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 องค์์กรธุุ ร กิจเพื่่� อการพัื่ฒนาอย่่างย่ั� งย่่น 
(TBCSD) จัด์ที่ำหนังส่อ TBCSD Sustainable  
Development อย่า่งต่อเน่�องมืาตั�งแต่ป ีพื่.ศั.2558 
โด์ย่มืว่ัตัถปุระสงค์์เพื่่�อส่�อสารการด์ำเนนิธุรุกจิอย่า่ง
ย่ั�งย่่นของสมืาชิิกตามืแนวัที่างการพื่ัฒนาที่่�ย่ั�งย่่นที่่�
ทัี่�วัโลกย่อมืรับ และในบริบที่ที่่�สนับสนุนการขับ
เค์ล่�อนนโย่บาย่ที่่�เก่�ย่วัข้องของประเที่ศัไที่ย่ โด์ย่มื่
เน่�อหาสาระแตกต่างในแต่ละป ีรวัมืทัี่�งบอกเล่าเร่�อง
ราวั และแลกเปล่�ย่นประสบการณ์ ์ตลอด์จนมุืมืมือง
แนวัคิ์ด์ของภาค์เอกชินไที่ย่เก่�ย่วักบัการพื่ฒันาอย่า่ง
ย่ั�งย่่นให้สังค์มืได์้รับที่ราบอย่่างที่ั�วัถึง

 หนงัสอ่ TBCSD Sustainable Development 
2021 ฉบบัน่� จะนำเสนอขอ้มืลูค์รอบค์ลมุืเน่�อหาอนั
ประกอบด์้วัย่ การแนะนำองค์์กร TBCSD ราย่นามื
องค์์กรสมืาชิิก TBCSD พื่ร้อมืสรุปผลภาพื่รวัมืของ
การด์ำเนินงานกิจกรรมืโค์รงการต่าง ๆ ที่่�สำค์ัญใน

คำำ�นำำ�

รอบปี 2564 ที่่�ผ่านมืาของ TBCSD และนำเสนอ
ข้อมืูลกลยุ่ที่ธ์ุการด์ำเนินธุุรกิจอย่่างย่ั�งย่่นในทุี่กมืิติ 
ทัี่�งด์้านเศัรษฐกิจ สังค์มื สิ�งแวัด์ล้อมืขององค์์กร
สมืาชิิก TBCSD อันเป็นการแสด์งออกถึงพื่ลังจาก
การรวัมืตัวัขององค์์กรภาค์ธุุรกิจในการขับเค์ล่�อนสู่
การพื่ฒันาอย่า่งย่ั�งย่น่ พื่รอ้มืที่ั�ง การถ่าย่ที่อด์ข้อมืลู
เก่�ย่วักับ Sustainable Growth Strategy : องค์์กร
ธุุรกิจยุ่ค์ใหมื่ จากองค์์กรพื่ันธุมืิตรของ TBCSD  
ได้์แก่ 1) สภาอุตสาหกรรมืแห่งประเที่ศัไที่ย่  
2) สำนักงานค์ณ์ะกรรมืการกำกับหลักที่รัพื่ย่์และ
ตลาด์หลักที่รัพื่ย์่ และ 3) ตลาด์หลักที่รัพื่ย์่ 
แหง่ประเที่ศัไที่ย่เพื่่�อให้องค์ก์รภาค์ธุรุกิจได้์รบัที่ราบ
ข้อมืูลอันเป็นประโย่ชิน์ในการด์ำเนินธุุรกิจสู่ 
ค์วัามืย่ั�งย่น่และสามืารถนำไปประยุ่กต์ใชิต้ามืบริบที่
ของแต่ละองค์์กร เพื่ราะระบบการขับเค์ล่�อนธุุรกิจ
ค์วัรจะต้องร่วัมืขับเค์ล่�อนไปพื่ร้อมื ๆ กัน เพื่่�อค์วัามื
ย่ั�งย่่นในอนาค์ต อันเป็นการแสด์งออกถึงการเป็น
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ธุุรกิจต้นแบบด้์านค์วัามืย่ั�งย่่นท่ี่�ทัี่นกระแสโลกและ
ตอบโจที่ย่์ที่ิศัที่างการพื่ัฒนาของประเที่ศั 
 การจัด์ที่ำหนังส่อ TBCSD Sustainable  
Development 2021 สำเร็จได์้ด์้วัย่ค์วัามืร่วัมืมื่อ
ของสมืาชิกิ TBCSD จำนวัน 40 บรษิทัี่ ซึ�งค์รอบค์ลุมื
ก ลุ่ มื อุ ต ส า ห ก ร ร มื ห ลั ก ข อ ง ไ ที่ ย่  ไ ด์้ แ ก่  
กลุ่มือุตสาหกรรมืเกษตรและอุตสาหกรรมือาหาร 
กลุ่มือุตสาหกรรมืธุุรกิจการเงิน กลุ่มือุตสาหกรรมื
บ ริ ก า ร  ก ลุ่ มื อุ ต ส า ห ก ร ร มื เ ที่ ค์ โ น โ ล ย่ ่
ก ลุ่ มื อุ ต ส า ห ก ร ร มื สิ น ค์้ า อุ ต ส า ห ก ร ร มื  
กลุ่มือุตสาหกรรมือสังหาริมืที่รัพื่ย์่และก่อสร้าง  

กลุ่มือุตสาหกรรมืที่รัพื่ย่ากร กลุ่มือุตสาหกรรมืสินค้์า
อุปโภค์บริโภค์ และกลุ่มือ่�น ๆ สำนักเลขาธุิการ
องค์์กรธุุรกิจเพ่ื่�อการพัื่ฒนาอย่่างย่ั� งย่่นจึงขอ
ขอบคุ์ณ์สมืาชิกิที่่�ได้์ให้ค์วัามืกรุณ์าอนุเค์ราะห์ขอ้มืลู
ในการจัด์ที่ำหนังส่อฉบับน่� 
 ค์ณ์ะผู้จัด์ที่ำหนังส่อ TBCSD Sustainable 
Development 2021 หวัังเป็นอย่่างย่ิ�งวั่าหนังส่อ
ฉบับน่�จะเป็นประโย่ชิน์ต่อการด์ำเนินงานด์้านการ
พื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่นของภาค์ธุุรกิจไที่ย่ และเป็น 
บที่เร่ย่นการขบัเค์ล่�อนการพื่ฒันาอย่า่งย่ั�งย่น่สำหรบั
ภาค์ส่วันอ่�น ๆ เพื่่�อขย่าย่ผลในวังกวั้างต่อไป



5TBCSD Sustainable Development 2021

บัทสรปุสำาหรบััผู้้�บัรหิาร

	 หนังัสือื	TBCSD	Sustainable	Development	2021	จัดัทำโดยองค์ก์รธุรุกจิัเพื่ื�อการพื่ฒันัาอย่าง
ยั�งยนืั	(TBCSD)	โดยมีวีัตัถุปุระสืงค์เ์พื่ื�อสืื�อสืารแนัวัทางปฏิบิัตัแิละการดำเนันิัธุรุกจิัของสืมีาชิิก	TBCSD	 
เพื่ื�อค์วัามียั�งยนืัของการดำเนันิัธุรุกจิัในับัรบิัทของแตล่ะองค์ก์รสืมีาชิิก	โดยยดึถืุอตามีแนัวัทางการพื่ฒันัา
อยา่งยั�งยนืัในัทกุมีติิทั�งดา้นัเศรษฐกจิั	สืงัค์มี	และสืิ�งแวัดลอ้มี	ในัการเดนิัหนัา้ขบััเค์ลื�อนัทกุมีติิไปพื่รอ้มี
กันัอย่างยั�งยืนั

 ปัจจุบันจะเห็นได์้วั่าองค์์กรภาค์ธุุรกิจได์้เข้ามืา
ม่ืบที่บาที่สำคั์ญในการร่วัมืเปน็สว่ันหนึ�งของการขบั
เค์ล่�อนการพื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่นในมืิติต่าง ๆ ทัี่�งด์้าน
เศัรษฐกิจ สังค์มื และสิ�งแวัด์ล้อมื นับได์้วั่าการปรับ
เปล่�ย่นรปูแบบการด์ำเนนิธุรุกิจด์งักลา่วัเป็นการตอบ
สนองนโย่บาย่ของภาค์รัฐในการขับเค์ล่�อน
ประเที่ศัไที่ย่สูค่์วัามืย่ั�งย่น่ในอนาค์ตโด์ย่ TBCSD จะ
มืุ่งเน้นในการ 1) เป็นธุุรกิจต้นแบบด์้านค์วัามืย่ั�งย่่น 
2) ขย่าย่ผลและผลักด์ันการพื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่นใน
ระด์ับประเที่ศั และ 3) ผลักด์ันนโย่บาย่ด์ูแลสังค์มื
และสิ�งแวัด์ล้อมืค์วับค์ู่ไปกับการพื่ัฒนาเศัรษฐกิจท่ี่�
เปน็ธุรรมืกบัที่กุภาค์สว่ัน พื่รอ้มืทัี่�ง องค์ก์รภาค์ธุรุกจิ
ได์ม่้ืการขย่าย่กรอบการที่ำงานเพื่่�อรว่ัมืแกไ้ขปญัหา 
Country Issue ด์้านสิ�งแวัด์ล้อมืและการพัื่ฒนา
อย่่างย่ั�งย่่นของประเที่ศั 
 องค์์กรธุุ ร กิจเพื่่� อการพัื่ฒนาอย่่างย่ั� งย่่น 
(TBCSD) ในฐานะองค์์กรที่่�เป็นกลางที่่�เกิด์จากการ
รวัมืตั วั กันของภาค์ธุุ ร กิ จ ชิั� น แนวัห น้ าของ
ประเที่ศัไที่ย่ที่่�เป็นผู้นำด้์านการพัื่ฒนาอย่่างย่ั�งย่่น
จำนวันสมืาชิิกกว่ัา 40 องค์์กร อันค์รอบค์ลุมืกลุ่มื
อุตสาหกรรมืหลักของประเที่ศัไที่ย่ ภาย่ใต้พื่ันธุกิจ
องค์์กร “ส่งเสริมืให้ธุุรกิจในประเที่ศัไที่ย่มื่ค์วัามื
ย่ั�งย่่นและประสบค์วัามืสำเร็จ เพื่่�อชิ่วัย่การเปล่�ย่น
ผ่านไปสู่โลกที่่�ย่ั�งย่่น” โด์ย่กลุ่มื TBCSD มื่แผนการ
ด์ำเนนิงานธุรุกจิใหส้อด์ค์ลอ้งกบันโย่บาย่การพัื่ฒนา
อย่า่งย่ั�งย่น่ของประเที่ศัที่ั�งด์า้นเศัรษฐกจิ สงัค์มืและ

สิ�งแวัด์ล้อมื โด์ย่ต่างแสด์งบที่บาที่และจุด์ย่่นตามื
บริบที่ของแต่ละองค์์กร และมื่ค์วัามืพื่ร้อมืที่่�จะร่วัมื
เดิ์นหน้านโย่บาย่ของประเที่ศั เพ่ื่�อนำประเที่ศัสู่
ค์วัามืย่ั�งย่่น ด์ังมื่ราย่ละเอ่ย่ด์ปรากฏในหนังส่อ 
ฉบับน่�
 สำนักเลขาธุิการองค์์กรธุุรกิจเพื่่�อการพื่ัฒนา
อย่่างย่ั�งย่่น ขอขอบค์ุณ์องค์์กรสมืาชิิก และองค์์กร
พื่ันธุมิืตรของ TBCSD ที่่�ร่วัมืผนึกกำลังขับเค์ล่�อน
โค์รงการและกิจกรรมืต่าง ๆ ของ TBCSD ด์้วัย่ด่์
เสมือมืา และหวัังวั่าจะได์้รับค์วัามืร่วัมืมื่ออย่่างเข้มื
แข็งจากทีุ่กภาค์ส่วันที่่�เก่�ย่วัข้องในอนาค์ตข้างหน้า
ตอ่ไป พื่รอ้มืกบัขอถอ่โอกาสน่�เชิญิชิวันองค์ก์รธุรุกจิ
ไที่ย่ที่่�สนใจเข้าร่วัมืเป็นสมืาชิิก TBCSD เพื่่�อชิ่วัย่กัน
ผลักด์ันให้การพัื่ฒนาเศัรษฐกิจและสังค์มืของ
ประเที่ศัไที่ย่ก้าวัหน้าค์วับค์ู่ไปกับการจัด์การและ
อนุรักษ์ที่รัพื่ย่ากรธุรรมืชิาติและสิ�งแวัด์ล้อมือย่่าง
ย่ั�งย่่นตลอด์ไป
 ท่ี่านสามืารถด์าวัน์โหลด์หนังส่อ TBCSD  
 Sustainable Development 2021 ได์ท้ี่างเวับ็ไซต์
ขององค์ก์รธุรุกจิเพ่ื่�อการพื่ฒันาอย่า่งย่ั�งย่น่ http://
www.tei.or.th/tbcsd/publications/index.html



