณีีย์์รวม
6.7 ล้้านบััญชีีในปีี พ.ศ. 2563
7) ลดและกำจััดขยะอย่่างถููกวิิธีี
บริิษััทดำเนิินการกำจััดขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�
เกิิดจากการดำเนิินงานอย่่างถููกวิิธีี โดยคงเหลืือเป็็น
ซากที่่�ไม่่สามารถรีีไซเคิิลได้้และนำไปฝัังกลบเพีียง
ร้้อยละ 0.01 และปรัับปรุุงการคััดแยกขยะภายใน
อาคารสำนัักงาน โดยส่่งเสริิมให้้พนัักงานเห็็นถึึง
ความสำคััญและเข้้าใจการคััดแยกขยะก่่อนทิ้้�งอย่่าง
ถููกวิิธีีเพื่่�อนำไปสู่่�การปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมที่่่�เป็็น
มิิ ต รต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม นอกจากนั้้� น ยัั ง มีีโครงการ
“คนไทยไร้้ E-waste” ซึ่่�งรัับขยะ อิิเล็็กทรอกนิิกส์์
และรวบรวมส่่งเข้้าสู่่�กระบวนการรีีไซเคิิล เพื่่อ� จััดการ
อย่่ า งถูู ก วิิ ธีี โดยเน้้ น สร้้ า งความร่่ วม มืื อ กัั บ ภาคีี
เครืือข่่ า ยขยายจุุ ดรัั บ ทิ้้� ง ขยะอิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ ก ว่่ า
2,400 จุุด ทั่่�วประเทศ

PANTONE 381c
PANTONE 377c
PANTONE 390c
PANTONE COOL GRAY 431c
PANTONE Warm GRAY 411c

บริิษััท ไทยคม จำำ�กััด (มหาชน)

การดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร
ตลอดระยะเวลาสามสิิบปีี บริิษัทั ไทยคม จำกััด
(มหาชน) มุ่่�งเน้้นให้้ความสำคััญกัับการวางรากฐาน
และเสริิมสร้้างโครงข่่ายการสื่่อ� สารและโทรคมนาคม
ที่่�มีีคุุณภาพ เพื่่�อสร้้างโอกาสและความเท่่าเทีียมใน
การเข้้าถึึงและการใช้้ประโยชน์์จากเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั
บริิษััทมีีการสร้้างสรรค์์นวััตกรรมด้้านการสื่่�อสาร
ผ่่านดาวเทีียมและนวััตกรรมทางธุุรกิิจในรููปแบบ
ใหม่่ ๆ รวมถึึงการพััฒนาดิิจิิทััลโซลููชั่่�นตามกลยุุทธ์์
ของธุุรกิิจ ทั้้�งนี้้�เพื่่อ� สร้้างความแข็็งแกร่่งให้้กับั บริิษัทั
และเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน ควบคู่่�ไปกัับการนำเสนอ
ผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพสามารถตอบโจทย์์
ความต้้ อ งการและไลฟ์์ ส ไตล์์ ข องผู้้�บริิ โ ภคหรืือ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และรองรัับกัับการเปลี่่ย� นแปลงอย่่าง
รวดเร็็วของเทคโนโลยีี
	วิิ สัั ยทัั ศน์์ ก ารดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ ของไทยคมใน
ปััจจุุบััน คืือ “การเป็็นผู้้�ให้้บริิการด้้านสมาร์์ท
โซลููชัันและแพลต ฟอร์์มเทคโนโลยีีที่่�ครอบคลุุม
ทั้้� ง ทางอวกาศ อากาศ ทางบก และทางน้้ำ”
(Space-Air-Ground-Maritime Smart Solutions) บริิษัทจึ
ั งึ ให้้ความสำคััญกัับการพััฒนาบริิการ
ใหม่่ ๆ และแสวงหาความร่่วมมืืออย่่างต่่อเนื่่�องกัับ

พัั น ธมิิ ต รทางธุุ ร กิิ จ ทั้้� ง ภาครัั ฐ และเอกชน หรืือ
สถาบัั น การศึึ ก ษาที่่� มีี ศัั ก ยภาพความเชี่่� ยวช าญ
ในด้้านเทคโนโลยีีและดิิจิิทััลโซลููชัันผนวกเข้้ากัับ
เทคโนโลยีีการสื่่� อ สารที่่� บ ริิ ษัั ทมีีคว ามเชี่่� ยวช าญ
เพื่่อ� ตอบโจทย์์ความต้้องการของกลุ่่�มลููกค้้าเดิิมและ
ขยายธุุรกิิจไปยัังกลุ่่�มลููกค้้ารายใหม่่ สร้้างความร่่วม
มืือในการคิิดค้้นพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�จะ
ช่่วยอำนวยความสะดวกแก่่ภาครััฐ ประชาชนและ
กลุ่่�มผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีียตลอดห่่ ว งโซ่่ ธุุ ร กิิ จ ให้้ ไ ด้้ รัั บ
ประโยชน์์สููงสุุด ทั้้�งนี้้�แนวทางการดำเนิินธุุรกิิจต้้อง
สอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์และกลยุุทธ์์องค์์กรเพื่่�อการ
สร้้างความยั่่�งยืืนอย่่างต่่อเนื่่�อง
สำหรัับภาพรวมในการดำเนิินธุุรกิิจขององค์์กร
บริิ ษัั ท แบ่่ ง กลยุุ ทธ์์ ธุุ ร กิิ จ ออกเป็็ น สามส่่ ว น คืือ
1) กลยุุทธ์์สำหรัับบริิการหลััก ได้้แก่่ การบริิการ
ด้้านบรอดคาสต์์ (บริิการออกอากาศโทรทััศน์์ผ่่าน
ดาวเทีียม) บริิษัทยั
ั งั คงให้้ความสำคััญกัับการพััฒนา
บริิ ก ารแพร่่ ก ระจายช่่ อ งรายการโทรทัั ศน์์ ผ่่ า น
ดาวเทีียมเพื่่�อยกระดัับอุุตสาหกรรมบรอดคาสต์์ใน
ประเทศไทย โดยการนำเสนอบริิการที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพเพื่่อ�
รองรัับการออกอากาศรายการโทรทััศน์ที่์ มีีคว
่� ามคม
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ชััดสูงู และบริิการเสริิมต่า่ ง ๆ ที่่จ� ะช่่วยเพิ่่�มศัักยภาพ
ให้้กัับผู้้�ประกอบการ และนำส่่งคุุณภาพการรัับชม
ร า ย ก า ร ที่่� มีีคว า มคมชัั ดสูู ง สู่่� ป ร ะ ช า ช น ใ น
ประเทศไทย รวมถึึงมุ่่�งเน้้นการพััฒนาความร่่วมมืือ
กัับลููกค้้าเพื่่�อให้้บริิการดาวเทีียมในโครงการระยะ
ยาวแก่่ตลาดอิินเดีีย และการให้้ความสำคััญในการ
ร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรในระดัับโลก เพื่่�อเชื่่�อมต่่อโครง
ข่่ายโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�ในภููมิิภาคอิินโดจีีน เพื่่�อสร้้าง
ความแข็็งแกร่่งในการเป็็นดาวเทีียมที่่�ได้้รัับความ
นิิยมสููงที่่�มีีจำนวนฐานผู้้�ชมและจำนวนช่่องรายการ
โทรทััศน์์เป็็นจำนวนมาก
การบริิ ก ารด้้ า นบรอดแบนด์์ (บริิ ก าร
อิินเทอร์์เน็็ตผ่่านดาวเทีียม) บริิษัทั ให้้ความสำคััญใน
การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของการใช้้งานแบนด์์วิิดธ์์บน
แพลตฟอร์์มไอพีีสตาร์์และแพลตฟอร์์มพันั ธมิิตรทาง
ธุุรกิิจ เพื่่อ� สร้้างโอกาสในการเพิ่่�มปริิมาณการใช้้งาน
แบนด์์วิดธ์
ิ ์ ซึ่่ง� เป็็นการผสมผสานการให้้บริิการแบน
ด์์วิิดธ์์ขนาดใหญ่่ของดาวเทีียมแก่่ผู้้�ประกอบการ
โครงข่่ า ยกลุ่่�มภาคธุุ ร กิิ จ และกลุ่่�มภาครัั ฐ บาลใน

ภููมิิภาค รวมถึึงการให้้บริิการบรอดแบนด์์
อิินเทอร์์เน็็ตแก่่ผู้้�ใช้้งานรายย่่อยในประเทศ
ที่่�มีีศัักยภาพ เช่่น บริิการนาวา (Nava®)
หรืือบริิ ก ารสื่่� อ สารความเร็็ วสูู ง ผ่่ า น
ด า ว เ ทีียม แ บ บ เ คลื่่� อ น ที่่� ท า ง ท ะ เ ล
อัันเป็็นการขยายบริิการที่่�ใช้้ดาวเทีียมใน
ลัั ก ษณะดาวน์์ ส ตรีีมลงไปในห่่ ว งโซ่่ ธุุร กิิ จ
ของบริิษััทผสมผสานกัับระบบบริิการอื่่�น ๆ
สำหรัับแผนระยะยาว บริิษัทยั
ั งั คงร่่วมมือื กัับ
พัั น ธมิิ ต รในการดำเนิิ น โครงการดาวเทีียม
บรอดแบนด์์รุ่่�นใหม่่ ๆ ที่่มีี� โครงสร้้างต้้นทุุนและราคา
ต่่อหน่่วยต่่ำสำหรัับการบริิการในอนาคต 2) กลยุุทธ์์
ทางบริิการทางนวััตกรรมใหม่่ บริิษััทมุ่่�งพััฒนา
บริิ ก ารที่่� จ ะเป็็ น แพลตฟอร์์ ม ในการเชื่่� อ มต่่ อ การ
สื่่�อสาร โดยนำจุุดเด่่นของระบบการสื่่�อสารผ่่าน
ดาวเทีียมที่่ส� ามารถเข้้าถึึงทุุกที่่� ทุุกเวลา มาผนวกกัับ
การใช้้งานระบบเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ต และใช้้จุุด
แข็็ ง ของบริิ ษัั ทท างด้้ า นการสร้้ า งนวัั ต กรรม
เทคโนโลยีี มาสร้้างบริิการเสริิม (Value-added
Services) เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า/
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย 3) กลยุุทธ์์ในการขยายธุุรกิิจ บริิษััท
มีีแผนในการขยายธุุรกิิจทั้้�งทางแนวตั้้�งและแนวราบ
และขยายไปสู่่�ภูู มิิ ภ าค โดยมุ่่�งเน้้ น ทางแนวตั้้� ง
เป็็นการเสริิมขีีดความสามารถของการบริิการจาก
ธุุรกิิจเดิิม จากจุุดแข็็งที่่�มีีอยู่่�ไปยัังโอกาสทางธุุรกิิจ
ใหม่่ ส่่วนการขยายธุุรกิิจใหม่่จะมุ่่�งเน้้นการแสวงหา
และนำเทคโนโลยีีจากอวกาศสู่่�ภาคพื้้�นดิิน

กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
บริิษัทั กำหนดวิิถีีสู่่�ความยั่่�งยืืนที่่ส� ร้้างมููลค่่าและ การสร้้างความยั่่�งยืืนให้้เกิิดขึ้้น� ในกระบวนการดำเนิิน
ความเติิบโตทางเศรษฐกิิจ ในขณะที่่�สร้้างคุุณค่่าต่่อ ธุุรกิิจของบริิษัทั และจะไม่่ส่ง่ ผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจ
สัังคมและเสริิมสร้้างสิ่่ง� แวดล้้อมที่่ดีี� ไปพร้้อมกััน โดย สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
ใช้้นโยบายการพััฒนาความยั่่�งยืืนเพื่่�อเป็็นกรอบใน
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มิิติิด้้านเศรษฐกิิจ
ด้้านเศรษฐกิิจ: การดำเนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิด
ชอบ (Doing Business with Responsibility)
บริิษัทมุ่่�
ั งมั่่�นในการดำเนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิด
ชอบต่่อสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ทุุกภาคส่่วน โดยยึึดมั่่น� ในหลัักการกำกัับดููแลกิิจการ
ที่่ดีี� และหลัักจริิยธรรมทางธุุรกิิจ เพื่่อ� สร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม
และการลงทุุนในธุุรกิิจที่่ส่� ง่ เสริิมความยั่่�งยืืน ส่่งมอบ
ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ แ ละบริิ ก ารที่่� มีีคุุ ณ ภาพ รวมถึึ ง การ
สร้้างสรรค์์พัฒ
ั นานวััตกรรมเพื่่อ� อนาคตและสร้้างผล
ประโยชน์์ร่่วมกัันตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่าทางธุุรกิิจ

มิิติิด้้านสัังคม
ด้้านสัังคม: การดููแลบุุคลากรและสัังคม (Caring
for People and Society)
บริิษัทยึ
ั ดมั่่
ึ น� ในความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมที่่เ� กี่่ยว
�
กัับสิิทธิมนุ
ิ ษุ ยชนและกฎหมายแรงงาน การบริิหาร
จััดการด้้านทรััพยากรบุุคคลที่่�ดีีด้้วยความเสมอภาค
เป็็นธรรมในการปฏิิบััติิ ส่่งเสริิมความก้้าวหน้้าและ
พััฒนาตามกลยุุทธ์์ธุุรกิิจ การใส่่ใจดููแลสุุขภาพและ
ความปลอดภััยของบุุคคลากรเป็็นสำคััญ นอกจากนี้้�
บริิ ษัั ทยัั ง ส่่ ง เสริิ ม การดูู แ ลสัั ง คม โดยให้้ มุ่่� งสร้้ า ง
โอกาสที่่�เท่่าเทีียมกัันในการเข้้าถึึงข้้อมููลดิิจิิทััล และ
เชื่่อ� มต่่อกัับเทคโนโลยีีที่่เ� ป็็นนวััตกรรมของไทยคมใน
ทุุกด้้านและทุุกสถานการณ์์ เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น

มิิติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม: Thaicom Loves Earth
บริิษััทมุ่่�งเน้้นไปที่่�ความรัับผิิดชอบในการลด
และบรรเทาผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมจากการดำเนิิน
งานของบริิษัทั โดยการอนุุรักั ษ์์ทรัพย
ั ากรและรัักษา
สภาพแวดล้้อมที่่�ดีีอย่่างยั่่�งยืืน เช่่น การอนุุรัักษ์์
พลัังงาน การประหยััดใช้้น้้ำและการจััดการน้้ำเสีีย
การบริิหารจััดการการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกของ
องค์์กร และการส่่งเสริิมสำนัักงานสีีเขีียว
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กลุ่่�มอุุ ตสาหกรรมสิินค้้า
อุุ ตสาหกรรม
Industrials Industry

บริิษััท ดั๊๊�บเบิ้้ล
� เอ (1991) จำำ�กััด (มหาชน)

การดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร

Double A สนัั บ สนุุ น การใช้้ วัั ต ถุุ ดิิ บ จาก
“ไม้้ปลููก” ไม่่ใช้้ไม้้จากป่่าธรรมชาติิ โดยเฉพาะการ
เลืือกใช้้ไม้้จากต้้นกระดาษซึ่่�งผ่่านการพััฒนาสาย
พัันธุ์์�ให้้มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมสำหรัับการผลิิตเยื่่�อ
และกระดาษคุุณภาพสููง ทั้้�งยัังมีีส่่วนส่่งเสริิมให้้
เกษตรกรเกิิดรายได้้เสริิมจากการปลููกต้้นกระดาษ
บนคัั น นาหรืือ พื้้� น ที่่� ว่่ า งเปล่่ า ไม่่ ไ ด้้ ใ ช้้ ป ระโยชน์์
ทางการเกษตร เป็็นการช่่วยเพิ่่�มพื้้น� ที่่สีี� เขีียวเพื่่อ� โลก
และสิ่่ง� แวดล้้อม ทั้้�งหมดนี้้�ถูกู ดำเนิินการเพื่่อ� ให้้บรรลุุ
เป้้าหมายสำคััญ 3 ประการ ได้้แก่่ ความยั่่�งยืืนด้้าน
เศรษฐกิิจ, ความยั่่�งยืืนด้้านสัังคม และความยั่่�งยืืน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
เพื่่�อให้้ตามทัันโลกที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่าง
รวดเร็็วอยู่่�ตลอดเวลา Double A เดิินหน้้าเพิ่่�ม
ศัั ก ย ภ า พ ข อ ง คว า ม เ ป็็ น ธุุ ร กิิ จ ที่่� ค ร บ ว ง จ ร

เริ่่�มรุุกตลาดผลิิตภััณฑ์์อุุปกรณ์์สำนัักงาน เมื่่�อ 3 ปีีที่่�
ผ่่านมา ภายใต้้แบรนด์์ “Double A” ที่่�มีีความ
แข็็งแกร่่งสะท้้อนภาพลัักษณ์์และคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์
ระดัับพรีีเมี่่�ยม ซึ่่�งได้้รัับการตอบรัับเป็็นอย่่างดีีจาก
ลููกค้้าทั้้�งในและต่่างประเทศ และผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อสุุข
อนามััยภายใต้้แบรนด์์ “Double A Care” เพื่่�อ
รองรัับการดำเนิินชีีวิิตแบบวิิถีีใหม่่ (New Normal)
ที่่�คนหัันมาใส่่ใจสุุขภาพมากขึ้้�น ในช่่วงการแพร่่
ระบาดของเชื้้�อไวรััส Covid – 19 นอกจากนี้้� ยัังมุ่่�ง
มั่่�นยกระดัับทั้้�งองค์์กรให้้เป็็น Digital Workplace
& Workforce ผลัักดัันให้้นำเอาเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั เข้้า
มาพััฒนาศัักยภาพการทำงานภายในองค์์กร เพื่่�อ
ช่่วยลดขั้้�นตอนที่่�ยุ่่�งยากหรืือกระบวนการทำงานที่่�
ซ้้ำซ้้อนให้้เป็็นอััตโนมััติิ และเพิ่่�มความรวดเร็็วใน
กระบวนการทำงานให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
Double A ยัังได้้ร่่วมกัับองค์์กรไม่่แสวงหาผล
กำไร ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศในการปรัับปรุุง
และรัักษามาตรฐานการดำเนิินการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ให้้ ทัั น สมัั ย อยู่่�เสมอ โดยคำนึึ ง ถึึ ง สัั ง คมและ
สิ่่�งแวดล้้อมในทุุกกระบวนการ นัับตั้้�งแต่่ก่่อนการ
ผลิิต ระหว่่างการผลิิต และหลัังการผลิิต รวมถึึง
การส่่งเสริิมให้้เกิิดการใช้้ทรััพยากรอย่่างรู้้�คุุณค่่า
ช่่ วยพัั ฒ นาเศรษฐกิิ จ และสัั ง คมของชุุ มช นอย่่ า ง
ต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืน
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กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
Double A มีีนโยบายการดำเนิิ น งานที่่� ช่่ วยส่่ ง เสริิ ม การผลัั ก ดัั น เศรษฐกิิ จ ให้้ เ ติิ บ โตไปพร้้ อ มกัั บ
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างยั่่�งยืืน

มิิติิด้้านเศรษฐกิิจ
การเสริิมสร้้างความยั่่�งยืืนทางด้้านเศรษฐกิิจ
การได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�ช่่วยพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
ชุุมชนรอบข้้างให้้ดีีขึ้้�นกว่่าเดิิม เป็็นสิ่่�งที่่� Double A
ภููมิิใจและวางไว้้เป็็นเป้้าหมายสำคััญลำดัับต้้น ๆ จึึง
พยายามผนวกการสร้้างงาน สร้้างอาชีีพ และรายได้้
เสริิมแก่่ชุุมชนให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งในวงจรธุุรกิิจ โดย
เฉพาะการสนัับสนุุนวััตถุุดิิบจากโครงการปลููกต้้น
กระดาษบนคัันนา เพื่่�อช่่วยสร้้างรายได้้เสริิมให้้กัับ
เกษตรกรไทย สร้้างเสริิมเศรษฐกิิจของสัังคมชนบท
ให้้แข็็งแรงและยั่่�งยืืนยิ่่�งขึ้้�น

มิิติิด้้านสัังคม
การเสริิมสร้้างความยั่่�งยืืนทางด้้านสัังคม
การศึึกษาและการเรีียนรู้้� นัับเป็็นสิ่่�งสำคััญต่่อ
การพััฒนาประเทศ Double A จึึงมุ่่�งส่่งเสริิมให้้
เยาวชนเกิิดแรงบัันดาลใจในการเรีียนรู้้� ต่่อยอดการ
ศึึกษาในรููปแบบนอกห้้องเรีียน ในโครงการ “a to
A ปลููกฝััน ปลููกปััญญา” เพื่่อ� ให้้น้อ้ ง ๆ เปรีียบเหมือื น
a (เล็็ก) ได้้รู้้�จัักอาชีีพต่่าง ๆ มีีโอกาสที่่�จะได้้พบเห็็น
และเรีียนรู้้�จากผู้้�ที่่�ประสบความสำเร็็จในอาชีีพนั้้�น
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มาร่่วมเป็็นพี่่� A (ใหญ่่) ถ่่ายทอดประสบการณ์์และ
เติิมฝัันให้้น้้อง a ก้้าวสู่่�อาชีีพที่่�ดีีในอนาคต และยัังมีี
โครงการ “เลี้้�ยงน้้องวัันเกิิด” โดยดำเนิินการมาต่่อ
เนื่่อ� งตั้้ง� แต่่ปีี พ.ศ. 2539 จนถึึงปััจจุุบันั เพื่่อ� ส่่งเสริิม
พััฒนาการเรีียนรู้้�และให้้เยาวชนไทยมีีคุุณภาพชีีวิิต
ที่่� ดีี โดยสนัั บ สนุุ น อาหารกลางวัั น ที่่� ถูู ก หลัั ก
โภชนาการให้้กัับนัักเรีียนในโรงเรีียนต่่าง ๆ พร้้อม
มอบอุุปกรณ์์การเรีียน อุุปกรณ์์กีีฬา และสิ่่�งของ
จำเป็็ น ทางการศึึ ก ษาให้้ กัั บ น้้ อ ง ๆ พร้้ อ มทั้้� ง มีี
กิิจกรรมสัันทนาการส่่งเสริิมความรู้้� สร้้างรอยยิ้้�มและ
ความสุุขให้้กับั เยาวชนไปพร้้อม ๆ กััน นอกจากนี้้� ยััง
ได้้ดำเนิินโครงการส่่งเสริิมสุุขภาวะที่่�ดีีทั้้�งในส่่วน
พนัักงานในองค์์กร ชุุมชนและสัังคมมาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2548 โดยส่่งเสริิมการออกกำลัังกาย
การสนัับสนุุนเครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์การแพทย์์ให้้
สถานพยาบาล และด้้านบริิการสาธารณสุุขต่่าง ๆ
เช่่น หน่่วยแพทย์์สัญ
ั จร หน่่วยบริิการด้้านทัันตกรรม

พร้้อมรณรงค์์ให้้ความรู้้�ด้้านสุุขภาพอย่่างต่่อเนื่่�อง
รวมทั้้�งในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาด Covid-19
ก็็ได้้ร่่วมสนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์ Double A Care อาทิิ
หน้้ากากอนามััยทางการแพทย์์ สบู่่�เหลว แอลกอฮอล์์
เจล แอลกอฮอล์์สเปรย์์ทั้้ง� แบบแกลอนและพกพา ให้้

มิิติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

การเสริิมสร้้างความยั่่�งยืืนทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
Double A ให้้ความสำคััญ ทุุกกระบวนการ
ดำเนิินธุุรกิิจเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม ตั้้�งแต่่การผลิิต
(in process) โดยใช้้วััตถุุดิิบที่่�เป็็นไม้้ปลููกหมุุนเวีียน
ไม่่เบีียดเบีียนไม้้จากป่่าธรรมชาติิ, การบริิหารการ
ขนส่่งด้้วยระบบ TMS (Transport Management
System) และ GPS ช่่วยจัดั สรรเส้้นทางและเวลาได้้
อย่่ า งมีีประสิิ ทธิิ ภ าพ, การใช้้ พลัั ง งานทางเลืือก
“NGV”, เลืือกใช้้กระบวนการฟอกเยื่่�อแบบ ECF
(Elementary Chlorine Free) ที่่�ใช้้สารประกอบ
คลอรีีนไดออกไซด์์แทนการใช้้ก๊า๊ ซคลอรีีน และยัังใช้้
น้้ำในขั้้น� ตอนการฟอกเหลืือเพีียง 8 ลบ.ม. ต่่อตัันเยื่่อ�
ช่่วยป้้องกัันการรวมตััวของไดออกซิินและสารเคมีี
อื่่�น ๆ ที่่�อาจก่่อให้้เกิิดอัันตราย , การติิดตั้้�งอุุปกรณ์์
กรองน้้ำทิ้้�งจากกระบวนการผลิิตเพื่่อ� นำสารเคมีีและ
เยื่่�อกระดาษกลัับมาใช้้ ทำให้้สามารถใช้้วััตถุุดิิบได้้
อย่่างคุ้้�มค่่าและช่่วยลดค่่าความสกปรกของน้้ำเสีีย ,
การติิดตั้้�งระบบช่่วยควบคุุมกระบวนการผลิิตแบบ
อััตโนมััติิ (Advance Process Control) หน่่วยงาน
ผลิิตน้้ำยาต้้มเยื่่�อและเตาเผาปููน ช่่วยให้้สามารถ
ควบคุุมการผลิิตทั้้�งในด้้านคุุณภาพและสิ่่�งแวดล้้อม

กัับบุุคลากรทางการแพทย์์ เจ้้าหน้้าที่่�ด่่านหน้้า และ
จิิตอาสาต่่าง ๆ เพื่่อ� ใช้้ป้อ้ งกัันตััวเองให้้ปลอดภััยจาก
Covid-19 และจะยัังคงดำเนิินโครงการต่่อไปจนกว่่า
สถานการณ์์ Covid-19 ในประเทศจะคลี่่�คลาย
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น รวมทั้้�งการควบคุุม
กระบวนการผลิิ ต ด้้ วย ระบบ DCS อยู่่�ในเกณฑ์์
มาตรฐานที่่� ก ำหนด และระบบดัั ก จัั บ ฝุ่่�นแบบ
ไฟฟ้้าสถิิต และอุุปกรณ์์ตรวจวััดคุุณภาพอากาศที่่�
ระบายออกจากปากปล่่องแบบต่่อเนื่่�อง ที่่�สามารถ
ช่่วยลดมลพิิษและฝุ่่�นละอองที่่เ� กิิดจากกระบวนการ
ผลิิตได้้อีีกด้้วย ทั้้�งนี้้� อีีกหนึ่่�งแนวคิิดหลัักที่่� Double
A ยึึดถืือมาตลอดนั่่�นคืือ “ทำของเสีีย ไม่่ให้้เสีีย
ของ” โดยนำของเหลืือที่่�เกิิดจากกระบวนการผลิิต
กลัับมาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดและนัับเป็็นการใช้้
ทรััพยากรอย่่างรู้้�คุุณค่่า และดููแลรัักษาความยั่่�งยืืน
ของสิ่่�งแวดล้้อมด้้วยการบริิหารจััดการอย่่างเป็็น
ระบบ นอกจากนี้้� ยัังมีีการจััดกิิจกรรม (After Process) ส่่งเสริิมให้้ประชาชนทุุกคนได้้ร่วมกั
่ นั ตระหนััก
ถึึงปััญหาหรืือผลกระทบต่่าง ๆ ที่่เ� กี่่ยวกั
� บั สิ่่ง� แวดล้้อม
อาทิิ กิิจกรรม “Earth Hour ชวนกัันปิิดไฟให้้โลก
พััก”, โครงการ “กระดาษแปลงร่่าง ถุุงยารัักษ์์
โลก”, โครงการ Blue Hero Zero Waste เป็็นต้้น
Double A เชื่่�อว่่าความยั่่�งยืืนจะเกิิดขึ้้�นได้้จาก
การร่่วมมืือกัันในทุุกภาคส่่วน และจะยัังคงทุ่่�มเท
อย่่างต่่อเนื่่�อง ในการดำเนิินธุุรกิิจด้้วยความมุ่่�งหวััง
ที่่� จ ะให้้ สัั ง คมไทย ได้้ พัั ฒ นาเติิ บ โตและบรรลุุ
เป้้าหมายในทุุกมิิติขิ องความยั่่�งยืืน ทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ
เพื่่�อผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องรอบด้้าน ผ่่านการสร้้างงาน
สร้้ า งอาชีีพ สร้้ า งรายได้้ เ สริิ ม พร้้ อ มร่่ วมส่่ ง ต่่ อ
ความห่่วงใยและสร้้างความปลอดภััยให้้กัับสัังคม
ตลอดจนให้้ความสำคััญและใส่่ใจต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
เพื่่�อร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการพััฒนาทางเศรษฐกิิจ
และสัังคมให้้เติิบโตร่่วมกัันอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป
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กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย

การดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร

	ดาว (Dow) เป็็นบริิษัทชั้้
ั น� นำระดัับโลกด้้านวััสดุุ
ศาสตร์์ (Materials Science) ซึ่่�งพััฒนาและผลิิต
วััสดุุชนิิดต่่าง ๆ จากกระบวนการทางวิิทยาศาสตร์์
มีีเป้้าหมายที่่�จะสร้้างอนาคตที่่�ยั่่�งยืืนให้้กัับโลกด้้วย
ความเชี่่ยวช
� าญด้้านวิิทยาศาสตร์์ และการร่่วมมืือกัับ
พัันธมิิตรทั่่�วโลก กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์และโซลููชัันส์์ของ

Dow ได้้แก่่ พลาสติิกชนิิดต่่าง ๆ เคมีีภััณฑ์์เพื่่�อ
อุุตสาหกรรม สารเคลืือบผิิว และซิิลิิโคน เพื่่�อตอบ
โจทย์์ในตลาดที่่�มีีการเติิบโตสููง เช่่น บรรจุุภััณฑ์์
การก่่อสร้้าง ยานยนต์์และการขนส่่ง และการผลิิต
สิินค้้าอุุปโภคบริิโภค ปััจจุุบััน Dow มีีฐานการผลิิต
106 แห่่งใน 31 ประเทศ
Dow เริ่่�มดำเนิินธุุรกิิจในประเทศไทยตั้้�งแต่่ปีี
2510 และได้้ร่วมกั
่ บั บริิษัทั เอสซีีจีี ก่่อตั้้ง� กลุ่่�มบริิษัทั
ร่่วมทุุนเอสซีีจีี-ดาว ในปีี 2530 ปััจจุุบัันกลุ่่�มบริิษััท
ดาว ประเทศไทย ประกอบด้้วยกลุ่่�มบริิษััทย่่อยซึ่่�ง
Dow เป็็นเจ้้าของเพีียงผู้้�เดีียว และ กลุ่่�มบริิษััท
ร่่วมทุุน เอสซีีจีี-ดาว โดยมีีโรงงานทั้้�งหมด 13 แห่่ง
ในจัังหวััดระยอง และเป็็นฐานการผลิิตที่่�ใหญ่่ที่่�สุุด
ของ Dow ในภููมิิภาคเอเชีียแปซิิฟิิก

มิิติิด้้านเศรษฐกิิจ
Dow มุ่่�งมั่่�นที่่จ� ะช่่วยให้้ลูกู ค้้ามีีชััยชนะในตลาด
และตอบสนองความต้้องการของผู้้�บริิโภคในปััจจุุบันั
ที่่ต้� อ้ งการใช้้ผลิิตภััณฑ์์ที่เ่� ป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมมาก
ขึ้้น� นอกจากนี้้� Dow ยัังเชื่่อ� ว่่าการแบ่่งปัันองค์์ความ
รู้้�และส่่งเสริิมให้้ SME สามารถดำเนิินธุุรกิิจอย่่าง
ยั่่�งยืืนเป็็นสิ่่�งสำคััญในการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจของ
ประเทศและจะส่่งผลดีีกัับความเป็็นอยู่่�ของชุุมชน
และเศรษฐกิิจไทยในภาพรวม
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Dow ได้้ ร่่ วมกัั บ พัั น ธมิิ ต รดำเนิิ น โครงการ
“ดาว  เพื่่� อ อุุ ต สาหกรรมยั่่� ง ยืื น ” เพื่่� อ พัั ฒ นา
อุุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็็ ก ในด้้ า น
ประสิิทธิิภาพ ความปลอดภััยและความเป็็นมิิตรต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม โดยช่่วยยกระดัับการบริิหารจััดการสู่่�
โรงงานอััจฉริิยะด้้วยการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีี IoT
(Internet of Things)

จากการดำเนิินการอย่่างต่่อเนื่่�องมาตั้้�งแต่่ปีี
2554 โครงการ “ดาว  เพื่่�ออุุตสาหกรรมยั่่�งยืืน”
มีี SMEs เข้้าร่่วมทั้้�งหมด 60 โรงงาน สามารถช่่วย
ลดปริิมาณของเสีียได้้กว่่า 10% เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ในการผลิิตได้้เฉลี่่�ย 30% ลดต้้นทุุนการผลิิตและ
ต้้นทุุนการใช้้พลัังงานได้้กว่่า 144 ล้้านบาทต่่อปีี
ส่่งเสริิมคุณ
ุ ภาพชีีวิิตและสิ่่ง� แวดล้้อมให้้กับั พนัักงาน
และชุุมชนโดยรอบกว่่า 1 ล้้านคน ทั่่�วประเทศ ยิ่่ง� ไป
กว่่านั้้�น ยัังลดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ได้้
มากกว่่ า 1.5 ล้้ า นกิิ โ ลคาร์์ บ อนหรืือเทีียบเท่่ า
การปลููกต้้นไม้้กว่่า 150,000 ต้้นต่่อปีี

มิิติิด้้านสัังคม
Dow ให้้ความสำคััญกัับการพััฒนาเด็็กและ
เยาวชนเพื่่� อ มุ่่�งสู่่�การเป็็ น นัั ก นวัั ต กรรมที่่� มีีคว าม
สามารถของประเทศ รวมทั้้�งสร้้างสรรค์์สัังคมที่่�ทุุก
คนมีีส่่วนร่่วม โดยมีีโครงการที่่�ให้้การสนัับสนุุนด้้าน
การศึึกษาตั้้�งแต่่ปฐมวััยจนถึึงวััยทำงาน เช่่น การ
พััฒนาทัักษะสมอง Executive Function (EF)
สำหรัับเด็็กเล็็กซึ่่�งจะทำให้้เด็็กคิิดเป็็น เรีียนรู้้�เป็็น
มีีความสุุขเป็็น และเติิบโตเป็็นผู้้�ใหญ่่ที่่�ดีีในอนาคต
นอกจากนี้้� ยัั ง มีีโครงการพัั ฒ นาภาษาอัั ง กฤษ
การฝึึกงานด้้านวิิศวกรรมเคมีี และการให้้ความ
ช่่วยเหลืือวิิสาหกิิจชุุมชนให้้มีีรายได้้อย่่างยั่่�งยืืน
	ตั้้�งแต่่่�ปีี 2556 กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย ได้้
ร่่ วม มืื อ กัั บ สมาคมเคมีีแห่่ ง ประเทศไทยฯ และ
พัั น ธมิิ ต ร พัั ฒ นาการเรีียนการสอนวิิ ช าเคมีีใน
โครงการ “ห้้องเรีียนเคมีี ดาว” ด้้วยเทคนิิคการ
ปฏิิบััติิการทดลองเคมีีแบบย่่อส่่วน (Small-Scale
Chemistry Laboratory) ซึ่่�งใช้้สารเคมีีน้้อยกว่่า
ปกติิถึึง 2,000 เท่่า ชุุดการทดลองมีีขนาดเล็็ก มีี
ความปลอดภััยสููง นัักเรีียนสามารถลงมืือทำได้้ด้้วย
ตนเอง เกิิดความเข้้าใจ และมีีทััศนคติิที่่�ดีีต่่อการ
เรีียนวิิทยาศาสตร์์ เทคนิิคนี้้�ได้้รัับการยอมรัับจาก

ยูู เ นสโกว่่ า ได้้ ผ ลลัั พธ์์ เ สมืื อ นชุุ ด การทดลองปกติิ
โดยตั้้�งแต่่่�เริ่่�มโครงการจนถึึงปััจจุุบััน มีีคุุณครููกว่่า
1,000 โรงเรีียนเข้้าร่่วมโครงการ
นอกจากนี้้� Dow ยัังส่่งเสริิมให้้พนัักงานใช้้
ทัักษะเพื่่�อทำประโยชน์์ให้้กัับชุุมชน เช่่น โครงการ
“ยั่่ง� ยืืน ปลอดภััย ใส่่ใจชุุมชน” ที่่ด� ำเนิินการต่่อเนื่่อ� ง
มาแล้้วกว่่า 8 ปีี โดยให้้พนัักงานเสนอโครงการที่่�มุ่่�ง
เน้้ น การทำงานเพื่่� อ สัั ง คมร่่ วมกัั บ ชุุ มช นรอบรั้้� ว
โรงงาน ในหลาย ๆ ด้้าน เช่่น การสร้้างศาลาพัักผ่่อน
ในโรงพยาบาล การปรัับปรุุงศููนย์์เรีียนรู้้�การจััดการ
ขยะชุุมชน การพััฒนาแปลงพืืชสมุุนไพรชุุมชน และ
การให้้ความรู้้�ในด้้านต่่าง ๆ
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มิิติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