บทนำำ�
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แนะนำาองค์์กร
	 องค์์กรธุุรกิจัเพืื่�อการพัื่ฒนัาอย่างยั�งยืนั	
(Thailand	Business	Council	 For	 Sustain-
able	 Development	 :	 TBCSD)	 ได้ก่อตั�งขึ�นั
ตั�งแต่ป	ีพื่.ศ.	2536	โดยคุ์ณอานันััท์	ปนััยารชุินั	ซึ่ึ�ง
ปจััจุับันัับัริหารโดยค์ณะกรรมีการองค์ก์รธุรุกิจัเพืื่�อ
การพื่ัฒนัาอย่างยั�งยืนั	ที�ประกอบัด้วัยองค์์กรภาค์
ธุุรกิจัชิั�นันัำของประเทศ	โดยมีี	ค์ุณประเสืริฐ	บัุญ
สืัมีพื่ันัธุ์	 ดำรงตำแหน่ังประธุานัองค์์กรฯ	 และ
สืถุาบันััสิื�งแวัดล้อมีไทย	โดย	ดร.วิัจัารย์	สืมิีาฉายา	
ทำหนั้ า ที� เ ป็ นั เลขาธุิ ก า รองค์์ ก รฯ 	 โดยมีี
วััตถุุประสืงค์์เพื่ื�อสื่งเสืริมีและขับัเค์ลื�อนัให้ภาค์รัฐ
และภาค์ธุุรกิจัมีีบัทบัาทที�สืำค์ัญในัการร่วัมีแก้ไข
ปญัหาสิื�งแวัดลอ้มีของประเทศไทย	อกีทั�งยังมีสีืว่ันั
ร่วัมีในัการกำหนัดนัโยบัายระดับัประเทศทั�งด้านั
เศรษฐกจิั	ด้านัสืงัค์มี	และดา้นัสิื�งแวัดลอ้มี	นัอกจัาก
นัี� 	 ยังร่วัมีสืร้างสืรรค์์ กิจักรรมี	 แลกเปลี�ยนั
ประสืบัการณ์ค์วัามีคิ์ดเห็นั	 ตลอดจันัเผยแพื่ร่
ข้อมูีลข่าวัสืาร	 และแนัวัทางปฏิิบััติทางด้านัสิื�ง
แวัดล้อมี	 อันัจัะนัำไปสืู่การพื่ัฒนัาประเทศอย่าง
ยั�งยืนั

 TBCSD ในฐานะที่่�เปน็องค์ก์รที่่�เกดิ์จากการรวัมื
ตัวักันขององค์์กรภาค์ธุุรกิจชัิ�นแนวัหน้าของ
ประเที่ศัไที่ย่ที่่�เป็นผู้นำด้์านการพัื่ฒนาอย่่างย่ั�งย่่น
จำนวันสมืาชิิกกว่ัา 40 องค์์กร อันค์รอบค์ลุมืกลุ่มื
อุตสาหกรรมืหลักของประเที่ศัไที่ย่                      
 o กลุ่มืย่านย่นต์ 
 o กลุ่มืกระด์าษและวััสด์ุการพื่ิมืพื่์ 
 o กลุ่มืพื่ลังงานและสาธุารณ์ูปโภค์ 
 o กลุ่มืปิโตรเค์มื่และเค์มื่ภัณ์ฑ์์                               
 o กลุ่มือสังหาริมืที่รัพื่ย่์และวััสด์ุก่อสร้าง 
 o กลุ่มือาหารและเค์ร่�องด์่�มื 
 o กลุ่มืสินค์้าอุปโภค์บริโภค์ 
 o กลุ่มืเที่ค์โนโลย่่ 
 o กลุ่มืการเงินการธุนาค์าร 

 ปัจจุบันมื่สถาบันสิ�งแวัด์ล้อมืไที่ย่ ซึ�งได์้รับการ
ย่กย่อ่งเป็น Think Thank ด์า้นสิ�งแวัด์ล้อมืติด์อันดั์บ
โลกติด์ต่อกันเป็นปีที่่� 9 จากการจัด์อันดั์บโด์ย่ 
มืหาวัิที่ย่าลัย่เพื่นซิลเวัเน่ย่ ประเที่ศัสหรัฐอเมืริกา 
มืาที่ำหน้าที่่�เป็นสำนักเลขาธิุการขององค์์กรธุุรกิจ
เพื่่�อการพื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่น โด์ย่ได์้ร่วัมืมื่อกับสมืาชิิก 
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TBCSD ในการด์ำเนินกิจกรรมืและโค์รงการต่าง ๆ 
มืาอย่่างต่อเน่�อง เพื่่�อแสด์งจุด์ย่่นของการเป็นผู้นำ
ในภาค์ธุุรกิจไที่ย่ด์้านค์วัามืย่ั�งย่่นท่ี่�ที่ันกระแสโลก 
และตอบโจที่ย่์ที่ิศัที่างการพื่ัฒนาของประเที่ศั  
อันเป็นแรงขับเค์ล่�อนที่่�สำคั์ญของสังค์มืไที่ย่ให้ 
ก้าวัไปสู่การพื่ัฒนาที่่�ย่ั�งย่่น  

พื่ันัธุกิจั	TBCSD
 o สง่เสริมืให้ธุรุกิจในประเที่ศัไที่ย่มืค่์วัามืย่ั�งย่น่
และประสบค์วัามืสำเร็จ เพื่่�อชิ่วัย่การเปล่�ย่นผ่านไป
สู่โลกที่่�ย่ั�งย่่น (Our mission is to accelerate the 
transition to a sustainable world by making 
more sustainable businesses in Thailand 
more successful)

TBCSD	เป็นัเค์รือข่าย	Regional	Network	ของ	
WBCSD
 TBCSD เป็น Regional Network ของ World 
Business Council for Sustainable Develop-
ment หร่อ WBCSD ในภูมืิภาค์เอเซ่ย่ตะวัันออก
เฉ่ย่งใต ้และที่ำงานรว่ัมืกนัเพื่่�อสง่เสริมืธุรุกจิที่่�ย่ั�งย่น่ 
ซึ�ง WBCSD เป็นสภาธุุรกิจโลกด์้านการพื่ัฒนาอย่่าง
ย่ั�งย่่น ที่่�ขับเค์ล่�อนโด์ย่ CEO บริษัที่ชิั�นนำของโลก
จากทุี่กกลุ่มืธุุรกิจ และเป็นผู้นำเพ่ื่�อให้เกิด์การ
เปล่�ย่นแปลงด์้าน Sustainable Development  
ที่่�เป็นประเด์็นของโลก ซึ�งการที่่� TBCSD เป็น 
เค์ร่อข่าย่ของ WBCSD ที่ำให้ TBCSD ได์้รับข้อมืูล
และเข้าใจถึงที่ศิัที่างการพัื่ฒนาอย่า่งย่ั�งย่น่ระดั์บโลก 
รวัมืที่ั�ง มือ่งค์ค์์วัามืรูแ้ละแนวัปฏบิตัติา่ง ๆ  ที่่�สง่เสรมิื
ให้ธุุรกิจในประเที่ศัไที่ย่มื่ค์วัามืย่ั�งย่่น



คณะกรรมการบริหารองค์กรธุุรกิจเพื่่�อการพื่ัฒนาอย่�างย่ั�งย่่น

ประธุ�นิกรรมก�รบริห�ร

กรรมก�รบริห�ร

ค์ุณประเสืริฐ	บัุญสืัมีพื่ันัธุ์
ประธุาน TBCSD

ดร.อารักษ์	สืุธุีวังศ์
ผู้จัด์การใหญ่

ธุนาค์ารไที่ย่พื่าณ์ิชิย่์ จำกัด์ (มืหาชิน)

ค์ุณนัินันัาท	ไชิยธุีรภิญโญ
ประธุานค์ณ์ะกรรมืการ

บริษัที่ โตโย่ต้า มือเตอร์ ประเที่ศัไที่ย่ จำกัด์

โค์รงสร�างองค์์กรธุรุกิจเพ่ื่�อการพัื่ฒนาอย่่างย่ั�งย่่น (TBCSD)
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ประธุ�นิกิตติมศักดำิ์

ค์ุณอานัันัท์	ปันัยารชิุนั

ประธุ�นิ

ค์ุณประเสืริฐ	บัุญสืัมีพื่ันัธุ์



กรรมก�รบริห�ร

ค์ุณรุ่งโรจันั์	รังสืิโยภาสื
กรรมืการผู้จัด์การใหญ่

เอสซ่จ่

ค์ุณบัุญญนัิตย์	วังศ์รักมีิตร
ผู้วั่าการ

การไฟฟ้าฝ่่าย่ผลิตแห่งประเที่ศัไที่ย่

	ค์ุณชิวัลิต	ทิพื่พื่าวันัิชิ
ประธุานเจ้าหน้าที่่�บริหารและกรรมืการผู้จัด์การใหญ่

บริษัที่ ไออาร์พื่่ซ่ จำกัด์ (มืหาชิน)

ค์ุณสืมีชิัย	เลิศสืุทธุิวังค์์
ประธุานเจ้าหน้าที่่�บริหาร                                           

บริษัที่ แอด์วัานซ์ อินโฟร์ เซอร์วัิส จำกัด์ (มืหาชิน)

หมายเหตุุ : คณะกรรมการบริหาร TBCSD จะเป็็นผู้้�บริหารในระดัับ CEO จากองค์กรสมาชิิกที่่�เป็็นตุัวแที่นของแตุ่ละกลุ่มอุตุสาหกรรม

ดร.วัิจัารย์	สืิมีาฉายา
เลขาธุิการองค์์กรธุุรกิจเพื่่�อการพื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่น                                            

และผู้อำนวัย่การสถาบันสิ�งแวัด์ล้อมืไที่ย่

ค์ุณฉัตรชิัย	เลื�อนัผลเจัริญชิัย
ประธุานบริหาร

กลุ่มืบริษัที่ ด์าวั ประเที่ศัไที่ย่
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โค์รงสร�างการบัรหิารงาน
ขององค์์กรธุรุกิจเพ่ื่�อการพัื่ฒนาอย่่างย่ั�งย่่น (TBCSD)

องค์์กรพื่ันัธุมีิตรของ	TBCSD
 นอกจากองค์์กรสมืาชิกิ TBCSD แล้วันั�น TBCSD ได้์มือ่งค์ก์รพัื่นธุมืติรจาก 5 หน่วัย่งานหลกัของประเที่ศั 
ซึ�ง TBCSD และองค์์กรพัื่นธุมืิตรได์้ร่วัมืกันผลักด์ันและเสริมืสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ที่รัพื่ย่ากร และ 
สิ�งแวัด์ลอ้มืค์วับคู่์ไปกบัการด์ำเนนิงานธุรุกจิที่่�รบัผดิ์ชิอบตอ่สงัค์มื รวัมืที่ั�ง การชิว่ัย่ขบัเค์ล่�อนวัาระแหง่ชิาติ
ต่าง ๆ ด์้านการพื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่น ได์้แก่
   1) สภาอุตสาหกรรมืแห่งประเที่ศัไที่ย่ 
  2) สภาหอการค์้าแห่งประเที่ศัไที่ย่ 
  3) ตลาด์หลักที่รัพื่ย่์แห่งประเที่ศัไที่ย่
  4) สำนักงานค์ณ์ะกรรมืการกำกับหลักที่รัพื่ย่์และตลาด์หลักที่รัพื่ย่์
  5) องค์์การบริหารจัด์การก๊าซเร่อนกระจก (องค์์การมืหาชิน) 
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ร�ยนิ�มอุงคำ์กรสม�ชิิก TBCSD
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18

17

20

19

16

15

14

13
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11

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)

บริษัท อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ปูนซีเมนตเอเซีย จำกัด (มหาชน)

บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑอาหาร จำกัด

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

กลุมบริษัท ดาว ประเทศไทย

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

บริษัท ผลิตไฟฟา จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ แอนด เอนจิเนียริง จำกัด

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จำกัด  (มหาชน)

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)
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บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. น้ำมันและการคาปลีก จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีทีที ฟนอล จำกัด

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัท ราช กรุป จำกัด (มหาชน)

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)

กลุมบริษัท แซง-โกแบ็ง ประเทศไทย

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)

บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท เต็ดตรา แพค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย

บริษัท ไทยฮอนดา แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด

บริษัท ไทยน้ำทิพย จำกัด

บริษัท ไทยออยล จำกัด (มหาชน)

บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกัด

บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
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     องคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน หรือ Thailand Business Council for Sustainable Development (TBCSD) 

กอต้ังขึ้นในประเทศไทย เมื่อป พ.ศ. 2536 โดยกลุมธุรกิจช้ันแนวหนา และมีสถาบันสิ่งแวดลอมไทย (TEI) เปนสำนักเลขาธิการ 

ปจจุบัน TBCSD เติบโตขึ้นอยางเขมแข็ง โดยมีองคกรสมาชิกจากธุรกิจตนแบบดานการพัฒนาอยางยั่งยืนจากกลุมธุรกิจหลัก

ของประเทศกวา 40 องคกร  โดยรวมมือกับทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ องคกรประชาสังคม และองคกรพันธมิตร 

โดย TBCSD จะมุงเนนในการ

การเงิน

บริการ

สินคาอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยและกอสราง

ทรัพยากร

เทคโนโลยี

สินคาอุปโภคและบริโภค

อาหาร

กลุมอื่นๆ

เปนธุรกิจตนแบบดานความยั่งยืน 

ที่ทันกระแสโลกและตอบโจทย

ทิศทางการพัฒนาของประเทศ 

นำหลัก sustainability มาบูรณาการ

เขากับการดําเนินธุรกิจอยางเปนรูปธรรม

ขยายผลและผลักดันการพัฒนาอยางยั่งยืน

ในระดับประเทศโดยการเผยแพรวัฒนธรรม

การดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งเเวดลอมในวงกวาง สงเสริมใหธุรกิจไทย

มีความไดเปรียบในการแขงขันในเวทีโลก

ผลักดันนโยบายที่เปนธรรมกับทุกภาคสวน

โดยเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวของกับการผลิต

และการบริโภคที่ยั่งยืนเพ่ือลดผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอม

เพราะนี่.....คือสิ่งท่ี TBCSD คำนึงถึง (ทำ) วันนี้ (เพื่อ) พรุงนี้ (สู ) อนาคต......ที่ยั่งยืน......

ภายใตพันธกิจขององคกร “สงเสริมใหธุรกิจในประเทศไทยมีความยั่งยืนและประสบความสําเร็จ เพื่อชวยการเปลี่ยนผานไปสูโลกท่ีย่ังยืน”
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     องคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน หรือ Thailand Business Council for Sustainable Development (TBCSD) 

กอตั้งข้ึนในประเทศไทย เมื่อป พ.ศ. 2536 โดยกลุมธุรกิจชั้นแนวหนา และมีสถาบันสิ่งแวดลอมไทย (TEI) เปนสำนักเลขาธิการ 

ปจจุบัน TBCSD เติบโตข้ึนอยางเขมแข็ง โดยมีองคกรสมาชิกจากธุรกิจตนแบบดานการพัฒนาอยางยั่งยืนจากกลุมธุรกิจหลัก

ของประเทศกวา 40 องคกร  โดยรวมมือกับทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ องคกรประชาสังคม และองคกรพันธมิตร 

โดย TBCSD จะมุงเนนในการ

การเงิน

บริการ

สินคาอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพยและกอสราง

ทรัพยากร

เทคโนโลยี

สินคาอุปโภคและบริโภค

อาหาร

กลุมอื่นๆ

เปนธุรกิจตนแบบดานความยั่งยืน 

ที่ทันกระแสโลกและตอบโจทย

ทิศทางการพัฒนาของประเทศ 

นำหลัก sustainability มาบูรณาการ

เขากับการดําเนินธุรกิจอยางเปนรูปธรรม

ขยายผลและผลักดันการพัฒนาอยางยั่งยืน

ในระดับประเทศโดยการเผยแพรวัฒนธรรม

การดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งเเวดลอมในวงกวาง สงเสริมใหธุรกิจไทย

มีความไดเปรียบในการแขงขันในเวทีโลก

ผลักดันนโยบายที่เปนธรรมกับทุกภาคสวน

โดยเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวของกับการผลิต

และการบริโภคที่ยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอม

เพราะนี่.....คือสิ่งที่ TBCSD คำนึงถึง (ทำ) วันนี้ (เพื่อ) พรุงนี้ (สู ) อนาคต......ที่ยั่งยืน......

ภายใตพันธกิจขององคกร “สงเสริมใหธุรกิจในประเทศไทยมีความยั่งยืนและประสบความสําเร็จ เพ่ือชวยการเปลี่ยนผานไปสูโลกที่ยั่งยืน”
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กว่่� 3 ทศว่รรษ TBCSD จ�กก้�ว่แรกถึึงปัจจ่บันิ 
ผ่�นิระยะเว่ลิ�กว่่� 28 ปี หลิ�ยโคำรงก�รไดำ้เกิดำผลิ

ก�รดำำ�เนิินิง�นิอุย่�งเป็นิร้ปธุรรมแลิะส�ม�รถึผลิักดำันิ
จนิเกิดำก�รขัับเคำลิ่่อุนิส้่นิโยบ�ยขัอุงประเทศ

 ปัจัจัุบัันัองค์์กรภาค์ธุุรกิจัได้เข้ามีามีีบัทบัาท
สืำค์ัญในัการร่วัมีเป็นัสื่วันัหนัึ�งของการขับัเค์ลื�อนั
การพื่ัฒนัาอย่างยั�งยืนัในัมิีติต่าง	 ๆ	 ทั�งด้านั
เศรษฐกิจั	สัืงค์มี	และสืิ�งแวัดล้อมี	นับััไดว้ัา่การปรับั
เปลี�ยนัรูปแบับัการดำเนิันัธุุรกิจัดังกล่าวัเป็นัการ
ตอบัสืนัองนัโยบัายของภาค์รัฐในัการขับัเค์ลื�อนั
ประเทศไทยสืู่ค์วัามียั�งยืนัในัอนัาค์ต

 และด์้วัย่ค์วัามืร่วัมืม่ือกันอย่่างเข้มืแข็งของ
องค์์กรสมืาชิิก และการที่ำงานร่วัมืกันกับองค์์กร
พื่ันธุมืิตร TBCSD จึงเป็นผู้นำในการย่กระด์ับให้มื่
การด์ำเนินธุุรกิจที่่�ย่ั�งย่่นในวังกวั้างและสนับสนุน
ประเที่ศัไที่ย่ให้ก้าวัไปสู่สังค์มืค์าร์บอนต�ำและ 
การพื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่น โด์ย่ผลการด์ำเนินงาน
กิจกรรมืและโค์รงการที่่�ผ่านมืา TBCSD ได้์ร่วัมื 
ส่งเสริมืภาค์ธุุรกิจและเค์ร่อข่าย่ในการร่วัมืกันแก้ไข
ปัญหาและสร้างค์วัามืย่ั�งย่่นให้แก่ประเที่ศั
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สร่ปผลิก�รดำำ�เนิินิง�นิ TBCSD ปี 2564

Plastic	Waste

PM2.5

โค์รงการ	Eco	Digiclean	Klongtoei
พื่ัฒนาโมืเด์ลการจัด์การขย่ะพื่ลาสติกในชิุมืชินเมื่องแบบค์รบวังจร ซึ�งผลด์ำเนินการสามืารถพื่ัฒนา
ได์้ 4 โมืเด์ล ค์่อ ห้างสรรพื่สินค์้า โรงแรมื โรงพื่ย่าบาล และอาค์ารสำนักงาน โด์ย่จากการที่ด์ลองใชิ้
โมืเด์ลที่ั�ง 4 สามืารถนำพื่ลาสติกใชิ้แล้วักลับมืาใชิ้ประโย่ชิน์ได์้มืากขึ�นรวัมืแล้วักวั่า 7,000 กิโลกรัมื
พื่ร้อมืได์้จัด์ที่ำ “ค์ู่มื่อการจัด์การขย่ะสำหรับองค์์กร” สำหรับเผย่แพื่ร่ให้กับหน่วัย่งานที่่�สนใจนำไป
ปรับใชิ้

การสร้างค์วัามืรู้ ค์วัามืเข้าใจเก่�ย่วักับสาเหตุ ผลกระที่บ และแนวัที่างการป้องกันและการแก้ปัญหา 
PM2.5 รวัมืที่ั�ง บที่บาที่ของภาค์ส่วันต่าง ๆ ในการร่วัมืป้องกันและแก้ไขปัญหา

กำหนด์มืาตรการที่่�สมืาชิิก TBCSD ด์ำเนินการเพื่่�อร่วัมืแก้ไขปัญหา PM2.5

นำเสนอข้อค์ิด์เห็นเชิิงนโย่บาย่ภาพื่รวัมืในการขับเค์ล่�อนการแก้ไขปัญหา PM2.5 แบบค์รบวังจร                    
ที่ั�งมืาตรการเร่งด์่วัน มืาตรการระย่ะกลางและมืาตรการระย่ะย่าวั

โค์รงการ	“Rayong	Less-Waste”
การต่อย่อด์ค์วัามืสำเร็จจากโค์รงการระย่องโมืเด์ล ซึ�ง PPP Plastics และจังหวััด์ระย่องได์้ร่วัมืกับ 
18 อปที่. สร้างโมืเด์ลการจัด์การขย่ะและพื่ลาสติกใชิ้แล้วัในระด์ับชิุมืชิน โด์ย่ในปี 2562 และ 2563 
สามืารถเพื่ิ�มืปริมืาณ์พื่ลาสติกสะอาด์ที่่�นำกลับไปใชิ้ประโย่ชิน์ได์้มืากกวั่า 700 ตัน

โค์รงการ	“มีือวัิเศษ	x	วันั”
เริ�มืด์ำเนินงานตั�งแต่วัันที่่� 5 มืิถุนาย่น พื่.ศั. 2563 จนถึงปัจจุบัน ได์้รับปริมืาณ์น�ำหนักเศัษพื่ลาสติก
ที่่�เก็บรวับรวัมืได้์ที่ั�งโค์รงการจำนวัน 22,944 กโิลกรัมื ซึ�งจากการด์ำเนินงานโค์รงการฯ สามืารถช่ิวัย่
ลด์ภาวัะโลกร้อน ค์ำนวัณ์ลด์ CO

2
 Emission ได์้ 19,938 กิโลกรัมื (ข้อมืูล ณ์ เด์่อนกรกฎาค์มื 2564)

โค์รงการ	Siam	Pieces
เพื่่�อสรา้งตน้แบบการจดั์การขย่ะพื่ลาสตกิอย่า่งย่ั�งย่น่ ตามืแนวัค์ดิ์เศัรษฐกจิหมืนุเวัย่่น อนัจะนำไปสู่
การพื่ัฒนาแบบแผนธุุรกิจ (Business Model) ตลอด์ห่วังโซ่ธุุรกิจ พื่ร้อมืสร้างโมืเด์ลศัูนย่์ค์ัด์แย่กที่่�มื่
ศักัย่ภาพื่ในการจดั์เกบ็ขย่ะพื่ลาสตกิที่กุประเภที่ บนพื่่�นที่่�ศันูย่ก์ลางแหง่ธุรุกจิค์า้ปลก่ของประเที่ศัไที่ย่ 
ได้์แก่ สย่ามืพื่ารากอน สย่ามืเซ็นเตอร์ และสย่ามืดิ์สคั์ฟเวัอร่� รวัมืถึง การคั์ด์แย่กประเภที่วััสดุ์ที่่�
สามืารถนำไปเข้ากระบวันการร่ไซเค์ิลและอ่�น ๆ ได์้ 

ต้นัแบับัโมีเดล
เศรษฐกิจัหมีุนัเวัียนั



Climate	Change

Electronic	Waste

Biodiversity

Youth	In	Charge

COVID-19

การมืุ่งไปสู่ค์าร์บอนสุที่ธุิเป็นศัูนย่์ Net Zero Emission หร่อ Carbon Neutrality ในอนาค์ต

องค์์กรสมืาชิิก TBCSD ได้์เข้าร่วัมืเป็นส่วันหนึ�งในโค์รงการ “ค์นไที่ย่ไร้ E-Waste” ซึ�งได์้จัด์เป็น
โค์รงการหนึ�งภาย่ใต ้Area-based Project/Program ของ TBCSD ในการด์ำเนินงานด์า้นการจัด์การ
ขย่ะอิเล็กที่รอนิกส์ (E–Waste) อย่่างถูกวัิธุ่ อันเป็นการแสด์งถึงพื่ลังค์วัามืร่วัมืมื่อของกลุ่มืสมืาชิิก 
TBCSD  โด์ย่การเข้าร่วัมืเป็นจุด์ Drop Point ในการรวับรวัมืขย่ะอิเล็กที่รอนิกส์ (E–Waste) จำนวัน 
5 ประเภที่ ภาย่ในองค์ก์รของสมืาชิกิที่ั�งในพื่่�นที่่�กรงุเที่พื่ฯ ปริมืณ์ฑ์ล และต่างจงัหวัดั์ ซึ�งจะมืร่วับรวัมื
ข้อมืูลและราย่งานผลอย่่างเป็นระบบ

โค์รงการ Bio-Diversity Network Alliance (B-DNA)  ได์้จัด์เป็นโค์รงการหนึ�งภาย่ใต้ Area-based 
Project/Program ของ TBCSD เพื่่�อรว่ัมืกันสรา้งค์วัามืรว่ัมืม่ือของภาค์เอกชินในการอนรุกัษ์ธุรรมืชิาติ
และสิ�งแวัด์ลอ้มืในประเที่ศัไที่ย่ พื่ร้อมืสง่เสรมิืค์วัามืหลากหลาย่ที่างชิว่ัภาพื่ อนัเปน็ค์วัามืเชิ่�อมืโย่งที่่�
สอด์ค์ล้องไปกับเป้าหมืาย่การพื่ัฒนาที่่�ย่ั�งย่่นแห่งสหประชิาชิาติ (SDGs)

TBCSD ได์้เข้าร่วัมืเป็นส่วันหนึ�งในการขับเค์ล่�อนพื่ัฒนาศัักย่ภาพื่เย่าวัชินไที่ย่เพื่่�ออนาค์ต ผ่านการ
เขา้รว่ัมืกบัแพื่ลตฟอร์มื Youth In Charge ในฐานะที่่� TBCSD ได้์รบัเปน็หนว่ัย่งานหลักในการด์ำเนิน
งานขับเค์ล่�อนในด้์านสิ�งแวัด์ล้อมืของโค์รงการฯ ซึ�งจดุ์เริ�มืต้นเล็ก ๆ  สูก่า้วัที่่�ย่ิ�งใหญ่ในการดึ์งเอาพื่ลัง
ของภาค์รัฐและภาค์เอกชิน มืาร่วัมืกับพื่ลังของเย่าวัชินค์นรุน่ใหม่ื เพื่่�อพัื่ฒนาประเที่ศัของเราไปสูก่าร
พื่ัฒนาที่่�ย่ั�งย่่น

TBCSD ร่วัมืบริจาค์สิ�งของเค์ร่�องใชิ้ที่่�มื่ค์วัามืจำเป็นในการป้องกันและค์วับค์ุมืการแพื่ร่ระบาด์เชิ่�อ
ไวัรัส COVID-19 

บริจาค์สิ�งของเค์ร่�องใชิ้ ให้แก่ จังหวััด์สมืุที่รสาค์ร มืูลค์่ารวัมื 200,000 บาที่ 

บริจาค์สิ�งของเค์ร่�องใชิ้ให้โรงพื่ย่าบาลสนามื จำนวัน 6 แห่ง  ได์้แก่ 1) โรงพื่ย่าบาลธุรรมืศัาสตร์
เฉลิมืพื่ระเก่ย่รติ จังหวััด์ปทุี่มืธุาน่ 2) โรงพื่ย่าบาลชิลบุร่ จังหวััด์ชิลบุร่ 3) โรงพื่ย่าบาลศัร่สะเกษ 
จังหวััด์ศัร่สะเกษ 4) โรงพื่ย่าบาลหัวัหิน จังหวััด์ประจวับค์่ร่ขันธุ์ 5) โรงพื่ย่าบาลปราณ์บุร่ จังหวััด์
ประจวับค์ร่ข่นัธุ ์และ 6) โรงพื่ย่าบาลมืหาราชินค์รราชิสม่ืา จงัหวัดั์นค์รราชิสม่ืา มืลูค์า่รวัมื 400,000 
บาที่ 

บริจาค์สิ�งของในการจัด์ที่ำชิุด์ Home Isolation Set ให้แก่ สำนักงานกองทีุ่นสนับสนุนการสร้าง
เสริมืสุขภาพื่ (สสส.) มืูลค์่ารวัมื 50,000 บาที่ 