ในปีี พ.ศ. 2563 Dow ได้้ประกาศเป้้าการ
ทำงานใหม่่ ต่่อยอดจากเป้้าหมายความยั่่�งยืืนที่่มีี� อยู่่�
เดิิม เพื่่อ� ให้้เกิิดความชััดเจนในการทำงานมากยิ่่ง� ขึ้้น�
ใน 2 ประเด็็นปััญหาสำคััญที่่�ทั้้�งโลกกำลัังเผชิิญอยู่่�
1. การต้้านโลกร้้อน ภายในปีี พ.ศ. 2573 Dow
จะลดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนจำนวน 5 ล้้านตัันต่่อ
ปีี หรืือ ลดลง 15% จากปีี พ.ศ. 2563 นอกจากนี้้�
ยัังตั้้�งใจจะเป็็นองค์์กรที่่�ปล่่อยคาร์์บอนสุุทธิิเป็็น
ศููนย์์ภายในปีี พ.ศ. 2593 โดยสิินค้้าและโครงการ
ต่่าง ๆ ของ Dow จะช่่วยลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือน
กระจกได้้เทีียบเท่่ากัับปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�
เกิิดจาก Dow
2. หยุุดขยะพลาสติิก ภายในปีี พ.ศ. 2573
Dow จะช่่วยทำให้้ขยะพลาสติิกจำนวน 1 ล้้านตััน
ถููกเก็็บกลัับมาใช้้ใหม่่หรืือรีีไซเคิิลผ่่านการดำเนิิน
การของ Dow และความร่่วมมืือกัับภาคส่่วนต่่าง ๆ
3. ส่่งเสริิมวงจรรีีไซเคิิล เป้้าหมาย ภายในปีี
2578 ผลิิตภััณฑ์์ทั้้�งหมดของ Dow ที่่�นำไปผลิิตเป็็น
บรรจุุภััณฑ์์จะต้้องสามารถนำกลัับมาใช้้ใหม่่หรืือ
รีีไซเคิิลได้้ 100%
Dow ได้้ร่่วมกัับกรมทรััพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่่� ง กระทรวงทรัั พย ากรธรรมชาติิ แ ละ
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สิ่่� ง แวดล้้ อ ม และองค์์ ก รสากลเพื่่� อ การอนุุุ�รัั ก ษ์์
สิ่่�งแวดล้้อม (IUCN) ก่่อตั้้�งภาคีี Dow & Thailand
Mangrove Alliance เพื่่�อยกระดัับการอนุุรัักษ์์
ป่่าชายเลนอย่่างครบวงจรซึ่่�งให้้ประโยชน์์ทั้้�งทาง
เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งผลัักดััน
กลไกคาร์์บอนเครดิิตจากป่่าชายเลนเป็็นครั้้�งแรกใน
ประเทศไทย
นอกจากนี้้� ในด้้านการหยุุดขยะพลาสติิก Dow
ได้้ร่่วมกัับการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
และผู้้�ประกอบการในจัังหวััดระยอง จััดกิิจกรรม
เก็็บขยะชายหาดในวัันอนุุรัักษ์์ชายฝั่่�งสากล หรืือ
International Coastal Cleanup (ICC) มาอย่่าง
ต่่อเนื่่�องกว่่า 19 ปีี รวมทั้้�งร่่วมมืือกัับ กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท เอสซีีจีี และมหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่ พััฒนาการนำพลาสติิกใช้้แล้้วมาเป็็นส่่วน
ผสมในแอสฟััลต์์คอนกรีีตสำหรัับงานทาง ซึ่่�งจะ
สามารถช่่วยเพิ่่�มความแข็็งแรง และยืืดอายุุการใช้้
งานของถนน โดยมุ่่�งหวัังในการสร้้างเป็็นมาตรฐาน
ใหม่่ในการทำถนนของประเทศ ตอบโจทย์์การใช้้
ทรัั พย ากรอย่่ า งคุ้้�มค่่ า ตามแนวทางเศรษฐกิิ จ
หมุุนเวีียน

บริิษััท โกลบอลกรีีนเคมิิคอล จำำ�กััด (มหาชน)

การดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร

	สิ่่�งแวดล้้อม (Green Flagship Company) ของ
GC Group ซึ่่ง� บริิษัทผู้้�
ั ผลิิต ผลิิตภััณฑ์์โอลีีโอเคมีีแห่่ง
แรกในประเทศไทย มุ่่�งมั่่น� ที่่จ� ะเป็็นผู้้�นำของผู้้�ผลิิตโอ
ลีีโอเคมีีในตลาดโลก พร้้อมกัับสร้้างความยั่่�งยืืนทาง
เศรษฐกิิจให้้กัับภาคเกษตรกรรมและอุุตสาหกรรม
ของประเทศไทยอย่่างต่่อเนื่่�อง
	ปััจจุุบััน GGC มีีผลิิตภััณฑ์์หลัักประกอบด้้วย
เมทิิลเอสเทอร์์หรืือ B100 ที่่ใ� ช้้เป็็นส่่วนผสมในน้้ำมััน
ดีีเซลหมุุนเร็็ว โดยมีีกำลัังการผลิิต 500,000 ตัันต่่อ
ปีี แฟตตี้้�แอลกอฮอล์์ ที่่�ใช้้เป็็นส่่วนผสมหลัักในการ
ผลิิตเครื่่�องสำอาง สารลดแรงตึึงผิิว และเภสััชภััณฑ์์

ต่่าง ๆ โดยมีีกำลัังการผลิิต 100,000 ตัันต่่อปีี และ
กลีีเซอรีีนบริิสุุทธิิ ซึ่่่�งเป็็นส่่วนผสมที่่�ใช้้อย่่างแพร่่
หลาย ในเครื่่�องสำอางและเภสััชภััณฑ์์ โดยมีีกำลััง
การผลิิต 51,000 ตัันต่่อปีี โดยมีีฐานการผลิิตที่่ตั้้� ง� อยู่่�
ในนิิคมอุตุ สาหกรรมเหมราชตะวัันออก (มาบตาพุุด)
จัั ง หวัั ด ระยอง และในพื้้� น ที่่� เ ขตประกอบการ
อุุ ต สาหกรรมไทยอีีสเทิิ ร์์ น จัั ง หวัั ดช ลบุุ รีี ซึ่่� ง ทุุ ก
ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ข องบริิ ษัั ท ฯ ใช้้ วัั ต ถุุ ดิิ บ หลัั ก จาก
น้้ำมัันปาล์์มดิิบภายในประเทศ และจััดจำหน่่าย
ให้้ กัั บ ลูู ก ค้้ า ทั้้� ง ภายในประเทศและต่่ า งประเทศ
นอกจากนี้้�
TBCSD Sustainable Development 2021

77

	ปััจจุุบันั GGC กำลัังดำเนิินการก่่อสร้้างโครงการ
นครสวรรค์์ไบโอคอมเพล็็กซ์์ (NBC) โดยโครงการ
ดัั ง กล่่ า ว สอดรัั บ กัั บ นโยบายโครงการพัั ฒ นา
เศรษฐกิิจชีีวภาพ (Bioeconomy) ของภาครััฐ เป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของโครงการนำร่่องตามนโยบายมาตรการ
พััฒนาอุุตสาหกรรมชีีวภาพของไทย ที่่�ภาครััฐได้้
กำหนดเป้้าหมายให้้ประเทศไทยเป็็น Bio Hub ของ
เอเชีียภายในปีี 2570 และเป็็นโครงการ Bio Hub
แห่่งแรกของประเทศไทย โดยดำเนิินการภายใต้้
บริิษัทั GKBI บนเนื้้�อที่่ก� ว่่า 2,000 ไร่่ ในตำบลหนอง
โพ อำเภอตาคลีี จัังหวััดนครสวรรค์์
โดยโครงการนครสวรรค์์ ไ บโอคอมเพล็็ ก ซ์์
(NBC) แบ่่งออกเป็็น 2 ระยะ คืือ ระยะที่่� 1 เป็็น
โครงการลงทุุ น พัั ฒ นาอุุ ต สาหกรรมเคมีีชีีวภาพ
ครบวงจรประกอบด้้ วย โรงงานผลิิ ต เอทานอล

โรงไฟฟ้้าชีีวมวล ระบบสาธารณููปโภคและระบบส่่ง
เสริิมกระบวนการผลิิตกลางของโครงสร้้างพื้้�นฐาน ที่่�
คาดว่่าจะสามารถดำเนิินการเชิิงพาณิิชย์์ได้้ภายใน
ไตรมาสที่่� 1 ปีี 2565 และ ระยะที่่� 2 มุ่่�งเน้้นการสร้้าง
มูู ล ค่่ า เพิ่่� ม ให้้ กัั บ สิิ น ค้้ า ทางการเกษตร ต่่ อ ยอดสู่่�
อุุตสาหกรรมที่่�มีีมููลค่่าสููง (High Value Added)
ได้้แก่่ ผลิิตภััณฑ์์เคมีีชีีวภาพ (Biochemicals) และ
ผลิิตภััณฑ์์พลาสติิกชีีวภาพ (Bioplastics) โดยใช้้อ้อ้ ย
เป็็นวััตถุุดิบิ และใช้้เทคโนโลยีีที่่ทั� นั สมััย เป็็นมิิตรกัับ
สัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม โดยหลัังจากที่่บ� ริิษัทั NatureWorks LLC (“NatureWorks”) ผู้้�ผลิิตพลาสติิก
ชีีวภาพรายใหญ่่ของโลกจากประเทศสหรััฐอเมริิกา
ตััดสิินใจลงทุุนโรงงานผลิิตพลาสติิกชีีวภาพชนิิด
Polylactic Acid (PLA)

กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน

GGC ธุุรกิิจผลิิตภััณฑ์์เคมีีเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม กัับ 'กลยุุทธ์์แห่่งความยั่่�งยืืน'
ในฐานะผู้้�นำผลิิตภััณฑ์์เคมีีเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม บริิษััทฯ ได้้ดำเนิินการขัับเคลื่่�อนองค์์กรเพื่่�อให้้บรรลุุวิิสััย
ทััศน์ด้์ า้ นการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืนของสหประชาชาติิ (Untied
Nation: UN) โดยครอบคลุุมทั้้�งมิิติิเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นด้้านการเติิบโต
ของธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน สร้้างคุุณค่่าและยกระดัับมาตรฐานการดำเนิินธุุรกิิจให้้ได้้รัับการยอมรัับทั้้�งในระดัับ
ประเทศและระดัับสากล บริิษัทั ฯ ได้้กำหนดยุุทธศาสตร์์การดำเนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่ง� ยืืน โดยมีียุุทธศาสตร์์หลััก
อยู่่� 3 เรื่่�องใหญ่่ ๆ ที่่�จะดำเนิินการภายใน 3-5 ปีีข้้างหน้้า ดัังนี้้�
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1
ยุุทธศาสตร์์การยกระดัับความสามารถในการ (Resilience) และสร้้างความได้้เปรีียบเหนืือคู่่�แข่่ง
แข่่งขััน  (Strengthen Business as Usual - โดยมุ่่�งเน้้นการสร้้างฐานตลาดและการขายให้้เข้้ม
BAU)
แข็็ง, การบริิหารจััดการด้้าน Supply Chain ให้้มีี
เพื่่�อให้้ธุุรกิิจของบริิษััทฯ มีีความเข้้มแข็็งและมีี ประสิิทธิภิ าพโดยบริิหารจััดการต้้นทุุนได้้ดีีที่่สุ� ดุ และ
ศัักยภาพในการแข่่งขัันในสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจ มุ่่�งเน้้นการรัักษาความมั่่�นคงด้้านการผลิิต (Plant
ที่่�มีี ความท้้าทาย บริิษััทฯ ต้้องเร่่งการเพิ่่�มขีีดความ Reliability) รวมถึึงความเป็็นเลิิศด้้านปฏิิบััติิการ
สามารถในการแข่่ ง ขัั น และมีีความยืืดหยุ่่�น (Operational Excellence)
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ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2
ยุุทธศาสตร์์การเติิบโตในธุุรกิิจผลิิตภััณฑ์์เพื่อ่�
สิ่่�งแวดล้้อม (Growth Portfolio)
ภายใต้้ ส ถานการณ์์ ท างเศรษฐกิิ จ ที่่� มีีคว าม
ผัันผวนและอุุตสาหกรรมเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพที่่�มีีการ
แข่่งขัันสููง บริิษััทฯ พิิจารณาการต่่อยอดทางธุุรกิิจ
ไปสู่่�ด้้านเคมีีภััณฑ์์และพลาสติิกชีีวภาพมากขึ้้น� เพื่่อ�
ลดแรงกดดัันทางธุุรกิิจและสามารถเพิ่่�มมูลู ค่่าให้้กับั
ผลิิตภััณฑ์์ปัจั จุุบันั มากขึ้้น� อีีกทั้้�งผลิิตภััณฑ์์เคมีีภััณฑ์์
ชีีวภาพ (Biochemicals) และพลาสติิกชีีวภาพ
(Bioplastics) ยัังเป็็นหนึ่่�งในกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ที่่�อยู่่�ใน
ห่่วงโซ่่อุุปทานเกี่่�ยวเนื่่�องกัับธุุรกิิจของ GC Group
อีีกด้้วย
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3
ยุุทธศาสตร์์การสร้้างความยั่่�งยืืนทางธุุรกิิจ 
(Sustainability Development)
บริิษััทฯ มีีการตั้้�งเป้้าหมายและแผนงานสู่่�การ
เป็็นต้้นแบบในการพััฒนาเศรษฐกิิจแบบองค์์รวม ทั้้�ง
3 มิิติิ (BCG Role Model) บริิษััทฯ มีีการดำเนิิน
ธุุรกิิจส่่งเสริิมนโยบายระดัับประเทศ BCG Model
ซึ่่�งเป็็นการพััฒนาเศรษฐกิิจแบบองค์์รวม ทั้้�ง 3 มิิติิ
ไปพร้้อมกััน ได้้แก่่ เศรษฐกิิจชีีวภาพ (Bioeconomy)
ที่่มุ่่�� งเน้้นการใช้้ทรัพย
ั ากรชีีวภาพเพื่่อ� สร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม
โดยเน้้นการพััฒนาเป็็นผลิิตภััณฑ์์มูลู ค่่าสููง เชื่่อ� มโยง
กัับ เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy) ที่่�
คำนึึงถึึงการนำวััสดุุต่่าง ๆ กลัับมาใช้้ประโยชน์์ให้้
มากที่่�สุุด ซึ่่�งการดำเนิินการดัังกล่่าว อยู่่�ภายใต้้
แนวทางเศรษฐกิิจสีีเขีียว (Green Economy) ที่่�มุ่่�ง
เน้้ น การพัั ฒ นาเศรษฐกิิ จ ควบคู่่�ไปกัั บ การพัั ฒ นา
สัังคมและการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างสมดุุล ก่่อให้้
เกิิดความมั่่�นคงและยั่่�งยืืนพร้้อมกััน

นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯได้้ปรัับรููปแบบดำเนิินงานด้้าน
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมของบริิษัทั ฯ เข้้าสู่่�การสร้้าง
สมดุุลทางธุุรกิิจขององค์์กรด้้วยการพััฒนากิิจกรรม/
โครงการความรัั บ ผิิ ดช อบต่่ อ สัั ง คมอย่่ า งยั่่� ง ยืืน
(Transform CSR to CSV & SE Model) ทั้้�งนี้้� เพื่่�อ
เน้้นย้้ำบทบาทความเป็็นผู้้�นำผลิิตภััณฑ์์เคมีีเพื่่�อสิ่่�ง
แวดล้้อม พร้้อมขัับเคลื่่�อนพลัังแห่่งการสร้้างสรรค์์
เพื่่�อคุุณค่่าที่่�ยั่่�งยืืน
GGC มุ่่�งมั่่� นสร้้ า งสรรค์์ เ คมีี ภัั ณ ฑ์์ เ พื่่� อ
สิ่่ง� แวดล้้อม พร้้อมสร้้างการเติิบโตทางธุุรกิิจอย่่าง
ยั่่�งยืืน  เพราะเราเชื่่�อว่่าการเติิบโตบนหลัักความ
ยั่่�งยืืน คืือการส่่งมอบคุุณค่่าที่่�ดีีที่่�สุุด
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บริิษััท พีีทีีทีี อาซาฮีี เคมิิคอล จำำ�กััด

การดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร

บริิษััท พีีทีีทีี อาซาฮีี เคมิิคอล จำกััด (บริิษััทฯ)
เป็็นบริิษััทร่่วมทุุนระหว่่าง บริิษััท พีีทีีทีี โกลบอล
เคมิิคอล จำกััด (มหาชน) (PTT Global Chemical
Public Company Limited : GC) บริิษััทชั้้�นนำใน
อุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีีของประเทศไทย และบริิษััท
อาซาฮีี คาเซอิิ คอร์์ปอเรชั่่�น (Asahi Kasei Corporation : AKC) ผู้้�นำในอุุตสาหกรรม ปิิโตรเคมีีของ
โลกจากประเทศญี่่�ปุ่่�น มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นร้้อยละ
50 และร้้อยละ 50 ตามลำดัับ บริิษััทฯ จึึงมีีความ
โดดเด่่นในทุุกด้้าน ทั้้�งด้้านเทคโนโลยีี วััตถุุดิิบ การ
ผลิิตและการตลาด
บริิษััทฯ ในฐานะผู้้�ผลิิตสารอะคริิโลไนไตรล์์
Acrylonitrile (AN) รายแรกในประเทศไทย และผู้้�
ผลิิตสารเมทิิลเมตะคริิเลต Methyl Methacrylate
(MMA) รายสำคััญ บริิษััทฯ ได้้สร้้างดุุลการค้้าใหม่่
ด้้วยการลดการนำเข้้าสารอะคริิโลไนไตรล์์ (AN) และ
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เพิ่่� ม การส่่ ง ออกสารเมทิิ ล เมตะคริิ เ ลต (MMA)
ผลิิตภััณฑ์์หลากหลายรููปแบบที่่�ถููกสรรค์์สร้้างโดย
เป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อม ซึ่่ง� ผลิิตภััณฑ์์ที่่� บริิษัทั ฯ ผลิิต
แบ่่งออกเป็็น
1. ผลิิตภััณฑ์์สารอะคริิโลไนไตรล์์ Acrylonitrile
(AN) ถููกนำไปใช้้ผลิิตเป็็นของใช้้ทั่่ว� ไปในชีีวิิตประจำ
วััน เช่่น ผลิิตเป็็นเส้้นใยสัังเคราะห์์สำหรัับ เครื่่�องนุ่่�ง
ห่่ม พรม ผ้้าห่่ม วิิกผม ตุ๊๊�กตา รวมถึึง เส้้นใยคาร์์บอน
นอกจากนี้้�ยัังนำไปผลิิตพลาสติิก เอบีีเอส (ABS)
ซึ่่� ง มีีคุุ ณ สมบัั ติิ แข็็ ง แรง ทนความแรงกระแทก
ความร้้ อ น และสารเคมีี จึึ ง ถูู ก นำมาใช้้ ใ น
อุุตสาหกรรมยานยนต์์ และเป็็นส่่วนประกอบใน
เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า พลาสติิกแซน (SAN) ด้้วยคุุณสมบััติิ
แข็็งแรง และใส จึึงถููกใช้้ในการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์
อาหาร และ ไฟแช็็ค ซึ่่�ง ปััจจุุบััน บริิษััทฯ เป็็นผู้้�ผลิิต
สารอะคริิ โ ลไนไตรล์์ รายแรก และรายเดีียวใน
ประเทศไทย

2. ผลิิตภััณฑ์์สารเมทิิลเมตะคริิเลต Methyl
Methacrylate (MMA) ถููกใช้้เพื่่อ� ผลิิตสารพีีเอ็็มเอ็็ม
เอ (โพลีีเมทิิลเมตระคริิเลต) ใช้้ในการผลิิตแผ่่น
กระจายแสงซึ่่� ง เป็็ น ส่่ ว นประกอบสำคัั ญ ของจอ
โทรทััศน์์ แอลซีีดีี ไฟท้้ายรถยนต์์ ส่่วนประกอบ ของ
เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า แผ่่นอะคริิลิิค ใช้้ในการผลิิต ป้้าย
โฆษณา เครื่่�องสุุขภััณฑ์์ เฟอร์์นิิเจอร์์ ผลิิตภััณฑ์์
สำหรัับตกแต่่ง นอกจากนี้้�สารเมทิิลเมตะคริิเลตยััง

นำไปใช้้ได้้หลากหลาย เช่่น เป็็นส่่วนผสมของสีี และ
สารเคลืือบพื้้�นผิิวต่่าง ๆ
3. ผลิิตภััณฑ์์แอมโมเนีียมซััลเฟต Ammonium
Sulfate (AMS) คืือผลิิตภััณฑ์์ที่่�เกิิดจากผลผลิิต
พลอยได้้ในการผลิิตสาร เมทิิลเมตะคริิเลต (MMA)
ทำปฏิิกริิยาเคมีีกัับสารเคมีีเกิิดเป็็นผลิิตภััณฑ์์ใหม่่
คืือ ผลิิตภััณฑ์์แอมโมเนีียมซััลเฟต (AMS) ซึ่่ง� เป็็นส่่วน
ผสมในการผลิิตปุ๋๋�ย

กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
บริิษััทฯ นำหลัักการบริิหารจััดการความยั่่�งยืืน
Sustainability Management (SM) ของผู้้�ถืือหุ้้�น
(Shareholder) มาประยุุกต์์ใช้้ในการดำเนิินธุุรกิิจ
ของบริิ ษัั ท ฯ โดยยึึ ด หลัั ก การเติิ บ โตอย่่ า งมีี
ประสิิ ทธิิ ภ าพ โปร่่ ง ใส ตรวจสอบได้้ ควบคู่่�กัั บ
การดููแลสัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเกื้้�อกููล

ซึ่่� ง กัั น และกัั น เป็็ น ไปตามวิิ สัั ยทัั ศน์์ ข องบริิ ษัั ท ฯ
“เป็็นบริิษััทในธุุรกิิจ AN & MMA ที่่�ยั่่�งยืืน” โดยจััด
ทำเป็็น นโยบายการบริิหารจััดการความยั่่�งยืืน ของ
บริิษััท พีีทีีทีี อาซาฮีี เคมิิคอล จำกััด โดยมีีกลยุุทธ์์
แบ่่งออกเป็็น 3 มิิติิ 16 องค์์ประกอบ ดัังนี้้�

มิิติิด้้านเศรษฐกิิจ
เป็็นปััจจััยสำคััญ เพราะเป็็นตััวชี้้วั� ดคว
ั ามสำเร็็จ
ของธุุร กิิ จ เช่่ น ผลกำไรจากการประกอบธุุร กิิจ
ผลตอบแทนแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น ดัังนั้้�น มิิติิด้้านเศรษฐกิิจ
ครอบคลุุมองค์์ประกอบ ดัังนี้้� ประเด็็นด้้านความ
ยั่่ง� ยืืน การกำกัับองค์์กรและการปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย
ความโปร่่งใสด้้านภาษีี การจััดการความเสี่่�ยง การ
จััดการห่่วงโซ่่อุปุ ทาน การจััดการนวััตกรรม และการ
จััดการความสััมพันั ธ์์กับั ลููกค้้า เช่่น การจััดการความ
เสี่่�ยง บริิษััทฯ มีีการวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงทางด้้าน
กลยุุทธ์์ (Strategic Risk : SR) การวิิเคราะห์์ความ
เสี่่�ยงทางด้้าน การปฏิิบััติิงาน (Operational Risk :
OR) การวิิ เ คราะห์์ คว ามเสี่่� ย งทางด้้ า นการเงิิ น
(Financial Risk : FR) และการวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยง
ทางด้้านกฎหมาย ทั้้�งหมดนี้้� ใช้้ข้อ้ มููลทั้้�งในอดีีตและ
ปััจจุุบัันมาทำการวิิเคราะห์์ เพื่่�อผู้้�บริิหารมีีข้้อมููล

ประกอบการพิิจารณา สามารถปรัับเปลี่่�ยนกลยุุทธ์์
ลดความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ ทั้้�งหมดที่่�
กล่่าวมานี้้� รวมถึึงการติิดตามและรายงานผลสถานะ
ของความเสี่่�ยง ตลอดจนสามารถวิิเคราะห์์ผลลััพธ์์
ให้้กับั ผู้้�บริิหาร เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่าแผนการ จััดการความ
เสี่่�ยงดัังกล่่าว สามารถบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
ของบริิษััทฯ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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มิิติิด้้านสัังคม
	สืืบเนื่่� อ งจากสถานการณ์์ COVID-19 ที่่�
แพร่่กระจายในระดัับโลก ส่่งผลให้้เกิิดสภาวะทาง
เศรษฐกิิจที่่�ไม่่คล่่องตััวในปััจจุุบััน จนกระทั่่�งก่่อให้้
เกิิ ดปัั ญ หาสัั ง คมที่่� สืื บเนื่่� อ งมาจากสภาวะทาง
เศรษฐกิิ จ เช่่ น การก่่ อ อาชญากรรม การใช้้
ความรุุนแรง การละเมิิดสิิทธิิเสรีีภาพขั้้�นพื้้�นฐาน
ตลอดจนความไม่่เสมอภาคที่่�ถููกเลืือกปฏิิบััติิด้้วย
สาเหตุุแห่่งกลุ่่�มทุุน เพศ เชื้้�อชาติิ หรืือศาสนา ซึ่่�ง
ปััญหาเหล่่านี้้�สามารถพบเห็็นได้้ในสัังคมปััจจุุบััน
บริิษััทฯ ให้้ความสำคััญในการดำเนิินธุุรกิิจตามที่่�
กฎหมายกำหนด สร้้างสมดุุลให้้ธุรุ กิิจสามารถอยู่่�ร่วม
่
กััน ได้้ในสัังคมอย่่างราบรื่่�น ไม่่เกิิดการเอารััดเอา
เปรีียบ สร้้ า งความความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีต่่อกััน โดย
กำหนด มิิติิด้้านสัังคม ครอบคลุุมองค์์ประกอบดัังนี้้�
การช่่วยเหลืือเกื้้�อกููลสัังคม สิิทธิิมนุุษยชน สุุขภาพ
ความปลอดภััย การพััฒนาบุุคลากร การสรรหาและ
รัักษาบุุคลากรในองค์์กร เช่่น การช่่วยเหลืือเกื้้�อกููล
สัังคม บริิษััทฯ มีีส่่วนร่่วมในการพััฒนา และช่่วย
เหลืือชุุมชนสร้้างการมีีส่่วนร่่วม (Creating Shared
Value : CSV) ผ่่านกิิจกรรมต่่าง ๆ เช่่น โครงการ
พีีทีีทีี อาซาฮีี รัักการอ่่านสร้้างการเรีียนรู้้� โครงการ

เปิิดบ้้านประจำปีี โครงการฝึึกอบรมและทบทวน
แผนฉุุกเฉิินให้้กัับชุุมชน และโรงเรีียน โครงการ
ผู้้�บริิหารพบชุุมชน (The Manager Community
Visit) โครงการสานสายใยชุุ มช น (The PSD
Community Visit) โครงการสิ่่� ง แวดล้้ อ มโลก
(PTTAC Green Day) สำหรัับพนัักงาน มีีการ
ประเมิินความเสี่่�ยง และผลกระทบด้้านสิิทธิิมนุุษย
ชน (Human Rights Risks and Impact Assessment Methodology) การส่่งเสริิมการเติิบโตใน
หน้้ า ที่่� การงานของบุุ ค ลากรโดยไม่่ กีีดกัั น ความ
แตกต่่ า งในด้้ า นเพศสภาพ ศาสนา เชื้้� อ ชาติิ
ความเชื่่�อ ความคิิดเห็็นทางการเมืือง เป็็นต้้น

มิิติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
การเติิบโตทางเศรษฐกิิจในโลกปััจจุุบััน มีีการ
ใช้้ทรััพยากร และพลัังงานเป็็นจำนวนมาก ส่่งผลให้้
เกิิดมลภาวะจากการผลิิตสู่่�สิ่่�งแวดล้้อมและระบบ
นิิเวศ ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม บริิษััทฯ จึึงให้้ความ
สำคััญในการสร้้างสมดุุล ระหว่่างการเติิบโตทาง
เศรษฐกิิจควบคู่่�กัับการใส่่ใจสิ่่ง� แวดล้้อม โดยกำหนด
มิิติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ครอบคลุุมองค์์ประกอบดัังนี้้�
ประสิิทธิิภาพเชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ ความรัับผิิดชอบ
ผลิิตภััณฑ์์ การเปลี่่�ยนแปลงด้้านภููมิิอากาศ และ
นโยบายและระบบจัั ด การสิ่่� ง แวดล้้ อ ม เช่่ น
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ประสิิทธิิภาพเชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ บริิษััทฯ มีีการเพิ่่�ม
ประสิิทธิภิ าพการผลิิตโดยการใช้้ทรัพย
ั ากรอย่่างคุ้้�ม
ค่่า หรืือที่่�เรีียกว่่า ประสิิทธิิภาพเชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ
(Eco-efficiency : EE) โดยนำเทคโนโลยีี และ
นวััตกรรมมาพััฒนาระบบการผลิิต เพื่่อ� ใช้้วัตั ถุุดิบิ ให้้
เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด มีีมาตรการป้้องกัันมลพิิษ
และการกำจััดของเสีีย (Waste Management
Hierarchy) การประเมิินวััฏจัักรชีีวิิตของผลิิตภััณฑ์์
(Life Cycle Assessment : LCA) การใช้้ทรััพยากร
อย่่างคุ้้�มค่่าตามหลััก 5R การจััดทำมาตรการ และ

การจัั ดท ำแผนลดการปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืือนกระจก
(Greenhouse Gas : GHG) เป็็นต้้น
ที่่�กล่่าวมาทั้้�งหมดนี้้� คืือ “กลยุุทธ์์การดำเนิิน
ธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน” ของบริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็น
องค์์กรที่่�ดีีของสัังคม ยึึดมั่่�นการดำเนิินธุุรกิิจตาม
แนวทาง การบริิหารจััดการความยั่่�งยืืน สร้้างความ

เชื่่�อมั่่�นต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ผ่่านการดำเนิินงานที่่�
โปร่่งใสและเป็็นธรรม มีีการพััฒนานวััตกรรมอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง สร้้างสมดุุลให้้ธุุรกิิจสามารถอยู่่�ร่่วมกัันได้้
กัับ สัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม ตามวิิสััยทััศน์์
ของบริิษััทฯ “เป็็นบริิษััทในธุุรกิิจ  AN & MMA
ที่่�ยั่่�งยืืน”
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บริิษััท พีีทีีทีี โกลบอล เคมิิคอล จำำ�กััด (มหาชน)

การดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร
การดำเนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม บริิษััทฯ ได้้
ดำเนิินโครงการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน
อย่่างต่่อเนื่่�อง ส่่งผลให้้แผนการลดการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) เป็็นไปตาม
เป้้ า หมายการลดปริิ ม าณ GHG ทั้้� ง ขอบเขต 1
ขอบเขต 2 นอกจากนั้้�น บริิษััทฯ ดำเนิินงานจััดทำ
ข้้อมููล Baseline ปริิมาณ GHG ขอบเขต 3 แล้้วเสร็็จ
และอยู่่�ระหว่่างสร้้างความร่่วมมือื กัับคู่่�ค้้าและลููกค้้า
เพื่่อ� ขยายขอบเขตการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ขอบเขต 3 ต่่อไป นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ได้้ดำเนิินการ
ตามแนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน ด้้วยการร่่วมพัฒ
ั นา
กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียตลอดห่่วงโซ่่อุปุ ทานอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
ภายใต้้กรอบ (1) Smart Operating (2) Responsible Caring และ (3) Loop Connecting เพื่่�อให้้
เกิิดการขยายผลต่่อยอดในวงกว้้าง สู่่�การเป็็นต้้น
แบบในการดำเนิิ น การด้้ า นเศรษฐกิิ จ หมุุ น เวีียน
ควบคู่่�กัับการสร้้างมููลค่่าทางธุุรกิิจ ตลอดจนสร้้าง
มาตรฐานการดำเนิินงาน และมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์
ที่่�สนัับสนุุนการดำเนิินการด้้านเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
อย่่างครบวงจร
การดำเนิิ น งานด้้ า นสัั ง คม  บริิ ษัั ท ฯ ปรัั บ
แผนการดำเนิินงานให้้สอดคล้้องตามมาตรการเพื่่�อ
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ป้้องกััน Covid 19 โดยจััดตั้้ง� SE Model 3 โครงการ
สำคััญ เพื่่�อสร้้างรายได้้ให้้กัับชุุมชน พััฒนาระบบ
บริิหารจััดการขยะ YOUเทิิร์น์ Platform ซึ่่ง� เป็็นการ
นำเทคโนโลยีีดิิจิิตอลเข้้ามาใช้้ต่่อยอดการบริิหาร
จััดการขยะอย่่างเป็็นระบบในชุุมชน เป็็นต้้น อีีกทั้้�ง
บริิษััทฯ ยัังได้้แสดงเจตนารมณ์์และความห่่วงใยต่่อ
สัังคมในสถานการณ์์วิิกฤติิการระบาดของโควิิด 19
โดยร่่วมกัับพัันธมิิตร ไม่่ว่่าจะเป็็นหน่่วยงานภาครััฐ
ภาคเอกชน กลุ่่�มผู้้�ประกอบการ มหาวิิทยาลััย โรง
พยาบาล ในการประยุุกต์์ ใช้้นวััตกรรมพลาสติิกและ
เคมีีภััณฑ์์ของบริิษัทั ฯ เพื่่อ� การยกระดัับคุุณภาพชีีวิิต
ของคนไทย โดยมอบอุุปกรณ์์ PPE อุุปกรณ์์ทางการ
แพทย์์ และอุุปกรณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้แก่่ โรงพยาบาล
และ โรงพยาบาลสนาม ทั่่�วทุกุ จัังหวััดในประเทศไทย
การดำเนิินงานด้้านการกำกัับดูแู ล บริิษัทั ฯ ยััง
คงให้้ความสำคััญ กัับการดำเนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับ
ผิิดชอบ โปร่่งใส ตรวจสอบได้้ และเป็็นธรรม โดยยึึด
มั่่�นตามหลัักการและนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีี จรรยาบรรณธุุรกิิจ รวมถึึงนโยบายการกำกัับ
ดูู แ ลการปฏิิ บัั ติิ ง านให้้ เ ป็็ น ไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบีียบของบริิษัทั ฯ โดยบริิษัทั ฯ ได้้รับั การประเมิิน
ในระดัับ ดีีเลิิศ ในทุุกหััวข้อ้ ของการประเมิินโครงการ

สำรวจการกำกัับดููแลกิิจการ บริิษััทจดทะเบีียนไทย
และได้้รับั การรัับรองฐานะสมาชิิกโครงการแนวร่่วม
ต่่อต้้านคอร์์รััปชัันของภาคเอกชนไทย (CAC) ซึ่่�ง
เป็็นการแสดงให้้เห็็นถึึงเจตนารมณ์์ และความม่่งุมัุ่่ น�
ในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชัันทุุกรููปแบบ ผ่่าน
การบริิหารงานอย่่างโปร่่งใส ตามหลัักการกำกัับดููแล

กิิจการที่่�ดีี
กลุ่่�มบริิษััท GC มุ่่�งมั่่�นพััฒนาการดำเนิิน
งานให้้สอดคล้้องกัับมาตรฐานระดัับสากล
ในการประกอบธุุรกิิจต้้นน้้ำ กลางน้้ำ ปลาย
น้้ำ รวมถึึงธุุรกิิจสนัับสนุุน (GCME: Maintenance & Engineering) ตามกรอบการ
ประเมิิน Top Global Indices อาทิิ Dow
Jones Sustainability Indices (DJSI),
Carbon Disclosure Project (CDP) และ Morgan
Stanley Capital International (MSCI) เพื่่�อให้้
สามารถรัักษาระดัับความเป็็นผู้้�นำด้้านความอย่่าง
ยั่่�งยืืนอย่่างต่่อเนื่่�อง และพร้้อมเป็็นต้้นแบบ เพื่่�อ
ขยายผล (Role Model & Scale-up) ให้้แก่่องค์์กร
ต่่างๆ อัันจะก่่อให้้เกิิดความยั่่�งยืืนในวงกว้้าง

กลยุุทธ์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

การรัับมืือการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
ด้้วยหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy)
บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นการบููรณาการที่่�เชื่่�อมโยงการใช้้
ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่า การจััดการของเสีียอย่่างมีี
ประสิิ ทธิิ ภ าพ ควบคู่่�ไปกัั บ การบริิ ห ารจัั ด การ
Portfolio สู่่�ธุรุ กิิจที่่มีี� การปลดปล่่อยคาร์์บอนต่่ำ และ
การสร้้างความร่่วมมืือกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียตลอดโซ่่
อุุ ป ทานเพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด การประยุุ ก ต์์ ใ ช้้ ผ ลิิ ต ภัั ณ ฑ์์
คาร์์บอนต่่ำ เช่่น ผลิิตภััณฑ์์กลุ่่�มมููลค่่าสููง (HVP)

พลาสติิกชีีวภาพ พลาสติิกรีีไซเคิิล เป็็นต้้น รวมถึึง
การสร้้างระบบหมุุนเวีียนของผลิิตภััณฑ์์อย่่างครบ
วงจร (Circularity) เป็็นการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือน
กระจก ควบคู่่�ไปกัับการลดปริิมาณขยะพลาสติิกใช้้
แล้้วสู่่�เป้้าหมายการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกขอบเขต
1 และ 2 สุุทธิิเป็็นศููนย์์ (Net Zero) ด้้วยการใช้้
เทคโนโลยีีกัั ก เก็็ บ คาร์์ บ อนที่่� มีี ประสิิ ทธิิ ภ าพสูู ง
มีีต้้นทุุนที่่�แข่่งขัันได้้ และการชดเชยผ่่านช่่องทาง
อื่่�น ๆ อาทิิเช่่น การปลููกป่่า ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ยัังได้้
วางแผนเพื่่�อสร้้างความร่่วมมืือกัับคู่่�ค้้าและลููกค้้า
เพื่่� อ ลดการปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืือนกระจกขอบเขต 3
อย่่างต่่อเนื่่�อง
นอกจากการบริิหารจััดการด้้านการผลิิตแล้้ว
กลุ่่�มบริิษััท GC ยัังมีีการบริิหารจััดการด้้านการ
บริิการซ่่อมบำรุุง ที่่ไ� ด้้ประยุุกต์์ใช้้หลัักการเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียน เพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพยาวนาน ตลอด
อายุุการใช้้งาน โดยคำนึึงถึึงความปลอดภััยเป็็น
สำคััญ ดัังจะเห็็นตััวอย่่างในกลุ่่�มบริิษััท GC อาทิิ
GCME เป็็นต้้น
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กลยุุทธ์์ด้้านสัังคม
บริิษัทั ฯ จะเพิ่่�มสัดส่
ั ว่ นการลงทุุนสำหรัับกิิจการ
เพื่่อ� สัังคม (Social Enterprise : SE) การสร้้างสรรค์์
คุุณค่่าธุุรกิิจคู่่�สัังคม (Creating Shared Value :
CSV) และโครงการ CSR มากขึ้้น� โดยปรัับลดสััดส่ว่ น
ในด้้านการบริิจาคลง ให้้สอดรัับกัับความคาดหวััง
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกภาคส่่วน ผ่่านความร่่วมมืือกัับ
หน่่วยงานหรืือองค์์กรต่่าง ๆ เพื่่�อขัับเคลื่่�อนการ
พััฒนาชุุมชน สัังคม ไปพร้้อมกัับการดำเนิินธุุรกิิจ
อย่่ า งยั่่� ง ยืืน สู่่�การเป็็ น พัั น ธมิิ ต รที่่� ส ร้้ า งคุุ ณค่่ า
อย่่างยั่่�งยืืนต่่อสัังคมร่่วมกััน (Partner of Choice)

กลยุุทธ์์ด้้านการกำำ�กัับดููแล

บริิษััทฯ ยัังคงยึึดมั่่�นการดำเนิินธุุรกิิจด้้วยความ
โปร่่งใส เป็็นธรรม และตรวจสอบได้้ยึึดหลัักการ
กำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยคำนึึงถึึงประโยชน์์ของผู้้�
มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายเป็็นสำคััญ โดยคณะกรรมการ

บริิษััทฯ เป็็นผู้้�นำและแบบอย่่างที่่�ดีีด้้านจริิยธรรม
การปฏิิบััติิตามนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
และจรรยาบรรณธุุรกิิจของบริิษััทฯ รวมทั้้�งส่่งเสริิม
วััฒนธรรมการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีให้้กัับผู้้�บริิหาร
และพนัักงานทุุกระดัับให้้เกิิดผลอย่่างเป็็นรููปธรรม มีี
การทบทวนคู่่�มือื การกำกัับดููแลกิิจการที่่ดีี� และจรรยา
บรรณธุุรกิิจ เพื่่�อให้้เนื้้�อหาและแนวปฏิิบััติิต่่าง ๆ มีี
ความครบถ้้วน เป็็นปััจจุุบัันสอดคล้้องกัับกฎหมาย
และหลัักเกณฑ์์ของหน่่วยงานกำกัับดููแลที่่เ� กี่่ยวข้
� อ้ ง
เช่่น สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัั ก ทรัั พย์์ และตลาดหลัั ก ทรัั พย์์ แ ห่่ ง
ประเทศไทย รวมถึึงพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููล
ส่่วนบุุคคล เป็็นต้้น

โดยสรุุปการดำเนิินกลยุุทธ์์ความยั่่�งยืืนของ กลุ่่�มบริิษััท GC มีีความเชื่่�อมโยงตลอด
โซ่่อุุปทาน นอกจากการผลิิตแล้้ว ยัังรวมถึึงการขนส่่ง การบำรุุงรัักษา การตลาด
ฯลฯ (GCL – GCME – GCM) ที่่�มีีรากฐานความยั่่�งยืืนตามนโยบายของ
กลุ่่�มบริิษััท GC เพื่่�อการเป็็นองค์์กรต้้นแบบ และสร้้างประโยชน์์ต่่อ
ประเทศชาติิ และประชาชนโดยรวม
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บริิษััท พีีทีีทีี ฟีี นอล จำำ�กััด

การดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร
บริิษััท พีีทีีทีี ฟีีนอล จำกััด เป็็นบริิษััทในกลุ่่�ม
บริิษัทั พีีทีีทีี โกลบอล เคมิิคอล จำกััด (มหาชน) เพื่่อ�
ประกอบธุุรกิิจการผลิิตและจำหน่่ายผลิิตภััณฑ์์ฟีี
นอล (Phenol) ผลิิตภััณฑ์์อะซีีโทน (Acetone) และ
ผลิิตภััณฑ์์บิสิ ฟีีนอลเอ (Bisphenol A: BPA) บริิษัทั ฯ
มีีโรงงานที่่�ดำเนิินการผลิิตเชิิงพาณิิชย์์จำนวน 3
โรงงาน ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ในเขตนิิคมอุุตสาหกรรมเหมราช
ตะวัันออก จัังหวััดระยอง ประกอบด้้วยโรงงานผลิิต
ฟีีนอล 2 โรงงานที่่�ขนาดกำลัังการผลิิตฟีีนอลรวม
492 พัันตัันต่่อปีี ขนาดกำลัังการผลิิตอะซีีโทน 304
พัันตัันต่่อปีี และโรงงานผลิิตบิิสฟีีนอลเอ 1 โรงงาน
ขนาดกำลัังการผลิิต 158 พัันตัันต่่อปีี
ผลิิตภััณฑ์์ฟีีนอลเป็็นผลิิตภััณฑ์์ปิิโตรเคมีีขั้้�น
กลาง ซึ่่� ง ผลิิ ต จากวัั ต ถุุ ดิิ บ เบนซีีนและโพรพิิ ลีี น
โดยฟีีนอลเป็็นสารตั้้ง� ต้้นสำคััญในการผลิิตบิิสฟีีนอล
เอ (Bisphenol A หรืือ BPA) ฟีี น อลิิ ก เรซิ่่� น
(Phenolic Resin) รวมทั้้�งอนุุพัันธ์์อื่่�น ๆ ที่่�ใช้้ใน
อุุ ต สาหกรรมพลาสติิ ก ยา และสารเคมีีต่่ า ง ๆ
ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ อ ะซีีโทนเป็็ น ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ร่่ วม ที่่� ไ ด้้ จ าก
การผลิิต ฟีีนอล ใช้้เป็็นตััวทำละลายที่่�ใช้้กัันอย่่าง
แพร่่ ห ลายในอุุ ต สาหกรรมต่่ า ง ๆ ไม่่ ว่่ า จะเป็็ น
อุุตสาหกรรมเคมีี เครื่่�องสำอาง หรืือใช้้ในทางการ
แพทย์์ เป็็นต้้น นอกจากนี้้� ยัังเป็็นสารตั้้�งต้้นในการ
ผลิิตบิิสฟีีนอล เอ และ เมทิิลเมทาคริิเลต ซึ่่�งนำไป

ใช้้ในอุุตสาหกรรมพลาสติิก สารเคลืือบ เป็็นต้้น และ
ผลิิตภััณฑ์์บิิสฟีีนอลเอ ใช้้ในการผลิิตพลาสติิกโพลีี
คาร์์บอเนต (Polycarbonate :PC) ซึ่่ง� เป็็นพลาสติิก
วิิศวกรรมที่่�สามารถนำไปใช้้ในอุุตสาหกรรมต่่าง ๆ
อาทิิ อุุตสาหกรรมรถยนต์์ อุุตสาหกรรมเครื่่�องใช้้
ไฟฟ้้า-อิิเล็็กทรอนิิกส์์ และอุุตสาหกรรมการก่่อสร้้าง
เป็็นต้้น นอกจากนี้้�ยัังเป็็นวััตถุุดิิบหลัักในการผลิิต
อีีพ็็อกซี่่� เรซิิน (Epoxy Resin) ซึ่่�งนำมาใช้้เป็็นวััสดุุ
คอมโพสิิต สารเคลืือบผิิววััสดุุ อุุตสาหกรรมสีี ฯลฯ
ทั้้�ง 3 ผลิิตภััณฑ์์มีีบทบาทที่่�สำคััญต่่อการพััฒนา
อุุตสาหกรรมต่่อเนื่่�อง บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นในการผลิิต
และจำหน่่ายผลิิตภััณฑ์์ที่่�เป็็นเลิิศตามมาตรฐานใน
ระดัับสากล เพื่่�อมุ่่�งตอบสนองความต้้องการของ
ลููกค้้า ด้้วยผลิิตภััณฑ์์ที่มีีคุ
่� ณ
ุ ภาพสููง (High Quality)
ปริิมาณและการส่่งมอบที่่�ต่่อเนื่่�องเชื่่�อถืือได้้ (High
Reliably) ให้้กัับตลาดในประเทศและต่่างประเทศ
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กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
บริิษััทฯ ได้้พิิจารณาปััจจััยแวดล้้อมที่่�สำคััญอัันส่่งผลกระทบต่่อการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ และ
กำหนดแนวทางการดำเนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน ดัังนี้้�

มิิติิด้้านเศรษฐกิิจ
บริิษััทฯ คาดการณ์์ว่่าสภาพเศรษฐกิิจในทุุก
ภููมิภิ าคมีีแนวโน้้มชะลอตััว อัันเนื่่อ� งมาจากการแพร่่
ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่่�
ส่่งผลกระทบต่่อทุุกภาคอุุตสาหกรรมทั่่�วโลก และ
อาจจะทำให้้ความต้้องการของสิินค้้าปลายทางลดลง
ส่่งผลให้้เกิิดการแข่่งขัันด้้านราคาในกลุ่่�มผู้้�ผลิิตมาก
ขึ้้�น ซึ่่�งในสภาพตลาดเช่่นนี้้� บริิษััทฯ มีีแผนในการ
ดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ ด้้ วย การมุ่่�งเน้้ น ด้้ า นการเพิ่่� ม
ประสิิทธิภิ าพในการผลิิต ลดต้้นทุุน ปรัับปรุุงคุุณภาพ
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ และแสวงหาโอกาสการขายในตลาดที่่มีี�
ศัักยภาพ

มิิติิด้้านสัังคม

จากปััจจััยด้า้ นการเปลี่่ย� นแปลงแนวโน้้มวิถีีชีีวิ
ิ ติ
ประจำวัันของมนุุษย์์ (New Normal) เช่่น การสััญจร
ลดลง การทำธุุรกรรมซื้้�อขายบนอิินเทอร์์เน็็ตเพิ่่�มขึ้้น�
การให้้ความสำคััญด้้านสุุขภาพและรัักษาสุุขอนามััย
ส่่ ว นบุุ คค ลโดยการใช้้ ห น้้ า กากอนามัั ย และเจล
แอลกอฮอล์์ เป็็นต้้น ปััจจััยด้า้ นการเติิบโตของชุุมชน
เมือื ง (Urbanization) ซึ่่ง� มีีส่่วนช่่วยกระตุ้้�นด้้านการ
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เติิบโตของสิ่่�งอำนวยความสะดวก การขยายตััวของ
ระบบสาธารณููปโภคและโครงสร้้างพื้้�นฐาน เช่่น
ศููนย์์การค้้า โครงการที่่�อยู่่�อาศััย รถไฟฟ้้า ถนน และ
สนามบิิน ทำให้้เกิิดการสร้้างงาน และสร้้างรายได้้
และปัั จ จัั ยด้้ า นการขยายตัั ว ของสัั ง คมผู้้�สูู ง อายุุ
(Aging Society) ส่่งผลให้้มีีแนวโน้้มการขาดแคลน
แรงงานในอนาคต ต้้องพึ่่�งพาการใช้้เทคโนโลยีีและ
เครื่่อ� งจัักรมากขึ้้น� ความต้้องการสิินค้้าบริิโภคลดลง
แต่่สิินค้้าอุุปโภคอาจมีีความต้้องการมากขึ้้�น โดย
เฉพาะอุุปกรณ์์เครื่่�องใช้้สำหรัับผู้้�สููงอายุุ อุุปกรณ์์
ทางการแพทย์์ และวััสดุุที่่�มีีน้้ำหนัักเบา (LightWeight Material) เพื่่อ� ให้้ผู้้�สูงู อายุุสามารถใช้้งานได้้
อย่่างสะดวก เป็็นต้้น ซึ่่�งปััจจััยด้้านสัังคมทั้้�ง 3 ด้้าน
ข้้างต้้น บริิษััทฯ ได้้นำไปใช้้ประกอบการแสวงหา
ตลาดที่่�มีีศัักยภาพ รวมถึึงการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ให้้
ตรงกัับความต้้องการของลููกค้้าในอนาคต

มิิติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ในปััจจุุบัันผู้้�คนมีีความตระหนัักและให้้ความ
สำคััญต่่อปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกิิดขึ้้�น โดยหลาย
ประเทศได้้กำหนดเป็็นนโยบายและเป้้าหมายร่่วมกันั
ในการช่่วยลดปััญหาด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งเป้้าหมาย
หนึ่่�งที่่�หลายประเทศให้้ความสำคััญ คืือ การลดการ
ปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ให้้เป็็นศููนย์์ บริิษััทฯ
จึึงได้้กำหนดแผนงานด้้านการผลิิตที่่�รััดกุุมและเป็็น

มิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมมากขึ้้น� ทั้้�งการปลดปล่่อยของเสีีย
สู่่�บรรยากาศ และการปล่่อยน้้ำลงลำรางสาธารณะ
ด้้วยการปรัับปรุุงอุุปกรณ์์การผลิิตให้้มีีประสิิทธิภิ าพ
ให้้ดีีขึ้้�น สนัับสนุุนการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพด้้านการใช้้
พลัังงานต่่าง ๆ กำหนดแผนศึึกษาในการนำพลัังงาน
จากแสงอาทิิตย์์มาใช้้ในโรงงาน การนำน้้ำใช้้ใน
โรงงานกลัับมาใช้้ใหม่่ เป็็นต้้น
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บริิษััท สหวิิริย
ิ าสตีีลอิินดััสตรีี จำำ�กััด (มหาชน)

การดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร

บริิษััท สหวิิริิยาสตีีลอิินดััสตรีี จำกััด (มหาชน)
หรืือ เอสเอสไอ ดำเนิินธุุรกิิจผลิิตเหล็็กแผ่่นรีีดร้้อน
ชนิิดม้้วนและบริิการที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยมุ่่�งเน้้นการ
นวััตกรรมผลิิตภััณฑ์์เหล็็กแผ่่นชั้้น� คุุณภาพพิิเศษ เพื่่อ�
รองรัับความต้้องการใช้้เหล็็กที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของภููมิิภาค
สำหรัับ อุุตสาหกรรมยานยนต์์ พลัังงาน การขนส่่ง
การก่่อสร้้าง และร่่วม ลงทุุนในโครงการต่่อเนื่่อ� ง คืือ
ธุุ ร กิิ จ เหล็็ ก ปลายน้้ำ ธุุ ร กิิ จ ทางทะเล และ

ธุุ ร กิิ จ วิิ ศว กรรมบริิ ก าร ด้้ วยพัั น ธกิิ จ
“สร้้างสรรค์์นวััตกรรม ผลิิตภััณฑ์์เหล็็ก
และบริิการที่่�มีคุี ณ
ุ ค่่าเพิ่่�มพิเิ ศษสำหรัับ
ลููกค้้า และผู้้�บริิโภค สร้้างคุุณค่่าร่่วม
และความเชื่่�อมั่่�นอย่่างยั่่�งยืืนสำหรัับ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย”
การดำเนิินงานด้้านการพััฒนาที่่�
ยั่่�งยืืนของเอสเอสไอมุ่่�งเน้้นการสร้้าง
คุุ ณค่่ า หรืือผลกระทบในเชิิ ง บวกทั้้� ง
ธุุรกิิจ และสัังคมจะได้้รับั จากการดำเนิินธุุรกิิจ พร้้อม
ขัับคลื่่�อนงานด้้านความยั่่�งยืืนเพื่่�อตอบสนองเป้้า
หมายการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน SDGs (Sustainability
Development Goals) และสร้้างความเปลี่่ย� นแปลง
เพื่่�อรัับมืือกัับความท้้าทายต่่าง ๆ ที่่�โลกเผชิิญทั้้�ง
ปัั จ จุุ บัั น และอนาคตโดยกำหนดแนวคิิ ด เพื่่� อ เป็็ น
แนวทางปฏิิบััติิและสื่่�อสารดัังนี้้�

สร้้างสรรค์์ • ความแข็็งแกร่่ง (innovate • strength)
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มิิติิด้้านเศรษฐกิิจ
	กิิจกรรมทางธุุรกิิจของบริิษััทสร้้างมููลค่่าทาง
เศรษฐกิิจให้้กับั ประเทศ ทั้้�งในระดัับผลิิตภััณฑ์์ ระดัับ
ห่่วงโซ่่คุุณค่่า และระดัับชุุมชนท้้องถิ่่�นบริิษััทผลิิต
และส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์ทั้้�ง 1) ผลิิตภััณฑ์์หลััก (SSI
Principal Products : SPP) คืือผลิิตภััณฑ์์เหล็็กแผ่่น
รีีดร้้ อ นชนิิ ดม้้ ว นที่่� มีี การออกแบบการผลิิ ต และ
ควบคุุมคุุณภาพเหนืือกว่่ามาตราฐานอุุตสาหกรรม
ทั่่�วไป 2) ผลิิตภััณฑ์์นวััตกรรม (Innovated Value
Products: IVP) คืือผลิิตภััณฑ์์เหล็็กแผ่่นรีีดร้้อนชนิิด
ม้้วนที่่มีี� การออกแบบและควบคุุมคุณ
ุ ภาพพิิเศษให้้มีี
คุุณภาพเหนืือกว่่าและขนาดแคบกว่่ามาตราฐาน
อุุตสาหกรรมทั่่�วไป เพื่่�อเป็็นการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้
กัับลููกค้้า 3) ผลิิตภััณฑ์์ที่มีี่� การออกแบบและควบคุุม
คุุณภาพพิิเศษ (Customized Prime Products :
CPP) คืือผลิิตภััณฑ์์เหล็็กแผ่่นรีีดร้้อนชนิิดม้้วนที่่�มีี
การออกแบบและควบคุุมคุุณภาพพิิเศษ ตามความ
ต้้องการและการใช้้งานเฉพาะของลููกค้้า
ในปีี 2563 บริิษััทสร้้างมููลค่่าทางเศรษฐกิิจให้้
กัับประเทศจากการจััดซื้้�อจััดหาจากผู้้�ขายทั่่�วไป
จำนวน 916 ราย มููลค่่ารวม 1,878 ล้้านบาท ใน

จำนวนนี้้�สร้้างผลประโยชน์์ให้้กัับธุุรกิิจ วิิสาหกิิจ
ชุุมชน และกลุ่่�มอาชีีพต่่าง ๆ ในชุุมชนบางสะพาน
จำนวน 98 ราย ด้้วยการจััดซื้้�อสิินค้้าและบริิการ
มููลค่่ารวม 259 ล้้านบาท
	ปััจจุุบััน กลุ่่�มเอสเอสไอมีีการจ้้างพนัักงานทั้้�ง
สิ้้�น 2,886 คน โดยในจำนวนนี้้�เป็็นการจ้้างงานของ
กลุ่่�มเอสเอสไอที่่�โรงงานบางสะพาน จำนวน 2,205
คน (เป็็ น พนัั ก งานที่่� มีีภูู มิิ ล ำเนาในพื้้� น ที่่� จัั ง หวัั ด
ประจวบคีีรีีขัันธ์์จำนวน 1,653 คน หรืือคิิดเป็็น
ร้้อยละ 75) นอกจากนี้้�ยังั มีีการจ้้างพนัักงานจ้้างเหมา
จำนวน 520 คน

มิิติิด้้านสัังคม
เอสเอสไอมุ่่�งเน้้นการพััฒนาสัังคมและชุุมชน
ตามแนวทางการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน เพื่่�อสร้้างความ
แข็็งแกร่่งให้้กับั กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย โดยแบ่่งออกเป็็น
สองส่่วน
1) การพััฒนาทุุนทางสัังคมซึ่่�งมุ่่�งเน้้นการสร้้าง
ความแข็็งแกร่่งให้้กัับผู้้�ด้้อยโอกาสในสัังคม เช่่น
โครงการความร่่วมมืือหน่่วยงานภาครััฐและภาค
ประชาชน #Save Bangsaphan สนัับสนุุนและ
ดำเนิินการตามมาตรการป้้องกัันการระบาดของ
ไวรััสโควิิด-19 กิิจกรรมเดิิน-วิ่่ง� ฅนเหล็็กมิินิมิ าราธอน

ร่่วมกับั พัันธมิิตรผู้้�ประกอบการอุุตสาหกรรมเหล็็กมีี
รายได้้จากการจััดการแข่่งขััน มอบแก่่มููลนิิธิิผู้้�ดููแล
และให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�ด้้อยโอกาส ยอดช่่วยเหลืือ
รวม 13 ปีีกว่่า 31.9 ล้้านบาท
2) การพััฒนาชุุมชน ใน 4 ด้้านหลััก คืือ ด้้าน
ส่่งเสริิมอาชีีพและเศรษฐกิิจครััวเรืือน (โครงการ
ธนาคารชุุมชน จำนวน 18 แห่่ง ที่่ฐ� านรากสำคััญของ
การพััฒนาเศรษฐกิิจชุุมชน) ด้้านการศึึกษาและ
เยาวชน (โครงการพััฒนาศัักยภาพช่่างเทคนิิคเพื่่�อ
อุุ ต สาหกรรมเหล็็ ก ครบวงจร โครงการกองทุุ น
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สหวิิริิยาร่่วมพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาบางสะพาน)
ด้้านการพััฒนาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม (ศููนย์์เรีียนรู้้�และ
การจััดการขยะในชุุมชน กิิจกรรมทำความสะอาด
ชายหาด) ด้้านการพััฒนาวััฒนธรรมจิิตอาสา รวมทั้้�ง
สนัับสนุุนเพิ่่�มเติิมในกิิจกรรมศาสนาและวััฒนธรรม
พื้้�นถิ่่�น

มิิติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

ด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม
ในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ โรคติิดเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด-19) บริิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้�ง
คณะทำงานเฉพาะกิิจรองรัับสถานการณ์์แพร่่ระบาด
ของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 วางมาตรการรัับมืือการแพร่่
ระบาดของเชื้้� อ ไวรัั ส โควิิ ด -19 ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ
มาตรการของรัั ฐ บาลและกระทรวงสาธารณสุุ ข
รวมถึึงการให้้พนัักงานปฏิิบััติิงานที่่�บ้้าน เพื่่�อเฝ้้า
ระวัังและป้้องกัันการติิดเชื้้�อของพนัักงาน พร้้อมทั้้�ง
กำหนดแนวปฏิิบััติิลููกค้้า คู่่�ค้้า ผู้้�มาติิดต่่องานให้้มีี
ความปลอดภััย ได้้รับั การดููแลด้้านอาชีีวอนามััยและ
ความปลอดภััยเป็็นมาตรฐานเดีียวกััน
บนพื้้� น ฐานวัั ฒ นธรรมความปลอดภัั ย ของ
องค์์กร บริิษัทยืื
ั นหยััดต่อ่ เป้้าหมายอุุบัติั เิ หตุุเป็็นศููนย์์
ซึ่่ง� ในปีี 2563 ค่่าอััตราความถี่่ก� ารบาดเจ็็บถึึงขั้้น� หยุุด
งานต่่อหนึ่่�งล้้านชั่่�วโมงการทำงาน (LTIFR) เท่่ากัับ
ศููนย์์ ติิดต่่อกัันเป็็นปีีที่่� 2
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	ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมในปีีที่่�ผ่่านมาทั้้�งในด้้านการ
บริิหารจััดการอากาศ น้้ำ กากของเสีีย บริิษััทยัังคง
ทำได้้ดีีกว่่ามาตรฐานที่่ก� ฎหมายกำหนด เช่่นเดีียวกัับ
การอนุุ รัั ก ษ์์ พลัั ง งาน ที่่� ไ ด้้ น ำระบบการจัั ด การ
พลัังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001 : 2018
มาใช้้ และได้้ดำเนิินมาตรการประหยััดพลัังงาน
ร่่วมกัันอย่่างต่่อเนื่่�อง
การมุ่่�งสู่่�องค์์กรที่่�มีีการปล่่อยคาร์์บอนไดออกไซด์์
สุุทธิิเป็็นศููนย์์
	ด้้วยตระหนัักถึึงความสำคััญของปััญหาภาวะ
โลกร้้อน จากการปลดปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก ดัังนั้้�น
ในปีี 2564 บริิ ษัั ท ฯ จึึ ง ได้้ ตั้้� ง เป้้ า หมายและ
พัั ฒ นาแผนงานมุ่่�งสู่่�บริิ ษัั ท ที่่� มีี การปล่่ อ ยก๊๊ า ซ
คาร์์บอนไดออกไซด์์สุทธิ
ุ เิ ป็็นศููนย์์ (Carbon Neutral
Company) เพื่่�อลดผลกระทบจากการดำเนิินธุุรกิิจ
ให้้เหลืือน้้อยที่่�สุุด จาก 1) การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ให้้มีี
ปริิมาณคาร์์บอนให้้น้้อยลง มีีผลิิตภััณฑ์์ของเราได้้
ผ่่านการรัับรองเป็็นสิินค้้าฉลากคาร์์บอนแล้้วจำนวน
2 รายการ 2) การลงนามบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วม
มือื โครงการขยายผลการส่่งเสริิมการจััดทำคาร์์บอน
ฟุุตพริ้้�นท์์ขององค์์กร (Carbon Footprint) เพื่่�อให้้
ทราบถึึงปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกของ
องค์์ ก ร 3)การวิิ จัั ย และพัั ฒ นาการนำนวัั ต กรรม
พลัังงานสะอาด อาทิิ การศึึกษาและออกแบบระบบ
ผลิิตก๊๊าซชีีวภาพจากพืืชพลัังงานทางเลืือกเพื่่�อมาใช้้
เป็็นเชื้้�อเพลิิงในกระบวนการผลิิต และการซื้้�อขาย
คาร์์บอนเครดิิตต่่อไปในอนาคต

บริิษััท ไทยฮอนด้้า แมนููเฟคเจอริ่่ง� จำำ�กััด

การดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร
บริิษััท ไทยฮอนด้้า แมนููแฟคเจอริ่่�ง จำกััด
เป็็นผู้้�ผลิิตและจััดจำหน่่ายรถจัักรยานยนต์์ฮอนด้้า
และ เครื่่อ� งยนต์์อเนกประสงค์์ฮอนด้้าในประเทศไทย
เพื่่�อส่่งออกไปทั่่�วโลก ด้้วยหลัักการรัักษามุุมมองที่่�
เป็็นสากล เราได้้อุุทิิศตนเพื่่�อนำเสนอผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีี
คุุณภาพสููงสุุด แต่่ยัังมีีราคาที่่�เหมาะสม เพื่่�อตอบ
สนองความพึึ ง พอใจของลูู ก ค้้ า ทั่่� ว โลก โดยมีี
มาตรฐานการผลิิตและ การให้้บริิการที่่�อยู่่�เหนืือ
ความคาดหมายของลูู ก ค้้ า รวมถึึ ง การสร้้ า ง
ประสบการณ์์และคุุณค่า่ ใหม่่ ๆ อย่่างไม่่สิ้้น� สุุด อย่่าง

ต่่อเนื่่�องมากว่่า 56 ปีี นอกจากนี้้� ไทยฮอนด้้ายัังมีี
ความตั้้�งใจอย่่างแรงกล้้าที่่�จะยืืนหยััดอยู่่�เคีียงข้้าง
สัั ง คมไทย เราจึึ ง ให้้ คว ามสำคัั ญ ในการพัั ฒ นา
เทคโนโลยีีขั้้�นสููง การใช้้พลังั งานอย่่างคุ้้�มค่่า และการ
สร้้างผลิิตภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ควบคู่่�ไป
กัับความปลอดภััยในการขัับขี่่ใ� ห้้กับั คนทุุกวััย เพื่่อ� ส่่ง
มอบ “ความยิินดีีที่่�ได้้ขยายขีีดจำกััดของความ
สามารถในการใช้้ชีีวิิต” ให้้กัับทุุกคน ด้้วยการเป็็น
ผู้้�นำไปสู่่�ความก้้าวหน้้าใน “การขัับเคลื่่�อน” และ
“การใช้้ชีีวิิต” ของผู้้�คนทั่่�วโลก

กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน

บริิษััทฯ ได้้กำหนดกลยุุทธ์์การดำเนิินงานเพื่่�อ
มุ่่�งสู่่�ความยั่่�งยืืนที่่ค� รอบคลุุมทั้้ง� ในมิิติด้ิ า้ นเศรษฐกิิจ,
สัังคม และ สิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อมุ่่�งสู่่�การเป็็นองค์์กรที่่�
สัังคมต้้องการให้้ดำรงอยู่่� “Striving to be the
company that society wants to exist” โดย
ใช้้กลยุุทธ์์ “หลัักความยิินดีี 3 ประการ ยิินดีีที่่�ได้้
ซื้้�อ, ยิินดีีที่่�ได้้ขาย และยิินดีีในการสร้้างสรรค์์”

ภายใต้้วิิสััยทััศน์์ ปีี 2573 “การส่่งมอบความสุุขให้้
กัับผู้้�คน เพื่อ่� เพิ่่�มศักั ยภาพของการใช้้ชีวิี ติ (Serve
people worldwide with the joy of expanding their life’s potential)” มุ่่�งสู่่�การสร้้างสรรค์์
นวัั ต กรรมยานยนต์์ ที่่� ผ สานไว้้ ด้้ วยคว ามเป็็ น
เอกลัักษณ์์ และความปลอดภััยขั้้�นสููง ตอบสนอง
ทุุกความต้้องการของผู้้�บริิโภค ผ่่านการให้้บริิการ
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ที่่�สร้้างความประทัับใจไม่่รู้้�จบ ตามนโยบายของ
ฮอนด้้าสากล นอกจากนี้้� บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นสร้้างการ
เติิบโต และการปรัับตััวทางธุุรกิิจ ให้้มีีความยืืดหยุ่่�น
เพื่่�อพร้้อมรัับกัับสถานการณ์์ที่่�ต้้องเผชิิญกัับความ
เสี่่�ยง และการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว ควบคู่่�
ไปกัั บ การดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ อย่่ า งมีีธรรมาภิิ บ าล

และการกำกัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี ซึ่่� ง สอดคล้้ อ งกัั บ
“หลัักจรรยาบรรณทางธุุรกิิจของฮอนด้้า (Honda
Conduct Guidelines) และ “ฮอนด้้าธรรมาภิิบาล (Honda Corporate Governance)”
ที่่�กำหนดโดยฮอนด้้ามอเตอร์์ ประเทศญี่่�ปุ่่�น

มิิติิด้้านเศรษฐกิิจ

บริิษัทั ฯ ได้้ให้้ความสำคััญกัับการสร้้างเศรษฐกิิจ
ที่่ดีี� ภายในประเทศในด้้านต่่าง ๆ อาทิิ การลดการนำ
เข้้าชิ้้น� ส่่วนรถจัักรยานยนต์์ โดยการเลืือกใช้้ชิ้้น� ส่่วน
ที่่�ผลิิตในประเทศไทยสููงถึึง 98% และเรายัังได้้ส่่ง
มอบรถจัักรยานยนต์์และเครื่่�องยนต์์อเนกประสงค์์
ที่่�มีีคุุณภาพ แต่่ราคาเหมาะสม ไปยัังลููกค้้ามากกว่่า
80 ประเทศทั่่�วโลกในแต่่ละปีี

นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ให้้ความสำคััญในการสร้้าง
ความพึึงพอใจสููงสุุดของลููกค้้า ร่่วมกัับผู้้�จำหน่่ายรถ
จัักรยานยนต์์ฮอนด้้าทั่่�วประเทศกว่่า 960 แห่่ง ทั้้�ง
ในด้้ า นผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ แ ละบริิ ก าร ด้้ วย นโยบาย 6S
ประกอบด้้วย การจำหน่่าย (Sale), การบริิการ
(Service), การบริิ ก ารอะไหล่่ (Spare Part),
การขัับขี่่ป� ลอดภััย (Safety), รถจัักรยานยนต์์มือื สอง
(Second Hand) และ การทำกิิจกรรมเพื่่�อลููกค้้า
(Social)

มิิติิด้้านสัังคม
บริิษัทั ฯ ได้้กำหนดแนวทางที่่ค� รอบคลุุมทั้้ง� การ
ดููแลบุุคลากร การสานสััมพัันธ์์คู่่�ค้้า การรัักษาความ
พึึงใจลููกค้้า ตลอดจนการร่่วมสร้้างความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี
ของคนในสัังคม ผ่่านกระบวนการดำเนิินหลััก และ
ความเชี่่�ยวชาญของบริิษััทฯ ภายใต้้แนวทางการ
ดำเนิินงาน ดัังนี้้�
• การบริิหารเพื่่อ� พนัักงานเป็็นสุขุ : บริิษัทั ฯ ให้้
ความสำคััญบนหลัักการเคารพในความแตกต่่าง
ความเสมอภาค ความไว้้วางใจซึ่่ง� กัันและกััน รวมทั้้�ง
การสร้้างความหลากหลายและโอกาสแห่่งความเท่่า
เทีียมในองค์์กร ต่่อบุุคลากรทุุกคน ทุุกระดัับ พร้้อม
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ทั้้�งการดููแลด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยแก่่
พนัักงานอย่่างทั่่�วถึึงเพื่่�อรัับมืือกัับสถานการณ์์โรค
ระบาด COVID-19 ที่่�เกิิดขึ้้�น
• การสานสััมพัันธ์์คู่่�ค้้า: บริิษััทฯ ได้้กำหนด
นโยบายการทำธุุรกิิจกัับคู่่�ค้้าอย่่างเป็็นธรรม และ
ดำเนิิ น การการต่่ อ ต้้ า นทุุ จ ริิ ต ขององค์์ ก ร ผ่่ า น
“แนวทางปฏิิบัติั อิ ย่่างยั่่ง� ยืืนของคู่่�ค้้า” และดำเนิิน
การฝึึกอบรมหลัักสููตรการขัับขี่่ป� ลอดภััยให้้กับั หน่่วย
งานที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงการบริิหารจััดการสิินค้้า
คงคลัังที่่�ยืืดหยุ่่�นและเหมาะสมกัับร้้านผู้้�จำหน่่ายฯ
ทั่่�วประเทศ

• การยกระดัับความพึึงพอใจเพื่่�อรัักษาฐาน
ลููกค้้า: บริิษััทฯ ได้้กำหนดนโยบายการรัักษาข้้อมููล
ส่่วนบุุคคลของลููกค้้า ตาม พ.ร.บ. คุ้้�มครองข้้อมููล
ส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 อย่่างเคร่่งครััด รวมถึึงการ
พััฒนารถจัักรยานยนต์์รุ่่�นใหม่่ที่ต่� อบโจทย์์ไลฟ์์สไตล์์
ของลููกค้้าทุุกช่่วงวััย ผ่่านการพััฒนายนตรกรรมด้้าน
การขัับขี่่�ที่่�สนุุก และปลอดภััยสููงสุุด
• ร่่วมสร้้างความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของคนในสัังคม:
บริิษััทฯ ร่่วมกัับผู้้�จำหน่่ายรถจัักรยานยนต์์ฮอนด้้า
ทั่่�วประเทศ ช่่วยเหลืือชุุมชนต่่าง ๆ ภายใต้้ชื่่�อ “ไทย
ฮอนด้้า เพื่่�อสัังคมไทย” ทั้้�งด้้านสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม
และ ความปลอดภััย นอกจากนี้้� ฮอนด้้ายัังได้้ยก
ระดัั บ ความปลอดภัั ยท างท้้ อ งถนน ในโครงการ
“เมืืองไทยขัับขี่่ป� ลอดภััย” ที่่ก่� อ่ กำเนิิดขึ้้น� จากพัันธะ

มิิติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
เทคโนโลยีี เ ครื่่� อ งยนต์์ . .สะอาด โรงงาน…
สีีเขีียว คืือ เป้้าหมายของเรา ฮอนด้้าเป็็นผู้้�ริเิ ริ่่มด้
� า้ น
การผลิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมาอย่่างต่่อเนื่่�อง
นัับตั้้ง� แต่่ยกเลิิกการผลิิตรถจัักรยานยนต์์เครื่่อ� งยนต์์
2 จัั ง หวะ เป็็ น 4 จัั ง หวะ พัั ฒ นาต่่ อ เนื่่� อ งเป็็ น
เครื่่�องยนต์์ระบบ หััวฉีีด PGM-Fi และต่่อยอดความ
ท้้ า ทายอีีกขั้้� น กัั บ เทคโนโลยีีระบบไฮบริิ ด ในรถ
จัักรยานยนต์์ที่่�ใช้้แบตเตอรี่่�ลิิเทีียมไอออน โดยใน
ปััจจุุบัันได้้ให้้ความร่่วมมืือกัับภาครััฐ ดำเนิินการ
นโยบายในการพััฒนาเทคโนโลยีีขัับเคลื่่อ� นทางเลืือก
และนวััตกรรมเพื่่อ� ความปลอดภััย ร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ในการพัั ฒ นาอุุ ต สาหกรรมยานยนต์์ ไ ฟฟ้้ า ของ
ประเทศไทย (ROADMAP : THAILAND SMART
MOBILITY 30@30) โดยได้้ดำเนิินการศึึกษาความ
เป็็นไปได้้ของโครงการทดสอบรถจัักยานยนต์์ไฟฟ้้า
หรืือ Honda EV Projects เพื่่�อสนัับสนุุนให้้เกิิด
Electric Ecosystem ในอนาคต ภายใต้้ ก าร
ดำเนิินงาน 3 โครงการ ประกอบด้้วย โครงการ
University EV Sharing โครงการ Thailand Post