การกำหนด์เป้าหมืาย่ มืาตรการและกรอบกิจกรรมืที่่�ภาค์ธุุรกิจสามืารถด์ำเนินการร่วัมืกันเพื่่�อ
สนับสนุนการขับเค์ล่�อนองค์์กรสู่ต้นแบบธุุรกิจค์าร์บอนต�ำและย่ั�งย่่น (Low Carbon and Sustain-
able Business)

การสร้างค์วัามืรู้ ค์วัามืเข้าใจในการด์ำเนินงานของภาค์ส่วันต่าง ๆ เพื่่�อร่วัมืกันขย่าย่ผลและผลักด์ัน
ระด์บันโย่บาย่ของประเที่ศั อนัเป็นการแสด์งออกถงึพื่ลงัจากการรวัมืตวััขององค์ก์รภาค์ธุรุกจิในการ
ขับเค์ล่�อนสู่สังค์มืค์าร์บอนต�ำ

18 TBCSD Sustainable Development 2021
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 ก�รขัับเคำลิ่่อุนิง�นิหลิัก TBCSD

ฝุุ่�นัละอองขนัาดไมี่เกินั	2.5	ไมีค์รอนั	(PM2.5)
 TBCSD มื่ค์วัามืมืุ่งมืั�นในการเป็นส่วันหนึ�งของ
การร่วัมืแก้ไขปัญหาด์้านสิ�งแวัด์ล้อมืของประเที่ศั 
(Country Issue) และของโลก ซึ�งปญัหา PM2.5 ถ่อ
ได์้วั่าเป็นปัญหาที่่�สำค์ัญของประเที่ศัไที่ย่ที่่�มื่ผลกระ
ที่บต่อสิ�งแวัด์ล้อมื สุขภาพื่ เศัรษฐกิจและสังค์มื ใน
วังกวั้าง TBCSD จึงเด์ินหน้าขับเค์ล่�อนงานเพื่่�อร่วัมื
แก้ปัญหาน่�อย่่างเป็นรูปธุรรมื ที่ั�งการกำหนด์
มืาตรการที่่�สามืารถด์ำเนินการได์้ภาย่ในบริษัที่ของ
องค์์กรสมืาชิิก TBCSD และการประสานค์วัามืร่วัมื
มือ่กับองค์ก์รพัื่นธุมิืตรและภาค์ส่วันอ่�น ๆ  ท่ี่�เก่�ย่วัข้อง
กับการร่วัมืแก้ไขปัญหา PM2.5 โด์ย่กิจกรรมืของ 
TBCSD เพื่่�อร่วัมืแก้ปัญหาด์ังกล่าวัน่� ได์้แก่
  ด์ำเนินงานร่วัมืกับผู้เชิ่�ย่วัชิาญเพื่่�อวัิเค์ราะห์
สาเหตุของ PM2.5 แนวัที่างการลด์ PM2.5 จาก
แหล่งกำเนิด์ รวัมืถึงแนวัที่างการป้องกันผลกระที่บ
จาก PM2.5 ต่อสุขภาพื่และการด์ำเนินชิ่วัิตประจำ
วััน พื่ร้อมืที่ั�งส่�อสารประชิาสัมืพื่ันธุ์และสร้างค์วัามืรู้

ค์วัามืเข้าใจแก่สมืาชิิก TBCSD และประชิาชินที่ั�วัไป 
ถึงสาเหตุที่่�แที่้จริงและแนวัที่างการปฏิบัติที่่�ถูกต้อง
	   นำองค์์ค์วัามืรู้และประสบการณ์์ของ 
ภาค์ส่วันต่าง ๆ มืาพื่ัฒนาเป็นข้อเสนอแนะเก่�ย่วักับ
มืาตรการแกไ้ขปญัหา และลด์ผลกระที่บจาก PM2.5 
ที่ั�งสำหรับสมืาชิิก TBCSD และบุค์ค์ลที่ั�วัไป และ
เสนอแนะมืาตรการสำหรับภาค์รัฐและหน่วัย่งานที่่�
เก่�ย่วัข้อง ที่ั�งมืาตรการระย่ะสั�น ระย่ะกลางและระย่ะ
ย่าวั เพื่่�อนำไปสู่การผลกัด์นันโย่บาย่ที่่�เหมืาะสมืและ
เป็นธุรรมืกับทีุ่กภาค์ส่วัน และนำไปสู่การปฏิบัติ
อย่่างเป็นรูปธุรรมืต่อไป 
	   และนอกจากน่� ย่ังได้์เก็บรวับรวัมืและ
วัิเค์ราะห์ข้อมืูลอย่่างเป็นระบบ เพื่่�อประมืาณ์การ 
Contribution และ Impacts ของมืาตรการต่าง ๆ 
ท่ี่�สมืาชิิก TBCSD ด์ำเนินการเองโด์ย่สมัืค์รใจโด์ย่
เฉพื่าะในชิ่วังวัิกฤตท่ี่�ค์่า PM2.5 ในอากาศัเกินค์่า
มืาตรฐาน เพื่่�อจะราย่งานผลให้สมืาชิิกและสังค์มืได์้
รับที่ราบ และเป็นต้นแบบในการขับเค์ล่�อนแก้ไข
ปญัหา PM2.5 ตอบสนองตามืนโย่บาย่และมืาตรการ
ของประเที่ศั
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ขยะพื่ลาสืติก	(Plastic	Waste)
 ขย่ะพื่ลาสติก  ถ่อวั่ า
ปัญหาสำค์ัญที่ั�งระด์ับประเที่ศั
และระดั์บโลกในปัจจุบัน โด์ย่
ภาค์ธุุรกิจไที่ย่ได้์เล็งเห็นถึง
ค์วัามืสำคั์ญในการแก้ไขปัญหา
ขย่ะพื่ลาสตกิ TBCSD จงึได์ร้ว่ัมื

มื่อกับสภาอุตสาหกรรมืแห่งประเที่ศัไที่ย่ ก่อตั�ง 
“โค์รงการค์วัามืร่วัมืมื่อภาค์รัฐ ภาค์เอกชิน ภาค์
ประชิาสังค์มื เพื่่�อจัด์การพื่ลาสติกและขย่ะอย่่าง
ย่ั�งย่น่” หรอ่ PPP Plastics ขึ�น เม่ื�อวันัที่่� 5 มืถินุาย่น 
2561 

 ที่่�ผา่นมืา นำโด์ย่ TBCSD และสภาอตุสาหกรรมื
แห่งประเที่ศัไที่ย่ พื่ร้อมืด้์วัย่ภาค์่เค์ร่อข่าย่ทัี่�งภาค์
ธุุรกิจ ภาค์ประชิาสังค์มื สถาบันการศึักษา และ
หน่วัย่งานราชิการ ที่่�เก่�ย่วัข้อง ซึ�งในปี 2564 PPP 
Plastics ได์ด้์ำเนนิการมืาอย่า่งตอ่เน่�องจนกา้วัเขา้สู่
ปีที่่� 4 โด์ย่มื่เป้าหมืาย่หลัก “เพื่่�อสนับสนุนการขับ
เค์ล่�อน Roadmap การจดั์การขย่ะพื่ลาสตกิ เพื่่�อให้
บรรลเุปา้หมืาย่ที่่�จะลด์ปรมิืาณ์ขย่ะพื่ลาสตกิในที่ะเล
ไที่ย่ไมื่ต�ำกวั่าร้อย่ละ 50 ภาย่ในปี  2570”  
บนพื่่�นฐานของการจัด์การขย่ะอย่่างย่ั�งย่่นและตามื
หลกัการเศัรษฐกจิหมืนุเวัย่่น (Circular Economy) 
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ผลการดำเนัินังานักิจักรรมี/โค์รงการภายใต้	 
PPP	Plastics
 การพื่ัฒนัาโมีเดลเศรษฐกิจัหมีุนัเวัียนั	 
(Infrastructure)
	  ค์ลองเตย	Model
 PPP Plastics ร่วัมืกับกรุงเที่พื่มืหานค์ร พื่ัฒนา
โมืเด์ลการจัด์การขย่ะพื่ลาสติกในชิุมืชินเมื่อง 
แบบค์รบวังจร โด์ย่ได้์เล่อกเขตค์ลองเตย่เป็นพื่่�นที่่�
นำร่อง เน้นให้ค์วัามืสำค์ัญ 3 ด์้าน ค์่อ 

 โด์ย่ปัจจุบันมื่ ด์ร. วัิจารย่์ สิมืาฉาย่า ในฐานะ
เลขาธุิการ TBCSD ด์ำรงตำแหน่งเป็นประธุาน  
PPP Plastics และมื่สถาบันสิ�งแวัด์ล้อมืไที่ย่ 
ที่ำหน้าที่่�เป็นเลขานุการ PPP Plastics ซึ�งปัจจุบัน 
PPP Plastics มื่องค์์กรที่่�เป็นผู้นำด์้านการกำหนด์
นโย่บาย่และกิจกรรมืที่่�เก่�ย่วัเน่�องกับการจัด์การ
พื่ลาสตกิของประเที่ศัไที่ย่เขา้รว่ัมืเปน็ภาค์เ่ค์รอ่ขา่ย่
จำนวันกวั่า 41 องค์์กร
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    1.การออกแบบวัางระบบและพื่ัฒนาโค์รงสร้าง
พื่่�นฐานเพ่ื่�อรองรับการจัด์การขย่ะพื่ลาสติกตั�งแต่
ต้นที่างไปจนถึงโรงงานร่ไซเค์ิล 2.การศัึกษา
พื่ฤติกรรมืผู้บริโภค์ และแรงจูงใจของค์นใน Value 
Chain เพื่่�อกระตุ้นการคั์ด์แย่กและจัด์เก็บขย่ะ
พื่ลาสติกเข้าสูร่ะบบ และ 3.การใช้ิเค์ร่�องมือ่ด์จิติอล
เข้ามืามื่ส่วันชิ่วัย่เพื่่�อพื่ัฒนาเป็นโมืเด์ลธุุรกิจของ
ระบบจัด์การขย่ะในสังค์มืเม่ืองท่ี่�มื่ประสิที่ธิุภาพื่ 
ค์ลองเตย่โมืเด์ลจะเป็นตน้แบบการจดั์การขย่ะใหก้บั
ชิุมืชินเมื่องอ่�น ๆ ได์้ที่ั�วัประเที่ศั
	  ระยอง	Model
 Rayong Model เป็นการประสานค์วัามืร่วัมืม่ือ
ของชิมุืชิน โรงเรย่่น หน่วัย่งานภาค์รัฐภาย่ในจงัหวัดั์
ระย่อง และผู้ประกอบการในเค์ร่อข่าย่ของ PPP 

Plastics รวัมืถึงห้างร้านต่าง ๆ และผู้ประกอบการ
ร่ไซเค์ิล มื่จุด์ประสงค์์หลักในการสร้างต้นแบบการ
จัด์การพื่ลาสติกและขย่ะแบบย่ั�งย่่น โด์ย่เสริมืสร้าง
ค์วัามืรู้ค์วัามืเขา้ใจเร่�องพื่ลาสตกิและการจดั์การขย่ะ
แบบย่ั�งย่น่ ซึ�งเป็นการบูรณ์าการแบบค์รบวังจร โด์ย่
เริ�มืต้นที่่�ประชิาชินที่ำการแย่กขย่ะตั�งแต่ระด์ับค์รัวั
เร่อนโด์ย่เฉพื่าะพื่ลาสติกสะอาด์ เพ่ื่�อรวับรวัมืเข้า
ระบบรไ่ซเคิ์ลและนำมืาเปน็ผลติภณั์ฑ์ท์ี่่�มืม่ืลูค์า่เพื่ิ�มื
มืากขึ�น
  โค์รงการ	มีือวัิเศษ	ค์ูณ	วันั
 เป็นค์วัามืร่วัมืมื่อระหว่ัาง PPP Plastics กับ
โค์รงการวัน ร่วัมืกับกระที่รวังที่รัพื่ย่ากรธุรรมืชิาติ
และสิ�งแวัด์ล้อมื ห้างร้านต่าง ๆ และผู้ประกอบการ
รไ่ซเคิ์ล มืจุ่ด์ประสงค์ห์ลักเพื่่�อสนับสนุนนโย่บาย่ของ
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ภาค์รัฐท่ี่�จะนำพื่ลาสติกเป้า
หมืาย่กลับมืาใช้ิประโย่ชิน์ให้ได์้ 
100% ภาย่ในปี พื่.ศั. 2570 โด์ย่
รณ์รงค์ใ์หป้ระชิาชินค์ดั์แย่กขย่ะ
ตั� ง แต่ ต้ นที่ า ง  โ ด์ย่ เ ฉพื่าะ
พื่ลาสติกสะอาด์ โด์ย่นำถุงและ

บรรจุภัณ์ฑ์์ฟิล์มืพื่ลาสติก ที่่�สะอาด์ แห้ง และย่่ด์ได์้ 
มืาส่งค์่นที่่�จุด์ Drop Point เพื่่�อรวับรวัมืเข้าระบบ
ร่ไซเคิ์ลและนำมืาผลิตเป็นผลิตภัณ์ฑ์์ใหมื่ เช่ิน  
ถุงพื่ลาสติกชินิด์หนา กระถางต้นไมื้และผลิตภัณ์ฑ์์
พื่ลาสติกตกแต่งอ่�น ๆ เป็นต้น ตามืหลักการ
เศัรษฐกิจหมืุนเวั่ย่น (Circular Economy)
  โค์รงการ	 Siam	 Pieces	 :	 สืร้างโมีเดล
จััดการขยะพื่ลาสืติกอย่างยั�งยืนั
 บริษัที่ สย่ามืพื่ิวัรรธุน์ จำกัด์ ร่วัมืกับ สถาบัน
พื่ลาสติก จุฬาลงกรณ์์มืหาวัิที่ย่าลัย่ PPP Plastics 
กลุม่ืบริษัที่ ด์าวั ประเที่ศัไที่ย่ และเค์รอ่ข่าย่พื่นัธุมืติร 
เด์นิหน้าโค์รงการ Siam Pieces  โด์ย่มืว่ัตัถุประสงค์์

เพื่่�อที่่�จะพัื่ฒนาแบบแผนธุรุกิจในการนำพื่ลาสติกใชิ้
แล้วัทีุ่กชินิด์กลับสู่กระบวันการร่ไซเค์ิลอย่่างมื่
ประสิที่ธุิภาพื่ พื่ร้อมืสร้างโมืเด์ลศัูนย่์ค์ัด์แย่กที่่�มื่
ศักัย่ภาพื่ในการจดั์เกบ็ขย่ะพื่ลาสตกิที่กุประเภที่ บน
พื่่�นที่่�ศูันย์่กลางแห่งธุุรกิจค้์าปล่กของประเที่ศัไที่ย่ที่่�
ประกอบด์้วัย่ 3 ศัูนย่์การค์้าระด์ับโลก ได์้แก่  
สย่ามืพื่ารากอน สย่ามืเซ็นเตอร์ และสย่ามืด์ิสค์ัฟ 
เวัอร่� รวัมืถึง การค์ัด์แย่กประเภที่วััสด์ุที่่�สามืารถนำ
ไปเข้ากระบวันการร่ไซเค์ิลและอ่�น ๆ ได์้ ตลอด์จน
เพื่่�อส่งต่อแนวัคิ์ด์ในการใช้ิชิ่วิัตให้ผู้ค์นในสังค์มืร่วัมื
กันตระหนักถึงค์วัามืสำค์ัญของวัิกฤตขย่ะพื่ลาสติก
ในปัจจุบนัท่ี่�ทุี่กค์นมิือาจมืองข้ามื ซึ�งจะเป็นแนวัที่าง
สำค์ัญท่ี่�จะช่ิวัย่ขับเค์ล่�อนให้เกิด์วััฏจักรของการ
บริหารจัด์การพื่ลาสติกใชิ้แล้วัอย่่างย่ั�งย่่นได์้อย่่าง
แที่้จริง 
 ที่่�ผ่านมืา TBCSD มื่บที่บาที่สำคั์ญในแก้ไข
ปัญหาขย่ะพื่ลาสติกของประเที่ศัไที่ย่ ผ่านโค์รงการ 
PPP Plastics ที่ั�งในเชิงิระดั์บนโย่บาย่และการปฏิบตัิ 
ด์ังน่�

 

 • การร่วัมืกำหนด์มืาตรการและนโย่บาย่ที่่�
เก่�ย่วัขอ้งกบัการจดั์การขย่ะพื่ลาสตกิและกำหนด์ตวัั
ชิ่� วัั ด์  โด์ย่ ร่วัมืเ ป็นค์ณ์ะที่ำงานภาย่ใ ต้ค์ณ์ะ
อนุกรรมืการบริหารจัด์การขย่ะพื่ลาสติกและขย่ะ
อเิลก็ที่รอนกิสท์ี่่�รฐับาลตั�งขึ�น เพ่ื่�อตดิ์ตามืการด์ำเนนิ
นโย่บาย่ โด์ย่ที่ำงานอย่่างใกล้ชิิด์กับหน่วัย่งานรัฐ
และหน่วัย่งานอ่�น ๆ ที่่�เก่�ย่วัข้อง
 • การผลักด์ันให้เกิด์การจัด์การพื่ลาสติกแบบ
ค์รบวังจรผ่านโค์รงการนำร่อง ค์ลองเตย่ Model 
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และ ระย่อง Model และ ตั�งจุด์รับพื่ลาสติกเป้า
หมืาย่จำนวัน 12 ประเภที่ เก่อบ 200 จุด์ ผ่าน
โค์รงการ มื่อวัิเศัษ ค์ูณ์ วัน เพื่่�อรับพื่ลาสติกสะอาด์
นำกลับไปร่ไซเค์ิลตามืหลักการเศัรษฐกิจหมืุนเวั่ย่น 
(Circular Economy) 

 • การส่งเสริมืการใชิ้นวััตกรรมืและเที่ค์โนโลย่่
ในการจัด์การขย่ะพื่ลาสติกอย่า่งย่ั�งย่น่และปลอด์ภัย่
ผ่านโค์รงการนำร่องเพื่่�อเป็น Solutions ในการ
แก้ไขปัญหาอย่่างย่ั�งย่่น เชิ่น ถนนพื่ลาสติก
 •  การรวับรวัมืและวัเิค์ราะหข์อ้มืลูเก่�ย่วักบัขย่ะ
พื่ลาสตกิเพ่ื่�อการพื่ฒันาฐานข้อมืลู Plastic Materi-
al Flow ที่่�ใชิ้เป็น Science Based Information 
ในการกำหนด์และติด์ตามืนโย่บาย่ 
 • การส่งเสริมืการสร้างค์วัามืรู้ค์วัามืเข้าใจ ถึง
การลด์ ละ เลิกการใช้ิพื่ลาสติก การคั์ด์แย่กขย่ะท่ี่�
ต้นที่างและการจัด์การขย่ะอย่่างย่ั�งย่่น และได์้ร่วัมื
เปน็สว่ันหนึ�งในการพื่ฒันาหลกัสตูร Circular Econ-
omy สำหรับอุด์มืศึักษา ในทุี่กมืหาวิัที่ย่าลัย่ที่ั�วั
ประเที่ศัไที่ย่
 • การระด์มืค์วัามืร่วัมืมื่อจากภาค์ส่วันต่าง ๆ 
และทีุ่นด์ำเนินกิจกรรมืทัี่�งจากภาย่ในประเที่ศัและ
ตา่งประเที่ศัเพื่่�อสนับสนุนการที่ำกิจกรรมืที่่�เก่�ย่วัขอ้ง



ในิเว่ทีโลิก COP26 ท่�นินิ�ยกรัฐมนิตรีขัอุงประเทศไทยไดำ้
ร่ว่มกล่ิ�ว่ถ้ึอุยแถึลิงว่่� “ประเทศไทยจะยกระดัำบก�รแก้
ปัญห�สภ�พภ้มิอุ�ก�ศอุย่�งเต็มที่ แลิะดำ้ว่ยท่กว่ิถึีท�ง  
เพ่่อุให้ประเทศไทยบรรล่ิเป้�หม�ยคำว่�มเป็นิกลิ�งท�ง

คำ�ร์บอุนิภ�ยในิปี 2050 แลิะบรรลิ่เป้�หม�ยก�รปลิ่อุยก๊�ซเร่อุนิกระจกส่ทธุิเป็นิ 
ศ้นิย์ภ�ยในิปี 2065 ดำ้ว่ยก�รสนิับสนิ่นิท�งดำ้�นิก�รเงินิแลิะเทคำโนิโลิยี อุย่�งเต็มที่
แลิะเท่�เทียมรว่มถึึงก�รเสริมสร้�งขีัดำคำว่�มส�ม�รถึจ�กคำว่�มร่ว่มม่อุระหว่่�ง
ประเทศแลิะกลิไกภ�ยใต้กรอุบอุนิ่สัญญ� แลิะเช่่ิอุม่ันิว่่�ประเทศไทยจะส�ม�รถึ 

ยกระดำบั NDC ขัอุงประเทศขัึน้ิเป็นิรอุ้ยลิะ 40 ไดำ ้จะทำ�ใหก้�รปลิอุ่ยก�๊ซเร่อุนิกระจก
ส่ทธุิขัอุงไทยเป็นิ 0 ไดำ้ภ�ยในิปี 2050”
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การเปลี�ยนัแปลงสืภาพื่ภูมีิอากาศ	 (Climate	
Change)
 การเปล่�ย่นแปลงสภาพื่ภูมืิอากาศั (Climate 
Change) เปน็ประเด์น็ปัญหาสิ�งแวัด์ลอ้มืสำค์ญัของ
ประเที่ศัและของโลกที่่� TBCSD ในฐานะเค์ร่อข่าย่
ธุรุกจิด์า้นการพื่ฒันาอย่า่งย่ั�งย่น่ที่่�ใหญท่ี่่�สดุ์เค์รอ่ขา่ย่
หนึ�งของประเที่ศั Commit ที่่�จะร่วัมืขับเค์ล่�อน
ประเด็์น Climate Change อย่่างเป็นรูปธุรรมื  
โด์ย่ร่วัมืม่ือกับหน่วัย่งานที่่�เก่�ย่วัข้อง เพื่่�อกำหนด์ 
Climate Action ให้ชิัด์เจน โด์ย่การกำหนด์เป้า
หมืาย่ มืาตรการและกรอบกิจกรรมืท่ี่�ภาค์ธุุรกิจ
สามืารถด์ำเนินการร่วัมืกันเพื่่�อสนับสนุนการขับ
เค์ล่�อนองค์์กรสูธุ่รุกิจตน้แบบด์า้นค์วัามืย่ั�งย่น่ (Low 
Carbon Business) พื่รอ้มืที่ั�ง การสร้างค์วัามืรู ้ค์วัามื
เขา้ใจในการด์ำเนินงานของภาค์ส่วันตา่ง ๆ  เพื่่�อร่วัมื
กันขย่าย่ผลและผลักด์ันระด์ับนโย่บาย่ของประเที่ศั 
อันเป็นการแสด์งออกถึงพื่ลังจากการรวัมืตัวั 
ขององค์์กรภาค์ธุุรกิจในการขับเค์ล่�อนสู่สังค์มื
ค์าร์บอนต�ำ
 • ร่วัมืมื่อกับหน่วัย่งานหลักของประเที่ศัที่่�
เก่�ย่วัข้องกับ Climate Change ได์้แก่ สำนักงาน
นโย่บาย่และแผนที่รัพื่ย่ากรธุรรมืชิา ติและ 
สิ�งแวัด์ล้อมื และองค์์การบริหารจัด์การก๊าซเร่อน
กระจก (องค์์การมืหาชิน) ในการวัิเค์ราะห์ข้อมืูล

กิจกรรมืที่่�เก่�ย่วัข้องกับ Climate Change ของ
องค์์กรสมืาชิิก Best Practices และประเมืิน
ศัักย่ภาพื่ที่่�มื่เพื่่�อกำหนด์กรอบ ที่ิศัที่าง มืาตรการ
และกิจกรรมื ที่่�ภาค์ธุุรกิจสามืารถมื่ส่วันร่วัมืในการ
ด์ำเนนิการเพื่่�อ Achieve เปา้หมืาย่ที่่�ประเที่ศัไที่ย่ได์้
กำหนด์ไวั้ 
 • วัางแผนการด์ำเนินงานสำหรับภาค์ธุุรกิจที่ั�ง
แผนระย่ะสั�น ระย่ะกลาง และระย่ะย่าวั เพ่ื่�อให้
องค์์กรสมืาชิิกของ TBCSD สามืารถด์ำเนินการร่วัมื
กัน เพื่่�อสนับสนุนการด์ำเนินงานด้์าน Climate 
Change ของประเที่ศัไที่ย่ และเป็นต้นแบบสำหรับ
ธุุรกิจอ่�น ๆ รวัมืที่ั�ง การราย่งานผลอย่่างเป็นระบบ
 • การจัด์อบรมืถ่าย่ที่อด์องค์์ค์วัามืรูใ้ห้กบัองค์ก์ร
สมืาชิิก เพื่่�อสร้างค์วัามืเข้าใจในการร่วัมืขับเค์ล่�อน
ธุุรกิจและประเที่ศัให้บรรลุเป้าหมืาย่ที่่�เก่�ย่วัข้องกับ 
Climate Change ตามืบรบิที่ของแต่ละองค์ก์ร รวัมื
ที่ั�ง ส่งเสริมืกิจกรรมืต่าง ๆ  ที่่�ธุุรกิจสามืารถเด์ินหน้า
ขบัเค์ล่�อนไปได์อ้ย่า่งพื่รอ้มืกนั เชิน่ การใชิท้ี่รพัื่ย่ากร
อย่่างค์ุ้มืค่์าตามืหลักการเศัรษฐกิจหมุืนเวั่ย่น  
การอนุรักษ์ที่รัพื่ย่ากรป่าไมื้ และการส่งเสริมืให้
ชิมุืชินที่่�มืค่์วัามืเปราะบางตอ่การเปล่�ย่นแปลงสภาพื่
ภมูือิากาศัสามืารถรบัมือ่และบรรเที่าผลกระที่บจาก 
Climate Change ได์้
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ขยะอิเล็กทรอนัิกสื์	(Electronic	Waste)

 ปัจจุบันน่�ที่ั�วัโลกมื่ปริมืาณ์ขย่ะอิเล็กที่รอนิกส์
เพื่ิ�มืจำนวันขึ�นที่กุปีอย่า่งตอ่เน่�อง เน่�องจากอปุกรณ์์
อิเล็กที่รอนิกส์ได์้เข้ามืามื่บที่บาที่สำคั์ญในการใช้ิ
ช่ิวัิตประจำวััน รวัมืถึงการติด์ต่อส่�อสารและการ
ด์ำเนนิธุรุกจิ The Global E-Waste Monitor 2020 
มืหาวัิที่ย่าลัย่สหประชิาชิาติ (United Nation Uni-
versity, UNU) ราย่งานวัา่ขย่ะอเิลก็ที่รอนกิสเ์กดิ์ขึ�น
ทัี่�วัโลกมื่ปริมืาณ์มืากถึง 53.6 ล้านเมืตริกตันในปี 
2019 และจะมืป่รมิืาณ์ขย่ะอเิลก็ที่รอนกิสเ์พื่ิ�มืสงูขึ�น
ถึง 74.7 ล้านเมืตริกตันภาย่ในปี 2030 โด์ย่ที่วั่ป
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เอเชิย่่เป็นที่ว่ัปที่่�ผลิตขย่ะอิเล็กที่รอนิกส์สงูที่่�สุด์กว่ัา 
24.9 ล้านเมืตริกตัน ในปริมืาณ์ขย่ะที่ั�งหมืด์มื่เพื่่ย่ง
ร้อย่ละ 17.4 เพื่่ย่งเที่่านั�นที่่�ได์้รับการกำจัด์อย่่าง 
ถูกวัิธุ่ 
 เน่�องจากปัญหาด์ังกล่าวัน่�และ E-Waste จะ
ต้องมื่การบริหารจัด์การอย่่างถูกวัิธุ่เพื่่�อไมื่ให้มื่ 