สััญญา Safety for Everyone ด้้วยการนำแนวคิิด
ของฮอนด้้าสากลเป็็นจุุดตั้้�งต้้น พััฒนาสู่่�กิิจกรรม
รณรงค์์ขับั ขี่่ป� ลอดภััยในเมือื งไทย ภายใต้้สัญ
ั ลัักษณ์์
Safety Thailand ตั้้ง� แต่่ปีี 2532 จนถึึงปััจจุุบันั เพื่่อ�
เผยแพร่่ความรู้้�ในการใช้้รถ ใช้้ถนน และกระตุ้้�นให้้
มีีจิิตสำนึึกเรื่่�องการขัับขี่่�ปลอดภััย ลดความเสี่่�ยงใน
การเกิิดอุุบััติิเหตุุให้้กัับคนไทยทุุกวััย โดยการสร้้าง
ศููนย์์ฝึึกขัับขี่่�ปลอดภััยฮอนด้้า 4 แห่่งใหญ่่ ซึ่่�งเป็็น
สนามฝึึกขัับขี่่�มาตรฐานสากล ครบวงจร พร้้อมครูู
ฝึึ ก ที่่� เ พีียบพร้้ อ มด้้ วย ประสบการณ์์ ร ะดัั บ โลกมา
ถ่่ายทอดทัักษะและเทคนิิคขับั ขี่่� ด้้วยความเชี่่ยวช
� าญ
แบบมืืออาชีีพ ด้้วยหลัักสููตรการขัับขี่่�ที่่�หลากหลาย
ตอบโจทย์์ทุกุ ช่่วงวััย ตั้้ง� แต่่ระดัับพื้้�นฐาน จนถึึงระดัับ
ทัักษะขั้้�นสููง เพื่่�อมุ่่�งสู่่�สัังคมแห่่งการขัับขี่่�ที่่�ปลอดภััย
อย่่างยั่่�งยืืน
Green Energy with Honda และโครงการ Green
Win by Honda มีีการจััดสรรทรััพยากรที่่�เพีียงพอ
เพื่่�อรองรัับการใช้้งานรถจัักรยานยนต์์ไฟฟ้้า ระบบ
สถานีีชาร์์ตพลัังงานไฟฟ้้า และสัับเปลี่่�ยนแบตเตอรี่่�
นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ยัังให้้ความสำคััญในการดำเนิิน
งานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมผ่่านการยกระดัับกระบวนการ
ดำเนิินหลััก ตามแนวทางโรงงานสีีเขีียว (Green
Factory) มีีเป้้าหมายที่่ส� ำคััญคืือ ลดปริิมาณของเสีีย
ที่่� เ กิิ ด จากกระบวนการผลิิ ต การวางระบบผลิิ ต
พลัังงานร่่วม (Co-Generation Power Plant)
บนพื้้�นที่่�บริิษััทฯ ในนิิคมอุุตสาหกรรมลาดกระบััง
ช่่วยให้้กระบวนการผลิิตพลัังงานสะอาด และเป็็น
มิิ ต รต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ มซึ่่� ง ช่่ วย ลดการใช้้ พลัั ง งาน
ในการผลิิตได้้ถึึงร้้อยละ 13 ต่่อปีี ลดการปล่่อย
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ (CO2) ได้้ปีลี ะกว่่า 7 พัันตััน
คาร์์บอน นอกจากนี้้� โครงการยัังได้้รับั การสนัับสนุุน
ในการดำเนิินการจาก Joint Credit Mechanism
(JCM) ประเทศญี่่�ปุ่่�นอีีกด้้วย
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บริิษััท วีีนิิไทย จำำ�กััด (มหาชน)

การดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร
บริิษัทั วีีนิิไทย จำกััด (มหาชน) ดำเนิินการผลิิต
และจำหน่่ายผงพีีวีีซีี โซดาไฟ และอีีพิิคลอโรไฮดริิน
ฐานชีีวภาพ “เราเติิบโตก้้าวไกลไปด้้วยกััน ในฐานะ
พัันธมิติ รที่่�ท่า่ นไว้้วางใจ และเปี่่�ยมด้้วยนวััตกรรม”
คืือวิิสััยทััศน์์ที่่�วีีนิิไทยมุ่่�งมั่่�นที่่�จะก้้าวไปพร้้อมกัับผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกภาคส่่วน โดยยึึดมั่่�นพัันธกิิจการ
เป็็นพัันธมิิตรอัันดัับหนึ่่�งทางธุุรกิิจคลออััลคลาไรด์์
และไบโอเคมิิคอลส์์เพื่่�อตอบสนองคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
ขึ้้�นและความยั่่�งยืืน ซึ่่�งความยั่่�งยืืนนี้้�มีีองค์์ประกอบ
หลัักคืือ ความรัับผิิดชอบทางเศรษฐกิิจ สิ่่�งแวดล้้อม
และสัังคม

มิิติิด้้านเศรษฐกิิจ
ในมิิติิด้้านเศรษฐกิิจนั้้�น วีีนิิไทยได้้ดำเนิินการ
ทบทวนปััจจััยเสี่่�ยงและกำหนดมาตรการบรรเทา
ความเสี่่ย� งที่่ค� รอบคลุุมทั้้ง� การดำเนิินธุุรกิิจ การผลิิต
การเงิินและการลงทุุน (รวมถึึงผลกระทบต่่อสิิทธิิ
หรืือการลงทุุนของผู้้�ถืือหลัักทรััพย์แ์ ละการลงทุุนใน
หลัักทรััพย์ต่์ า่ งประเทศ) โดยจำแนกความเสี่่ย� งที่่อ� าจ
เกิิดขึ้้�นพอสัังเขปดัังนี้้� ความเสี่่�ยงจากการพึ่่�งกลุ่่�ม
อุุตสาหกรรมกลุ่่�มเดีียว, ความเสี่่�ยงจากการพึ่่�งพิิงผู้้�
จััดจำหน่่ายวััตถุุดิิบและสาธารณููปโภคน้้อยราย,
ความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของราคาผลิิตภััณฑ์์
วััตถุุดิิบและสาธารณููปโภคในตลาดโลก, ความเสี่่�ยง
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จากภััยคุุกคามทางไซเบอร์์, ความเสี่่�ยงจากภาวะ
โรคระบาดไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19), ความ
เสี่่ย� งด้้านความปลอดภััยและสิ่่ง� แวดล้้อม, ความเสี่่ย� ง
ด้้านการควบคุุมภายในและการทุุจริิต, ความเสี่่�ยง
ด้้านภััยแล้้ง, ความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของอััตรา
แลกเปลี่่ย� น และแนวโน้้มโลกต่่อการขัับเคลื่่อ� นธุุรกิิจ
สีีเขีียว เป็็นต้้น
นอกจากนี้้� วีีนิิ ไ ทยยัั ง ได้้ จัั ดตั้้� ง โครงการ
นวััตกรรมเพื่่�อส่่งเสริิมให้้พนัักงานได้้เสนอแนวคิิด
เพื่่อ� ปรัับปรุุงการทำงานประจำวัันในด้้านต่่าง ๆ อาทิิ
การปฏิิ บัั ติิ ง านอย่่ า งปลอดภัั ย และมีีเสถีียรภาพ

ความสามารถในการแข่่งขัันด้้านต้้นทุุนและคุุณภาพ
ความพึึงพอใจของลููกค้้า การปฏิิบัติั ติ ามกฎระเบีียบ
ข้้อบัังคัับบริิษััทฯ สุุขภาพและสิ่่�งแวดล้้อม และการ
เพิ่่�มความสามารถในการผลิิต ทั้้�งนี้้� เป้้าหมายสููงสุุด
คืือการนำแนวคิิดเหล่่านั้้�นมาทำหรืือปรัับใช้้ให้้เกิิด
เป็็นรููปธรรม

มิิติิด้้านสัังคม

ในมิิติิด้้านสัังคม บริิษััทฯ มีีความมุ่่�งมั่่�นในการ
ปฏิิ บัั ติิ ต นเป็็ น พลเมืื อ งที่่� ดีี และดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ โดย
ตระหนัักถึึงหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม โดยได้้กำหนดแนวปฏิิบััติิที่่�
ดีีไว้้ดัังนี้้�
1) สร้้างธรรมเนีียมปฏิิบัติั ทิ างธุุรกิิจและดำเนิิน
กิิจกรรมที่่�มีีความรัับผิิดชอบและอำนวยประโยชน์์
ต่่อสัังคมทั้้�งในระยะใกล้้และไกล และให้้ความสำคััญ
ในการทำธุุรกรรมกัับคู่่�ค้้าที่่�มีีเจตจำนงเดีียวกัันกัับ
บริิษัทั ฯ ในความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม
2) ส่่งเสริิมให้้เกิิดการเรีียนรู้้�และการพััฒนาทัักษะ
ทางการศึึกษาของเยาวชนและประชาชนทั่่�วไป รวม
ทั้้� ง ส่่ ง เสริิ ม การสร้้ า งจิิ ต สำนึึ ก เรื่่� อ งการอนุุ รัั ก ษ์์
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมในชุุมชนและ
สัังคมไทย 3) ให้้ข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง สร้้างความเข้้าใจ
และรัับฟัังปััญหาและผลกระทบอัันอาจเกิิดขึ้้�นกัับ

ชุุมชนโดยรอบ เพื่่�อบริิษััทฯ จะได้้จััดการแก้้ไขได้้
อย่่างเหมาะสม อัันจะเป็็นรากฐานของการอยู่่�ร่่วม
กัันระหว่่างโรงงานและชุุมชนอย่่างไม่่มีีปัญ
ั หาขััดแย้้ง
และเอื้้อ� ประโยชน์์ซึ่่ง� กัันและกััน 4) ให้้การสนัับสนุุน
กิิ จ กรรมสาธารณประโยชน์์ โ ดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่� ง
กิิ จ กรรมของท้้ อ งถิ่่� น ที่่� บ ริิ ษัั ท ฯ ประกอบธุุ ร กิิ จ
โดยคำนึึงถึึงความเหมาะสมและประโยชน์์ที่่�สัังคม
และชุุมชนพึึงจะได้้รับั อย่่างยั่่ง� ยืืน 5) ให้้การสนัับสนุุน
กิิจกรรมสาธารณประโยชน์์ต่่าง ๆ และพร้้อมจะให้้
ความร่่วมมืือ รวมถึึงการสนัับสนุุนนโยบายของ
รัั ฐ บาลเพื่่� อ ผลประโยชน์์ ข องประเทศต่่ อ ไป
6) คำนึึ ง ถึึ ง ทางเลืือกในการใช้้ ป ระโยชน์์ จ าก
ทรััพยากรธรรมชาติิโดยให้้มีีผลกระทบต่่อความ
เสีียหายของสัังคม สิ่่ง� แวดล้้อมและคุุณภาพชีีวิิตของ
ประชาชนน้้อยที่่�สุุด
	ความปรองดองระหว่่างอุุตสาหกรรมและชุุมชน
รวมถึึงสัังคมในวงกว้้างสามารถสะท้้อนให้้เห็็นได้้จาก
โครงการและกิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�วีีนิิไทยได้้ดำเนิินการ
มาอย่่างต่่อเนื่่�องทั้้�ง 5 ด้้าน ได้้แก่่ การอนุุรัักษ์์
สิ่่ง� แวดล้้อม, การส่่งเสริิมสุขุ ภาพและความปลอดภััย,
การส่่งเสริิมการศึึกษาของเยาวชน, การส่่งเสริิมด้า้ น
ศาสนา วััฒนธรรม ประเพณีี และวัันสำคััญของชาติิ
รวมถึึงการพััฒนาอาชีีพและส่่งเสริิมความเป็็นอยู่่�
ของชุุมชน
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มิิติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

สำหรัับมิิติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม กลยุุทธ์์การจััดการ
สิ่่�งแวดล้้อมของบริิษััทฯ ได้้ถููกขัับเคลื่่�อนเพื่่�อความ
โปร่่งใส สร้้างการเติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืน สอดคล้้องกัับข้้อ
กำหนด มาตรการป้้องกัันและลดผลกระทบต่่าง ๆ
โดยคำนึึ ง ถึึ ง ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีียทุุ ก ภาคส่่ ว น ยก
ตััวอย่่างเช่่น การบริิหารจััดการกากของเสีีย บริิษัทั ฯ
ยึึดมั่่�นหลัักการ 3Rs: Reduce, Reuse, Recycle
เป็็นแนวปฏิิบััติิเพื่่�อการใช้้ทรััพยากรที่่�มีีอยู่่�อย่่างคุ้้�ม
ค่่า เกิิดประโยชน์์สููงสุุด และเกิิดของเสีียน้้อยที่่�สุุด
โดยของเสีียที่่�เกิิดขึ้้�นจะมีีการคััดแยกประเภทเพื่่�อ
ดำเนิินการจััดการด้้วยวิิธีีที่่�เหมาะสม ทั้้�งนี้้� ด้้วย
บริิษััทฯ มีีนโยบาย Zero Landfill จึึงยกเลิิกวิิธีีการ

กำจััดแบบฝัังกลบมาตั้้�งแต่่ปีี 2554 นอกจากนี้้�ยัังมีี
การทบทวนการประเมิินความเสี่่ย� งด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม
ทั้้�งดิิน น้้ำ และอากาศเพื่่อ� จััดเตรีียมมาตรการป้้องกััน
รวมถึึงมีีการตรวจสอบและแก้้ไขตามแนวทางปฏิิบัติั ิ
ที่่�ดีี ในด้้านการอนุุรัักษ์์พลัังงานนั้้�น วีีนิิไทยกำหนด
ให้้มีีคณะกรรมการจััดการพลัังงานเพื่่�อทำหน้้าที่่�
ติิดตามและตรวจสอบประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน
ในกระบวนการผลิิตและกิิจกรรมอื่่น� ๆ รวมถึึงมีีการ
กำหนดมาตรการลดการใช้้พลัังงาน และกระตุ้้�นให้้
พนัั ก งานได้้ ริิ เ ริ่่� ม และดำเนิิ น โครงการประหยัั ด
พลัังงานต่่าง ๆ จนสามารถลดการใช้้พลัังงานได้้ถึึง
127 จิิกะจููลในปีีที่่�ผ่่านมา

ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นต่่อการดำำ�เนิินงานด้้วยความรัับผิิดชอบทั้้�งในด้้าน
เศรษฐกิิจ สิ่่�งแวดล้้อม และสัังคมอย่่างสมดุุล จึึงส่่งผลให้้
วีีนิิไทยสามารถเติิบโตก้้าวไกลไปพร้้อมกัับความผาสุุก
ของชุุมชนและสัังคมอย่่างยั่่�งยืืน
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กลุ่่�มอุุ ตสาหกรรม
อสัังหาริิมทรััพย์์ และก่่อสร้้าง
Property &
Construction Industry

บริิษััท ปููนซีีเมนต์์เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

การดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร

บริิษััทให้้ความสำคััญในเรื่่�องการปรัับเปลี่่�ยน
(Transform) การบริิหารองค์์กร โดยมุ่่�งเน้้นไปที่่ก� าร
ปฏิิรูปู การดำเนิินงานโดยนำเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั เข้้ามา
ใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุด รวมทั้้�งทบทวนกลยุุทธ์ข์ อง
องค์์กรใหม่่เพื่่อ� ปรัับตััวให้้ทันั ต่่อสถานการณ์์ รวมถึึง

การสร้้ า งวัั ฒ นธรรมองค์์ ก รที่่� ส่่ ง เสริิ ม ให้้
บุุคลากรได้้มีีโอกาสพััฒนาศัักยภาพของตััว
เองอย่่างสููงสุุด
นอกเหนืือจากการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และ
บริิการใหม่่ ๆ เพื่่อ� ตอบสนองและสร้้างคุุณค่า่
ที่่� ต อบโจทย์์ คว ามต้้ อ งการของลูู ก ค้้ า แล้้ ว
บริิษััทยัังให้้ความสำคััญต่่อแนวคิิดการทำ
ธุุรกิิจอย่่างยั่่ง� ยืืนที่่ค� ำนึึงถึึงสิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม
และธรรมาภิิบาล (Environment, Social
and Governance: ESG) โดยยึึดหลัักการที่่�
ว่่า องค์์กรจะเติิบโตได้้อย่่างยั่่ง� ยืืน ต้้องให้้ความสำคััญ
กัับแนวคิิดในการดำเนิินธุุรกิิจที่่�ไม่่แสวงหาผลกำไร
เพีียงอย่่างเดีียว แต่่ต้อ้ งคำนึึงถึึงผลกระทบต่่อความ
ยั่่ง� ยืืนในระยะยาวของสัังคมโดยรวมและสร้้างคุุณค่า่
ให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม

กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
ในด้้านกลยุุทธ์ก์ ารดำเนิินธุุรกิิจเพื่่อ� ความยั่่�งยืืน
นั้้� น บริิ ษัั ท ฯ ได้้ ก ำหนดเป้้ า หมายและเร่่ ง รัั ด
การดำเนิินการ (Fast Tract Target) เพื่่�อให้้เป็็นไป
ตามพัั น ธะสัั ญ ญาของการพัั ฒ นาอย่่ า งยั่่� ง ยืืน
(Sustainable Commitment) เป็็นนโยบายหลััก
และได้้ดำเนิินการ ดัังนี้้�
 การพัั ฒ นาสิิ น ค้้ า และบริิ ก าร โดยใช้้
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นวัั ต กรรมและเทคโนโลยีีที่่� ทัั น สมัั ย ในทุุ ก
กระบวนการ เพื่่�อตอบโจทย์์และสร้้าง
คุุณค่่าสููงสุุดสำหรัับลููกค้้า
 การใช้้ วัั ต ถุุ ดิิ บ ในการผลิิ ต สิิ น ค้้ า อย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ โดยมีีการกำหนดเป้้าหมายการใช้้
วััตถุุดิิบและเชื้้�อเพลิิงทดแทนเพิ่่�มขึ้้�น การปรัับปรุุง
ประสิิทธิิภาพของเครื่่�องจัักร การลงทุุนในพลัังงาน

สะอาด เพื่่�อเป็็นการลดการใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิ
และลดภาวะโลกร้้อน (Climate Change)
 การส่่งเสริิมและให้้การสนัับสนุุนกิิจกรรม
ต่่าง ๆ เพื่่�อรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (Corporate Social
Responsibility : CSR) อย่่างต่่อเนื่่�องตามแนวทาง
ของการเป็็ น เพื่่� อ นบ้้ า นที่่� ดีี (Being a Good
Neighbor) รวมถึึง การสนัับสนุุนให้้พนัักงานทุุก

หน่่ วย งานมีีส่่ ว นร่่ วม ในกิิ จ กรรมจิิ ต อาสาที่่� เ ป็็ น
ประโยชน์์ต่่อสัังคมโดยรวม
 การพััฒนาบุุคลากร โดยการนำเทคโนโลยีี
ดิิจิทัิ ลั มาใช้้ในกระบวนการเรีียนรู้้�และพััฒนา เพื่่อ� เร่่ง
การเสริิมสร้้างศัักยภาพและประสิิทธิภิ าพการทำงาน
ของบุุคลากร

มิิติิด้้านเศรษฐกิิจ
สร้้างสรรค์์ผลิิตภััณฑ์์รักั ษ์์โลก โดยใช้้นวััตกรรม
ใหม่่ในกระบวนการผลิิต ลดการปล่่อย CO2 ส่่งเสริิม
การใช้้พลัังงานทดแทน และลดการใช้้พลัังงานของ
ประเทศ

มิิติิด้้านสัังคม

การมอบทุุนและจััดกิิจกรรมส่่งเสริิมการศึึกษา ครุุภััณฑ์์ทางการแพทย์์ในการปฏิิบััติิงาน พร้้อมทั้้�ง
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีวััตถุุประสงค์์ เพื่่�อสร้้างโอกาส มอบอาหาร และน้้ำดื่่�ม เพื่่�อใช้้ในการดููแลผู้้�ป่่วยใน
ทางการศึึกษาให้้กับั เยาวชน และสนัับสนุุนการสร้้าง ช่่วงเวลาที่่�เข้้ามารัับการรัักษา
โรงพยาบาลสนามให้้ชุมช
ุ นในจัังหวััดสระบุุรีี รวมถึึง

มิิติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

สนัับสนุุนการจััดค่่ายเยาวชนรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
โดยมีีพนัั ก งานจิิ ต อาสาเข้้ า ร่่ วมกิิ จ กรรม และมีี
วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ใ นการปลูู ก ฝัั ง ให้้ เ ยาวชน มีีความ
ตระหนัั ก และเห็็ น คุุ ณค่่ า ของสิ่่� ง แวดล้้ อ มและ
ทรััพยากรธรรมชาติิ
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บริิษััท ออริิจิ้้�น พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด (มหาชน)

การดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร

บริิษััท ออริิจิ้้�น พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำกััด (มหาชน)
มุ่่�งมั่่�นพััฒนาสิินค้้าและบริิการคุุณภาพที่่�ตอบโจทย์์
ความต้้องการผู้้�บริิโภคในยุุคใหม่่ ภายใต้้แนวคิิด
“ORIGIN NEXT LEVEL” ทั้้�งในส่่วนของ Next
Level of Business Expansion ขยายธุุรกิิจทั้้�งเชิิง
กว้้างและเชิิงลึึกด้้วยทำเลใหม่่ (New Location)

กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
บริิษััท ออริิจิ้้�น พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำกััด (มหาชน)
ได้้ดำเนิินธุุรกิิจตามแนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
เพื่่�อพััฒนาโครงการที่่�มีีคุุณภาพและส่่งมอบสิินค้้า
และบริิการที่่�ดีีและตรงกัับความต้้องการของลููกค้้า
สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์การดำเนิินธุุรกิิจ ควบคู่่�กัับ
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสร้้างคุุณค่า่ แก่่ผู้้�มีีส่ว่ น
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แบรนด์์ใหม่่ (New Brand) กลุ่่�มธุุรกิิจใหม่่
(New Business) ความร่่ วม มืื อ ใหม่่
(New Collaboration) เพื่่อ� ตอบโจทย์์กลุ่่�ม
เป้้าหมายใหม่่ (New Target Segmentation) และ Next Level of Living
Solutions สร้้างสรรค์์ฟัังก์์ชั่่�นใหม่่ (New
Function) และบริิ ก ารใหม่่ (New
Services) ในบ้้านจััดสรรและคอนโดมิิเนีียม
ด้้ วยมุุ มม องและแนวคิิ ด การออกแบบ
ฟัั ง ก์์ ชั่่� น ที่่� ต อบโจทย์์ เ ทรนด์์ ใ หม่่ ๆ ทำการศึึ ก ษา
พฤติิ ก รรมผู้้�บริิ โ ภค และให้้ คว ามสำคัั ญ กัั บเรื่่� อ ง
Customer Insight ส่่ ง ผลให้้ ท ำเลฟัั ง ก์์ ชั่่� น
และบริิการต่่าง ๆ เป็็น Smart Products และ
Excellent Services ที่่�สามารถตอบโจทย์์ได้้ใน
ทุุ ก จัั ง หวะเวลา แม้้ พ ฤติิ ก รรมการใช้้ ชีีวิิ ต ของ
ผู้้�บริิโภคจะเปลี่่�ยนไปในปััจจุุบััน
ได้้ ส่่ ว นเสีียในทุุ ก ฝ่่ า ย ซึ่่� ง เป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ของการ
กำหนดกลยุุทธ์์การดำเนิินธุุรกิิจ และพััฒนาองค์์กร
ไปสู่่�เป้้าหมายอย่่างยั่่�งยืืนภายใต้้หลัักบรรษััทภิิบาล
ครอบคลุุมทั้้�ง 3 มิิติิ ได้้แก่่ มิิติิเศรษฐกิิจ มิิติิสัังคม
และมิิติิสิ่่�งแวดล้้อม

มิิติิด้้านเศรษฐกิิจ

ออริิจิ้้�น พร็็อพเพอร์์ตี้้� ได้้สร้้างนวััตกรรมทาง
ธุุรกิิจ ปรัับตััว กระจายความเสี่่ย� งอย่่างต่่อเนื่่อ� งภาย
ใต้้แนวคิิด ORIGIN NEXT LEVEL มีีโครงการบ้้าน
จััดสรรและคอนโดมิิเนีียมครอบคลุุมทุุกเซ็็กเมนท์์
และทุุกทำเลศัักยภาพ มุ่่�งมั่่�นพััฒนาสิินค้้าและบริิการ
สามารถตอบโจทย์์พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคทุุกช่่วงวััย
อีีกทั้้�งยัังเพิ่่�มช่่องทางการตลาดใหม่่ ๆ ให้้ผู้้�บริิโภค
สามารถเข้้าถึึงกลุ่่�มโครงการพร้้อมอยู่่� และโครงการ
ที่่� อ ยู่่�ระหว่่ า งเปิิ ด ขายได้้ ง่่ า ยยิ่่� ง ขึ้้� น พร้้ อ มขยาย
ประเภทธุุรกิิจใหม่่ไปกัับเมกะเทรนด์์ ในการเข้้าถึึง
ตลาดและยกระดัั บ คุุ ณ ภาพชีีวิิ ต ของผู้้�บริิ โ ภค
ตลอดจนใส่่ใจดููแลพนัักงาน บุุคลากรทางการแพทย์์

บริิษััทพัันธมิิตร และลููกบ้้านอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้ผู้้�
มีีส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีียทุุ ก กลุ่่�มสามารถก้้ า วผ่่ า น
สถานการณ์์โควิิด-19 ไปได้้อย่่างยั่่�งยืืน จึึงส่่งผลให้้
ออริิ จิ้้� น พร็็ อ พเพอร์์ ตี้้� ได้้ รัั บ การคัั ด เลืือกจาก
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (ตลท.) เข้้าสู่่�
รายชื่่�อหุ้้�นยั่่�งยืืน หรืือ Thailand Sustainability
Investment (THSI) กลุ่่�มอสัังหาริิมทรััพย์์และ
ก่่อสร้้าง ประจำปีี 2564 สะท้้อนถึึงการดำเนิินธุุรกิิจ
อย่่างยั่่�งยืืน มีีแนวทางบริิหารจััดการภาวะวิิกฤตที่่�
ครอบคลุุ มถึึ ง การรัั บ มืื อ กัั บ สถานการณ์์ ก ารแพร่่
ระบาดของโควิิด-19 ได้้อย่่างชััดเจนท่่ามกลางแรง
กดดัันทางเศรษฐกิิจ โดยนำปััจจััย New Normal
เช่่ น ประเด็็ น Digital Transformation และ
พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคที่่เ� ปลี่่ย� นไป มาพิิจารณาเป็็นส่่วน
หนึ่่�งของความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นใหม่่ (Emerging
Risk) เพื่่�อปรัับตััวและตอบโจทย์์ความท้้าทายใน
อนาคต ขณะเดีียวกัั นก็็ ด ำเนิิ นธุุ ร กิิ จอย่่ า งยั่่� ง ยืืน
โดยคำนึึงถึึงสิ่่ง� แวดล้้อม มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
และมีีการบริิ ห ารงานตามหลัั ก บรรษัั ทภิิ บ าล
(Environmental, Social and Governance หรืือ
ESG)

มิิติิด้้านสัังคม
จากกลยุุ ทธ์์ ก ารดำเนิิ น งาน ภายใต้้ แ นวคิิ ด
“ORIGIN NEXT LEVEL” ออริิจิ้้�น พร็็อพเพอร์์ตี้้�
ไม่่ได้้เป็็นแค่่ผู้้�พััฒนาที่่�อยู่่�อาศััย แต่่เป็็นกลุ่่�มธุุรกิิจที่่�
มีีสิินค้้าและบริิการต่่อยอดไปได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง หรืือ
Beyond Property เพื่่�อตอบโจทย์์คนทุุกเจเนอเรชั่่�น โดยมีีเป้้าหมายหลััก คืือการสร้้างระบบนิิเวศ
(Ecosystem) ที่่ส� ร้้าง Customer Lifetime Value
สามารถขยายการดูู แ ลผู้้�บริิ โ ภคให้้ คว ามสุุ ข และ
สะดวกสบายมากขึ้้�น ควบคู่่�กัับเป็็นผู้้�สร้้างสรรค์์
นวััตกรรมการอยู่่�อาศััยแบบครบวงจร รวมถึึงเพิ่่�มขีีด

ความสามารถในการดููแลลููกค้้าผ่่าน Origin Eco
system Platform ตอบโจทย์์คนทุุกช่่วงชีีวิิต
ทุุกเจเนอเรชั่่�นได้้อย่่างยั่่�งยืืน ไม่่ว่่าจะเป็็น ธุุรกิิจ
บริิการสุุขภาพ (Healthcare) จัับมือื กัับ KIN Rehabilitation & Homecare พัั ฒ นาและดำเนิิ น
โครงการ คิิน ออริิจิ้้�น เฮลท์์แคร์์ เซ็็นเตอร์์ (Kin
Origin Healthcare Center) โรงพยาบาล
กายภาพบำบัั ด และสหคลิิ นิิ ก เวชกรรม ที่่� จ ะให้้
บริิการดููแลด้้านสุุขภาพเวชศาสตร์์การฟื้้�นฟููและ
กายภาพบำบััดแห่่งแรกในเครืือออริิจิ้้�น พััฒนาทั้้�งที่่�
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อยู่่�อาศััย สิ่่�งอำนวยความสะดวก ตลอดจนบริิการ
สุุขภาพ ที่่�จะมาช่่วยรองรัับสัังคมผู้้�สููงอายุุ หรืือ Aging Society, ธุุรกิิจโลจิิสติิกส์์ จัับมืือกัับ เจดัับเบิ้้�ล
ยููดีี ผสานจุุดแกร่่งด้้านการพััฒนาโครงการและความ
เชี่่�ยวชาญโลจิิสติิกส์์ โซลููชั่่�น ในการดำเนิินธุุรกิิจ
พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการอุุตสาหกรรมพร้้อม
บริิการครบวงจร ภายใต้้แบรนด์์ แอลฟา (ALPHA)

มิิติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษััทฯ สนัับสนุุนเลืือกใช้้วััสดุุที่�่เป็็นมิิตรกัับ
สิ่่� ง แวดล้้ อ ม ซึ่่� ง เป็็ น หนึ่่� ง ในแนวทางที่่� บ ริิ ษัั ท ฯ
สามารถลดปริิมาณการใช้้พลังั งานในองค์์กร และนำ
ไปสู่่�การพััฒนาองค์์กรอย่่างยั่่ง� ยืืน ด้้วยการออกแบบ
อาคารและโครงการให้้สอดคล้้องกัับสภาพแวดล้้อม
โดยพึ่่�งพาแสงและลมจากธรรมชาติิในพื้้�นที่่� ส่่วน
กลาง ของโครงการ เลืือกใช้้วัสั ดุุทดแทนพลัังงานเพื่่อ�
ส่่งเสริิมการประหยััดการใช้้พลัังงานไฟฟ้้า ได้้แก่่
โครงการ พาร์์ค ออริิจิ้้�น พญาไท (Park Origin
Phayathai) พื้้�นที่่�สวนสีีเขีียวแนวตั้้�งกว่่า 1,800
ตร.ม. ทางบริิษััทมีีเป้้าหมายในการออกแบบเพื่่�อจะ
ลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสนัับสนุุนความ
ยั่่� ง ยืืนของตัั ว อาคาร ด้้ วย แนวความคิิ ด ในการ
ออกแบบโครงการที่่� ต้้ อ งการจะให้้ โ ครงการ
เปรีียบเสมืือนภููเขาใจกลางเมืือง ภายใต้้คอนเซปต์์
“Nature Create Signature” เพิ่่�มความใกล้้ชิดกั
ิ บั
ธรรมชาติิ ด้้ วย สวนสวยแนวตั้้� ง หรืือ Vertical
Garden
รวมถึึง โครงการ วััน ออริิจิ้้�น พญาไท (One
Origin Phayathai) ที่่ไ� ด้้มีีการออกแบบโดยคำนึึงถึึง
สิ่่�งแวดล้้อมและชุุมชน โดยเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียว Green
Façade ในแนวตั้้�ง ช่่วยลดความร้้อนจากภายนอก
เข้้าสู่่�ภายในอาคาร รวมถึึงออกแบบพื้้�นที่่�ช่่องเปิิด
ของอาคารให้้มีีแสงธรรมชาติิเข้้าสู่่�ตััวอาคาร ช่่วย
ประหยััดการใช้้พลังั งานภายในอาคาร และที่่จ� อดรถ
อััตโนมััติเิ พื่่อ� ลดมลพิิษของพื้้�นที่่จ� อดรถของโครงการ
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เป็็นมิิตรกัับชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้อม
	ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ฯ ยัังดำเนิินการสร้้างธุุรกิิจพลัังงาน
ทดแทน-พลัังงานสะอาดในที่่อ� ยู่่�อาศััย โดยจัับมือื กัับ
GUNKUL เพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม หรืือ Value Added
ให้้ทรััพย์์สิินในอนาคต ควบคู่่�กัับการมอบคุุณภาพ
ชีีวิิตที่่ดีี� ในระยะยาวแก่่ลูกู บ้้าน ด้้วยการติิดตั้้ง� Solar
Rooftop ในโครงการที่่�อยู่่�อาศััย และติิดตั้้�งและ
บริิ ก ารสถานีีชาร์์ จ รถยนต์์ ไ ฟฟ้้ า ในโครงการ
คอนโดมิิ เ นีียม เพื่่� อ สอดรัั บ เมกะเทรนด์์ ด้้ า น
ความยั่่�งยืืน

บริิษััท ปููนซิิเมนต์์ไทย จำำ�กััด (มหาชน)

การดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร
เอสซีี จีี พร้้อมรัับมืือทุุกวิิกฤต
และไม่่หยุุดที่่�จะหาโอกาสในตลาดใหม่่
เพื่่�อก้้าวข้้ามความท้้าทายและเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน

การเปลี่่�ยนแปลงทางเศรษฐกิิจ สัังคม และ
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกิิดขึ้้�นในปััจจุุบััน ทั้้�งจากพฤติิกรรม
ผู้้�บริิโภค นวััตกรรมด้้านการสื่่�อสารและเทคโนโลยีี
ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
อาทิิ วิิกฤตการณ์์น้้ำ การสููญเสีียความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ รวมถึึงการแพร่่ระบาดของโรคอุุบัติั ใิ หม่่
อย่่างโควิิด 19 ซึ่่�งเป็็นความท้้าทายและมีีนััยสำคััญ
ต่่อการปรัับตััวทางธุุรกิิจ เอสซีีจีีจึึงให้้ความสำคััญกัับ
การพััฒนาคุุณภาพการดำเนิินงานในทุุกมิิติิ ตั้้�งแต่่
การพัั ฒ นาสิิ น ค้้ า และบริิ ก ารที่่� ต อบโจทย์์ คว าม
ต้้ อ งการของสัั ง คม การดูู แ ลการดำเนิิ น งานโดย

คำนึึงถึึงสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััท
ภิิ บ าล เพื่่� อ ยกระดัั บ คุุ ณ ภาพสัั ง คมและ
สิ่่� ง แวดล้้ อ ม สร้้ า งความก้้ า วหน้้ า ทาง
เศรษฐกิิจควบคู่่�ไปกัับการเติิบโตของธุุรกิิจที่่�
ยั่่�งยืืน
ปััจจุุบันั เอสซีีจีีประกอบด้้วย 3 กลุ่่�มธุุรกิิจ
หลัั ก ได้้ แ ก่่ ธุุ ร กิิ จ ซีีเมนต์์ แ ละผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์
ก่่ อ สร้้ า ง ธุุ ร กิิ จ เคมิิ ค อลส์์ และธุุ ร กิิ จ
แพคเกจจิ้้� ง (เอสซีีจีีพีี) ซึ่่� ง ทุุ ก ธุุ ร กิิ จ ต่่ า ง
เร่่งปรัับตััวเพื่่�อสร้้างการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
1. ธุุ ร กิิ จซีี เ มนต์์ แ ละผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ก่่ อ สร้้ า ง
มุ่่�งยกระดัับมาตรฐานการก่่อสร้้างและที่่�อยู่่�อาศััย
แบบครบวงจร โดยพััฒนาสิินค้้า บริิการ โซลููชััน
ช่่องทางจััดจำหน่่าย และการสร้้างความสััมพัันธ์์กัับ
ลููกค้้า เพื่่อ� รองรัับพฤติิกรรมการซื้้อ� ขายผ่่านช่่องทาง
ออนไลน์์ของลููกค้้าที่่�ขยายตััวเพิ่่�มมากขึ้้�น รวมถึึง
พััฒนาสิินค้้า บริิการ และโซลููชัันใหม่่ ๆ ที่่�สามารถ
ตอบสนองความต้้องการที่่�เปลี่่�ยนไปของลููกค้้าและ
สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ตลาด
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2. ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ มุ่่�งพััฒนานวััตกรรมสิินค้้า
มููลค่่าเพิ่่�มสูงู โซลููชันั ที่่ต� อบโจทย์์ New Normal และ
การเข้้าสู่่�ธุุรกิิจด้้านเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน ตลอดจน
การพััฒนาและใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลในการบริิหาร
จััดการตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่อุปุ ทาน เพิ่่�มขีีดความสามารถ
ในการแข่่ ง ขัั น อย่่ า งเต็็ ม ประสิิ ทธิิ ภ าพ และการ
ดำเนิินธุุรกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง

3. ธุุรกิิจแพคเกจจิ้้�ง (เอสซีีจีีพีี) มุ่่�งสร้้างสรรค์์
โซลููชัันด้้านบรรจุุภััณฑ์์ใหม่่ ๆ เพื่่�อตอบสนองความ
ต้้องการของผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป การบริิหาร
ห่่ ว งโซ่่ อุุ ป ทานให้้ ส ามารถดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ ได้้ อ ย่่ า ง
ต่่อเนื่่�อง เพื่่�อเดิินหน้้าสู่่�การเป็็นผู้้�นำด้้านโซลููชััน
บรรจุุภััณฑ์์แบบครบวงจรในภููมิิภาค

กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
	ทุุกธุุรกิิจของเอสซีีจีีมุ่่�งมั่่�นสร้้างสรรค์์นวััตกรรมสิินค้้า บริิการ และโซลููชัันที่่�ตอบโจทย์์ความต้้องการที่่�
หลากหลายของลููกค้้า ควบคู่่�ไปกัับการดููแลสัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม โดยการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจด้้วยกลยุุทธ์์
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนทั้้�ง 3 มิิติิ ได้้แก่่

มิิติิด้้านเศรษฐกิิจ
ด้้านเศรษฐกิิจ - สร้้างคุุณค่่าโดยเป้้าหมาย
สููงสุุดไม่่ใช่่เพีียงแค่่การทำกำไร แต่่เป็็นการสร้้าง
ประโยชน์์ร่่วมกัันของทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง ในโลกที่่�
นวััตกรรมเทคโนโลยีีพััฒนาไปอย่่างรวดเร็็ว เอสซีีจีี
พร้้อมปรัับตััวให้้ทัันต่่อความก้้าวหน้้าของโลก ด้้วย
การนำเทคโนโลยีีดิิจิิทััลมาใช้้ตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน
การลงทุุนในการวิิจััยและพััฒนานวััตกรรมสร้้าง
โมเดลธุุ ร กิิ จ ใหม่่ ๆ พัั ฒ นากระบวนการสร้้ า ง
นวััตกรรมด้้วยแนวคิิด Innovation Management
System สร้้างความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานภายนอก
เพื่่อ� เปิิดรับั และเร่่งกระบวนการพััฒนานวััตกรรม อีีก
ทั้้�งยัังขยายการลงทุุนในสตาร์์ทอััพในระดัับโลกเพื่่�อ
นำความรู้้�มาต่่อยอด ขยายโอกาสทางธุุรกิิจและสร้้าง
สิินค้้าและบริิการที่่�ช่่วยพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตให้้กัับ
ผู้้�คน อีีกประเด็็นสำคััญคืือการบริิหารความเสี่่�ยง
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายทาง
ธุุรกิิจและสร้้างคุุณค่า่ เพิ่่�มให้้แก่่ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียต่่าง ๆ
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มีีการจัั ด กลุ่่�มและแบ่่ ง ระดัั บ ของความเสี่่� ย งเพื่่� อ
กำหนดทิิศทางการบริิหารความเสี่่�ยง โดยให้้ความ
สำคัั ญ สูู ง สุุ ดกัั บ ความเสี่่� ย งด้้ า นความปลอดภัั ย
สุุขภาพ และสิ่่�งแวดล้้อม ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิ
ตามกฎระเบีียบ และความเสี่่ย� งด้้านชื่่อ� เสีียง รวมถึึง
การร่่วมมืือกัันพััฒนาศัักยภาพด้้านการดำเนิินงาน
ของคู่่�ธุุรกิิจและคู่่�ค้้าในห่่วงโซ่่อุุปทานตั้้�งแต่่ผู้้�ผลิิต
ผู้้�ให้้บริิการ ผู้้�ขนส่่ง และผู้้�จััดจำหน่่าย เพื่่�อลดความ
เสี่่ย� งที่่อ� าจเกิิดจากการหยุุดชะงัักในการดำเนิินธุุรกิิจ

มิิติิด้้านสัังคม

ด้้านสัังคม - ดำเนิินธุุรกิิจอย่่างมีีคุณ
ุ ธรรม และ
ถืือมั่่�นในความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม เอสซีีจีีถืือว่่า
พนัักงานคืือทรััพยากรที่่มีีคุ
� ณค่
ุ า่ ที่่สุ� ดุ ขององค์์กร จึึง
มุ่่�งเน้้ น ให้้ คว ามสำคัั ญ กัั บ การดูู แ ลให้้ พนัั ก งานมีี
คุุณภาพชีีวิิตที่่ดีี� และปฏิิบัติั ต่ิ อ่ พนัักงานโดยคำนึึงถึึง
สิิ ทธิิ มนุุ ษ ยชน ตลอดจนมุ่่�งพัั ฒ นาศัั ก ยภาพของ
พนัักงานตั้้�งแต่่โครงสร้้างการเรีียนรู้้�และระบบการ
บริิหารจััดการอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อสร้้างโอกาสในการ
เติิบโตแก่่พนักั งานและรองรัับการขยายตััวทางธุุรกิิจ
นอกจากการพััฒนาบุุคลากรในองค์์กรแล้้ว เอสซีีจีี

ยัังขยายผลไปสู่่�การพััฒนาศัักยภาพของคนในสัังคม
เพื่่�อให้้พึ่่�งพาตนเองได้้อย่่างยั่่�งยืืน โดยสร้้างการมีี
ส่่วนร่่วมของทุุกฝ่่ายเริ่่�มจากพนัักงานของเอสซีีจีี
ภาครััฐ และภาคประชาชน นำความรู้้�ความเชี่่ยวช
� าญ
ด้้านการบริิหารจััดการ การพััฒนาและนวััตกรรม
เพื่่�อถ่่ายทอดเป็็นองค์์ความรู้้�ให้้สัังคมและชุุมชนได้้
ใช้้เป็็นแนวทางในการแก้้ไขปััญหาและพััฒนาต่่อย
อด ช่่วยสร้้างชุุมชนต้้นแบบที่่�มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น
ประสบความสำเร็็จในการพััฒนาและแก้้ปัญ
ั หาด้้วย
ตนเอง ให้้ เ กิิ ด แรงบัั นดาลใจและเป็็ นแบบอย่่ า ง
ให้้เกิิดการขยายผลความสำเร็็จไปสู่่�ชุุมชนอื่่�น ๆ
ในวงกว้้าง
เอสซีีจีีมุ่่�งดำเนิินธุุรกิิจบนหลัักของการสร้้าง
สมดุุลด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่ง� แวดล้้อม มาอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง เพื่่�อตอบสนองรููปแบบการดำเนิินชีีวิิตที่่�
เปลี่่�ยนแปลงไป ยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตผู้้�คน พััฒนา
สัังคมให้้มีีคุุณภาพ และดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมอย่่าง
ยั่่�งยืืนต่่อไปในอนาคต

มิิติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

ด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ ม  - มุ่่�งมั่่� นดูู แ ลรัั ก ษา
สิ่่�งแวดล้้อม  และการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ
การใช้้ทรััพยากรอย่่างรู้้�คุุณค่่า และรัักษาสมดุุล
ของระบบนิิเวศ ผลกระทบจากปััญหาโลกร้้อนและ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศที่่�รุุนแรงมากขึ้้�น
เอสซีีจีีจึึงตั้้ง� เป้้าหมายลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
เพื่่�อสนัับสนุุนการควบคุุมอุุณหภููมิิเฉลี่่�ยของโลกไม่่
ให้้สููงขึ้้�นเกิิน 1.5 องศาเซลเซีียสตามความตกลง
ปารีีส (Paris Agreement) มุ่่�งสู่่�การเป็็นองค์์กรที่่�

ปล่่อยคาร์์บอนสุุทธิิเป็็นศููนย์์ในปีี 2593 โดยกำกัับ
ดููแลและดำเนิินการอย่่างจริิงจัังและต่่อเนื่่�องตาม
แนวทางสากลในทุุกหน่่วยธุุรกิิจและตลอดห่่วงโซ่่
คุุณค่่า จััดทำกลยุุทธ์์เพื่่�อดููแลสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งระบบ
ได้้แก่่ การเพิ่่�มสััดส่่วนการใช้้เชื้้�อเพลิิงชีีวมวลและ
แหล่่ ง พลัั ง งานสะอาดทดแทนเชื้้� อ เพลิิ ง ฟอสซิิ ล
การปรัั บ ปรุุ ง หรืือปรัั บ เปลี่่� ย นกระบวนการและ
อุุ ป กรณ์์ ใ ห้้ มีี ประสิิ ทธิิ ภ าพการใช้้ พลัั ง งานสูู ง ขึ้้� น
การวิิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีี พััฒนาสิินค้้า บริิการ
และโซลููชัันที่่�ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก รวมไป
ถึึงการปลููกและฟื้้�นฟููพื้้�นที่่�ป่่าให้้มีีความหลากหลาย
ทางชีีวภาพและเป็็นแหล่่งดููดซับั คาร์์บอนไดออกไซด์์
และการจัั ดกิิ จ กรรมสร้้ า งจิิ ต สำนึึ ก การอนุุ รัั ก ษ์์
พลัังงานและการรัับมืือกัับการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิ
อากาศให้้แก่่พนักั งาน คู่่�ธุรุ กิิจ และผู้้�เกี่่ยวข้
� อ้ งต่่าง ๆ
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กลุ่่�มบริิษััท แซง-โกแบ็็ง ประเทศไทย

การดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร
กลุ่่�มบริิษััท แซง-โกแบ็็ง ประเทศไทย มุ่่�งมั่่�นที่่�
จะสร้้างความยั่่�งยืืนให้้กัับอุุตสาหกรรมการก่่อสร้้าง
ภายใต้้หลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน ควบคู่่�ไปกัับการ
เติิบโตทางธุุรกิิจที่่�ต้้องสอดคล้้องกัับเจตจำนงค์์ใน
การดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััทที่่�ว่่า “MAKING THE
WORLD A BETTER HOME”
กลุ่่�มบริิษัทั แซง-โกแบ็็ง วางกลยุุทธ์ใ์ ห้้สอดคล้้อง
กัับการเปลี่่ย� นแปลงของโลกอยู่่�เสมอ ด้้วยความตั้้�งใจ
อัันแน่่วแน่่ที่่�จะยกระดัับอุุตสาหกรรมการก่่อสร้้างสู่่� ธุุ ร กิิ จ อย่่ า งบูู ร ณาการ โดยให้้ คว ามสำคัั ญ กัั บ
ความยั่่�งยืืน เราจึึงเดิินหน้้าขัับเคลื่่�อนการดำเนิิน การบริิหารจััดการความยั่่�งยืืนในหลากหลายมิิติิ

มิิติิด้้านเศรษฐกิิจ
การบริิหารงานอย่่างยืืดหยุ่่�น
กลุ่่�มบริิษััทมีีการบริิหารงานกลุ่่�มวััสดุุก่่อสร้้าง
แบบภููมิิภาคทำให้้เกิิดความคล่่องตััวในการตอบ
สนองความต้้องการในแต่่ละพื้้�นที่่� และการบริิหาร
งานในกลุ่่�มที่่� เ หลืือแบบรวมศูู น ย์์ ที่่� มุ่่� งเน้้ น
ประสิิทธิภิ าพในการใช้้งานวิิจัยั เพื่่อ� สร้้างนวััตกรรมที่่�
ใช้้งานทั่่�วโลก
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ผลิิ ต สิิ นค้้ า บริิ ก ารที่่� ต อบสนองโลกที่่� ก ำลัั ง
เปลี่่�ยนแปลงด้้วยอััตราเร่่ง
	ค้้นคว้้าวิิจัยั และพััฒนาสิินค้้าและบริิการที่่ต� อบ
สนองความต้้ อ งการของลูู ก ค้้ า อย่่ า งครบถ้้ ว น
ผ่่านนวััตกรรมใหม่่ ๆ ด้้านการก่่อสร้้างและขนส่่ง
เช่่น การก่่อสร้้างที่่�ใช้้โครงสร้้างน้้ำหนัักเบา หรืือ
การใช้้ Prefabrication

ความเป็็นเลิิศด้้านการผลิิต
ปรัับปรุุงระบบผลิิตให้้เป็็นรุ่่�น 4.0 (Industrial
4.0) เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ ลดของเสีีย ปรัับวััฒนธรรม
การทำงาน และมีีการปรัับใช้้ Digital Technology
การจัั ด การทรัั พ ยากรการเงิิ น แบบกลุ่่�มอย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ
การบริิหารการลงทุุนที่่เ� น้้นทั้้�งผลตอบแทน หรืือ
Digital Innovation และ Digital Connect
การเติิบโต เพื่่อ� สร้้างสมดุุลทางการเงิินทั้้�งความคล่่อง
ใช้้ Digital ในการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพของ ตัั ว ในการรองรัั บ ความเสี่่� ย ง และการสร้้ า งผล
ห่่วงโซ่่อุุปทาน (Supply Chain) เพื่่�อลดต้้นทุุน ร่่วม ตอบแทนให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
ถึึงการสร้้างประสบการณ์์ใหม่่ ๆ ให้้กัับลููกค้้าด้้วย
ปััญญาประดิิษฐ์์

มิิติิด้้านสัังคม

นโยบายสุุขภาพและความปลอดภััย
สถานที่่ท� ำงานที่่ป� ลอดภััยถืือเป็็นนโยบายสำคััญ
ของกลุ่่�มที่่� ดูู แ ลทั้้� ง พนัั ก งานและผู้้�ที่่� เ กี่่� ยวข้้ อ ง
ทั้้�งหมดของกลุ่่�ม

การมุ่่�งเน้้นพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
เรากำหนดนโยบายที่่� ชัั ด เจนในการดูู แ ล
พนัั ก งานในทุุ ก ด้้ า น ทั้้� ง การพัั ฒ นาความรู้้�
ค่่าตอบแทน และสภาพการทำงาน รวมถึึงการส่่ง
เสริิมความเท่่าเทีียมทางเพศ ศาสนา เชื้้�อชาติิ และ
ความหลากหลายด้้านวััฒนธรรม อัันนำไปสู่่�การสร้้าง
Happy Workplace ให้้ กัั บ พนัั ก งานทุุ ก คน
อย่่างยั่่�งยืืน

การฝึึกอบรมเพื่่�อยกระดัับฝีีมืือช่่าง
	จัั ด ให้้ มีี การฝึึ ก อบรมช่่ า งก่่ อ สร้้ า งที่่� ศูู น ย์์ ฝึึ ก
อบรมของบริิษัทั และการทำวิิดีีทัศน์
ั ท์ างช่่องทาง
Social Media ต่่าง ๆ อย่่างสม่่ำเสมอ
กิิจกรรมเพื่่�อสัังคมโดยมููลนิิธิิ แซง-โกแบ็็ง
	ส่่งเสริิมให้้พนักั งานได้้มีีส่ว่ นร่่วมในการให้้ความ
ช่่วยเหลืือชุุมชน เช่่น การพััฒนาโรงเรีียนวััดเขารวก
จัั ง หวัั ดพิิ จิิ ต ร การมอบกระจกป้้ อ งกัั น การแพร่่
ระบาดของโควิิ ด -19 ให้้ กัั บ โรงพยาบาลศิิ ริิ ร าช
เป็็นต้้น
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มิิติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

นโยบายความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็นกลางทางคาร์์บอน
ในปีี พ.ศ. 2593
ปรัั บ ปรุุ ง กระบวนการผลิิ ต เพื่่� อ ลดคาร์์ บ อน
จากทั้้� ง การลดการใช้้ พลัั ง งาน และเปลี่่� ย นไปใช้้
พลัังงานสะอาด การนำ Machine Learning มาใช้้
เพื่่�อวิิเคราะห์์ข้้อมููล ตลอดจนการวิิจััยเพื่่�อปรัับปรุุง
สููตรในการผลิิต เพื่่�อให้้ใช้้วััสดุุที่่�มีีค่่าคาร์์บอนต่่ำ
โดยกำหนดให้้มีีแผนงานและตััววััดที่่�ชััดเจนในทุุก
Milestone
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นโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอื่่�น ๆ
นโยบายในการบริิหารจััดการน้้ำเพื่่�อลดการใช้้
และการปล่่อยน้้ำเสีียจากระบบผลิิต และการใช้้
ทรััพยากรธรรมชาติิ นโยบายในการลดการใช้้วัสั ดุุที่่�
ไม่่สามารถย่่อยสลายได้้ และการนำผลิิตภััณฑ์์กลัับ
มาใช้้งานใหม่่อีีกครั้้�ง ซึ่่�งกำหนดเป็็นเป้้าหมายและ
การวััดผลในโครงการที่่จ� ะมีีการวััดผลและส่่งรายงาน
อย่่างสม่่ำเสมอ ร่่วมกัับพัันธมิิตรในประเทศเพื่่�อ
ทำกิิจกรรมด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

กลุ่่�มอุุ ตสาหกรรม
ทรััพยากร
Resources Industry

บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่น
� จำำ�กััด (มหาชน)

การดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร
บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำกััด (มหาชน)
หนึ่่�งในบริิษััทพลัังงานไทยที่่�ดำเนิินงานเคีียงคู่่�กัับ
การดููแลสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมมาตลอดระยะเวลา
เกืือบ 40 ปีี ด้้วยวััฒนธรรมองค์์กร พััฒนานวััตกรรม
ธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนไปกัับสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม เป็็น
กลุ่่�มธุุรกิิจผู้้�นำการเปลี่่�ยนผ่่านด้้านพลัังงาน โดยมีี
ธุุรกิิจครบวงจรตั้้�งแต่่สำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม
ธุุรกิิจโรงกลั่่�นและการค้้าน้้ำมััน ธุุรกิิจการตลาด
ธุุรกิิจพลัังงานไฟฟ้้าสีีเขีียว (โดยบมจ. บีีซีีพีีจีี) ธุุรกิิจ
ผลิิตภััณฑ์์ชีีวภาพ (โดยบมจ. บีีบีีจีีไอ) และมีีสถาบััน
นวััตกรรมและบ่่มเพาะธุุรกิิจ (Bangchak Initiative
and Innovation Center : BiiC) เป็็นผู้้�ลงทุุน

Corporate Venture Capital เน้้นการลงทุุนใน
ธุุรกิิจใหม่่ทั้้�งในและต่่างประเทศ พร้้อมทั้้�งช่่วยสร้้าง
ระบบนิิเวศสำหรัับนวััตกรรมสีีเขีียว ส่่งเสริิมและ
ผลัักดัันนวััตกรรมที่่�สนัับสนุุนการพััฒนาพลัังงาน
สีีเขีียวและผลิิตภััณฑ์์ชีีวภาพ

กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
	ด้้วยวิิสััยทััศน์์สู่่�การเป็็นผู้้�นำด้้านการเปลี่่�ยน
ผ่่านด้้านพลัังงาน (Energy Transition) ในปีี พ.ศ.
2564 บางจากฯ ได้้กำหนดภารกิิจเพื่่�อสร้้างความ
เข้้ ม แข็็ ง สู่่�การก้้ า วเป็็ น องค์์ ก ร 100 ปีี ที่่� ยั่่� ง ยืื น 
(บางจาก 100x) โดยกำหนดกลยุุทธ์์การเติิบโต
อย่่างยั่่�งยืืน ด้้วยการปรัับพอร์์ตการลงทุุนธุุรกิิจมุ่่�งสู่่�
พลัังงานสีีเขีียว ลดการพึ่่�งพาจากแหล่่งพลัังงาน
ฟอสซิิล มาเป็็นการศึึกษาวิิจัยั พััฒนา และร่่วมลงทุุน
จากแหล่่งพลัังงานสีีเขีียวหรืือพลัังงานสะอาด
112

TBCSD Sustainable Development 2021

รวมถึึงผลิิตภััณฑ์์ชีีวภาพเพิ่่�มมากขึ้้�น ตอบรัับต่่อ
เมกะเทรนด์์โลก ลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมของ
โลกในระยะยาว และเพิ่่�มสััดส่่วนรายได้้จากธุุรกิิจ
พลัังงานสีีเขีียว เพื่่�อให้้บางจากฯ เป็็นองค์์กรที่่�ยัังคง
ดำเนิินธุุรกิิจร่่วมกัับสัังคมโลกได้้อย่่างยั่่�งยืืน
	ปััจจุุบััน บางจากฯ ดำเนิินธุุรกิิจด้้วยกลยุุทธ์์
ด้้านความยั่่�งยืืน “4 Green Sustainability
Strategy” ประกอบด้้วย 1) Green Business
มุ่่�งเน้้นการลงทุุนในธุุรกิิจด้้านพลัังงานและนวััตกรรม

สีีเขีียว 2) Green Production มุ่่�งเน้้นการยกระดัับ
การผลิิ ต ที่่� ป ลอดภัั ย และเป็็ น มิิ ต รต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม
3) Green Experience มุ่่�งสร้้างสรรค์์ประสบการณ์์
และนวััตกรรมสีีเขีียวผ่่านสิินค้้าและบริิการในสถานีี
บริิการน้้ำมัันบางจาก 4) Green Society มีีส่่วน
ร่่วมพััฒนาชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ให้้ดีีขึ้้�นของสัังคมไทย

ซึ่่� ง กลยุุ ทธ์์ นี้้� ส อดคล้้ อ งกัั บ กลยุุ ทธ์์ ห ลัั ก องค์์ ก ร
นโยบายการพััฒนาธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนไปกัับสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม (Sustainability Policy) รวมถึึง
บููรณาการเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (SDGs) โดย
มีีตััวอย่่างความสำเร็็จในการตอบสนองที่่แ� ตกต่่างกััน
ในแต่่ละมิิติิความยั่่�งยืืน (ESG) ดัังต่่อไปนี้้�

มิิติิด้้านเศรษฐกิิจ

บางจากฯ มุ่่�งเน้้นการเติิบโตของธุุรกิิจพลัังงาน
สีีเขีียวและผลิิตภััณฑ์์ชีีวภาพ โดยล่่าสุุดได้้เปิิดตััว
Start up โครงการ Winnonie (วิิน No หนี้้�) ที่่คิ� ดค้
ิ น้
โดยพนัักงานของบางจากฯ ต่่อยอดนำนวััตกรรม
พลัั ง งานสีีเขีียวยกระดัั บ คุุ ณ ภาพชีีวิิ ต ผู้้�ขัั บ ขี่่�
จัั ก รยานยนต์์ โดยเป็็ น การนำเทคโนโลยีีรถ
จัักรยานยนต์์ไฟฟ้้ามาให้้บริิการในรููปแบบการเช่่า
พร้้อมกัับการเปลี่่�ยนแบตเตอรี่่�แบบ Swapping ใน
สถานีีบริิการน้้ำมัันบางจาก ร่่วมลดปััญหามลภาวะ
ของโลก

ด้้วยเจตนารมณ์์ที่่�จะส่่งเสริิมให้้บางจากฯ เป็็น
องค์์ ก รที่่�ด ำเนิิ นธุุ ร กิิ จภายใต้้ ห ลัั ก การกำกัั บดูู แ ล
กิิจการที่่�ดีี ได้้จััดทำนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการที่่�
ดีี โดยมุ่่�งสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจ และสร้้างจิิตสำนึึก
ในการนำหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีจนเกิิดเป็็น
วััฒนธรรมองค์์กร อีีกทั้้�งพััฒนาการระบบการกำกัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีีต่่อเนื่่�อง จนได้้รัับรางวััลด้้านการ
กำกัับดููแลกิิจการที่่ดีีทั้้
� ง� ในและต่่างประเทศ นอกจาก
นี้้� ยัังเป็็นองค์์กรที่่�ผ่่านการรัับรองเป็็นสมาชิิกใน
โครงการแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่่อต้้านการทุุจริิต (Collective Action Coalition
Against Corruption: CAC) จากการดำเนิินธุุรกิิจ
ด้้วยความโปร่่งใสอย่่างต่่อเนื่่�อง พร้้อมทั้้�งให้้ความ
สำคััญด้้านสิิทธิิมนุุษยชน และ ได้้เข้้าร่่วมเป็็นภาคีี
ของข้้ อ ตกลงโลกแห่่ ง สหประชาชาติิ (United
Nations Global Compact - UNGC) ตั้้ง� แต่่ปีี 2554
โดยยึึ ดมั่่� น ต่่ อ หลัั ก การขององค์์ ก รสากลด้้ า น
สิิทธิิมนุุษยชนอย่่างเคร่่งครััดและทำการประเมิิน
สิิทธิิมนุุษยชนครอบคลุุมผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม
อย่่างรอบด้้าน
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บางจากฯ ให้้ความสำคััญกัับการอ่่านออกเขีียน
ได้้ของเยาวชน เป้้าหมายที่่�นัักเรีียนชั้้�น ป.1 ภายใต้้
โครงการ “อ่่ า นเขีี ย นเรีี ย นสนุุ ก  ปั้้� น เด็็ ก จิ๋๋� ว 
เป็็นเด็็กแจ๋๋ว” โดยมููลนิิธิิใบไม้้ปัันสุุข และได้้รัับ
รางวััลชนะเลิิศ Asia Responsible Enterprise
Awards (AREA) 2021 ประเภท Investment in
People
ในส่่วนของการดููแลชุุมชนรอบสถานประกอบ
การ บางจากฯ สำรวจความต้้องการของชุุมชนเป็็น
ประจำทุุกปีี เพื่่�อนำมาวางแผนในการตอบสนองให้้
เป็็นไปตามความต้้องการและความคาดหวััง ให้้ความ
สำคััญต่่อการดููแลคุุณภาพชีีวิิตของชุุมชน โดยมีี
กิิจกรรมชุุมชนครอบคลุุม 8 ด้้าน ได้้แก่่ ความ
ปลอดภััย การศึึกษา กีีฬา คุุณภาพชีีวิิต สิ่่�งแวดล้้อม

เสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์และการอนุุรัักษ์์วััฒนธรรม
ประเพณีี ด้้านเศรษฐกิิจ และสาธารณประโยชน์์
นอกจากนี้้� บางจากฯ ให้้ คว ามสำคัั ญ และ
สนัับสนุุนหลัักการเสริิมสร้้างศัักยภาพและพลัังของ
ผู้้�หญิิ ง (WEPs) สร้้ า งการมีีส่่ ว นร่่ วม เพื่่� อ ความ
เท่่าเทีียมและทั่่�วถึึง

มิิติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

	ด้้ วย เป้้ า หมายปล่่ อ ยก๊๊ า ซคาร์์ บ อนเป็็ น ศูู น ย์์
(Carbon Neutral) ในปีี ค.ศ. 2030 และปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกเป็็นศููนย์์ (Zero GHG Emission) ในปีี
ค.ศ. 2050 บางจากฯ มีีการเพิ่่�มสััดส่่วนธุุรกิิจสีีเขีียว
อย่่างต่่อเนื่่อ� งเพื่่อ� ลดการปล่่อยคาร์์บอน เน้้นกลยุุทธ์์
Green Production ยกระดัับการผลิิตที่่�ปลอดภััย
และเป็็ น มิิ ต รต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม ด้้ วย การเพิ่่� ม
ประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน (Energy Efficiency
Improvement) การนำแนวคิิด Decarbonisation
แนวคิิ ดด้้ า น Circularity ตลอดจนการพัั ฒ นา
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ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ใ หม่่ ที่�่ ต อบสนองต่่ อ การลดก๊๊ า ซ
เรืือนกระจก Low Carbon Products เข้้าร่่วมเป็็น
ภาคีีเครืือข่่ายเทคโนโลยีีชีีวภาพแห่่งอนาคต Syn
Bio Consortium และที่่�สำคััญคืือ เป็็นแกนหลัักใน
การก่่อตั้้ง� Carbon Markets Club ร่่วมกับั พัันธมิิตร
11 องค์์กรขึ้้�นในปีี 2564 เพื่่�อส่่งเสริิมการซื้้�อขาย
คาร์์บอนเครดิิต และแสดงเจตนารมณ์์การขัับเคลื่่อ� น
องค์์กรที่่�มีีการดำเนิินธุุรกิิจคาร์์บอนต่่ำ
	ทั้้�งนี้้� บางจากฯ ได้้รับั การจััดอันั ดัับองค์์กรยั่่ง� ยืืน
ของ DJSI Sustainability Award 2021 ระดัับ
Bronze Class และเป็็น 1 ใน 14 องค์์กรที่่ไ� ด้้รับั การ
จััดอันั ดัับรางวััลธุุรกิิจคาร์์บอนต่่ำและยั่่ง� ยืืน ประเภท
ยอดเยี่่�ยม จากการประเมิินผลขององค์์การบริิหาร
จััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (อบก.) พร้้อมภารกิิจสำคััญ
ยิ่่ง� ในการร่่วมดูแู ลอุุณหภููมิขิ องโลก การลดก๊๊าซเรืือน
กระจก และสร้้างการเติิบโตให้้กัับเศรษฐกิิจของ
ประเทศ

บริิษััท เชฟรอนประเทศไทยสำำ�รวจและผลิิต จำำ�กััด

การดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร

เชฟรอนเป็็นบริิษััทพลัังงาน ที่่�มีีบทบาทสำคััญ
ในการบุุ ก เบิิ ก และพัั ฒ นาธุุ ร กิิ จ สำรวจและผลิิ ต
ปิิโตรเลีียมในประเทศไทยมาเกืือบ 6 ทศวรรษ โดย
เป็็นเอกชนรายแรกที่่�ค้้นพบและสามารถผลิิตก๊๊าซ
ธรรมชาติิ ไ ด้้ ใ นอ่่ า วไทยจากแหล่่ ง ก๊๊ า ซธรรมชาติิ
เอราวััณมาเป็็นเวลา 40 ปีีแล้้ว หรืือ ตั้้�งแต่่ปีี 2524
นัับเป็็นจุุดเปลี่่�ยนสำคััญของการพััฒนาเศรษฐกิิจ
ของประเทศ หรืือที่่�เรีียกว่่ายุุคโชติิช่่วงชััชวาล โดย
ก๊๊าซธรรมชาติิได้้กลายมาเป็็นแหล่่งพลัังงานที่่ส� ำคััญ
สำหรัับการผลิิตกระแสไฟฟ้้าในประเทศ และใช้้เป็็น
วััตถุุดิบิ ในอุุตสาหกรรมที่่เ� กี่่ยวข้
� อ้ ง ตลอดจนช่่วยลด
การพึ่่�งพาการนำเข้้าพลัังงานจากต่่างประเทศ
เชฟรอนได้้ ร่่ วมว างรากฐานอุุ ต สาหกรรม
ปิิโตรเลีียมของประเทศไทย โดยได้้นำเทคโนโลยีีเข้้า
มาพััฒนาให้้เหมาะกัับการสำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม
ในสภาพธรณีีวิิ ทย าที่่� ซัั บ ซ้้ อ นของอ่่ า วไทย

ด้้วยมาตรฐานความปลอดภััยและสิ่่ง� แวดล้้อมระดัับ
โลก ตลอดจนถ่่ า ยทอดองค์์ คว ามรู้้�และพัั ฒ นา
บุุ ค ลากรไทย โดยเทคโนโลยีีและมาตรฐานการ
ทำงานของเชฟรอนได้้รับั การยอมรัับจากภาครััฐและ
กลายเป็็นมาตรฐานให้้กัับผู้้�ผลิิตรายอื่่�นในประเทศ
อีีกด้้วย
	ปัั จ จุุ บัั น เ ช ฟ ร อ น ส า ม า ร ถ ผ ลิิ ต ไ ด้้ ทั้้� ง
ก๊๊าซธรรมชาติิ ก๊๊าซธรรมชาติิเหลว และน้้ำมัันดิิบ โดย
ก๊๊าซธรรมชาติิที่่�เชฟรอนผลิิตได้้ในประเทศไทยคิิด
เป็็นประมาณ 50% ของการผลิิตก๊๊าซธรรมชาติิใน
ประเทศ และคิิดเป็็นสััดส่่วนมากกว่่า 1 ใน 3 ของ
ความต้้องการใช้้ก๊๊าซธรรมชาติิโดยรวมของประเทศ
(ข้้อมููล ณ ปีี 2563)
	ทั้้�งนี้้� หลัังการดำเนิินงานมากว่่า 4 ทศวรรษ
แหล่่งผลิิตก๊๊าซธรรมชาติิเอราวััณและแหล่่งใกล้้เคีียง
ในพื้้�นที่่�แปลงสำรวจหมายเลข 10, 11, 12 และ 13
กำลัังจะสิ้้�นสุุดสััญญาสััมปทานในปีี พ.ศ. 2565
บริิษัทั ฯ มีีความมุ่่�งมั่่�นในการดำเนิินการรื้้อ� ถอนแท่่น
ปิิโตรเลีียมและสิ่่ง� ติิดตั้้ง� อื่่น� ๆ ที่่รั� ฐั ระบุุว่า่ จะไม่่นำไป
ใช้้ประโยชน์์ต่่อ ตลอดจนส่่งมอบสิ่่�งติิดตั้้�งที่่�ยัังใช้้
ประโยชน์์ ไ ด้้ คืื นให้้ กัั บ ภาครัั ฐ ให้้ ส ำเร็็ จ ลุุ ล่่ ว ง
ด้้วยความปลอดภััยในเดืือนเมษายน พ.ศ. 2565
ตามความรัับผิิดชอบที่่ไ� ด้้ตกลงไว้้ในสััญญาสััมปทาน
ควบคู่่�ไปกัับการดำเนิินงานเพื่่อ� จััดหาพลัังงานให้้กับั
ประเทศอย่่างต่่อเนื่่�องต่่อไป
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เชฟรอนมีีแผนการลงทุุนและการดำเนิินงาน
ระยะยาวในไทย โดยบริิษััทฯ ไม่่เคยหยุุดนิ่่�งในการ
พััฒนาเทคโนโลยีี และนวััตกรรมใหม่่ ๆ รวมทั้้�ง
ส่่งเสริิมการเพิ่่�มศัักยภาพบุุคลากร ด้้วยกระบวนการ
ทำงานที่่ไ� ด้้มาตรฐานความปลอดภััยและสิ่่ง� แวดล้้อม
ระดัับโลก และนำเครื่่�องมืือทางดิิจิิทััลต่่าง ๆ มา
ประยุุกต์์ใช้้อย่่างเป็็นระบบ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การทำงานและการบริิ ห ารจัั ด การต้้ น ทุุ น ทั้้� ง นี้้�
บริิ ษัั ท ฯ ได้้ ร่่ วม ลงทุุ น กัั บ บริิ ษัั ทผู้้�ร่่ วมทุุ น ในการ
ดำเนิิ น งานในประเทศไทยเป็็ น มูู ล ค่่ า รวมกว่่ า
1,523,483 ล้้านบาท (นัับตั้้�งแต่่ปีี 2505 - 2563)
รวมทั้้� ง สร้้ า งรายได้้ ใ ห้้ กัั บ ประเทศในรูู ป ของ
ค่่ า ภาคหลวงรวมแล้้ ว กว่่ า 532,201 ล้้ า นบาท

(นัับตั้้�งแต่่ปีี 2524 - 2563) ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ยัังคงมอง
หาโอกาสในการลงทุุนใหม่่ ๆ เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมาย
ระยะยาวในการจัั ด หาพลัั ง งานที่่� ส ะอาด อย่่ า ง
ปลอดภััยและเชื่่อ� ถืือได้้ เพื่่อ� ตอบสนองความต้้องการ
พลัังงานของประเทศอย่่างต่่อเนื่่�อง

มิิติิด้้านสัังคม
เชฟรอนมีีนโยบายดำเนิินธุุรกิิจควบคู่่�ไปพร้้อม
กัับการพััฒนาชุุมชนและสัังคมอย่่างต่่อเนื่่�อง โดย
ทำงานร่่วมกับั องค์์กรพัันธมิิตรเพื่่อ� ร่่วมพัฒ
ั นาสัังคม
ไทยอย่่างยั่่�งยืืน โดยใช้้กลยุุทธ์์ 4 “E” ประกอบด้้วย
- ด้้านการศึึกษา (Education) อาทิิ โครงการ
“Chevron Enjoy Science: สนุุกวิิทย์์ พลัังคิิด เพื่่อ�
อนาคต” เพื่่อ� เพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันให้้
กัับประเทศไทย ผ่่านการส่่งเสริิมการเรีียนการสอน
สะเต็็มศึึกษาในระดัับสามััญศึึกษาและอาชีีวศึึกษา
ทั่่�วประเทศ ด้้วยงบประมาณกว่่า 35 ล้้านเหรีียญ
สหรััฐ ด้้านการอนุุรัักษ์์พลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อม
(Environment & Energy Conservation) อาทิิ
โครงการ “พลัังคนสร้้างสรรค์์โลก รวมพลัังตามรอย
พ่่อของแผ่่นดิิน” เพื่่�อเผยแพร่่องค์์ความรู้้�ในการ
จััดการกัับทรััพยากรดิิน น้้ำ ป่่า อย่่างยั่่�งยืืนตาม
แนวทาง “ศาสตร์์พระราชา” ให้้กับั คนไทย เพื่่อ� สร้้าง
แรงบัันดาลใจสู่่�การลงมืือปฏิิบััติิ
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- ด้้านการพััฒนาเศรษฐกิิจและคุุณภาพชีีวิิต
(Economic Development) อาทิิ โครงการเชฟ
รอน พลัังใจ พลัังคน เพื่่�อชุุมชนเข้้มแข็็ง เพื่่�อเพิ่่�ม
ศัักยภาพในการประกอบอาชีีพเพื่่�อพััฒนาคุุณภาพ
ชีีวิิต และส่่งเสริิมวินัิ ยท
ั างการเงิินใน 50 หมู่่�บ้้านของ
จัังหวััดนครศรีีธรรมราช และโครงการ “เชฟรอน ทุุน
เพื่่�อชีีวิิต” สนัับสนุุนสตรีีใน 3 จัังหวััดภาคใต้้ ในการ
ประกอบธุุรกิิจขนาดเล็็ก

- ด้้านการส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีส่่วนร่่วมใน บริิจาคเงิินให้้กัับมููลนิิธิิหรืือองค์์กรการกุุศลต่่าง ๆ
การทำกิิจกรรมเพื่่�อสัังคม (Employee Engage- โดยบริิษััทฯ จะบริิจาคเงิินสมทบอีีกเป็็นจำนวน
ment) อาทิิ โครงการ “Chevron Humankind: เท่่าตััวของเงิินบริิจาคนั้้�น
เชฟรอนรวมพลััง ทำดีีคููณสอง” ให้้พนัักงานร่่วม

มิิติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

เชฟรอนให้้ความสำคััญสููงสุุดกับั ความปลอดภััย
และสุุขภาพอนามััยของพนัักงาน ตลอดจนดููแล
ชุุมชนและปกป้้องสิ่่ง� แวดล้้อม โดยในทุุกขั้้น� ตอนการ
ดำเนิินงาน ได้้มีีการนำเทคโนโลยีีและนวััตกรรม
พร้้อมด้้วยระบบและมาตรการความปลอดภััยและ
ปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เข้้มข้้นในระดัับมาตรฐานโลก
มาใช้้ เช่่น ระบบการบริิหารความเป็็นเลิิศในการ
ปฏิิบััติิงาน (Operational Excellence Management System หรืือ OEMS) ระบบการจััดการด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม (Environmental Stewardship)
มาตรการติิ ด ตามตรวจสอบคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
สัังคม และสุุขภาพ อาทิิ การติิดตามคุุณภาพน้้ำทะเล
และสััตว์์ทะเลรอบแท่่นเป็็นประจำทุุกปีี เป็็นต้้น
ทำให้้ตลอดระยะเวลาดำเนิินงานมาเกืือบ 6 ทศวรรษ
ไม่่เคยมีีอุุบััติิการณ์์ครั้้�งใหญ่่ ที่่�เกิิดผลกระทบรุุนแรง
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมเลย
นอกจากนี้้� เชฟรอนยัั ง เป็็ น ผู้้�ริิ เ ริ่่� ม โครงการ
นวััตกรรมใหม่่ ๆ ในอุุตสาหกรรมสำรวจและผลิิต
ปิิโตรเลีียมของประเทศ อาทิิ การพััฒนาเทคนิิค

การนำส่่ ว นบนของแท่่ น ผลิิ ต มาใช้้
ประโยชน์์ใหม่่ (Topside Reuse) รวม
ถึึงนำอุุปกรณ์์ต่่าง ๆ กลัับมาใช้้ซ้้ำ (Reuse) ซึ่่ง� ช่่วยลดการจััดการของเสีียบนฝั่่ง�
และเป็็นการใช้้ทรััพยากรหมุุนเวีียนให้้
เกิิดความคุ้้�มค่่าสููงสุุด รวมถึึงผสานความ
ร่่วมมืือกัับกรมทรััพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่่�ง และจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ในการส่่งมอบ
และจััดวาง 7 ขาแท่่นหลุุมผลิิตปิิโตรเลีียมที่่�ไม่่ได้้ใช้้
งานแล้้ว ให้้เป็็นปะการัังเทีียมเพื่่�อการอนุุรัักษ์์ท้้อง
ทะเลไทย หรืือ Rigs-to-Reefs เป็็นครั้้�งแรกของ
ประเทศไทย เมื่่�อปลายปีีที่่�ผ่่านมา
	ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น บริิษัทั ฯ กำลัังอยู่่�ในระหว่่างดำเนิิน
มาตรการต่่าง ๆ เพื่่อ� ลดการปล่่อยคาร์์บอนไดออกไซด์์
ในการปฏิิบััติิงาน เพื่่�อสนัับสนุุนแผนพลัังงานชาติิ
ของรัั ฐ บาล อาทิิ มีีระบบติิ ด ตามการใช้้ น้้ ำมัั น
เชื้้� อ เพลิิ ง ในการปฏิิ บัั ติิ ง านทางทะเล (Marine
Operation) แบบเรีียลไทม์์ ซึ่่ง� ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพ
การใช้้พลัังงานได้้ถึึง 20 เปอร์์เซ็็นต์์ การติิดตั้้�งแผง
โซลาร์์เซลล์์สำหรัับผลิิตไฟฟ้้าเพื่่�อใช้้ในการดำเนิิน
งานที่่�แท่่นหลุุมผลิิตเป็็นจำนวนกว่่า 30 เปอร์์เซ็็นต์์
การนำเทคโนโลยีีการดัั ก จัั บ การใช้้ ป ระโยชน์์
และการกัั ก เก็็ บ คาร์์ บ อน (Carbon Capture,
Utilization and Storage หรืือ CCUS) มาใช้้ดักั จัับ
ก๊๊ า ซคาร์์ บ อนและอัั ด กลัั บ ลงในหลุุ ม เพื่่� อ ลด
การปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนจากการปฏิิบััติิงาน เป็็นต้้น
TBCSD Sustainable Development 2021

117

การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย

การดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร
การเปลี่่�ยนแปลงสำคััญที่่�ส่่งผลกระทบไปทั่่�ว
โลก จากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา
2019 (COVID-19) เป็็นความท้้าทายที่่�ทำให้้ทุุก
องค์์การต้้องปรัับตััวอย่่างรวดเร็็วเพื่่�อให้้สามารถอยู่่�
รอดในการดำเนิินธุุรกิิจ การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ได้้ปรัับตััวรับั มือื กัับสถานการณ์์
ดัังกล่่าวด้้วยความยืืดหยุ่่�น เพื่่�อคงความสามารถใน
การรัักษาความมั่่�นคงด้้านพลัังงานไฟฟ้้าของประเทศ
สร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับผู้้�ใช้้ไฟฟ้้า ในขณะเดีียวกััน
กฟผ. ยัังยึึดมั่่�นในการดููแลสัังคมและชุุมชนอย่่างต่่อ
เนื่่�อง ด้้วยการสนัับสนุุนงบประมาณสำหรัับมอบให้้
โรงพยาบาล 75 แห่่ ง ทั่่� ว ประเทศ การจัั ดท ำ
นวััตกรรมอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ เพื่่�อมอบให้้กัับ
บุุคลากรทางการแพทย์์และชุุมชน รวมทั้้�งการให้้ใช้้

สถานที่่ข� อง กฟผ. เป็็นสถานที่่กั� กั กัันโรค นอกจากนี้้�
กฟผ. ยัังได้้ร่วม
่ สนัับสนุุนนโยบายของภาครััฐในการ
ช่่วยเหลืือประชาชนในช่่วงสถานการณ์์โควิิด-19
อาทิิ มาตรการลดค่่าไฟฟ้้า รวมถึึงการส่่งเสริิมการ
จ้้างงานในระยะสั้้�น เพื่่�อช่่วยลดปััญหาการว่่างงาน
ภายในประเทศอีีกด้้วย

กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
กลยุุทธ์์การดำเนิินงานของ กฟผ. เป็็นไปตาม
วััตถุุประสงค์์เชิิงยุุทธศาสตร์์ E.G.A.T. ซึ่่�งประกอบ
ด้้วย
E: Electricity Innovation for Stability
System and Competition มุ่่�งเน้้นการปรัับปรุุง
และเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพธุุรกิิจหลัักของ กฟผ. และการ
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สร้้ า งศัั ก ยภาพในการแข่่ ง ขัั น ให้้ ส อดรัั บ กัั บ
สถานการณ์์ที่เ่� ปลี่่ย� นแปลง โดย กฟผ. ได้้ดำเนิินงาน
ตามแผนพััฒนากำลัังผลิิตไฟฟ้้าของประเทศไทย
พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) อาทิิ การพััฒนา
โรงไฟฟ้้ า หลัั ก การพัั ฒ นาโรงไฟฟ้้ า พลัั ง งาน
แสงอาทิิ ต ย์์ ทุ่่� นลอยน้้ำร่่ วมกัั บ โรงไฟฟ้้ า พลัั ง น้้ำ

เขื่่�อนสิิริินธร การปรัับปรุุงโรงไฟฟ้้าและระบบส่่งให้้
มีีความยืืดหยุ่่�น (Grid Modernization) และ
การเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพระบบส่่งไฟฟ้้า เพื่่อ� รองรัับการ
ซื้้� อ ขายไฟฟ้้ า ในภูู มิิ ภ าค (Grid Connectivity)
เป็็นต้้น
G: Growth for Sustainability มุ่่�งเน้้นการ
สร้้างการเติิบโตเพื่่�อดำเนิินพัันธกิิจอย่่างยั่่�งยืืน และ
มุ่่�งสู่่�การเป็็นศููนย์์กลางพลัังงานในภููมิิภาค โดยร่่วม
มืือกัับ RATCH และ EGCO จััดตั้้�งบริิษััทร่่วมทุุน
‘EGAT Innovation Holdings’ พััฒนานวััตกรรม
พลัังงาน เพื่่อ� นำนวััตกรรมของ กฟผ. ไปต่่อยอดเพื่่อ�
สร้้างคุุณค่า่ ทางเศรษฐกิิจให้้กับั องค์์การและประเทศ
A: Administration and Operation
Excellence มุ่่�งเน้้นการพััฒนาระบบบริิหารจััดการ
ที่่�ดีี สามารถขัั บ เคลื่่� อ นภารกิิจ อนาคต โดยมีีการ
ปรัับปรุุงรููปแบบการดำเนิินงาน กฝผ. เพื่่�อรองรัับ
การเปลี่่�ยนแปลง ซึ่่�งมีีการผลัักดััน New S-Curve
ผ่่านการพััฒนาธุุรกิิจเกี่่�ยวเนื่่�องและธุุรกิิจใหม่่โดย
การตั้้ง� หน่่วย EGAT Proventure รองรัับการทำงาน
รููปแบบใหม่่

T: Trust and Pride of the Nation มุ่่�งเน้้น
การได้้รับั ความเชื่่อ� มั่่น� จากผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียทุุกกลุ่่�ม
และการสร้้างคุุณค่า่ ร่่วมกับั ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียอย่่าง
ยั่่�งยืืน ผ่่านการดำเนิินการต่่าง ๆ อาทิิ การพััฒนา
โรงไฟฟ้้าชุุมชน สอดรัับกัับนโยบาย Energy for All
ของกระทรวงพลัังงาน โดยจะมีีการพััฒนานำร่่องโรง
ไฟฟ้้าชุุมชนแม่่แจ่่มและโรงไฟฟ้้าชุุมชนทัับสะแก
ซึ่่� ง มีีการบูู ร ณาการกัั บ แนวคิิ ดศ าสตร์์ พ ระราชา
พััฒนาสู่่�ความยั่่�งยืืนด้้านน้้ำ อาหาร และพลัังงานเพื่่อ�
สร้้างรายได้้ ลดความเหลื่่�อมล้้ำทางสัังคม และดููแล
สิ่่�งแวดล้้อมด้้วยการใช้้ประโยชน์์จากเศษวััสดุุเหลืือ
ใช้้ทางการเกษตร นอกจากนี้้� ยัังมีีการสร้้างความรู้้�
ความเข้้าใจในการใช้้และพึ่่�งพาพลัังงานทดแทนผ่่าน
ประสบการณ์์จริิงด้้วยการพััฒนา EGAT Energy
E x c e l l e n c e C e n t e r แ ล ะ ก า ร ฟื้้� น ฟูู
ทรััพยากรธรรมชาติิ สร้้างสัังคมสีีเขีียว รวมไปถึึงการ
ลดของเสีียผ่่านโครงการ Circular Economy
นอกจากนี้้� กฟผ. ให้้ความสำคััญในการขัับ
เคลื่่�อนมาตรการลดก๊๊าซเรืือนกระจกให้้ได้้ตามเป้้า
หมาย Nationally Determind Contribution
(NDC) ผ่่านมาตรการการลดก๊๊าซเรืือนกระจกในภาค
ผลิิ ต ไฟฟ้้ า และการส่่ ง เสริิ ม การซื้้� อ ขายเครดิิ ต
พลัังงานหมุุนเวีียน (Renewable Energy Certificate: REC) รวมทั้้�งยัังมีีการผลัักดัันการใช้้ยานยนต์์
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ไฟฟ้้าตามนโยบายของภาครััฐ โดย กฟผ. มีีเป้้าหมาย
จะเป็็นผู้้�นำในการส่่งเสริิมการใช้้ยานยนต์์ไฟฟ้้า และ
ได้้ เ ริ่่� มด ำเนิิ น การจัั ดท ำจัั ก รยานยนต์์ ไ ฟฟ้้ า ของ
กฟผ. (EGAT E-Bike) รวมถึึงสถานีีอััดประจุุไฟฟ้้า
แบบ Swapping Battery สำหรัับนำร่่องใช้้งาน
ในกิิ จ การ กฟผ. ซึ่่� ง คาดว่่ า การส่่ ง เสริิ ม การใช้้
EGAT E-Bike ภายใน กฟผ. จะช่่วยลดการปล่่อย
คาร์์บอนไดออกไซด์์ และฝุ่่�นละอองขนาดเล็็กจาก
การใช้้ ย านพาหนะได้้ อ ย่่ า งมีีนัั ย สำคัั ญ โดยการ
ดำเนิินการอยู่่�ภายใต้้ยุุทธศาสตร์์สร้้างความยั่่�งยืืน
ด้้านทรััพยากรธรรมชาติิ สิ่่�งแวดล้้อม และพลัังงาน
ด้้านการจััดการคุุณภาพอากาศ (EGAT Air TIME)
ตามแผนแม่่บทความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมของ กฟผ.
	ด้้วยภารกิิจสำคััญของ กฟผ. ในการดููแลความ
มั่่�นคงของระบบไฟฟ้้าของประเทศ และการให้้ความ
สำคััญกัับสิ่่ง� แวดล้้อม นำมาสู่่�การปรัับเปลี่่ย� นรููปแบบ
การดำเนิินงาน เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมองค์์การใน
การขัั บ เคลื่่� อ นไปสู่่�เป้้ า หมายตามวิิ สัั ยทัั ศน์์
“นวััตกรรมพลัังงานไฟฟ้้าเพื่่�อชีีวิิตที่่�ดีีกว่่า” ได้้
อย่่างยั่่�งยืืน กฟผ. จึึงกำหนดทิิศทางการดำเนิินงาน
ด้้วยการมุ่่�งเน้้น E: Energy Solutions for a Better
Life จััดหาโซลููชั่่น� ด้้านพลัังงานเพื่่อ� ความมั่่�นคง และ
สร้้ า งนวัั ต กรรมเพื่่� อ ความเติิ บ โตขององค์์ ก าร
G: Green Innovation for Sustainability
สร้้างสรรค์์นวััตกรรมสีีเขีียวสู่่�เศรษฐกิิจรููปแบบใหม่่
เพื่่อ� การเติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืน A: Agile EGAT to the
Next Chapter สร้้างความคล่่องตััวให้้ กฟผ. ใน
การขัับเคลื่่�อนสู่่�บทใหม่่ และ T: Trust & Pride
by Delivering Values to Regional People
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เป็็นองค์์การที่่�สัังคมไว้้วางใจและความภาคภููมิิใจ
ของชาติิ ด้้วยการเป็็นผู้้�นำด้้านพลัังงานในระดัับ
ภููมิิภาค

	ทั้้�งนี้้� กฟผ. พร้้อมปรัับตััวต่่อการเปลี่่�ยนแปลง
ด้้ วย หลัั ก การบริิ ห ารแบบ ‘ยืืดหยุ่่�น ทัั น การณ์์
ประสานประโยชน์์’ พร้้อมทั้้�งเชื่่�อมั่่�นในการดำเนิิน
งานตามหลัักธรรมาภิิบาลและความรัับผิิดชอบต่่อ
สัังคมในทุุกกระบวนการอัันจะนำไปสู่่�การเติิบโตของ
กฟผ. ควบคู่่�กัับสัังคมอย่่างยั่่ง� ยืืน ดัังแนวคิิด ‘EGAT
for ALL’ กฟผ. เป็็นองค์์การของทุุกคน และทำเพื่่อ�
คนไทยทุุกคน

บริิษััท ผลิิตไฟฟ้้า จำำ�กััด (มหาชน)

การดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร
บริิษััท ผลิิตไฟฟ้้า จำกััด (มหาชน) หรืือ เอ็็กโก
กรุ๊๊�ป ผู้้�ผลิิ ต ไฟฟ้้ า เอกชนรายใหญ่่ ร ายแรกของ
ประเทศไทย มีีวิิสัยทั
ั ศน์
ั ที่์ จ่� ะเป็็น “บริิษัทั ไทยชั้้�นนำ
ที่่�ดำเนิินธุุรกิิจพลัังงานอย่่างยั่่�งยืืน ด้้วยความใส่่ใจที่่�
จะธำรงไว้้ซึ่่�งสิ่่�งแวดล้้อมและการพััฒนาสัังคม” ซึ่่�ง
หมายถึึงการเจริิญเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องและมั่่�นคง
ด้้วยความเชื่่�อมั่่�นว่่า “ความยั่่�งยืืน” เป็็นรากฐาน
สำคััญของการเติิบโต และการพััฒนาไปข้้างหน้้า การผนวกเป้้าหมายที่่ก� ลุ่่�มบริิษัทั สามารถดำเนิินการ
บริิษััทได้้พััฒนาธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืนอย่่างต่่อเนื่่�อง ได้้ เข้้ากัับแผนการดำเนิินงานขององค์์กร รวม 5
ตามเป้้ า หมายการพัั ฒ นาที่่� ยั่่� ง ยืืนขององค์์ ก าร เป้้าหมายหลััก ได้้แก่่
สหประชาชาติิ (Sustainable Development
Goals - SDGs) ทั้้�งทางตรง และทางอ้้อม ด้้วย

กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
แนวคิิ ด การดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ อย่่ า งยั่่� ง ยืื น ของ
เอ็็กโก กรุ๊๊�ป มุ่่�งเน้้นการสร้้างความเติิบโตทางธุุรกิิจ 
ภายใต้้ ห ลัั ก การกำกัั บกิิ จ การที่่� ดีี โปร่่ ง ใส 
ตรวจสอบได้้ ควบคู่่�กับพั
ั นธกิ
ั จิ ในการเป็็นพลเมืือง
ที่่�ดีีด้้วยการอยู่่�ร่่วมกัับสิ่่�งแวดล้้อม ชุุมชน  และ
สัั ง คมอย่่ า งเกื้้� อ กูู ล เพื่่� อ สร้้ า งคุุ ณ ค่่ า เพิ่่� ม ให้้ กัั บ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกภาคส่่วน  ครอบคลุุมทั้้�งสัังคม

ภายในและสัังคมภายนอก เริ่่ม� จากสัังคมภายใน โดย
กำหนดเรื่่อ� งการให้้ความสำคััญต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งในค่่านิิยมองค์์กร สร้้างความตระหนัักและ
การปฏิิบัติั อิ ย่่างเป็็นรููปธรรมในการมุ่่�งลดผลกระทบ
เชิิงลบและเพิ่่�มผลกระทบเชิิงบวกต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ชุุมชน และสัังคม ตลอดกระบวนการดำเนิินธุุรกิิจ
และขยายสู่่�สัั ง คมภายนอกด้้ วย การส่่ ง เสริิ ม ให้้
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พนัักงานใช้้ศัักยภาพและมีีจิิตอาสา โดยมีีส่่วนร่่วม ภายใต้้ ก รอบการบริิ ห ารจัั ด การความยั่่� ง ยืืน
ดำเนิินโครงการเพื่่อ� สิ่่ง� แวดล้้อม ชุุมชน และสัังคมทั้้�ง โดยครอบคลุุมทั้้�งมิิติิเศรษฐกิิจ มิิติิทางสัังคม และ
ในระดัับท้้องถิ่่น� และระดัับประเทศ ควบคู่่�ไปกัับการ มิิติิทางสิ่่ง� แวดล้้อม ดัังนี้้�
ยึึ ดมั่่� น ในหลัั ก ธรรมาภิิ บ าลมาอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง

	พร้้ อ มกัั น นี้้� เพื่่� อ สนองตอบต่่ อ เป้้ า หมาย
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนขององค์์การสหประชาชาติิ
และการเปลี่่ย� นผ่่านทางด้้านพลัังงานในอนาคต ในปีี
2564 เอ็็กโก กรุ๊๊�ป จึึงได้้กำหนดทิิศทางการดำเนิิน
ธุุรกิิจ “Cleaner, Smarter and Stronger to
Drive Sustainable Growth” เพื่่�อมุ่่�งสู่่�สัังคม
คาร์์ บ อนต่่ำ โดยตั้้� ง เป้้ า หมายลดการปล่่ อ ย
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์สุุทธิิเป็็นศููนย์์ในปีี 2050
โดย Cleaner ก็็คืือการลงทุุนในธุุรกิิจที่่�เป็็นมิิตรกัับ
สิ่่�งแวดล้้อมและปรัับปรุุงกระบวนการทำงานให้้มีี
ประสิิ ทธิิ ภ าพสูู ง สุุ ด เพื่่� อ ลดการปล่่ อ ยคาร์์ บ อน
ในขณะที่่� Smarter เป็็นการสร้้างความมั่่�นคงใน
ระบบไฟฟ้้าและการลงทุุนในธุุรกิิจที่่�มีีการเติิบโตสููง
(New S-Curve) เพื่่� อ ให้้ ทัั น ต่่ อ เทคโนโลยีีที่่�
เปลี่่ย� นแปลงอย่่างรวดเร็็ว (Digital Disruption) และ

122

TBCSD Sustainable Development 2021

สุุดท้า้ ย Stronger การสร้้างผลตอบแทนสููงสุุดให้้แก่่
ผู้้�ถืือหุ้้�นด้้ วยการหาพัั นธมิิ ตรทางธุุ ร กิิ จ เพื่่� อ การ
เติิ บ โตอย่่ า งแข็็ ง แกร่่ ง และยั่่� ง ยืืนร่่ วมกัั บ ผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียทุุกภาคส่่วน
สำหรัั บ ทิิ ศท างธุุ ร กิิ จ นี้้� ดำเนิิ น การภายใต้้
กลยุุทธ์์ 4I ได้้แก่่ Invest ลงทุุนในสิินทรััพย์ที่์ เ่� ติิบโต
อย่่างยั่่�งยืืนและสร้้างผลตอบแทนที่่�ดีีในระยะยาว
Increase เพิ่่�มความสามารถในการแข่่งขัันด้้าน
การเงิิน Improve ปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพในการ
ดำเนิินงาน และบริิหารสิินทรััพย์์ที่่�มีีอยู่่�ให้้มีีความ
เป็็นเลิิศในสากล และ Innovate ขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจ
ด้้วยนวััตกรรม เพื่่�อสร้้างการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนและ
สร้้างคุุณค่่าระยะยาวให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย พร้้อม
รัับมืือกัับทุุกความเปลี่่�ยนแปลงด้้วยระบบนิิเวศทาง
ธุุรกิิจที่่�แข็็งแกร่่ง
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บริิษััท เอสโซ่่ (ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน)

การดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร
กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน (มิิติิด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม)
บริิษััท เอสโซ่่ (ประเทศไทย) จำกััด (มหาชน)
และ บริิษััทในเครืือเอ็็กซอนโมบิิลในประเทศไทย
เป็็นบริิษัทั ในเครืือ เอ็็กซอน โมบิิล คอร์์ปอเรชั่่น� หนึ่่�ง
ในบริิษััทพลัังงานชั้้�นนำระดัับโลก ได้้ดำเนิินธุุรกิิจ
การกลั่่�นและจััดจำหน่่ายน้้ำมัันที่่�มีีคุุณภาพ รวมถึึง
ผลิิตภััณฑ์์เคมีีภััณฑ์์แบบครบวงจร มาเป็็นเวลากว่่า
126 ปีีในประเทศไทย ให้้ความสำคััญในการดำเนิิน
ธุุรกิิจที่่�ก้้าวไปพร้้อมกัับความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
สนัับสนุุนความเจริิญสู่่�ชุุมชน ในด้้านต่่าง ๆ ทั้้�งการ
ใช้้ชีีวิติ ความเป็็นอยู่่� การพััฒนาคุุณภาพ สิ่่ง� แวดล้้อม
รวมถึึงความปลอดภััยและสุุขอนามััย
จากสถานการณ์์โรคโควิิด-19 ซึ่่ง� มีีผู้้�ป่่วยเพิ่่�มขึ้้น�
เป็็นจำนวนมาก สโมสรพนัักงานเอสโซ่่ ร่่วมกัับ
สมาชิิกบััตรเอสโซ่่สไมล์์ส และพนัักงานบริิษััทใน
เครืือเอ็็กซอนโมบิิลในประเทศไทย มอบเงิินเพื่่�อ
สนัับสนุุนการจััดซื้้�อเครื่่�อง Oxygen High Flow ใน
การรัักษาผู้้�ป่่วยโควิิด-19 ให้้แก่่สภากาชาดไทย เป็็น
จำนวนเงิินรวมทั้้�งสิ้้�นกว่่า 1 ล้้านบาท
	ทางสถาบัันการแพทย์์ฉุกุ เฉิินแห่่งชาติิ ได้้ปฏิิบัติั ิ
งานขนส่่งผู้้�ป่่วย COVID-19 อย่่างแข็็งขััน ในการ
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ช่่ วย เหลืือขนส่่ ง ผู้้�ป่่ วย ให้้ ไ ด้้ รัั บ การรัั ก ษาอย่่ า ง
ทัันท่่วงทีี และยัังคงดำเนิินการอย่่างต่่อเนื่่�อง ทาง
บริิษััทฯ และพนัักงานบริิษััทในเครืือเอ็็กซอนโมบิิล
ในประเทศไทย ร่่วมกัับสมาชิิกบััตรเอสโซ่่ สไมล์์ส
ผู้้�บริิหารสถานีีบริิการน้้ำมัันเอสโซ่่ และพัันธมิิตรทาง
ธุุ ร กิิ จ มอบบัั ต รเติิ มน้้ ำมัั น เอสโซ่่ มูู ล ค่่ า รวม
1,300,000 บาท ให้้แก่่ สถาบัันการแพทย์์ฉุุกเฉิิน
แห่่งชาติิ ในกิิจกรรมพิิเศษซึ่่�งเอสโซ่่ได้้เพิ่่�มมููลค่่า
คะแนนเอสโซ่่ สไมล์์ ส ให้้ ส มาชิิ ก สามารถแลก
คะแนนสะสมเป็็นมููลค่่าเงิินเพิ่่�มขึ้้�นสองเท่่า เพื่่�อนำ
ไปจััดซื้้อ� บััตรเติิมน้้ำมััน มอบให้้กับั สถาบัันการแพทย์์
ฉุุกเฉิินแห่่งชาติิในการขนส่่งผู้้�ป่่วย COVID-19
เนื่่อ� งด้้วยสาธารณสุุขปทุุมธานีีได้้มอบหมายให้้
โรงพยาบาลปทุุมธานีีเป็็นศููนย์์กระจายวััคซีีนป้้องกััน
โรคโควิิด-19 ไปยัังโรงพยาบาลต่่าง ๆ ในจัังหวััด
ปทุุมธานีี ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในจัังหวััดพื้้�นที่่�ควบคุุมสููงสุุด
และเข้้ ม งวดจากสถานการณ์์ โ ควิิ ด -19 ระบาด
ระลอกใหม่่ ที่่� มีีผู้้�ป่่ วย เพิ่่� มขึ้้� น เป็็ น จำนวนมาก
การบริิ จ าคตู้้�เย็็ น ควบคุุ มอุุ ณ หภูู มิิ ที่่� 2 - 8
องศาเซลเซีียสในครั้้� ง นี้้� จะช่่ วย ตอบรัั บ ต่่ อ

ความต้้องการจััดเก็็บวััคซีีนที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� เพื่่อ� จััดส่ง่ ให้้แก่่
โรงพยาบาลในจัังหวััดได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพต่่อไป
ทางคลัังน้้ำมัันเอสโซ่่ ลำลููกกาได้้มอบตู้้�เย็็นควบคุุม
อุุณหภููมิิที่่� 2 - 8 องศาเซลเซีียส ให้้แก่่สาธารณสุุข
จัังหวััดปทุุมธานีี เพื่่�อจััดเก็็บวััคซีีนในสถานการณ์์
การระบาดของโรคโควิิด-19 สำหรัับแจกจ่่ายไปยััง
โรงพยาบาลในจัังหวััด
การแพร่่ระบาดอย่่างต่่อเนื่่อ� งของโรคโควิิด-19
ในพื้้�นที่่�จัังหวััดชลบุุรีีส่่งผลให้้จำนวนผู้้�ป่่วยติิดเชื้้�อ
เพิ่่�มสููงขึ้้�นมาก โดยเฉพาะผู้้�ป่่วยที่่�มีีความผิิดปกติิ
เกี่่ยวกั
� บั การหายใจ เนื่่อ� งจากมีีปริิมาณออกซิิเจนใน
เลืือดต่่ำ บริิษััทฯ ได้้เล็็งเห็็นความต้้องการในส่่วนนี้้�
จึึงได้้มอบความช่่วยเหลืือให้้แก่่ชุุมชนในพื้้�นที่่�ที่่�เรา
ได้้ดำเนิินธุุรกิิจอยู่่� โรงกลั่่น� น้้ำมัันเอสโซ่่ศรีีราชาและ
บริิษัทั ในเครืือเอ็็กซอนโมบิิลในประเทศไทย ส่่งมอบ
เครื่่� อ งผลิิ ต ออกซิิ เ จน จำนวน 6 เครื่่� อ ง ให้้ แ ก่่
โรงพยาบาลแหลมฉบัั ง เพื่่� อ ช่่ วย เหลืือผู้้�ป่่ วย
ติิดเชื้้�อจากโรคโควิิด-19 ในพื้้�นที่่�อำเภอศรีีราชา
จัังหวััดชลบุุรีี

นอกจากนี้้� ทางโรงกลั่่�นน้้ำมัันเอสโซ่่ศรีีราชา
และบริิษััทในเครืือเอ็็กซอนโมบิิลในประเทศไทย
มอบชุุ ดอุุ ป กรณ์์ ป้้ อ งกัั น การติิ ด เชื้้� อ หรืือ PPE
(Personal Protective Equipment) จำนวน 100
ชุุด พร้้อมทั้้�งของใช้้จำเป็็น ประกอบด้้วย ข้้าวสาร
จำนวน 100 ถุุง และน้้ำดื่่�มจำนวน 100 แพ็็ค ให้้แก่่
เทศบาลนครแหลมฉบััง เพื่่�อช่่วยเหลืือการดำเนิิน
งานของศููนย์์พัักคอยผู้้�ป่่วยโควิิด-19 รวมถึึงสำหรัับ
ผู้้�สััมผัสั เสี่่ย� งสููงจากผู้้�ติิดเชื้้อ� โควิิด-19 ที่่ต้� อ้ งกัักตััวอยู่่�
บ้้าน ภายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบััง จัังหวััด
ชลบุุรีี
เพื่่�อช่่วยสนัับสนุุนการทำงานของบุุคลากรของ
สาธารณสุุ ข ในการสอบสวนโรคและติิ ด ตาม
ผู้้�สััมผััสโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา (โควิิด-19) รวมทั้้�ง
การปฏิิบััติิการค้้นหาเชิิงรุุกในพื้้�นที่่�อำเภอศรีีราชา
ทางบริิษััทฯ มอบบััตรเติิมน้้ำมัันเอสโซ่่ มููลค่่ารวม
100,000 บาทให้้แก่่สำนัักงานสาธารณสุุขอำเภอ
ศรีีราชา จัังหวััดชลบุุรีี
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บริิษััท โกลบอล เพาเวอร์์ ซิินเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด (มหาชน)

การดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร
GPSC ดำเนิินธุุรกิิจตามวิิถีีใหม่่ตระหนัักถึึง
ความสำคััญต่่อการบริิหารเชิิงกลยุุทธ์์ที่่�จะนำธุุรกิิจ
ไปสู่่�การสร้้างนวััตกรรมและการรัับมืือผลกระทบ
จากความเสี่่ย� งที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� ทั้้�งในระยะสั้้น� และระยะ
ยาว ภายใต้้เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (SDGs)
	ปััจจุุบันั ธุุรกิิจทั่่�วโลกมุ่่�งเน้้นและให้้ความสำคััญ
ด้้าน ESG มากขึ้้�น ส่่งผลให้้ GPSC เผชิิญกัับความ
ท้้าทายที่่�จะต้้องปรัับตััว และเตรีียมรัับมืือในทุุกมิิติิ
เพื่่อ� ตอบสนองต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในทุุกกลุ่่�มให้้ได้้อย่่าง
ครบถ้้วน ซึ่่�ง GPSC มีีกลยุุทธ์์ที่่�ชััดเจนในการมุ่่�งเน้้น
ทุุกด้้านทั้้�งสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และเศรษฐกิิจ มีีการ
บริิ ห ารจัั ด การเพื่่� อ สอดคล้้ อ งกัั บ เหตุุ ก ารณ์์ แ ละ
การปรัับตััวได้้อย่่างทัันท่่วงทีี โดยเฉพาะการปรัับตััว
เพื่่�อให้้สอดรัับกัับธุุรกิิจพลัังงานในอนาคต มีีการนำ

เทคโนโลยีีมาประยุุ ก ต์์ ใ ช้้ ร่่ วมกัั บ การปรัั บ ตัั วต่่ อ
พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไป ได้้เข้้าไปลงทุุน
ในธุุรกิิจเทคโนโลยีีการกัักเก็็บพลัังงาน สามารถนำ
มาประยุุกต์์เข้้ากัับรููปแบบการดำเนิินธุุรกิิจอย่่าง
ยั่่ง� ยืืน เป็็นการเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันใน
อนาคตของธุุรกิิจไฟฟ้้า

กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
การดำเนิินงานของ GPSC ด้้านความยั่่�งยืืนเพื่่อ�
ไปสู่่�เป้้ า หมาย “การสร้้ า งมูู ล ค่่ า ระยะยาวด้้ า น
นวััตกรรมและพลัังงานที่่�ยั่่�งยืืน” ภายใต้้กรอบการ
บริิหารจััดการความยั่่�งยืืน 4 มุุมมอง ซึ่่�งครอบคลุุม
ในทั้้�ง 3 มิิติิในด้้าน ESG อย่่างครบถ้้วน และสอดรัับ
กัั บ เป้้ า หมายการพัั ฒ นาที่่� ยั่่� ง ยืืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) เพื่่�อนำไปสู่่�การได้้
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รัับคััดเลืือกเข้้าเป็็นสมาชิิก DJSI และมุ่่�งมั่่�นในการ
ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�สอดคล้้องกัับเป้้า
หมายในระดัับสากล
กรอบการบริิหารจััดการความยั่่�งยืืน 4 มุุมมอง
ได้้แก่่
1) Power Accessibility: การเข้้าถึึงพลัังงาน
ด้้วยการเพิ่่�มความเสถีียรภาพของแหล่่งพลัังงานโดย

การลงทุุ น ในเทคโนโลยีีและโครงสร้้ า งพื้้� น ฐาน
ประเภทพลัังงานทางเลืือกแบบกระจายอยู่่�ทั่่�วไป
(Solar Rooftop & Solar Farm, Off-grid Power
supply, Light for a Better Life project)
2) Quality of Life: ส่่งเสริิมความเป็็นอยู่่�ของ
คนในชุุมชนและสัังคมที่่�ดีีขึ้้�น (Employment Increase Program, Implementing energy efficiency, Support public utility project in the
EEC and EECi)
3) Eco-system: ระบบนิิเวศในการขัับเคลื่่อ� น

พลัังงานสะอาดปลููกฝัังแนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
และลดผลกระทบต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม (Circular
Economy, GHG Reduction, Waste to Energy
project)
4) Sustainable Innovation: นวััตกรรมที่่�
ยั่่� ง ยืืนสำหรัั บ องค์์ ก รเพื่่� อ ผลัั ก ดัั น ให้้ เ กิิ ด การ
สร้้างสรรค์์สิ่่�งใหม่่ผ่่านปััญญาประดิิษฐ์์ (AI) และ
บล็็อกเชน วััฒนธรรมนวััตกรรมและนวััตกรรมทาง
สัังคมจากเยาวชน (Young Social Innovator,
Solution provider & ESS, Smart Farming)