ผลกระที่บต่อสิ�งแวัด์ล้อมื TBCSD จึงได้์ร่วัมื 
ขับเค์ล่�อนเพื่่�อแก้ไขปัญหาดั์งกล่าวัผ่านโค์รงการ 
“ค์นไที่ย่ไร้ E-Waste” โด์ย่ AIS อาสาในการรับ 
ขย่ะอิเล็กที่รอนิกส์และรวับรวัมืส่งเข้าสูก่ระบวันการ
รไ่ซเคิ์ลและกำจัด์อย่่างถูกวัธิุ ่เพื่่�อเป็นการหลก่เล่�ย่ง
ไ มื่ ใ ห้ ส า ร ป ร ะ ก อ บ ท่ี่� เ ป็ น อั น ต ร า ย่ จ า ก 
ขย่ะอิเล็กที่รอนิกส์หลุด์รอด์ออกไปสู่สิ�งแวัด์ล้อมื 
 โด์ย่องค์์กรสมืาชิิก TBCSD ได์้เข้าร่วัมืเป็นส่วัน
หนึ�งในโค์รงการ “ค์นไที่ย่ไร ้E-Waste” ซึ�งได์จ้ดั์เปน็
โค์รงการหนึ�งภาย่ใต้ Area-based Project/ 
Program ของ TBCSD ในการด์ำเนินงานด์้านการ
จัด์การขย่ะอิเล็กที่รอนิกส์ (E–Waste) อย่่างถูกวัิธุ่ 
อั น เป็นการแสด์งถึ งพื่ลั งค์วัามืร่ วัมืมื่ อของ 
กลุ่มืสมืาชิิก TBCSD  โด์ย่การเข้าร่วัมืเป็นจุด์ Drop 
Po int  ในการรวับรวัมืขย่ะอิ เล็ กที่รอนิกส์  

(E–Waste) จำนวัน 5 ประเภที่ 
ภาย่ในองค์ก์รของสมืาชิกิที่ั�งใน
พื่่�นที่่�กรุงเที่พื่ฯ ปริมืณ์ฑ์ล และ
ต่างจังหวััด์ ซึ�งจะมื่รวับรวัมื
ข้อมืูลและราย่งานผลอย่่าง 
เป็นระบบ

ค์วัามีหลากหลายทางชิี วัภาพื่	 
(Biodiversity)
 จากงานประชิุมืด์้านค์วัามืหลาก

หลาย่ที่างชิ่วัภาพื่และนิเวัศับริการ ระหวั่างรัฐบาล
เพ่ื่�อการกำหนด์แนวัที่างนโย่บาย่ (IPBES : Inter 
governmental Science-Policy Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Services) ซึ�งนำ
เสนอข้อมืูลเก่�ย่วักับสถานการณ์์ปัจจุบันของสิ�ง
แวัด์ล้อมืโลกเก่�ย่วักับวักิฤตแนวัโน้มืการสูญพื่นัธุข์อง
สิ�งมืช่ิว่ัติที่่�เรากำลงัเผชิญิอยู่ ่จากผลกระที่บของการ
เปล่�ย่นเปลงสภาพื่แวัด์ลอ้มืที่่�รนุแรง และการบรโิภค์
ที่่�มืากเกินค์วัามืจำเป็น TBCSD จึงได้์ร่วัมืผลักด์ัน
เร่�องการอนุรักษ์ค์วัามืหลากหลาย่ที่างชิ่วัภาพื่ ผ่าน
โค์รงการ Bio-Diversity Network Alliance 
(B-DNA) ซึ�งก่อตั�งขึ�นตั�งแต่ปี 2561 โด์ย่ค์วัามืร่วัมื
มื่อกับองค์์การระหวั่างประเที่ศัเพ่ื่�อการอนุรักษ์
ที่รพัื่ย่ากรธุรรมืชิาต ิ(IUCN) โตโย่ตา้และภาค์เอกชิน 
เพื่่�อสร้างค์วัามืร่วัมืมื่อของภาค์เอกชินไที่ย่ใน 
การอนุรักษ์ค์วัามืหลากหลาย่ที่างชิ่วัภาพื่
 โด์ย่โค์รงการ Bio-Diversity Network  
Alliance (B-DNA)  ได์้จัด์เป็นโค์รงการหนึ�งภาย่ใต้ 
Area-based Project/Program ของ TBCSD เพื่่�อ
ร่วัมืกันสร้างค์วัามืร่วัมืม่ือของภาค์เอกชินในการ
อนุรักษ์ธุรรมืชิาติและสิ�งแวัด์ล้อมืในประเที่ศัไที่ย่ 
พื่ร้อมืส่งเสริมืค์วัามืหลากหลาย่ที่างชิ่วัภาพื่ อันเป็น
ค์วัามืเ ช่ิ� อมืโย่งที่่� สอด์ค์ล้องไปกับเ ป้าหมืาย่ 
การพื่ัฒนาที่่�ย่ั�งย่่นแห่งสหประชิาชิาติ (SDGs) 
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พื่ัฒนัาศักยภาพื่เยาวัชินัไทย	เพื่ื�ออนัาค์ต
 TBCSD ได์้เข้าร่วัมืเป็นส่วันหนึ�งในการขับ
เค์ล่�อนพื่ฒันาศัักย่ภาพื่เย่าวัชินไที่ย่ เพื่่�ออนาค์ต ผา่น
การเขา้รว่ัมืกบั โค์รงการ“Youth in Charge/ SDGs 
in Action” ซึ�งจุด์เริ�มืต้นเล็ก ๆ สู่ก้าวัที่่�ย่ิ�งใหญ่ใน
การดึ์งเอาพื่ลังของภาค์รัฐและภาค์เอกชิน มืาร่วัมื
กับพื่ลังของเย่าวัชินค์นรุ่นใหมื่ เพื่่�อพื่ัฒนาประเที่ศั
ของเราไปสู่การพื่ัฒนาที่่�ย่ั�งย่่น โด์ย่โค์รงการ Youth 
In Charge เป็น Open Integrative Platform ที่่�
เปดิ์โอกาสใหเ้ย่าวัชินค์นรุน่ใหมืไ่ด์ม้ืารว่ัมืเรย่่นรู ้นำ
เสนอ และขบัเค์ล่�อนประเด์น็หรอ่วัาระสำค์ญัตา่ง ๆ  
ที่่�ม่ืผลกระที่บโด์ย่ตรงตอ่อนาค์ต โด์ย่เฉพื่าะอย่า่งย่ิ�ง 
เร่�องการพัื่ฒนาอย่่างยั่�งย่่นในมิืติต่าง ๆ (Sustain-
able Development Goals) โด์ย่มืผู่น้ำจากทุี่กภาค์
ส่วันร่วัมืให้การสนับสนุนในการขับเค์ล่�อนกิจกรรมื
ต่าง ๆ ซึ�ง TBCSD ได์้รับเป็นหน่วัย่งานหลักในการ
ด์ำเนินงานขับเค์ล่�อนในด์้านสิ�งแวัด์ล้อมื 

ภาค์ธุุรกิจัไทย	 (TBCSD)	 ร่วัมีขับัเค์ลื�อนัแก้ไข
ปัญหาวัิกฤตโค์วัิด-19

 เปน็ท่ี่�ที่ราบกนัด่์อยู่แ่ลว้ัว่ัา การแพื่ร่ระบาด์ของ 
COVID-19 ได์ส้รา้งปญัหาค์รั�งสำค์ญัใหก้บัประชิาชิน
ทัี่�วัทุี่กมืุมืของโลก ซึ�งการแพื่ร่ระบาด์ของไวัรัส 
ค์่อย่ ๆ ขย่าย่วังกว้ัางออกไปอย่่างต่อเน่�อง และ 
ที่วัค่์วัามืรุนแรงจนสง่ผลกระที่บอย่า่งมืหาศัาลไมืว่ัา่
จะเป็นระบบเศัรษฐกิจ สังค์มื การเม่ือง รวัมืไปถึง
วัิถ่ชิ่วัิตของผู้ค์น ซึ�งทีุ่กประเที่ศัที่ั�วัโลกกำลังหา
แนวัที่างการแก้ไขปัญหาดั์งกล่าวั เพื่่�อให้ย่ตุกิารแพื่ร่
ระบาด์ของไวัรัสโค์วิัด์-19 โด์ย่เร็วัท่ี่�สุด์ ย่ิ�งยุ่ติจบ
ปญัหาได์เ้รว็ัเที่า่ไรการสญูเสย่่กจ็ะนอ้ย่ลงตามืลำด์บั
โด์ย่องค์์กรสมืาชิิก TBCSD ล้วันแล้วัแต่เป็นภาค์
ธุรุกจิไที่ย่ที่่�รว่ัมืใหค้์วัามืชิว่ัย่เหลอ่และสนบัสนนุการ
ด์ำเนนิงานของภาค์สว่ันตา่ง ๆ  อนัเปน็การแสด์งออก
ถึงพื่ลังค์วัามืร่วัมืมื่อของภาค์ธุุรกิจไที่ย่ TBCSD ใน
การรว่ัมืกนัขบัเค์ล่�อนแกไ้ขปญัหาวักิฤต COVID-19 
ผา่นการด์ำเนนิงานในรปูแบบตา่ง ๆ  ตามืบรบิที่ของ
แต่ละองค์์กร 

เพ่่อุร่ว่มส่งกำ�ลิังใจแลิะช่ิว่ยสนิับสนิ่นิก�รทำ�ง�นิขัอุงเจ้�หนิ้�ที่แลิะ
บ่คำลิ�กรที่มีคำว่�มเกี่ยว่ขั้อุง เพ่่อุสนิับสนิ่นิก�รป้อุงกันิแลิะคำว่บคำ่ม
ก�รแพร่ระบ�ดำเช้่ิอุไว่รัส COVID-19 ทัง้นิี้ เพ่่อุร่ว่มเป็นิส่ว่นิหนิึ่ง

ในิก�รช่ิว่ยให้ประเทศไทยส�ม�รถึผ่�นิพ้นิว่ิกฤต
คำรัง้สำ�คำัญคำรัง้นิี้ไปให้ไดำ้อุย่�งเร็ว่ที่ส่ดำ



องค์์กรธุุรกิจยุุค์ใหม่่

Sustainable 
Growth Strategy :
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สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย่

     Sustainable Growth  
Strategy: อุงคำ์กรธุ่รกิจย่คำใหม่

 จากวัิกฤตการณ์์ด์้านที่รัพื่ย่ากรธุรรมืชิาติ  
สง่ผลกระที่บตอ่ระบบเศัรษฐกจิท่ี่�ตอ้งเผชิญิกบัค์วัามื
เส่�ย่งด์้านอุปที่านจากการขาด์แค์ลนวััตถุด์ิบในการ
ผลิตและปัญหามืลภาวัะของสิ�งแวัด์ล้อมื ที่ำให้เรา
ต้องหันมืาให้ค์วัามืสำค์ัญกับการใชิ้ประโย่ชิน์จาก
ที่รพัื่ย่ากรอย่า่งค์ุม้ืค์า่และเปล่�ย่นที่ศิัที่างการพื่ฒันา
ให้หันกลับมืาเน้นเร่�องของค์วัามืย่ั�งย่่น ซึ�งเป้าหมืาย่
การพื่ัฒนาที่่�ย่ั�งย่่น (Sustainable Development 
Goals : SDGs) และกรอบยุ่ที่ธุศัาสตร์ชิาติ 20 ปี 
(พื่.ศั. 2560 - 2579) ได์้มืุ่งเน้นการพื่ัฒนาในมืิติของ
เศัรษฐกจิ สงัค์มื และสิ�งแวัด์ลอ้มื ใหม้ืค่์วัามืเชิ่�อมืโย่ง
กัน โด์ย่การสร้างการเติบโตบนคุ์ณ์ภาพื่ช่ิวิัตท่ี่�เป็น
มืิตรกับสิ�งแวัด์ล้อมื การเร่งอนุรักษ์ฟ้�นฟูและสร้าง
ค์วัามืมืั�นค์งของฐานที่รัพื่ย่ากรธุรรมืชิาติและมืค่์วัามื
มัื�นค์งด้์านน�ำ การป้องกันผลกระที่บและส่งเสริมืการ
ปรบัตวััตอ่การเปล่�ย่นแปลงสภาพื่ภมูือิากาศัและภัย่
พื่ิบัติที่างธุรรมืชิาติ 

 นอกจากน่�ภาค์รัฐยั่งได้์ประกาศัให้นโย่บาย่การ
พื่ัฒนาเศัรษฐกิจ 3 มืิติ ได์้แก่ Bio Economy, Cir-
cular Economy และ Green Economy หรอ่ BCG 
เป็นวัาระแห่งชิาติ เป็นการเพื่ิ�มืมืูลค์่าที่างเศัรษฐกิจ
ของอุตสาหกรรมืเป้าหมืาย่ อาที่ิ อุตสาหกรรมื
เที่ค์โนโลย่่เกษตรขั�นสูง อุตสาหกรรมือาหารเพื่่�อ
สุขภาพื่ หร่ออุตสาหกรรมืชิ่วัภาพื่ เพื่่�อตอบสนอง
ค์วัามืต้องการของตลาด์ที่ั�งในและต่างประเที่ศั  
ส่งเสริมืและพื่ัฒนาการจ้างงานให้เกิด์งานที่่�มื่ที่ักษะ