มิิติิด้้านเศรษฐกิิจ
เพื่่�อให้้บรรลุุุ�วิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจขององค์์กร
GPSC ได้้ดำเนิินงานตามกลยุุทธ์์ใหม่่ โดยได้้มีีการ
ปรัับปรุุงเพื่่�อขยายธุุรกิิจในช่่วงเปลี่่�ยนผ่่านพลัังงาน
ได้้อย่่างยั่่ง� ยืืน ซึ่่ง� แผนการดำเนิินในรอบนี้้�จะมีีกรอบ
ระยะเวลา 10 ปีี เพื่่�อให้้กลยุุทธ์์บริิษััทสามารถตอบ
สนองได้้ ทั้้� ง ในระยะ สั้้� น กลาง และยาว มีีการ
ปรัับปรุุง ปณิิธานในการเติิบโตในอนาคตในส่่วนของ
พลัังงานสะอาดมากขึ้้�นได้้มีีการจััดทำแผนกลยุุทธ์์
เป็็น 4 เสาหลัักกลยุุทธ์์ (Strategic pillar) ซึ่่�ง
ประกอบด้้วย 1. Strengthen and expand the
Core มุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็น best in class operation
ทั้้�งในส่่วนเสถีียรภาพและความมั่่�นคงทางการผลิิต
และจำหน่่ายไฟฟ้้า/ไอน้้ำ และสาธารณููปโภคให้้กัับ
ลููกค้้า เพิ่่�มความแข็็งแกร่่งของผลการดำเนิินงานทาง
ธุุรกิิจของบริิษััทในอนาคต 2. Scale-up green
energy เพื่่�อการเติิบโตที่่�สอดรัับกัับปณิิธาน เพื่่�อ
บรรเทาผลกระทบจากการเปลี่่� ย นแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศ GPSC จึึงมีีกลยุุทธ์์ในการเติิบโตพลัังงาน

หมุุ น เวีียนให้้ ม ากขึ้้� น ทั้้� ง ในและต่่ า งประเทศ
3. S-curve & batteries GPSC มีีแผนการดำเนิิน
งานด้้านธุุรกิิจแบตเตอรี่่� นอกจากนี้้� GPSC ได้้ศึึกษา
และเตรีียมตััวสำหรัับธุุรกิิจ S-curve อื่่�น ๆ 4. Shift
to customer-centric solutions คำนึึงถึึงการเข้้า
มาของ Decentralized policy เพื่่อ� ตอบสนองความ
ต้้องการของลููกค้้าให้้ได้้มากขึ้้น� ด้้วยการ integrated
service ที่่� ร วมทั้้� ง Distributed generation,
District cooling และ Energy Management
services
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มิิติิด้้านสัังคม
GPSC เชื่่อ� มั่่�นว่่าธุุรกิิจที่่ยั่่� ง� ยืืนจะต้้องดำเนิินการ
ควบคู่่�ไปกัั บ ภาคสัั ง คม ซึ่่� ง มีีสิ่่� ง แวดล้้ อ มที่่� น่่ า อยู่่�
มั่่�นคง และปลอดภััย ดัังนั้้�น GPSC จึึงเน้้นการเข้้าไป
มีีส่่วนร่่วมรับั ผิิดชอบต่่อสัังคมทุุกภาคส่่วน เพื่่อ� เสริิม
สร้้างความเข้้มแข็็งของภาคประชาสัังคม ทั้้�งในระยะ
สั้้น� และระยะยาว โดยผ่่านบููรณาการองค์์ความรู้้�ทาง
ธุุรกิิจของ GPSC สู่่�ชุุมชน สัังคม ตลอดจนการ
แสวงหา องค์์ความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อสนัับสนุุนการ
พััฒนาชุุมชนและกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมอย่่างต่่อเนื่่�อง
อาทิิ การพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของชุุมชนที่่ห่� า่ งไกลให้้
สามารถเข้้าถึึงพลัังงานสะอาดผ่่านโครงการผลิิต
ไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์ โครงการส่่งเสริิม
บููรณาการในการกำจััด ขยะภายในชุุมชน โดยการ
คััดแยกขยะและสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มจากขยะที่่�คััดแยก
เป็็นต้้น นอกจากนี้้� GPSC ยัังเชื่่อ� มั่่น� ว่่าการมีีบุุคลากร
ที่่�ดีีมีีคุุณภาพย่่อมส่่งผลต่่อความยั่่�งยืืนทางธุุรกิิจใน

ระยะยาว จึึงได้้กำหนดนโยบายทางสัังคมที่่เ� กี่่ยวข้
� อ้ ง
เป็็นแนวทางปฏิิบััติิให้้แก่่ บุุคลากร อาทิิ นโยบาย
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิิทธิิ มนุุษยชน ควบคู่่�
ไปกัั บ การจัั ดฝึึ ก อบรมให้้ คว ามรู้้�ความเข้้ า ใจแก่่
พนัักงาน รวมทั้้�งการกำกัับดููแลในการปฏิิบััติิตาม
นโยบายต่่าง ๆ ผ่่านช่่องทางรัับข้้อร้้องเรีียนด้้าน
จริิยธรรมภายในองค์์กร

มิิติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
GPSC ตระหนัักถึึงความสำคััญของการก้้าวเข้้า
สู่่�สัังคมคาร์์บอนต่่ำและสนัับสนุุนเป้้าหมายภายใต้้
ความตกลงปารีีส ซึ่่�งเป็็นพัันธกิิจร่่วมกัันในระดัับ
สากล ด้้วยเหตุุนี้้� กลยุุทธ์ก์ ารดููแลผลกระทบด้้านการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศจึึงได้้รัับการผนวกเข้้า
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจระยะยาวในการ
เพิ่่�มสััดส่่วนการผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานหมุุนเวีียน
ผ่่านการตั้้ง� บริิษัทั ย่่อย เพื่่อ� ประสิิทธิภิ าพการดำเนิิน
งานให้้บรรลุุเป้้าหมาย นอกจากนี้้� GPSC ได้้นำ
แนวคิิดการประเมิินราคาคาร์์บอนภายในองค์์กรมา กลยุุทธ์์เชิิงรุุกเพื่่�อมุ่่�งสู่่�เป้้าหมาย Net Zero ให้้
ประยุุกต์์ใช้้ โดยปััจจุุบัันอยู่่�ในระหว่่างการจััดทำ สอดคล้้องกัับสัังคมคาร์์บอนต่่ำในอนาคต
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บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำำ�กััด (มหาชน)

การดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร

การประกาศวิิสัยทั
ั ศน์
ั ใ์ หม่่ของบริิษัทั ไออาร์์พีีซีี
จำกััด (มหาชน) (IRPC) เพื่่�อก้้าวสู่่�การเป็็นองค์์กรที่่�
“สร้้างสรรค์์นวััตกรรมการใช้้วัสดุ
ั แุ ละพลัังงานเพื่่อ�
ชีี วิิ ต ที่่� ล งตัั ว ” (To Shape Material and
Energy Solutions in Harmony with Life)
รองรัั บ กระแสการเปลี่่� ย นแปลงที่่� ส ำคัั ญ ของโลก
(Megatrends) ต่่อยอดความเชี่่�ยวชาญในธุุรกิิจ
ปิิ โ ตรเคมีีและการกลั่่� น เพื่่� อ ใช้้ ใ นการขัั บ เคลื่่� อ น
องค์์กร ให้้เติิบโตอย่่างแข็็งแกร่่งควบคู่่�ไปกัับการ
สร้้างสรรค์์สิ่่�งดีี ๆ ให้้กัับสิ่่�งแวดล้้อมและทุุกชีีวิิตใน

สัังคม รวมถึึงการสร้้างความเชื่่อ� มั่่�นต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทุุกภาคส่่วน ขณะเดีียวกัันยัังแสวงหาธุุรกิิจใหม่่ภาย
ใต้้วิสัิ ยทั
ั ศน์
ั ใ์ หม่่ โดยไม่่ถูกู จำกััดอยู่่�แค่่ธุรุ กิิจการกลั่่น�
และปิิโตรเคมีีอีีกต่่อไป IRPC ให้้ความสำคััญต่่อการ
สร้้างสรรค์์นวััตกรรมการใช้้วััสดุุให้้ตอบสนองความ
ต้้องการของผู้้�บริิโภค รวมถึึงการใช้้วััสดุุหมุุนเวีียน
และการรัักษาสิ่่ง� แวดล้้อม ด้้วยการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
ที่่ส� ามารถรองรัับความต้้องการใช้้งานทางการแพทย์์
และสุุขภาพ ที่่�สร้้างประโยชน์์ต่่อสัังคมไทย เพื่่�อให้้
องค์์กรสามารถดำเนิินธุุรกิิจได้้อย่่างมั่่น� คงและยั่่ง� ยืืน

กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
การดำเนิินงานด้้านความยั่่�งยืืน ถืือเป็็นแนวคิิดพื้้น� ฐานที่่จ� ะขัับเคลื่่อ� น IRPC ให้้บรรลุุวิสัิ ยทั
ั ศน์
ั ดั์ งั กล่่าว
ซึ่่�งประกอบด้้วยการดำเนิินงานทั้้�ง 3 มิิติิ ดัังนี้้�
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มิิติิด้้านเศรษฐกิิจ
สานงานเดิิม เสริิมธุุรกิิจใหม่่ ขับั เคลื่่�อนองค์์กรด้้วย
นวััตกรรมและเทคโนโลยีี
ภารกิิจครั้้�งใหม่่ของ IRPC จะยัังคงสานต่่อธุุรกิิจ
เดิิมให้้แข็็งแกร่่งยิ่่�งขึ้้�น และจะเสริิมธุุรกิิจใหม่่ เพื่่�อ
เพิ่่�มประสิิทธิภิ าพการใช้้พลังั งานแห่่งอนาคตให้้ดีีกว่่า
ซึ่่�งพลัังงานแห่่งอนาคตที่่� IRPC มุ่่�งจะเดิินหน้้าเสริิม
การลงทุุนในครั้้�งนี้้� จะมีีทั้้�งพลัังงานทางเลืือก และ
พลัังงานหมุุนเวีียน อาทิิ วััสดุุเคลืือบแผงโซลาร์์เซลล์์
ลดความร้้อน และอุุปกรณ์์เก็็บพลัังงานสำรองให้้
รถยนต์์ไฟฟ้้า รวมถึึงการปรัับปรุุงกระบวนการผลิิต
โรงกลั่่�นน้้ำมัันให้้ได้้เป็็นผลิิตภััณฑ์์ปิิโตรเคมีีมููลค่่า
เพิ่่�มมากขึ้้�น โดยจะใช้้องค์์ความรู้้�ขององค์์กร ที่่�
ประกอบด้้วยนวััตกรรม ความเชี่่ยวช
� าญของบุุคลากร
รวมถึึงความพร้้อมในการนำเทคโนโลยีีและดิิจิทัิ ลั มา

ประยุุกต์์ใช้้เพื่่�อเพิ่่�มความแม่่นยำ ว่่องไว ทัันต่่อ
สถานการณ์์ ควบคู่่�ไปกัับการสร้้างความร่่วมมืือกัับ
พัันธมิิตรธุุรกิิจ โดยมุ่่�งเน้้นการส่่งมอบสิ่่�งดีี ๆ ให้้กัับ
ชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อมได้้อย่่างยั่่�งยืืน

มิิติิด้้านสัังคม
We Care by IRPC ส่่วนเล็็ก ๆ ของสัังคมไทย ส่่ง
กำลัังใจให้้คนไทยฝ่่าวิิกฤตไปด้้วยกััน
ภายใต้้โครงการ We Care by IRPC เราตั้้�ง
ปณิิธานในการเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการร่่วมช่่วยเหลืือ
สัังคมและชุุมชน ท่่ามกลางการแพร่่ระบาดของเชื้้�อ
ไวรััสโควิิด-19 เราได้้ดููแลและให้้ความช่่วยเหลืือ
พนัักงานและครอบครััว พร้้อมกัับช่่วยเหลืือสัังคม
ปกป้้ อ งบุุ ค ลากรทางการแพทย์์ ใ ห้้ ป ลอดภัั ย จาก
เชื้้�อไวรััสโควิิด-19 และยัังเป็็นการตอบแทนสัังคม
โดยสร้้างความมั่่�นคง และความเข้้มแข็็งทางด้้าน
สาธารณสุุขให้้กัับประเทศไทย โครงการต่่าง ๆ อาทิิ
การสร้้างอาคารตรวจโรคระบบทางเดิินหายใจแรง
ดัันลบ อาคารระยองรวมใจพััฒน์์ ให้้แก่่โรงพยาบาล
ระยอง เพื่่อ� ใช้้เป็็นอาคารตรวจคััดกรองโรคโควิิด-19
และสามารถใช้้เป็็นอาคารตรวจโรคทางเดิินหายใจ
หลัั ง จากการระบาดหมดลงแล้้ ว การมอบเตีียง
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เคลื่่�อนย้้ายผู้้�ป่่วยแรงดัันลบพร้้อมผ้้าพลาสติิกคลุุม
เตีียง การมอบผ้้ า สปัั น บอนด์์ ซึ่่� ง ผลิิ ต จาก
เม็็ดพลาสติิกของบริิษัทั ฯ นำไปตััดเป็็นชุุดใส่่ป้อ้ งกััน
การติิดเชื้้�อ (PPE) เพื่่�อส่่งมอบให้้แก่่โรงพยาบาลทั่่�ว
ประเทศ การนำผลิิตภััณฑ์์และนวััตกรรมของบริิษัทั ฯ
ไปต่่ อ ยอดสร้้ า งมูู ล ค่่ า ทางธุุ ร กิิ จ เช่่ น ผ้้ า Melt
blown Fabric หน้้ากากผ้้ากราฟีีน KleanTeQ
Mask และยัั ง ได้้ ร่่ วมกัั บ พัั น ธมิิ ต รทางธุุ ร กิิ จ เพื่่� อ

พััฒนา “นวััตกรรมเตีียงสนามพลาสติิก POLIMAXX” ผลิิตจากเม็็ดพลาสติิก PP และ HDPE มีี
คุุณสมบััติิพิิเศษ แข็็งแรง กัันสารคััดหลั่่�ง สามารถ
รองรัั บ ผู้้�ป่่ วย ที่่� มีีน้้ ำหนัั ก มากถึึ ง 200 กิิ โ ลกรัั ม
สามารถ recycle ได้้ เป็็ น มิิ ต รกัั บ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม

นอกจากนี้้� IRPC ได้้ส่่งมอบน้้ำมัันเชื้้�อเพลิิงให้้แก่่วััด
ทั่่�วประเทศ เพื่่อ� ช่่วยบรรเทาความเดืือดร้้อนจากการ
ขาดแคลนน้้ำมัั น เชื้้� อ เพลิิ ง ในการประกอบพิิ ธีี
ฌาปนกิิจผู้้�ประสบภััยจากโควิิด-19 อีีกด้้วย

มิิติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
มุ่่�งสู่่�สัังคมคาร์์บอนต่่ำ ย้้ำแนวทางการดำเนิินงาน
ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
แนวทางการดำเนิินงานของ IRPC มุ่่�งเน้้นการ
ดำเนิินธุุรกิิจเพื่่�อการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน ด้้วยการขัับ
เคลื่่�อนกลยุุทธ์์การบริิหารจััดการความยั่่�งยืืนที่่�เป็็น
เลิิ ศ ตามมาตรฐานสากล สามารถพัั ฒ นาและ
สร้้างสรรค์์ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีมููลค่่าเพิ่่�ม สนัับสนุุนหลััก
การเศรษฐกิิ จ หมุุ น เวีียน พร้้ อ มรัั บ มืื อ กัั บ การ
เปลี่่�ยนแปลงที่่�กำลัังเผชิิญอย่่างรวดเร็็วและเท่่าทััน
	ทั้้�งนี้้� IRPC ได้้ดำเนิินโครงการต่่าง ๆ ตาม
แนวทางการดำเนิินธุุรกิิจคาร์์บอนต่่ำและยั่่ง� ยืืน อาทิิ
โครงการสวนโซลาร์์ลอยน้้ำ IRPC แหล่่งผลิิตไฟฟ้้า
ทุ่่�นลอยน้้ำที่่�มีีขนาดใหญ่่ที่่�สุุดในเอเชีียตะวัันออก
เฉีียงใต้้ ที่่�คาดว่่าจะช่่วยลดก๊๊าซเรืือนกระจกลงได้้
ประมาณ 9,459 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า
ต่่อปีี และยัังช่่วยจััดการปััญหาน้้ำท่่วมและน้้ำแล้้ง
ของชุุมชนโดยรอบ ซึ่่�งได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนเป็็น
โครงการลดก๊๊ า ซเรืือนกระจกภาคสมัั ค รใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) และ โครงการ
ติิดตั้้ง� ระบบไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์สำหรัับเครื่่อ� ง
สููบน้้ำและระบบต่่าง ๆ ภายใต้้โครงการลำไทรโยง
โมเดล ณ ศููนย์์ส่่งเสริิมพััฒนาคนพิิการ สัังฆมณฑล
อุุดรธานีี จัังหวััดอุุดรธานีี และหมู่่�บ้้านหนองยาง
จัังหวััดบุรีีรั
ุ มย์
ั ์ ได้้รับั ใบประกาศเกีียรติิคุณ
ุ โครงการ
สนัั บ สนุุ น กิิ จ กรรมลดก๊๊ า ซเรืือนกระจก (Low
Emission Support Scheme: LESS) โดยลด
ปริิ ม าณก๊๊ า ซเรืือนกระจกได้้ จ ำนวน 7.414 ตัั น
คาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า ในช่่วงเวลาตั้้�งแต่่ 1

สิิงหาคม 2561 ถึึง 31 ธัันวาคม 2563 รวมถึึงการ
เข้้าร่่วมโครงการอื่่�น ๆ ของ อบก. เพื่่�อสนัับสนุุนการ
ลดการปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืือนกระจก ได้้ แ ก่่ โครงการ
กิิจกรรมคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ขององค์์กร โครงการส่่ง
เสริิมภาคธุุรกิิจลดก๊๊าซเรืือนกระจกโดยกำหนดเป้้า
หมายทางวิิ ทย าศาสตร์์ โครงการพัั ฒ นากลไก
เชิิงเศรษฐศาสตร์์เพื่่�อกำหนดราคาคาร์์บอนภายใน
องค์์กร และการลงทุุนเพื่่�อลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือน
กระจก โครงการฉลากลดคาร์์บอน รวมทั้้�งการนำ
ทรััพยากรที่่�ใช้้แล้้วกลัับมาแปรรููปและนำกลัับไปใช้้
อีีกในอนาคต และการปรัั บ ปรุุ ง เทคโนโลยีีใน
กระบวนการผลิิตเพื่่อ� ลดการเผาไหม้้และลดการสููญ
เสีียในการใช้้พลัังงานจากกระบวนการผลิิต
IRPC มุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจในการดำเนิินธุุรกิิจควบคู่่�ไป
กัับการสร้้างสมดุุลในการใช้้ชีีวิิตของผู้้�คนในชุุมชน
สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ในทุุกมิิติิได้้อย่่างสมดุุลและ
ยั่่�งยืืน ตามปณิิธานขององค์์กร “IRPC สร้้างสิ่่�งที่่�ดีี
เพื่่�ออนาคต”
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บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

การดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร

ปตท.สผ. ได้้พััฒนา "กรอบแนวคิิดด้้านการ
พัั ฒ นาอย่่ า งยั่่� ง ยืื น " ขึ้้� น เพื่่� อ เป็็ น วิิ ถีี การทำงาน
ร่่วมกัันในองค์์กร และเป็็นรากฐานการพััฒนาที่่�
แข็็งแกร่่งให้้แก่่องค์์กรในระยะยาว รวมถึึงเป็็นส่่วน
สำคััญที่่�จะทำให้้บริิษััทฯ มุ่่�งสู่่�การเป็็น "Energy
Partner of Choice" ตามวิิสััยทััศน์์ที่่�ตั้้�งไว้้ โดย
กรอบแนวคิิดด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนนี้้�เน้้นการ
สร้้างความสมดุุลระหว่่าง การมุ่่�งสู่่�องค์์กรแห่่งความ
เป็็นเลิิศ หรืือ "คนเก่่ง" การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
การบริิหารความเสี่่ย� ง และการกำกัับการปฏิิบัติั ติ าม
กฎเกณฑ์์ หรืือ "คนดีี" และการสร้้างคุุณค่า่ ในระยะ
ยาวให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย หรืือ "มีีความรัับผิิดชอบ"
โดยกรอบแนวคิิดด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของ
ปตท.สผ. และประเด็็นสำคััญด้้านความยั่่�งยืืนของ
บริิษััทฯ สนัับสนุุนและสอดคล้้องกัับเป้้าหมายการ
พััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Development
Goals - SDGs) ขององค์์การสหประชาชาติิ
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1. การมุ่่�งสู่่�องค์์กรแห่่งความเป็็นเลิิศ หรืือ "คน
เก่่ง" (High Performance Organization HPO)
	มุ่่�งเน้้ น การดำเนิิ น งานที่่� เ ป็็ น เลิิ ศ ในทุุ ก องค์์
ประกอบของการดำเนิินธุุรกิิจด้้วยมาตรฐานระดัับ
สากล เพื่่อ� เพิ่่�มความสามารถในการแข่่งขัันและความ
สามารถในการปรัั บ ตัั ว เพื่่� อ ตอบสนองต่่ อ การ
เปลี่่�ยนแปลงในอนาคต
2. การกำกัับดูแู ลกิิจการที่่�ดีี การบริิหารความ
เสี่่�ยง และการกำกัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ หรืือ
"คนดีี" (Governance, Risk Management and
Compliance - GRC)
	มุ่่�งเน้้นการดำเนิินธุุรกิิจด้้วยความโปร่่งใส และ
มีีประสิิทธิภิ าพ เพื่่อ� สร้้างเสถีียรภาพและความยั่่�งยืืน
ให้้กัับองค์์กร โดยยึึดมั่่�นในหลัักธรรมาภิิบาล การ
กำกัับดููแลให้้มีีการบริิหารความเสี่่ย� งและการควบคุุม
ภายในอย่่างเหมาะสม ตลอดจนปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเคร่่งครััด
3. การสร้้างคุุณค่่าในระยะยาวให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีีย หรืือ "มีีความรัับผิิดชอบ" (Stakeholder
Value Creation - SVC)

	มุ่่�งมั่่�นดำเนิินธุุรกิิจโดยให้้ความสำคััญในการ
สร้้างคุุณค่่าในระยะยาวแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม
ดำเนิินธุุรกิิจควบคู่่�ไปกัับความรัับผิิดชอบในการ
อนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ ฟื้้�นฟููสิ่่�งแวดล้้อม และ
พััฒนาชุุมชนและสัังคม

	ด้้ วย กรอบแนวคิิ ดนี้้� ปตท.สผ. เชื่่� อ มั่่� น ว่่ า
เมื่่� อ บริิ ษัั ท ฯ มีีการดำเนิิ น งานที่่� ดีี บนรากฐานที่่�
แข็็งแกร่่ง และคำนึึงถึึงประโยชน์์ร่่วมกัันของผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียต่่าง ๆ แล้้ว บริิษััทฯ จะสามารถ
ส่่ ง มอบคุุ ณค่่ า และสร้้ า งความยั่่� ง ยืืนให้้ แ ก่่ สัั ง คม
โดยรวมได้้ในที่่�สุุด (From We to World)

กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
ภายใต้้กรอบแนวคิิดเพื่่อ� การพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน
ปตท.สผ. ได้้พัฒ
ั นากลยุุทธ์เ์ พื่่อ� ความยั่่�งยืืนขึ้้น� โดยใช้้
กระบวนการประเมิินประเด็็นสำคััญด้้านความยั่่�งยืืน
เพื่่�อรัับมืือกัับความท้้าทายในอนาคต ซึ่่�งรวมถึึงการ
ปรัับตััวเข้้าสู่่�ยุุคเปลี่่�ยนผ่่านด้้านพลัังงาน (Energy

Transition) พร้้อมกัับการสร้้างคุุณค่า่ ร่่วมแก่่ผู้้�มีีส่ว่ น
ได้้เสีียอย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยกลยุุทธ์เ์ พื่่อ� ความยั่่�งยืืนและ
เป้้ า หมายระยะยาวในระดัั บ องค์์ ก ร (ปีี 2573)
ประกอบด้้วย
นอกเหนืือจากกลยุุทธ์์เพื่่�อความยั่่�งยืืนและ
เป้้าหมายระยะยาวในระดัับองค์์กรแล้้ว ปตท.สผ.
ยัังมุ่่�งมั่่�นดำเนิินงานในด้้านต่่าง ๆ ภายใต้้กรอบ
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนขององค์์กรทั้้�ง 3 ด้้านอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้เกิิดการดำเนิินงานด้้านความ
ยั่่� ง ยืืนครอบคลุุ มทุุ ก มิิ ติิ ซึ่่� ง จะช่่ วย สนัั บ สนุุ น ให้้
บริิษััทฯ ได้้รัับการยอมรัับและความเชื่่�อมั่่�นจาก
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และสามารถบรรลุุวิิสััยทััศน์์ของ
องค์์กรในการเป็็น Energy Partner of Choice
ได้้ในที่่�สุุด
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นอกจากนี้้� ท่่ามกลางภาวะวิิกฤตโรคไวรััสโค
วิิด-19 ซึ่่ง� ประเทศไทยและทั่่�วโลกกำลัังเผชิิญกัับการ
แพร่่ระบาดของโรคอย่่างรุุนแรง ปตท.สผ. จึึงจำเป็็น
ต้้องปรัับตััวเพื่่�อรองรัับกัับสถานการณ์์ต่่าง ๆ ที่่�เกิิด
ขึ้้น� เหล่่านี้้� ไม่่ว่า่ จะเป็็นการปรัับกลยุุทธ์แ์ ละแผนการ
ดำเนิินงานเพื่่�อให้้คงความสามารถในการแข่่งขััน
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำงานด้้วยการขัับเคลื่่�อน
องค์์กรให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงต่่าง ๆ ทั้้�งการเปลี่่ย� น
วิิ ถีี การทำงานรูู ป แบบใหม่่ การปรัั บ ปรุุ ง ระบบ
สารสนเทศ รวมไปถึึงการมีีส่่วนร่่วมสู้้�วิิกฤตครั้้�งนี้้�
โดยผสานองค์์ความรู้้�และเทคโนโลยีีมาประยุุกต์์ใช้้
ในการสร้้างนวััตกรรม เพื่่�อช่่วยปกป้้องบุุคลากร
ทางการแพทย์์ และลดการแพร่่กระจายของเชื้้�อ

ไวรััส เช่่น เตีียงเคลื่่�อนย้้ายและรถเข็็นผู้้�ป่่วยแรงดััน
ลบ กล่่องทำหััตถการแรงดัันลบ ชุุดอุุปกรณ์์พร้้อม
ระบบตรวจวััดอุณ
ุ หภููมิแิ ละควบคุุมห่ว่ งโซ่่ความเย็็น
ซึ่่� ง มอบให้้ แ ก่่ ก ระทรวงสาธารณสุุ ข เพื่่� อ ประกัั น
คุุณภาพการจััดเก็็บวััคซีีนโควิิด-19 รวมถึึงหุ่่�นยนต์์
นำส่่งเวชภััณฑ์์และอาหาร (CARA) และหุ่่�นยนต์์ฆ่่า
เชื้้�อโรคอััตโนมััติิด้้วยแสงยููวีี (Xterlizer) ซึ่่�งเป็็น
นวััตกรรมที่่�บริิษััท AI and Robotics Ventures
บริิษัทั ในเครืือของ ปตท.สผ. พััฒนาขึ้้น� นอกจากนั้้�น
ปตท.สผ. ยัังได้้ร่่วมกัับกลุ่่�ม ปตท. จััดทำโครงการ
“ลมหายใจเดีียวกัั น ” โดยเปิิ ด หน่่ วยคัั ด กรอง
ผู้้�ป่่วยโควิิด-19 และโรงพยาบาลสนามครบวงจร
(End-to-End) อีีกด้้วย

ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม : รายงานความยั่่�งยืืนประจำปีี และ
เว็็บไซต์์ ปตท.สผ. หััวข้้อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
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บริิษััท ปตท. น้ำำ�มัันและการค้้าปลีีก จำำ�กััด (มหาชน)

การดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร

OR ดำเนิินธุุรกิิจน้้ำมัันและธุุรกิิจค้้าปลีีกใน
ฐานะเป็็นบริิษััทแกนนำ (Flagship) ของกลุ่่�ม ปตท.
มุ่่�งแสวงหาโอกาสใหม่่ในการดำเนิินธุุรกิิจ คิิดค้น้ และ
พััฒนาคุุณภาพของสิินค้้าและบริิการ เพื่่�อส่่งมอบ
ประสบการณ์์ที่่�ดีีและตรงใจให้้แก่่ผู้้�บริิโภคอย่่างต่่อ
เนื่่�อง พร้้อมทั้้�งช่่วยเสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่งทาง
ธุุรกิิจให้้แก่่ผู้้�ประกอบการไทยรายย่่อย (SMEs) และ
สร้้างการเติิบโตร่่วมกััน
แบรนด์์ ต่่ า ง ๆ ของ OR เป็็ น ที่่� นิิ ยม และ
ได้้ รัั บ การตอบรัั บ เป็็ น อย่่ า งดีีจากผู้้�บริิ โ ภค อาทิิ
แบรนด์์สถานีีบริิการน้้ำมััน “PTT Station” “Café
Amazon” แบรนด์์กาแฟชั้้�นนำของประเทศไทยที่่�
OR ได้้สร้้างและพััฒนาขึ้้�นเองมาตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2545

จนได้้รับั การตอบรัับเป็็นอย่่างดีีจากผู้้�บริิโภค
และยัังถืือว่่าเป็็นร้้านกาแฟที่่�มีีจำนวนสาขา
มากที่่สุ� ดุ ในประเทศไทย แสดงให้้เห็็นว่่าการ
ดำเนิินธุุรกิิจของ OR สามารถตอบสนอง
คว า มต้้ อ ง ก า ร ข อ ง ลูู ก ค้้ า ไ ด้้ อ ย่่ า ง มีี
ประสิิทธิิภาพ
การดำเนิินธุุรกิิจของ OR ครอบคลุุม
ตั้้�งแต่่การจััดหา จััดเก็็บ จััดส่่ง และจำหน่่าย
ผลิิตภััณฑ์์ปิิโตรเลีียม OR จึึงมีีเครืือข่่ายคลััง
เก็็บผลิิตภััณฑ์์ปิิโตรเลีียม และการกระจาย
ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ปิิ โ ตรเลีียมในทุุ ก ภูู มิิ ภ าคของ
ประเทศไทย และมีีจุุดสัมผั
ั สั บริิการหลััก คืือ
สถานีีบริิ ก ารน้้ำมัั น PTT Station และ
ร้้านกาแฟ Café Amazon ครอบคลุุมทุุก
พื้้�นที่่�ทั่่�วประเทศ และยัังได้้ขยายขอบข่่าย
การดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ ออกไปยัั ง ต่่ า งประเทศ
จำนวน 10 ประเทศ ได้้แก่่ ประเทศฟิิลิปิ ปิินส์์
กััมพูชู า ลาว จีีน เมีียนมา สิิงคโปร์์ เวีียดนาม
โอมาน ญี่่�ปุ่่�น และมาเลเซีีย

กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
ในปีี 2564 OR ได้้กำหนดกรอบกลยุุทธ์์ในการ มาใช้้เป็็นหนึ่่�งในข้้อมููลป้้อนเข้้าด้้วยในกระบวนการ
ดำเนิินธุุรกิิจใหม่่ (OR New Strategic Framework) กำหนดกรอบกลยุุทธ์์ ทั้้�งนี้้�ด้้วยเจตนารมณ์์ในการ
โดยนำประเด็็นสำคััญขององค์์กร (OR Materiality) ดำเนิินธุุรกิิจ OR เชื่่�อเสมอว่่า โอกาสในการเติิบโตสู่่�
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ความสำเร็็จ โอกาสในการเติิบโตสู่่�คุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
และโอกาสในการเติิบโตร่่วมไปกัับสิ่่ง� แวดล้้อมที่่อุ� ดม
ุ
สมบููรณ์์ เป็็นสิ่่�งที่่� “ทุุกคน” ควรได้้รัับ ดัังนั้้�น OR
พร้้อมร่่วมเติิมเต็็ม “โอกาส” ในการเติิบโต ให้้กับั ทุุก
ชีีวิิต และส่่งต่่อไปยัังผู้้�คนที่่�เรารัักอย่่างยั่่�งยืืน ทั้้�งใน
วัันนี้้� และในอนาคต
OR ได้้ ก ำหนดพัั น ธกิิ จ หลัั ก ของ OR คืือ
“Together for Betterment” หรืือ “รวมพลััง
ร่่วมสร้้าง เพื่่�อทุุกวัันที่่�ดีีขึ้้�น” โดยมุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำเนิิน
การใน 4 แนวทางหลััก ได้้แก่่
1. สร้้างความแข็็งแกร่่งให้้กับั ธุุรกิิจพลัังงานแบบ
ผสมผสานเพื่่�อการเคลื่่�อนที่่�อย่่างไร้้รอยต่่อ
2. มุ่่�งมั่่�นสร้้างทางเลืือกสำหรัับการดำเนิินชีีวิิต
แบบครบวงจรเพื่่�อตอบโจทย์์การใช้้ชีีวิิตทุุกรููปแบบ
3. ขยายฐานธุุรกิิจเพื่่อ� สร้้างความสำเร็็จและการ
ยอมรัับในตลาดโลก
4. แก้้ปัญ
ั หาสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อมเพื่่อ� ยกระดัับ
สู่่�นวััตกรรมในแบบฉบัับ OR
OR ได้้กำหนดเป้้าหมายองค์์กรในปีี 2573 หรืือ
OR 2030 Goals ที่่�ครอบคลุุมการดำเนิินงานใน 3
มิิติิ ประกอบด้้วย มิิติิเศรษฐกิิจ (Profit) มิิติิสัังคม
(People) และมิิติิสิ่่�งแวดล้้อม (Planet) โดยมีีราย
ละเอีียด ดัังนี้้�
1. Economic Prosperity: สร้้างการเติิบโต
และกระจายความมั่่� ง คั่่� ง สู่่�ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีียกว่่ า
1,000,000 ราย

2. Living Community: ยกระดัับคุุณภาพ
ชีีวิิตและสร้้างชุุมชนน่่าอยู่่�กว่่า 15,000 ชุุมชน
3. Healthy Environment: ลดผลกระทบ
เชิิงลบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมให้้ได้้ 1 ใน 3 จากการดำเนิิน
ธุุรกิิจ
เป้้ า หมาย OR 2030 Goals นั้้� น มีีความ
สอดคล้้องเป็็นอย่่างดีีกัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน
(SDGs) ขององค์์การสหประชาชาติิ จำนวนทั้้�งสิ้้�น 9
หััวข้้อหลััก โดยแยกเป็็นกลุ่่�มที่่� OR ให้้ความสำคััญ
เป็็นหลััก 5 หััวข้้อ ได้้แก่่ No.8: Decent Work and
Economic Growth, No.7: Affordable and
Clean Energy, No.12: Responsible Consumption and Production, No.11: Sustainable
Cities and Communities, และ No.10: Reduced
Inequalities นอกจากนี้้� ยัังมีีกลุ่่�มที่่มีีคว
� ามเกี่่ยวข้
� อ้ ง
กัั บ การดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ ของ OR 4 หัั วข้้ อ ได้้ แ ก่่
No.13: Climate Action, No.4 Quality
Education, No.3: Good Health and
Well-Being, และ No.2 Zero Hunger
การดำเนิินธุุรกิิจของ OR ตามกรอบกลยุุทธ์์ใน
การดำเนิินธุุรกิิจใหม่่ (OR New Strategic Framework) และเป้้าหมายองค์์กรปีี 2030 นั้้�น มีีความ
สอดคล้้องประเด็็นสำคััญขององค์์กร เชื่่�อมโยงกัับ
SDGs และครอบคลุุ มมิิ ติิ ก ารดำเนิิ น งานด้้ า น
เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม โดยมีีตััวอย่่าง
แผนงานที่่�ได้้ดำเนิินงานแล้้วอย่่างเป็็นรููปธรรม ดัังนี้้�

มิิติิด้้านเศรษฐกิิจ
OR มีีสถานีีบริิการน้้ำมััน PTT Station และ
ร้้าน Café Amazon ครอบคลุุมทั่่�วประเทศไทย ซึ่่�ง
ช่่วยส่่งเสริิมการพััฒนาศัักยภาพของผู้้�ประกอบการ
ไทยรายย่่อย (SMEs) โดยเปิิดโอกาสให้้สังั คม ชุุมชน
และผู้้�ประกอบการได้้เข้้ามาเป็็นส่่วนหนึ่่�งห่่วงโซ่่
อุุปทานของ OR ทั้้�งนี้้�ในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา มีีผู้้�
ประกอบการเป็็นเจ้้าของสถานีีบริิการน้้ำมััน PTT
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Station ร้้อยละ 81 และร้้าน Café Amazon ร้้อย
ละ 79 ก่่อให้้เกิิดการจ้้างงานมากกว่่า 85,000 อััตรา
และช่่วยส่่งเสริิมผู้้�ประกอบการไทยย่่อยกว่่า 4,000
ราย นอกจากนี้้� OR ยัังได้้ดำเนิิน “โครงการไทยเด็็ด”
เพื่่อ� พััฒนาและเพิ่่�มช่อ่ งทางการจำหน่่ายสิินค้้าให้้กับั
ผลิิตภััณฑ์์ต่า่ ง ๆ ที่่เ� ป็็นของดีี ของเด็็ด ทั่่�วประเทศไทย
นำมาจำหน่่ายภายในพื้้�นที่่�ของสถานีีบริิการน้้ำมััน

PTT Station ถืือเป็็นการสร้้างโอกาสให้้กับั เกษตรกร
วิิ ส าหกิิ จ ชุุ มช น และผู้้�ประกอบการ SMEs ทั่่� ว
ประเทศได้้เติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืนตามแนวคิิดการดำเนิิน
ธุุรกิิจ Social Inclusiveness ของ OR อีีกทั้้�งยััง
เป็็นการส่่งเสริิมเศรษฐกิิจฐานรากของประเทศให้้มีี
ความเข้้มแข็็งด้้วย (สอดคล้้องกัับเป้้าหมาย SDG 8:
Decent Work and Economic Growth)

มิิติิด้้านสัังคม
OR ภายใต้้การดำเนิินงานของธุุรกิิจ Café
Amazon ได้้ดำเนิินโครงการ Café Amazon for
Chance ที่่�มุ่่�งเน้้นการพััฒนาอาชีีพของผู้้�พิิการและ
ผู้้�สููงอายุุ ภายใต้้แนวคิิดธุุรกิิจเพื่่�อสัังคม (Social
Enterprise) ที่่น� ำจุุดแข็็งของธุุรกิิจมาช่่วยแก้้ปัญ
ั หา
และพััฒนาสัังคมได้้อย่่างยั่่�งยืืน โดยสนัับสนุุนการ
จ้้ า งงานผู้้�พิิ ก ารทางการได้้ ยิิ น ผู้้�สูู ง อายุุ และ
ทหารผ่่านศึึก ให้้เข้้ามาเป็็นพนัักงานบาริิสต้้าตาม
มาตรฐานของ Café Amazon สามารถสร้้างรายได้้
สร้้างความเท่่าเทีียม ยกระดัับคุุณภาพชีีวิิต สร้้าง
ความภาคภููมิิใจให้้กัับผู้้�พิิการและผู้้�ด้้อยโอกาส โดย
ในปีี 2563 OR มีีร้้าน Café Amazon มีีพนัักงาน
บาริิสต้้าที่่เ� ป็็นผู้้�พิิการและผู้้�สููงอายุุ จำนวน 10 สาขา

สามารถสร้้ า งอาชีีพให้้ แ ก่่ ผู้้�พิิ ก ารทางการได้้ ยิิ น
จำนวน 20 อััตรา ผู้้�พิิการด้้านสติิปััญญา จำนวน 2
อััตรา ผู้้�สููงอายุุ จำนวน 7 อััตรา และทหารพิิการและ
ครอบครััว จำนวน 3 อััตรา โดยการดำเนิินงานด้้าน
สัั ง คมตามตัั ว อย่่ า งที่่� ก ล่่ า วมานี้้� (สอดคล้้ อ งกัั บ
เป้้าหมาย SDG 10: Reduced Inequalities)

มิิติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
OR เป็็นผู้้�นำในการริิเริ่่�มจำหน่่ายผลิิตภััณฑ์์
น้้ำมัันเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพรายแรกของประเทศ ได้้แก่่
น้้ำมัันแก๊๊สโซฮอล์์ (E10 E20 และ E85) น้้ำมัันไบโอ
ดีีเซล (B7 B10 และ B20) ที่่�ล้้วนมีีคุุณภาพสููง
สามารถตอบสนองความต้้องการของผู้้�ใช้้รถยนต์์ได้้
อย่่างลงตััว เพื่่�อช่่วยลดการปล่่อยมลพิิษต่่าง ๆ รวม
ถึึงฝุ่่�น PM 2.5 ได้้เป็็นอย่่างดีี นอกจากนี้้� สถานีี
บริิการน้้ำมััน PTT Station ได้้ติดตั้้
ิ ง� จุุดบริิการชาร์์จ
ไฟฟ้้าให้้แก่่ยานยนต์์ไฟฟ้้า (Electric Vehicle: EV)
เพื่่�อขยายขอบข่่ายการดำเนิินธุุรกิิจให้้รองรัับการ

เปลี่่�ยนแปลงรููปแบบการใช้้
พลัั ง งานและอำนวยความ
สะดวกให้้แก่่ผู้้�บริิโภคในการ
ก้้าวผ่่านสู่่�การใช้้พลัังงานรููป
แบบใหม่่ในอนาคตอีีกด้้วย
(สอดคล้้ อ งกัั บ เป้้ า หมาย
SDG 7: Affordable and
Clean Energy, SDG 13:
Climate Action)
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บริิษััท ปตท. จำำ�กััด (มหาชน)

การดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร

ปตท. มุ่่�งเน้้นการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มต่่อยอดธุุรกิิจ
ควบคู่่�ไปกัับการสร้้างนวััตกรรมด้้านพลัังงาน โดย
ลงทุุนตลอดห่่วงโซ่่ธุุรกิิจตั้้�งแต่่ต้้นน้้ำจนถึึงปลายน้้ำ
ประกอบด้้วยธุุรกิิจที่่�ดำเนิินงานเอง และธุุรกิิจที่่�
ลงทุุนผ่่านบริิษัทั ในกลุ่่�ม ปตท. ซึ่่ง� มีีกรอบกลยุุทธ์ก์ าร
ดำเนิินธุุรกิิจเพื่่�อถ่่ายทอดวิิสััยทััศน์์ไปสู่่�การปฏิิบััติิ
อย่่างเป็็นรููปธรรม
ในปีี 2564 ปตท. ได้้กำหนดวิิสััยทััศน์์ใหม่่คืือ
“Powering Life with Future Energy and
Beyond” เพื่่� อ ขัั บ เคลื่่� อ นทุุ ก ชีีวิิ ต ด้้ วยพลัั ง แห่่ ง
อนาคต โดยมีี “PTT by PTT” เป็็น Aspiration ของ
องค์์กรในการขัับเคลื่่อ� นประเทศไทยให้้ก้า้ วผ่่านการ
เปลี่่ย� นแปลง ด้้วยองค์์ประกอบสำคััญ 3 ปััจจััย ได้้แก่่

Partnership and Platform เน้้นการ
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ดำเนิินธุุรกิิจด้้วยการสร้้างพัันธมิิตรและพััฒนาธุุรกิิจ
ของ ปตท. ให้้มีีลักั ษณะเป็็นแพลตฟอร์์มมากกว่่าเป็็น
แค่่ผู้้�ผลิิตสิินค้้าและจำหน่่าย รวมถึึงรััฐวิิสาหกิิจ
เอกชน ผู้้�ประกอบการไทย และ SMEs เพื่่�อร่่วมกััน
สร้้ า ง New business model และ New
ecosystem
 Technology for All พััฒนาและประยุุกต์์
ใช้้เทคโนโลยีีที่่�เกิิดจากการผสมผสานด้้วยความรู้้�
ความเชี่่ยวช
� าญ นวััตกรรม และดิิจิทัิ ลั บริิหารจััดการ
องค์์กรและเพื่่�อสัังคม
 Transparency and Sustainability สร้้าง
ความโปร่่งใสและความเชื่่�อมั่่�นในการดำเนิินธุุรกิิจ
พร้้อมกัับพััฒนาการดำเนิินธุุรกิิจให้้เกิิดความยั่่�งยืืน
ทั้้�งมิิติิทางเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม

กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน ความเชื่่�อมั่่�น มุ่่�งเน้้นการสร้้างคุุณค่่าและตอบสนอง

ปตท. ให้้ความสำคััญกัับการบริิหารจััดการ
ความยั่่�งยืืน โดยบููรณาการเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกรอบ
กลยุุทธ์์ ทิิศทางกลยุุทธ์์ และเป้้าหมายในการดำเนิิน
ธุุรกิิจ โดยสอดคล้้องกัับหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจ
พอเพีียง กรอบแนวคิิด ESG (Environment, Social
and Governance) มีีการวััดผลการดำเนิินงานด้้าน
ความยั่่�งยืืนตามตััวชี้้�วััด Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) และสอดรัับกัับเป้้าหมายการ
พััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Development
Goals : SDGs) ด้้ วย การสร้้ า งการมีีส่่ ว นร่่ วม

ต่่อความต้้องการและความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�มอย่่างสมดุุล ในปีี 2563 ปตท. ได้้
กำหนด “แผนแม่่บทการบริิหารจััดการด้้านความ
ยั่่� ง ยืื น เพื่่� อ แสดงความรัั บผิิ ด ชอบต่่ อ สัั ง คมและ
สิ่่� ง แวดล้้ อ ม  ปตท. ปีี 2564-2568” ขึ้้� น ซึ่่� ง
ประกอบด้้ วย รายละเอีียดของ ทิิ ศท างกลยุุ ทธ์์
ด้้านความยั่่�งยืืน (PTT Sustainability Strategic
Direction) เป้้าหมายการดำเนิินงานในปีี 2568
รวมทั้้�งแผนงานที่่�สำคััญ ใน 3 มิิติิ ดัังนี้้�

มิิติิด้้านการกำำ�กัับดููแล
ผลดำเนิินงานเราต้้องเลิิศ (Good Governance and Performance Excellence)
ประกอบด้้วย

ปรัับตััวให้้ทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลง เร่่ง
สร้้าง การเติิบโต ผลัักดัันเศรษฐกิิจ การดำเนิินงาน
ที่่�สำคััญ ได้้แก่่ การปรัับทิิศทางกลยุุทธ์์ตามการ

เปลี่่ย� นผ่่านด้้านพลัังงาน การขยายธุุรกิิจใหม่่ เป็็นต้้น
 ปฏิิบััติิตามหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
และมีีจริิยธรรม โดยมีีเป้้าหมายควบคุุมจำนวน
เหตุุการณ์์การละเมิิดการปฏิิบัติั ติ ามกฎ ระเบีียบและ
ข้้อบัังคัับที่่�เกิิดซ้้ำให้้เป็็นศููนย์์
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มิิติิด้้านสัังคม
สัั ง คมไทยเราต้้ อ งอุ้้�มชูู (People’s
Well-being) ประกอบด้้วย
 สร้้างสภาพแวดล้้อมการทำงานที่่�ดีี และ
คำนึึงถึึงหลัักสิิทธิิมนุษุ ยชน โดยมีีเป้้าหมายควบคุุม
สถิิติิการเกิิดอุุบััติิเหตุุจากการทำงานถึึงขั้้�นร้้ายแรง
ตามค่่าที่่ก� ำหนด และข้้อร้้องเรีียนด้้านสิิทธิมนุ
ิ ษุ ยชน
เป็็นศููนย์์ การดำเนิินงานที่่ส� ำคััญ ได้้แก่่ ศููนย์์ติดิ ตาม
และเฝ้้าระวััง กรณีีโรคอุุบััติิใหม่่ COVID-19 (ศููนย์์
พลัังใจ) การสร้้างวััฒนธรรมความปลอดภััยในการ
ทำงาน การบริิหารจััดการด้้านสิิทธิิมนุุษยชน ทั่่�วทั้้�ง
องค์์กรและตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน เป็็นต้้น
 สร้้างคุุณค่่าร่่วมกัน 
ั และยกระดัับคุณ
ุ ภาพ
ชีีวิิตของชุุมชนและสัังคม โดยมีีเป้้าหมายตััวชี้้�วััด
ของงบประมาณการดำเนิินงานด้้านสัังคม รวมทั้้�ง
การประเมิิ น ผลลัั พธ์์ ท างสัั ง คม (SIA) และ

ผลตอบแทนทางสัังคมจากการลงทุุน (SROI) ได้้ตาม
ค่่าที่่ก� ำหนด การดำเนิินงานที่่ส� ำคััญ ได้้แก่่ โครงการ
เพื่่�อสัังคม เช่่น โครงการ Smart farming/Smart
marketing การพััฒนาชุุมชนให้้พึ่่ง� พาตนเอง กระตุ้้�น
การจ้้างงานและกระตุ้้�นเศรษฐกิิจไทย โครงการ
วิิสาหกิิจเพื่่อ� สัังคม ภายใต้้บริิษัทั สานพลััง วิิสาหกิิจ
เพื่่�อสัังคม จำกััด เช่่น Café Amazon for Change
เป็็นต้้น
 การเตรีียมความพร้้อมของบุุคลากร เพื่่�อ
รองรัับการเติิบโตของธุุรกิิจในอนาคต โดยตั้้�งเป้้า
หมายเพิ่่�มคะแนนของ Human Capital Index ตาม
ค่่าที่่�กำหนด การดำเนิินงานที่่�สำคััญ เช่่น การปรัับ
รูู ป แบบการทำงานให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ วิิ ถีี ใหม่่
การพััฒนาบุุคลากรผ่่านระบบ Online Learning

มิิติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
โลกเราต้้องรัักษ์์ (Sustainable Production
and Consumption) ประกอบด้้วย
 พััฒนาธุุรกิิจสู่่�สัง
ั คมคาร์์บอนต่่ำ ควบคู่่�ไป
กัับการดำเนิินธุุรกิิจที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดย
ตั้้� ง เป้้ า หมายลดการปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืือนกระจกในปีี
2573 ลงร้้อยละ 15 เมื่่�อเทีียบกัับปริิมาณการปล่่อย
ในปีี 2563 มุ่่�งเน้้นการปรัับปรุุงกระบวนการและ
การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน การขยายการ
ลงทุุนในธุุรกิิจพลัังงานหมุุนเวีียน เป็็นต้้น

ใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่าโดยยึึดหลััก
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy)
โดยตั้้�งเป้้าหมายยกระดัับการประยุุกต์์ใช้้หลััก
เศรษฐกิิ จ หมุุ น เวีียนในการดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ
(Maturity Level) ในระดัับ 3


ปตท. ให้้ความสำำ�คััญกัับการปรัับตััวให้้สอดรัับกัับสถานการณ์์ความเสี่่�ยง
และโอกาสทางธุุรกิิจ รวมถึึงทิิศทางและแนวโน้้มที่่�สำำ�คััญของโลกที่่�มีีการ
ปรัับเปลี่่�ยนอย่่างรวดเร็็ว โดยคำำ�นึึงถึึงความต้้องการและความคาดหวััง
ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียอย่่างสมดุุล เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจเป็็นไปอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ สามารถบรรลุุประสิิทธิิผลในการเป็็นองค์์กรที่่�ช่่วย
ขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจของประเทศอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป
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บริิษััท ราช กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

การดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร
บริิษัทั ราช กรุ๊๊�ป จำกััด (มหาชน) ประกอบธุุรกิิจ
ในรููปแบบบริิษััทโฮลดิ้้�ง ด้้วยการลงทุุนถืือหุ้้�นใน
บริิษััทอื่่�นที่่�ดำเนิินธุุรกิิจหลากหลายทั้้�งในประเทศ
และต่่างประเทศ ภายใต้้วิิสััยทััศน์์ “เป็็นบริิษััทชั้้�น
นำด้้านพลัังงานและระบบสาธารณููปโภคพื้้�นฐาน
ที่่�มุ่่�งเน้้นการสร้้างมููลค่่าในภููมิภิ าคเอเชีียแปซิิฟิกิ ”
บริิษััทฯ ได้้มุ่่�งเน้้นลงทุุนใน 3 ธุุรกิิจ ดัังนี้้�
1. ธุุรกิิจผลิิตไฟฟ้้า เป็็นธุุรกิิจหลัักของบริิษััทฯ
แบ่่งเป็็นกลุ่่�มโรงไฟฟ้้าเชื้้อ� เพลิิงหลัักในประเทศ กลุ่่�ม
โรงไฟฟ้้าประเภทพลัังงานทดแทนในประเทศ และ
กลุ่่�มโรงไฟฟ้้าในต่่างประเทศ บริิษััทฯ มีีเป้้าหมาย
ลงทุุนขยายกำลัังการผลิิตให้้ถึึง 10,000 เมกะวััตต์์
ในปีี 2568 โดยจะพััฒนากำลัังผลิิตจากพลัังงาน
ทดแทน 2,500 เมกะวััตต์์ หรืือร้้อยละ 25 ของกำลััง
การผลิิตเป้้าหมายรวม
2. ธุุรกิิจระบบสาธารณููปโภคพื้้�นฐาน เป็็นการ
ขยายการลงทุุนธุุรกิิจเพื่่�อเสริิมสร้้างการเติิบโตให้้
มั่่�นคงและยั่่�งยืืน ปััจจุุบััน บริิษััทฯ มีีการลงทุุน
โครงการคมนาคมขนส่่งประเภทรางและถนน น้้ำ
ประปา โครงข่่ายสื่่�อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีี

Internet of Things (IoT) โครงข่่ายส่่งไฟฟ้้าอััจฉริิยะ
รวมถึึง ธุุรกิิจบริิการสุุขภาพ
3. ธุุ ร กิิ จ เกี่่� ยว เนื่่� อ งกัั บ พลัั ง งานและอื่่� น ๆ
บริิษัทั ฯ แสวงหาโอกาสทางธุุรกิิจที่่เ� กี่่ยว
� เนื่่อ� งกัับการ
ผลิิตไฟฟ้้าและพลัังงาน เพื่่อ� สร้้างมููลค่่ากิิจการให้้เพิ่่�ม
ขึ้้น� ปััจจุุบันั บริิษัทั ฯ มีีการลงทุุนในธุุรกิิจบริิการเดิิน
เครื่่�องและบำรุุงรัักษา การซ่่อมอุุปกรณ์์กัังหัันก๊๊าซ
การผลิิตเชื้้อ� เพลิิงชีีวมวลอััดแท่่ง การจััดหาเชื้้อ� เพลิิง
ชีีวมวล การให้้บริิการจััดหาบุุคลากรโรงไฟฟ้้า ตลอด
จนการลงทุุนหุ้้�นกิิจการพลัังงานในตลาดหลัักทรััพย์์
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กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
ราช กรุ๊๊�ป ได้้กำหนดนโยบายการพััฒนาความยั่่�งยืืนองค์์กรเป็็นแนวทางในการดำเนิินธุุรกิิจด้้วย
หลัักธรรมาภิิบาล เพื่่�อสร้้างมููลค่่าทางเศรษฐกิิจ ควบคู่่�ไปกัับสร้้างคุุณค่่าร่่วมด้้านสิ่่�งแวดล้้อม และสัังคม

มิิติิด้้านเศรษฐกิิจ
- แสวงหาแนวทางพัั ฒ นาและปรัั บ ปรุุ ง
ประสิิทธิิภาพการดำเนิินงานในทุุกกิิจกรรมอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง
- พััฒนาและส่่งเสริิมนวััตกรรมองค์์กร และ
เทคโนโลยีีใหม่่ ๆ ให้้เป็็นกลยุุทธ์์ธุุรกิิจ เพื่่�อสร้้าง
มููลค่่าเพิ่่�มและความเติิบโตขององค์์กรในระยะยาว
ตลอดจนประโยชน์์ร่่วมด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
- ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้พัันธมิิตร คู่่�ค้้า และ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียตลอดห่่วงโซ่่ธุุรกิิจดำเนิินธุุรกิิจตาม
แนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
เป้้าหมาย
- เพิ่่�มกํําลัังการผลิิตในธุุรกิิจพลัังงานทดแทน
- พััฒนาธุุรกิิจสีีเขีียว เทคโนโลยีีและนวััตกรรม

มิิติิด้้านสัังคม

- ลงทุุ น พัั ฒ นาศัั ก ยภาพความสามารถของ
พนัักงานด้้วยการสนัับสนุุนการอบรมให้้ความรู้้�และ
ทรัั พย ากรที่่� จ ำเป็็ น สร้้ า งสภาพแวดล้้ อ มในการ
ทำงานที่่ป� ลอดภััย กระตุ้้�นให้้เกิิดความคิิดสร้้างสรรค์์
และทำงานได้้เต็็มขีีดความสามารถ
- ตอบสนองต่่อความต้้องการ และสร้้างความ
พึึงพอใจของลููกค้้า ทั้้�งในด้้านปริิมาณและคุุณภาพ
ของสิินค้้าและบริิการตามสััญญาอย่่างครบถ้้วน
- เสริิมสร้้างและส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของ
ชุุมชนและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง ด้้วยการเปิิด
กว้้างรัับฟัังความคิิดเห็็น การปรึึกษาหารืืออย่่าง
โปร่่งใสและสร้้างสรรค์์ ปฏิิบััติิต่่อกัันอย่่างเท่่าเทีียม
และเคารพในความแตกต่่าง ตลอดจนสนัับสนุุนการ
พััฒนาคุุณภาพชีีวิิต และความเข้้มแข็็งของชุุมชน
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- ให้้ความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานภาครััฐ สมาคม
อุุตสาหกรรม พัันธมิิตรธุุรกิิจ ภาคประชาสัังคม และ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอื่่�น ๆ เพื่่�อมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนา
และ/หรืือ ประยุุกต์์ใช้้มาตรฐานและวิิธีีปฏิิบััติิด้้าน
ความยั่่�งยืืนที่่�ดีีของอุุตสาหกรรม
เป้้าหมาย
- ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียเชื่่�อถืือและยอมรัับ โดยไม่่มีี
การร้้องเรีียน การเยีียวยาหรืือชดเชย

มิิติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

- จััดการคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมและความหลาก
หลายทางชีีวภาพตามเกณฑ์์ของกฎหมายและกฎ
ระเบีียบที่่เ� กี่่ยวข้
� อ้ ง พร้้อมทั้้�งลงทุุน พััฒนา ปรัับปรุุง
และแสวงหามาตรการและวิิ ธีี การใหม่่ ๆ เพื่่� อ
ยกระดัั บ ประสิิ ทธิิ ภ าพการจัั ด การและควบคุุ ม
คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
- คิิดค้น้ และแสวงหาแนวทางและวิิธีีการลดการ
ใช้้ทรัพย
ั ากรและพลัังงาน ลดการปล่่อยมลสาร ของ
เสีีย และก๊๊าซเรืือนกระจก เพื่่�อป้้องกััน ควบคุุม และ
ลดผลกระทบให้้น้้อยที่่�สุุด

- กำหนดเป้้าหมายการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
จากการผลิิตไฟฟ้้าและการดำเนิินธุุรกิิจ กำหนดวิิธีี
การประเมิิ น ความเสี่่� ย งและผลกระทบจากการ
เปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ แสวงหามาตรการลด
การปลดปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก และวิิธีีการตอบ
สนองต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
เป้้าหมาย
- เพิ่่� ม กำลัั ง ผลิิ ต จากพลัั ง งานทดแทนให้้ ไ ด้้
2,500 เมกะวััตต์์ในปีี 2568
- ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกลดลงให้้ได้้ร้อ้ ยละ 25
ของปริิมาณที่่�ปล่่อยในปีี 2568
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บริิษััท สตาร์์ ปิิโตรเลีียม รีีไฟน์์นิ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน)

การดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร

บริิ ษัั ท สตาร์์ ปิิ โ ตรเลีียม รีีไฟน์์ นิ่่� ง จำกัั ด
(มหาชน) หรืือ “SPRC” ก่่อตั้้�งขึ้้�น ในปีี 2535 ใน
ฐานะบริิษัทร่
ั วมทุ
่ นุ (Joint Venture) ระหว่่าง บริิษัทั
เชฟรอน (ประเทศไทย) จำกััด (“เชฟรอน”) และ
บริิษััท ปตท. จำกััด (มหาชน) (“ปตท.”) ในปีี 2558
บริิ ษัั ท ฯ เข้้ า จดทะเบีียนอยู่่�ในตลาดหลัั ก ทรัั พย์์
แห่่งประเทศไทย ซึ่่�งมีีเชฟรอนเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
มีีสััดส่ว่ นการถืือหุ้้�นอยู่่�ที่ร้่� อ้ ยละ 61 และเปิิดให้้มีีการ
ซื้้อ� ขายแก่่ประชาชนทั่่�วไปร้้อยละ 39 ซึ่่ง� มีีสำนัักงาน
ใหญ่่และหน่่วยการผลิิตของ SPRC ตั้้ง� อยู่่�ในเขตนิิคม
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อุุ ต สาหกรรม มาบตาพุุ ด จัั ง หวัั ด ระยอง
ประเทศไทย และมีีกำลัังการผลิิต 175,000
บาร์์เรลต่่อวััน คิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 14
ของกำลัังการกลั่่น� น้้ำมัันดิิบของประเทศไทย
ผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทฯ ประกอบด้้วย
ก๊๊าซปิิโตรเลีียมเหลว โพรพิิลีีนเกรดโพลิิเมอร์์
แนฟทาเกรดปิิโตรเคมีี น้้ำมัันแก๊๊สโซฮอล์์
เกรดพิิ เ ศษ และเกรดธรรมดา น้้ำมัั น
อากาศยาน น้้ำมัันดีีเซล น้้ำมัันเตา และยาง
มะตอย SPRC เป็็นโรงกลั่่�นน้้ำมัันดิิบที่่�เน้้น
การผลิิ ต ภายในประเทศ โดยจำหน่่ า ย
ผลิิตภััณฑ์์มากกว่่าร้้อยละ 80 แก่่กลุ่่�มลููกค้้าหลััก คืือ
บริิษััท เชฟรอน (ประเทศไทย) จำกััด บริิษััท ปตท.
จำกััด (มหาชน) และบริิษััท ปตท. น้้ำมัันและการค้้า
ปลีีก จำกััด (มหาชน)
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังส่่งออกผลิิตภััณฑ์์ไปยััง
ประเทศในกลุ่่�มอิินโดจีีน สาธารณรััฐประชาธิิปไตย
ประชาชนลาว ราชอาณาจัักรกััมพููชา สาธารณรััฐ
แห่่งสหภาพเมีียนมา และสาธารณรััฐสิิงคโปร์์ เพื่่�อ
ขยายตลาดให้้ใหญ่่และครอบคลุุมภููมิิภาคเอเชีีย

กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
	ครอบครััว SPRC มุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำเนิินการและ
สร้้างการเติิบโตที่่�ยั่่�งยืืนแก่่ธุุรกิิจ ด้้วยความห่่วงใย
ใส่่ใจ ภายใต้้หลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่ดีี� ตลอดห่่วง
โซ่่คุุณค่่า โดยคำนึึงถึึงผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และเศรษฐกิิจ ภายใต้้ปณิิธาน

“เราดำเนิินธุุรกิิจ ด้้วยความห่่วงใย ใส่่ใจ  และ
รัับผิิดชอบ” ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้กำหนดแนวปฏิิบััติิ
ด้้านความยั่่�งยืืนในแต่่ละมิิติิ รวมถึึง กลยุุทธ์์ และ
การดำเนิินธุุรกิิจ

มิิติิด้้านเศรษฐกิิจ

	ครอบครััว SPRC ตระหนัักถึึงการดำเนิินธุุรกิิจ
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า ตั้้�งแต่่การ
จััดหาน้้ำมัันดิิบถึึงการส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์ ให้้แก่่ลูกู ค้้า
ผ่่านกระบวนการคััดเลืือกที่่�เข้้มงวด การดำเนิินการ
ดัังกล่่าว อยู่่�ภายใต้้การกำกัับดููแลของคณะกรรมการ
จััดหาวััตถุุดิิบ โดยคำนึึงถึึงปััจจััยด้้านเศรษฐกิิจและ
ด้้านคุุณภาพ ตลอดจนให้้แน่่ใจว่่ามีีกระบวนการ
ทำงานที่่�ปลอดภััยและเชื่่�อถืือได้้ มุ่่�งลดผลกระทบ

ด้้านสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อมจากกระบวนการ เน้้นการ
พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ การส่่งมอบที่่�มีีคุุณภาพและสร้้าง
ความพึึ ง พอใจให้้ แ ก่่ ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีียของบริิ ษัั ท ฯ
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้ทำการสำรวจความคาดหวััง
จากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�มีีบทบาทต่่อการดำเนิินธุุรกิิจ
เช่่น พนัักงาน ชุุมชน ผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า และคู่่�ค้้า โดย
มีีแนวทางเพื่่�อสามารถตอบสนองต่่อความคาดหวััง
ได้้อย่่างเหมาะสม
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มิิติิด้้านสัังคม

	ครอบครััว SPRC กำหนดนโยบายและแนว
ปฏิิบััติิด้้านสิิทธิิมนุุษยชน รวมถึึงนโยบายที่่�เกี่่�ยวกัับ
การปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม ดำเนิินโครงการ
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมที่่�ชััดเจนในการสนัับสนุุน
การพัั ฒ นาชุุ มช น สัั ง คม ตลอดจนอนุุ รัั ก ษ์์
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อมในพื้้�นที่่ที่� บ่� ริิษัทั
ดำเนิินธุุรกิิจ โดยทำความเข้้าใจถึึงความคาดหวัังและ
การตอบสนองผ่่านการดำเนิินกิิจกรรมด้้านความรัับ

ผิิ ดชอบต่่ อ สัั ง คม ครอบคลุุ มด้้า นการศึึ ก ษาและ
เยาวชน ด้้านคุุณภาพชีีวิิต ด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม และด้้าน
สร้้างความสััมพัันธ์์ในระยะยาวร่่วมกัับชุุมชนโดย
รอบ ในปีี 2564 บริิษัทั ฯ ยัังคงมุ่่�งมั่่�นพััฒนาศัักยภาพ
ของพนัักงานให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงของ
ธุุรกิิจ ควบคู่่�ไปกัับการดููแลพนัักงาน สัังคม ให้้มีี
คุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น

มิิติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
	ครอบครััว SPRC กำหนดนโยบายและแนว
ปฏิิบัติั ด้ิ า้ นการจััดการสิ่่ง� แวดล้้อม ภายใต้้คู่่�มือื ระบบ
การบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อม อาชีีวอนามััย และ
ความปลอดภััย ซึ่่�งครอบคลุุมประเด็็นการป้้องกััน
และการจััดการการหกรั่่ว� ไหล การกำจััดกากของเสีีย
คุุณภาพอากาศ รวมทั้้�งการบริิหารจััดการการใช้้
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ทรัั พย ากรน้้ำ และการใช้้ พลัั ง งานอย่่ า งมีี
ประสิิ ทธิิ ภ าพ บริิ ษัั ท ฯ มุ่่�งมั่่� น ดำเนิิ น กิิ จ กรรม
ปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานและลดการ
ปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืือนกระจกในกระบวนการผลิิ ต
อย่่างต่่อเนื่่�อง

บริิษััท ไทยออยล์์ จำำ�กััด (มหาชน)

การดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร
	นัั บ เป็็ น ระยะเวลากว่่ า 60 ปีี ที่่� บ ริิ ษัั ท
ไทยออยล์์ จำกััด (มหาชน) ซึ่่�งเป็็นผู้้�ประกอบการ
ธุุรกิิจการกลั่่�นและจำหน่่ายน้้ำมัันปิิโตรเลีียมที่่�ใหญ่่
ที่่สุ� ดุ ในไทย และเป็็นโรงกลั่่น� ที่่มีี� ประสิิทธิภิ าพระดัับ
ชั้้น� นำแห่่งหนึ่่�งในภููมิภิ าคเอเชีีย ที่่มีี� การบููรณาการไป
ยัั ง ธุุ ร กิิ จ ปิิ โ ตรเคมีีและเคมีีภัั ณ ฑ์์ อื่่� น ๆ ในสาย
โซ่่อุุปทาน ได้้มุ่่�งมั่่�นดำเนิินธุุรกิิจภายใต้้ความรัับผิิด
ชอบต่่ อ สัั ง คมและสิ่่� ง แวดล้้ อ ม ด้้ วยวิิ สัั ยทัั ศน์์ มาตรฐานการบริิหารจััดการด้้านความยั่่�งยืืนในระดัับ
“สร้้างสรรค์์คุณ
ุ ภาพชีีวิิต ด้้วยพลังั งานและเคมีีภััณฑ์์ สากล ครอบคลุุมทุกุ มิิติิ ดัังนี้้�
ที่่�ยั่่�งยืืน” โดยมีีเป้้าหมายก้้าวสู่่�องค์์กร 100 ปีี ด้้วย

มิิติิด้้านเศรษฐกิิจ
มิิติเิ ศรษฐกิิจและบรรษััทภิิบาล เพื่่อ� เติิบโตตาม
แนวโน้้ ม การเปลี่่� ย นแปลงของโลก ไทยออยล์์ มีี
กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจใน 3 ด้้านหลััก ได้้แก่่ 1) Value
Maximization: เสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่งของธุุรกิิจ
หลัักและต่่อยอดสู่่�ธุุรกิิจปิิโตรเคมีี
	ทั้้�งอะโรเมติิกส์์และโอเลฟิินส์์ รวมทั้้�งผลิิตภััณฑ์์
มููลค่่าสููง (High Value Product: HVP) 2) Value
Enhancement: พััฒนาตลาดผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีความ
ต้้องการสููงในภููมิิภาคและแสวงหาโอกาสการลงทุุน
เพื่่�อสนัับสนุุนการพััฒนา HVP และใกล้้ชิิดกัับความ
ต้้องการของลููกค้้ามากขึ้้�น 3) Value Diversifica-

tion: เพื่่อ� สร้้างรายได้้ที่มั่่่� น� คงผ่่านการกระจายพอร์์ต
การลงทุุน พร้้อมแสวงหาโอกาสในธุุรกิิจที่่�เป็็นมิิตร
ต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม และสร้้างธุุรกิิจใหม่่เชิิงนวััตกรรมด้้วย
กลยุุทธ์ท์ างธุุรกิิจที่่ด� ำเนิินการ ควบคู่่�ไปกัับการสร้้าง
ความเชื่่�อมั่่�นด้้านบรรษััทภิิบาล ผ่่านการบููรณาการ
GRC (Governance, Risk and Compliance) โดย
เน้้ น การสร้้ า งสมดุุ ล ระหว่่ า งความเข้้ ม งวดของ
มาตรการควบคุุมภายในและความยืืดหยุ่่�นคล่่องตััว
ในการดำเนิินธุุรกิิจ โดยมีีเป้้าหมายการปราศจาก
การฝ่่าฝืืนกฎหมายและกฎระเบีียบขององค์์กร
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มิิติิด้้านสัังคม
	มิิติิสัังคม สร้้างความผููกพัันและการเติิบโตร่่วม
กัับชุุมชนและสัังคมในระยะยาว
• มุ่่�งเน้้นการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน ผ่่านการ
สื่่�อสารเชิิงรุุก การรัับฟัังความเห็็น การพััฒนาความ
สััมพัันธ์์และโครงการเพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต ซึ่่�ง
ครอบคลุุมทั้้�งการพััฒนาระบบสาธารณููปโภค การ
ยกระดัับด้้านบริิการสาธารณสุุข การจััดทำพื้้�นที่่�สีี
เขีียว และการส่่งเสริิมอาชีีพ เป็็นต้้น
• การสร้้างคุุณค่่าให้้กัับสัังคม โดยการนำความ
รู้้�ความเชี่่ยวช
� าญของบุุคลากรและธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ
ไปใช้้ในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต โดยเฉพาะด้้าน
สุุขภาพอนามััยและด้้านสาธารณสุุข เช่่น การนำ
ความเชี่่�ยวชาญด้้านการจััดการประสิิทธิิภาพการใช้้
พลัังงานและการใช้้พลังั งานทดแทนไปทำประโยชน์์
ให้้กัับสัังคมผ่่านหน่่วยงานด้้านสาธารณสุุข โดยการ
ติิดตั้้ง� ระบบผลิิตไฟฟ้้าพลัังงานเเสงอาทิิตย์์ให้้กับั โรง

พยาบาล ซึ่่�งในอนาคตจะมีีการต่่อยอดสู่่�การพััฒนา
นวััตกรรมทางการแพทย์์ให้้สอดคล้้องกัับธุุรกิิจใหม่่
ในอนาคตของบริิษััทฯ
• ภายใต้้สถานการณ์์โควิิด-19 ไทยออยล์์ได้้ริเิ ริ่่ม�
โครงการ “ส่่งพลัังงาน สร้้างพลัังใจ” ขึ้้น� โดยการนำ
ผลิิตภััณฑ์์ต่่าง ๆ ของกลุ่่�มไทยออยล์์ เช่่น น้้ำมัันเชื้้�อ
เพลิิง เคมีีภััณฑ์์น้้ำยาฆ่่าเชื้้อ� โรค และเจลแอลกอฮอล์์
ไปสนัั บ สนุุ น ภารกิิ จ ของภาครัั ฐ ในการช่่ วย เหลืือ
ประชาชนซึ่่�งจำเป็็นต้้องใช้้น้้ำมัันเชื้้�อเพลิิง เช่่น การ
เดิินทางของบุุคลากรทางการแพทย์์ การเคลื่่อ� นย้้าย
อุุปกรณ์์เพื่่�อรัักษาผู้้�ป่่วย การฉีีดวััคซีีนเชิิงรุุก ตลอด
จนการสนัับสนุุนระบบบริิหารและจััดการศููนย์์ฉีีด
วััคซีีนโควิิด-19 รวมถึึงการมอบอุุปกรณ์์ทางการ
แพทย์์ เช่่น เครื่่�องให้้อากาศ และอุุปกรณ์์ป้้องกััน
ส่่วนบุุคคล เช่่น หน้้ากากอนามััย เจลแอลกอฮอล์์ ให้้
บุุคลากรทางการแพทย์์และประชาชนทั่่�วไป

มิิติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
	มิิ ติิ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม เพื่่� อ บริิ ห ารจัั ด การด้้ า นสิ่่� ง
แวดล้้อมรวมทั้้�งการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
โดยกำหนดเป้้าหมายลดก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิร้้อย
ละ 15 จากกรณีีปกติิภายในปีี 2573 ด้้วยการเพิ่่�ม
ประสิิทธิภิ าพการใช้้พลังั งาน และการลงทุุนในธุุรกิิจ
ไฟฟ้้าจากพลัังงานทดแทน และได้้เตรีียมการเพื่่อ� มุ่่�ง
สู่่�การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกให้้เป็็นศููนย์์ (Net Zero รายได้้จากผลิิตภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมให้้ไม่่
Emission) ในอนาคต นอกจากนี้้�ยังั มุ่่�งรัักษาสััดส่ว่ น ต่่ำกว่่าร้้อยละ 25 ของรายได้้สุุทธิิ
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