สงูซึ�งจะเปน็การย่กระด์บัแนวัที่างการพื่ฒันาแรงงาน
ของไที่ย่ เพื่่�อให้สามืารถ Re-Skill และ Up-Skill ซึ�ง
จะเปน็ปจัจยั่พ่ื่�นฐานในการสรา้งมืลูค์า่ที่างเศัรษฐกจิ 
 ปัจจุบันการพัื่ฒนาเศัรษฐกิจด์้วัย่ BCG เป็น
แนวัที่างที่่�ที่ั�วัโลกให้ค์วัามืสนใจและส่งผลต่อการ
สร้างโอกาสที่างธุุรกจิ ซึ�งผูป้ระกอบการตอ้งมืก่ารเต
ร่ย่มืพื่ร้อมืและปรบัตัวัสู่การเปน็องค์ก์รธุรุกจิยุ่ค์ใหม่ื 
ที่่�มืุง่เนน้ “Sustainable	Growth	Strategy” โด์ย่
นำแนวัคิ์ด์ BCG Economy เข้ามืาเป็นส่วันหนึ�งของ
กลย่ทุี่ธุก์ารประกอบธุรุกจิที่ั�งการผลติและการตลาด์ 
ซึ� งมื่การด์ำเนินกิจกรรมืที่่�สำค์ัญเพื่่�อนำไปสู่ 
ค์วัามืย่ั�งย่่น อาที่ิเชิ่น
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 - การออกแบบ ปรับปรุง และพื่ัฒนาผลิตภัณ์ฑ์์
ที่่�เป็นมืิตรกับสิ�งแวัด์ล้อมื หร่อ Eco Products ด์้วัย่
เที่ค์โนโลย่่และนวััตกรรมืด้์านการบริหารจัด์การ
ที่รัพื่ย่ากรที่่�ที่ันสมืัย่ รวัมืที่ั�งสร้างกระบวันการเร่ย่น
รู้และสร้างวิัถ่การบริโภค์สินค์้าท่ี่�เป็นมืิตรกับสิ�ง
แวัด์ล้อมืที่่�จะนำไปสู่สังค์มืการผลิตและการบริโภค์
อย่่างย่ั�งย่่น ชิ่วัย่ลด์การปล่อย่ก๊าซเร่อนกระจก 

 - การปรับเปล่�ย่นรูปแบบการผลิตสู่การเป็น
โรงงานอุตสาหกรรมืเชิิงนิเวัศั หร่อ Eco Factory ที่่�
ประเมืนิสมืรรถนะของระบบการจดั์การสิ�งแวัด์ลอ้มื
ขององค์์กรโด์ย่ตลอด์วััฏจักรชิ่วิัต มืุ่งสู่การพื่ัฒนา
อย่่างย่ั�งย่่น บนแนวัคิ์ด์เศัรษฐกิจพื่อเพื่่ย่งและหลัก
การ Circular Economy 

 - การร่วัมืพัื่ฒนาให้เกิด์เม่ืองอุตสาหกรรมืเชิิง
นิเวัศั หร่อ Eco Industrial Town ภาย่ใต้หลักการ 
Circular Economy เน้นการใชิ้ที่รัพื่ย่ากรให้เกิด์
ประสิที่ธุิภาพื่สูงสุด์ ที่ำให้ทีุ่กภาค์ส่วันสามืารถอยู่่
ร่วัมืกันได์้อย่่างเก่�อกูลกันและย่ั�งย่่น
 ในสว่ันของ สภาอตุสาหกรรมืแหง่ประเที่ศัไที่ย่ 
(ส.อ.ที่.) ในฐานะตัวัแที่นของภาค์เอกชิน มืค่์วัามืเหน็
ที่่�สอด์ค์ล้องกับแนวัที่างการขับเค์ล่�อนของรัฐบาล 
โด์ย่ได้์ด์ำเนินงานในการส่งเสริมืและสนับสนุน
สมืาชิิก ส.อ.ที่. และผู้ประกอบการ ตามืนโย่บาย่ 
BCG ของประเที่ศั 3 กลยุ่ที่ธ์ุ ค์่อ (1) การพัื่ฒนา
โมืเด์ล BCG และขย่าย่ผล (2) การพื่ัฒนาและ
ถา่ย่ที่อด์องค์ค์์วัามืรู้และประสบการณ์ ์และ (3) การ
พื่ัฒนามืาตรฐานและการสนับสนุนด์้านนโย่บาย่
ค์รอบค์ลุมื เศัรษฐกิจชิ่วัภาพื่ เศัรษฐกิจหมุืนเวั่ย่น 
และเศัรษฐกิจส่เข่ย่วั โด์ย่มื่เป้าหมืาย่ลด์การใช้ิ
ที่รัพื่ย่ากรบริสุที่ธุิ�ให้น้อย่ลง ลด์มืลพื่ิษและลด์การ
ปล่อย่ก๊าซเร่อนกระจก เกิด์ธุุรกิจที่่�เป็นมิืตรกับสิ�ง
แวัด์ลอ้มื และสร้างราย่ได้์สเ่ขย่่วัให้กบัประเที่ศั ด์งัน่�

1		การพื่ัฒนัาโมีเดล	BCG	ประกอบัด้วัย	
 - Smart Agriculture Industry (SAI) เป็น
โค์รงการย่กระด์ับผลผลิตที่างการเกษตร ด์้วัย่  
Demand-Driven Model ท่ี่�ด์ำเนินการตั�งแต่การ
ศักึษาค์วัามืต้องการของตลาด์ การเพื่าะปลูกภาย่ใน
โรงเร่อนโด์ย่ใช้ิเที่ค์โนโลย่่เพื่่�อค์วับคุ์มืค์ุณ์ภาพื่
ผลผลิต และการแปรรูปเพื่่�อเพื่ิ�มืมืูลค์่า จนไปถึงการ
ใชิ้ประโย่ชิน์จากผลิตภัณ์ฑ์์ เพื่่�อเป็นต้นแบบให้กับผู้
ประกอบการที่่�สนใจ นำไปเป็น Business Model 
เพื่่�อขย่าย่ผล BCG Economy ต่อไป โด์ย่ค์าด์วั่าจะ
แล้วัเสร็จภาย่ในปี 2568
 - การพื่ัฒนาค์ลัสเตอร์อุตสาหกรรมื ตามืหลัก
การ BCG และเศัรษฐกิจหมืุนเวั่ย่น ที่่�เหมืาะสมื
สำหรับแต่ละค์ลัสเตอร์อุตสาหกรรมื ซึ�งสอด์ค์ล้อง
กับแผนงานการขับเค์ล่�อน BCG ของประเที่ศั เพื่่�อ
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สร้างกลไกการที่ำงานร่วัมืกันและพื่ัฒนาต้นแบบ
โมืเด์ลกลุ่มือุตสาหกรรมืนำร่องระบบเศัรษฐกิจ
หมืนุเวัย่่น กระตุน้ภาค์ธุรุกิจและอุตสาหกรรมืตลอด์
สาย่โซ่อุปที่านโด์ย่เฉพื่าะ SMEs ให้สามืารถปรับตัวั
เพื่่�อเข้าสู่ระบบเศัรษฐกิจหมืุนเวั่ย่นได์้ สามืารถเพื่ิ�มื
ราย่ได์้จากผลิตภัณ์ฑ์์/บริการใหม่ื ลด์การใชิ้
ที่รพัื่ย่ากร ลด์การเกิด์ของเสย่่ และลด์การปล่อย่กา๊ซ
เร่อนกระจกของประเที่ศั เพื่่�อบรรลุเป้าหมืาย่การ
พื่ฒันาอย่า่งย่ั�งย่น่เพื่ิ�มืมืลูค์า่ที่างเศัรษฐกจิที่่�เกดิ์จาก
เศัรษฐกิจ BCG และปริมืาณ์ขย่ะลด์ลง 16.5 ลา้นตัน
ต่อปี โด์ย่เริ�มืต้นจาก 5 ค์ลัสเตอร์ ได์้แก่ ค์ลัสเตอร์
ปิโตรเค์ม่ื ค์ลัสเตอร์เค์ร่�องสำอางและเค์ร่�องมื่อ
แพื่ที่ย์่ ค์ลสัเตอรอ์าหาร ค์ลสัเตอรว์ัสัด์กุอ่สรา้ง และ
ค์ลสัเตอร์เค์ร่�องใช้ิไฟฟ้าและอิเล็กที่รอนิกส์ และผลัก
ด์นัให้เกิด์ตน้แบบ อย่า่งน้อย่ 2 ค์ลสัเตอร์ กอ่นขย่าย่
ให้ค์รอบค์ลุมืทีุ่กค์ลัสเตอร์

2		การพื่ัฒนัาเศรษฐกิจัหมีุนัเวัียนั	
 - การพื่ัฒนาแพื่ลตฟอร์มื Circular Material 
Hub (แลกเปล่�ย่นวัสัด์เุหลอ่ใชิข้องภาค์อตุสาหกรรมื) 
สนั บส นุนการนำวัั ส ดุ์ เหล่ อ ใ ช้ิ จ าก โ ร ง ง าน
อุตสาหกรรมืกลับมืาใชิ้ประโย่ชิน์ใหมื่ ตามืหลักการ 
Circular Economy ระหวั่างอุตสาหกรรมื นักวัิจัย่ 
และ Start Up ซึ�งจะสร้างงานผ่าน Start up สร้าง
มืูลค์่าเพื่ิ�มืได์้มืากกวั่า 9,000 ล้านบาที่ต่อปี และลด์
การฝั่งกลบ ลด์ค่์าใช้ิจ่าย่ในการกำจัด์มืากกว่ัา 
12,000 ล้านบาที่ต่อปี 
 - การสร้างโมืเด์ลเศัรษฐกิจหมุืนเวั่ย่นบรรจุ
ภณั์ฑ์ใ์ชิแ้ลว้ั ตามืหลักการการขย่าย่ค์วัามืรับผดิ์ชิอบ
ของผูผ้ลิต (Extended Producer Responsibility, 
EPR) ได์้แก่ โค์รงการ Chonburi CE City Model 
เป็นโค์รงการเก็บกลับบรรจุภัณ์ฑ์์ 5 ประเภที่ รวัมื
ที่ั�งบรรจุภัณ์ฑ์์ Low Value จำพื่วัก Multilayer  

Flexible Packaging ซึ�งอยู่่ระหว่ัางหาร่อเพื่่�อ
กำหนด์แนวัที่างการด์ำเนินงานกับเที่ศับาลในพื่่�นที่่� 
และเตร่ย่มืค์ัด์เล่อกเที่ศับาลนำร่องในจังหวััด์ชิลบุร่  
ชิ่วัย่ลด์ปริมืาณ์ขย่ะบรรจุภัณ์ฑ์์ที่่�ต้องนำไปกำจัด์ได์้
ปีละกวั่า 1.2 แสนตัน 
 - โค์รงการ AEPW ส่งเสริมืการนำพื่ลาสติกไป
ใชิ้ประโย่ชิน์ด์้วัย่การที่ำถนนพื่ลาสติก และให้องค์์
ค์วัามืรู้การค์ัด์แย่ก และการเก็บรวับรวัมืขย่ะ
พื่ลาสติก ในพื่่�นที่่�ตำบลวัังหวั้า อำเภอแกลง จังหวััด์
ระย่อง และชิุมืชินค์ลองเตย่ กรุงเที่พื่ 

3		การสื่งเสืริมีให้โรงงานัเป็นัมีิตรกับัสืิ�งแวัดล้อมี	
 - สง่เสรมิืการผลติและบรโิภค์สนิค์า้และบรกิาร
ที่่�เป็นมืิตรกับสิ�งแวัด์ล้อมื หร่อ Eco Product  
ซึ�งปัจจุบันมื่มืากกวั่า 170,000 ราย่การ และอยู่่
ระหว่ัางการที่ำ National Green Product  
Directory เพื่่�อสนับสนุนการจัด์ซ่�อจัด์จ้างสินค์้าที่่�
เป็นมืิตรกับสิ�งแวัด์ล้อมืของภาค์รัฐและเอกชิน โด์ย่
ร่วัมืกับกรมืค์วับค์ุมืมืลพื่ิษ และ Switch-Asia  
(ของสหภาพื่ยุ่โรป) 
 - โรงงานอตุสาหกรรมืเชิงินเิวัศั (Eco Factory) 
โด์ย่ร่วัมืกับการนิค์มือุตสาหกรรมืแห่งประเที่ศัไที่ย่ 
กรมืโรงงานอุตสาหกรรมื กระที่รวังอุตสาหกรรมื 
กำหนด์เกณ์ฑ์์มืาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมืเชิิง
นิเวัศัหร่อ Eco Factory ปัจจุบันมื่โรงงานได์้รับการ
รับรอง 273 แห่ง 
 - สนับสนุนการพัื่ฒนาอุตสาหกรรมืค์วับค์ูไ่ปกับ
การพื่ัฒนาเมื่อง ภาย่ใต้แนวัค์ิด์ เมื่องน่าอยู่่
อุตสาหกรรมื หร่อเมื่องอุตสาหกรรมืเชิิงนิเวัศั (Eco 
Industrial Town) ซึ�งปัจจุบัน สนับสนุนและร่วัมื
ด์ำเนินการกับกระที่รวังอุตสาหกรรมืที่ั�งสิ�น 15 
จังหวััด์ และจะมื่การขย่าย่ผลในปี 2565 รวัมื 39 
จังหวััด์ 



ตลาดหลักทรพัื่ย่์แห่งประเทศไทย่

    โลิกเปลิี่ยนิ ต้อุงเร่งปรับ
 โลกและประเที่ศัไที่ย่กำลังเผชิิญปัญหาสำคั์ญ
สองเร่�อง ค์่อ โรค์ระบาด์โค์วัิด์-19 และการ
เปล่�ย่นแปลงสภาพื่ภูมืิอากาศั (Climate Change) 
เร่�องแรกส่งผลกระที่บในปัจจุบันอย่่างรุนแรง  
อ่กเร่�องหนึ�งส่งผลกระที่บต่อเน่�องและจะเพื่ิ�มืค์วัามื
รุนแรงของปัญหาอ่�น ๆ ที่ั�งหมืด์ ในประเที่ศัไที่ย่  
โค์วัิด์-19 ที่ำให้เศัรษฐกิจถด์ถอย่ เห็นได์้จากการ
ชิะลอการลงทุี่นของภาค์เอกชินซึ�งย่อ่มืส่งผลกระที่บ
เปน็ลกูโซ ่ที่ั�งในเร่�องการจา้งงาน การสง่ออก ในขณ์ะ
เด์่ย่วักัน เรากำลังเผชิิญกับปัญหาการเปล่�ย่นแปลง
สภาพื่ภมูือิากาศัที่่�ขย่าย่วังจากปญัหาที่างภมูืศิัาสตร์
และที่รัพื่ย่ากรธุรรมืชิาติ มืาเป็นปัญหาเศัรษฐกิจ 
การค์้าระหวั่างประเที่ศั และการปิด์กั�นที่างการค์้า
 ปีน่� หลาย่ประเที่ศัประกาศัย่กระด์ับเป้าหมืาย่
การลด์การปลอ่ย่กา๊ซเรอ่นกระจก และกำหนด์กรอบ
เวัลาที่่�ชัิด์เจนในการบรรลุเป้าการปล่อย่ก๊าซเร่อน
กระจกสุที่ธุิเป็นศัูนย่์ (Net Zero) ในขณ์ะที่่�ราย่งาน
ลา่สดุ์ของค์ณ์ะกรรมืการองค์ก์ารสหประชิาชิาตดิ์า้น
การเปล่�ย่นแปลงสภาพื่ภูมืิอากาศัโลก หร่อ IPCC 
เต่อนวั่า วัิกฤตสภาพื่อากาศัโลกได์้เข้าสู่ระด์ับ  
‘ส่แด์ง’ แล้วั และผลกระที่บที่่�ค์าด์ว่ัาจะตามืมืา  
ค่์อ ภัย่พิื่บัติที่างธุรรมืชิาติที่่�จะรุนแรงมืากย่ิ�งขึ�นอ่ก 
ถอ่เป็นค์วัามืท้ี่าที่าย่อย่า่งย่ิ�งสำหรับภาค์ธุรุกิจ เพื่ราะ
เป็นที่ั�งค์วัามืเส่�ย่งที่างกาย่ภาพื่ (Physical Risk)  

ที่่�อาจส่งผลต่อต้นทีุ่นการขนส่งและการเก็บรักษา
สินค์้า มืูลค์่าโค์รงการอสังหาริมืที่รัพื่ย่์ ผลผลิต
ที่างการเกษตรหรอ่ปรมิืาณ์ที่รพัื่ย่ากรธุรรมืชิาตทิี่่�ใชิ้
เป็นวััตถุด์ิบในการผลิต และย่ังอาจเป็นค์วัามืเส่�ย่ง
จากการเปล่�ย่นผ่าน (Transition Risk) หรอ่จากการ
เปล่�ย่นแปลงอย่่างรวัด์เร็วัของนโย่บาย่ กฎกติกา 
รวัมืถงึเที่ค์โนโลย่ ่ลา่สดุ์ สหภาพื่ย่โุรป (EU) ประกาศั
มืาตรการบงัค์บัการค์ำนวัณ์ปรมิืาณ์ค์ารบ์อนในการ
ผลิตสินค์้าที่่�จะนำเข้าและเร่ย่กเก็บค์่าธุรรมืเน่ย่มื
เหม่ือนที่่�เก็บผู้ผลิตใน EU หากเกินมืาตรฐาน โด์ย่จะ
เริ�มืใชิ้ใน 4 ปีข้างหน้า และย่่อมืส่งผลต่อการส่งออก
สินค์้าไที่ย่ไป EU อย่่างแน่นอน  
 นอกจากน่� ภาค์ธุุรกิจย่ังกำลังเผชิิญกับการ
เปล่�ย่นแปลงอ่�น ๆ บางอย่่างเป็นการเปล่�ย่นแปลง
แบบถอนรากถอนโค์น (Disruption) เชิ่น เรากำลัง
อยู่่ในยุ่ค์แรกของ Digital Economy ที่่�จะนำไปสู่
การพัื่ฒนา Platform ใหม่ื ๆ  ที่ำให้สนิค้์าและบริการ
ที่่�เค์ย่ประสบค์วัามืสำเรจ็ในย่คุ์หนึ�งอาจกลาย่เปน็สิ�ง
ล้าสมืัย่ที่ันที่่ หร่อวััตถุด์ิบ เค์ร่�องมื่อ และเที่ค์โนโลย่่
ที่่�เค์ย่เป็นปัจจัย่การผลิตสำค์ัญอาจใชิ้ไมื่ได์้อ่กต่อไป 
ในขณ์ะเด่์ย่วั ตลาด์และพื่ฤติกรรมืผู้บริโภค์ ตลอด์
จนนักลงทีุ่นรุ่นใหมื่ก็เปล่�ย่นแปลง ค์่อ มื่ค์วัามื
ต้องการที่่�ละเอ่ย่ด์อ่อนขึ�น ไมื่เพื่่ย่งเล่อกซ่�อเพื่ราะ
ค์วัามืชิอบและค์ุณ์ภาพื่ แต่อย่ากรู้สึกด์่ที่่�ได์้มื่ส่วัน
ที่ำด่์ ลด์ผลกระที่บตอ่โลก ปจัจบุนั นกัลงที่นุสถาบนั

33TBCSD Sustainable Development 2021



จำนวันมืากขึ�นต้องการที่ราบว่ัา เงินของเขาถูกนำไป
ลงทีุ่นอย่่างไร ในธุุรกิจท่ี่�ส่งผลกระที่บต่อส่วันรวัมื
แบบไหน บริษทัี่หลกัที่รพัื่ย่จ์ดั์การกองที่นุขนาด์ใหญ่
ของโลกตั�งเป้าใชิ้ข้อมืูล ESG  (Environmental, 
Social และ Governance) หร่อประเด์็นที่างสิ�ง
แวัด์ล้อมื สังค์มื และการมื่บรรษัที่ภิบาลที่่�ด์่ ซึ�งล้วัน
มื่ผลโด์ย่ตรงต่อค์วัามืสำเร็จของกิจการในระย่ะย่าวั 
เปน็ข้อมูืลพื่่�นฐานในการตัด์สินใจการลงทุี่น สง่ผลให้
กระแสการลงทีุ่น ESG ในตลาด์ทีุ่นโลกเติบโตอย่่าง
รวัด์เร็วั อ่กที่ั�งมื่ข้อมืูลที่่�พื่ิสูจน์วั่า กรอบการบริหาร
จัด์การ ESG ที่่�มืององค์์รวัมืและประณ์่ตขึ�นน่� ชิ่วัย่
ลด์ค์วัามืเส่�ย่ง ส่งผลด์่ต่อภาพื่ลักษณ์์องค์์กร และ
นอกจากไม่ืที่ำให้สูญเส่ย่โอกาสที่างราย่ได้์ ย่ังเพื่ิ�มื
โอกาสในการเติบโตด์้วัย่ ที่ำให้ปัจจุบันสถาบัน
ตัวักลางและนักลงทีุ่นสถาบันต่าง ๆ ที่ั�งในไที่ย่และ
ต่างประเที่ศัต่างต้องการข้อมืูล ESG ของบริษัที่จด์
ที่ะเบ่ย่นอย่่างมืาก เพื่่�อนำไปวัิเค์ราะห์ตัด์สินใจการ
ลงทีุ่น หร่อพื่ัฒนาผลิตภัณ์ฑ์์การลงทีุ่น

 ถ่อได์้วั่าประเที่ศัไที่ย่กำลังเด์ินหน้าในที่ิศัที่าง 
ที่่�ด์่ วัาระแห่งชิาติ BCG หร่อ Bio-Circular-Green 
Economy สอด์ค์ล้องกับที่ิศัที่างของโลกอย่่างมืาก 
เพื่ราะมืุ่งใชิ้วัิที่ย่าศัาสตร์ เที่ค์โนโลย่่ และนวััตกรรมื 
ต่อย่อด์สร้างอุตสาหกรรมืใหมื่ สร้างงานและการ
เติบโตบนฐานที่รัพื่ย่ากรสิ�งแวัด์ล้อมืที่่�เป็นจุด์แข็ง
เด์ิมื รัฐบาลเตร่ย่มืประกาศัเป้าหมืาย่การปล่อย่ก๊าซ
เรอ่นกระจกเปน็ศันูย่ภ์าย่ในป ี2565 - 2570 เราเริ�มื
เหน็บริษทัี่ระดั์บโลกของไที่ย่ก้าวันำหน้าไปพื่ร้อมืกับ
ตลาด์โลกที่่�เค์ล่�อนตัวัอย่่างรวัด์เร็วัในเร่�องน่� โด์ย่
ประกาศัเป้าหมืาย่ Net Zero ซึ�งที่้าที่าย่ย่ิ�งขึ�นกวั่า
เป้าหมืาย่การเป็นกลางที่างค์าร์บอน (Carbon  
Neutrality) และย่งัมืค่์วัามืรว่ัมืมือ่ของรฐัและเอกชิน
จัด์ตั�งเค์ร่อข่าย่พื่ัฒนาตลาด์ค์าร์บอนเค์รด์ิต เพื่่�อซ่�อ
ขาย่ค์าร์บอนเค์รด์ิตและเค์รด์ิตการผลิตไฟฟ้าจาก
พื่ลงังานหมืนุเวัย่่น อก่ที่ั�ง การลงทุี่นและพื่ฒันาด์า้น
พื่ลังงานที่างเล่อกมื่แนวัโน้มืเพื่ิ�มืสูงขึ�น 
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     ในิช่ิว่งหัว่เลิี้ยว่หัว่ต่อุ อุงคำ์กร
ต้อุงก�รผ้้นิำ� คำว่�มรอุบคำอุบ คำว่�มร้้
จริง แลิะคำว่�มร่ว่มม่อุ
 สถานการณ์์วันัน่�จงึถ่อเป็นหวััเล่�ย่วัหัวัตอ่สำคั์ญ
ระหวั่างค์วัามืเส่�ย่งในการสูญเส่ย่ตลาด์ เงินลงทีุ่น
จากตา่งประเที่ศั และขด่์ค์วัามืสามืารถในการแขง่ขนั 
กบัโอกาสในการเติบโตและพัื่ฒนาก้าวัหน้าที่างธุรุกิจ
ด์ว้ัย่เศัรษฐกิจสเ่ขย่่วัในสภาวัะการเปล่�ย่นแปลงรอบ
ด์้านน่� มื่การค์าด์การณ์์วั่า การพื่ัฒนาด์้านย่านย่นต์
ไฟฟา้ของโลกจะสามืารถขย่าย่ตวััจาก 1.6 แสนล้าน
เหร่ย่ญในปัจจุบัน เป็น 3.5 แสนล้านเหร่ย่ญในห้าปี
ข้างหน้า ย่ังไม่ืรวัมืถึงอุตสาหกรรมืต่อเน่�อง เช่ิน 
แบตเตอร่�สำหรับย่านย่นต์ไฟฟ้า ฯลฯ และจะนำไป
สู่การสร้างงานราย่ได์้สูงจำนวันมืาก ซึ�งการพัื่ฒนา
ย่านย่นต์แบบเด์ิมืไมื่มื่ศัักย่ภาพื่ในการสร้างการ
เติบโตลักษณ์ะเด์่ย่วักัน ถ่อเป็นการนำปัญหา 
สิ�งแวัด์ล้อมื มืาสร้างโอกาสที่างเศัรษฐกิจระย่ะย่าวั
และการเติบโตร่วัมืกันโด์ย่ไมื่ที่ิ�งใค์รไวั้ข้างหลัง 
 ดั์งนั�น ธุุรกิจที่่�จะสามืารถขับเค์ล่�อนไปสู่ค์วัามื
ย่ั�งย่่นได้์ต้องเข้าใจสภาพื่แวัด์ล้อมืของอุตสาหกรรมื 

ประเที่ศั ภูมืิภาค์ และโลก เข้าใจปัจจัย่ที่่�กระที่บต่อ
การด์ำเนินธุุรกิจ และต้องที่ำการวัิเค์ราะห์สภาพื่
แวัด์ล้อมือยู่่ตลอด์เวัลา ซึ�งจะเกิด์ขึ�นได้์ผู้นำองค์์กร
ต้องมื่ค์วัามืรู้ค์วัามืเข้าใจที่่�กวั้างขวัางไปกวั่าเร่�อง
ธุุรกิจการเงิน แต่ค์รอบค์ลุมืประเด์็น ESG ที่ั�งระด์ับ
พื่่�นฐานและเชิิงลึก มื่นโย่บาย่และค์วัามืชิัด์เจน 
(Tone at the top) และมื่ค์วัามืสามืารถนำพื่า
องค์ก์รใหม้ืส่มืรรถภาพื่ในการปรบัตวัั ค์ดิ์พื่ลกิวักิฤต
เป็นโอกาสได์้อย่่างรวัด์เร็วัที่่ามืกลางค์วัามืผันผวัน 
และแสวังหาค์วัามืร่วัมืม่ือเพื่่�อบรูณ์าการค์วัามืรูแ้ละ
ที่รัพื่ย่ากรสู่ผลที่่�ย่ั�งย่่นเป็นรูปธุรรมื 
 กรอบการบริหารจัด์การ ESG จะเป็นพื่่�นฐาน
ค์วัามือยู่่รอด์ตลอด์จนค์วัามืได้์เปร่ย่บที่างการ
แขง่ขนัที่่�สำคั์ญมืาก ใน Next Normal ESG ในระด์บั
พื่่�นฐาน ค์รอบค์ลมุืตั�งแตก่ารมืบ่รรษทัี่ภบิาลที่่�ด์ ่หรอ่
การให้ค์วัามืสำคั์ญกับการวัางระบบที่่� จัด์ให้มื่
โค์รงสร้างและกระบวันการของค์วัามืสัมืพัื่นธุ์
ระหวัา่งค์ณ์ะกรรมืการ ฝ่่าย่จดั์การ และผู้ถอ่หุน้ เพ่ื่�อ
สร้างค์วัามืสามืารถในการแข่งขัน นำไปสู่การเจริญ
เติบโต และเพิื่�มืมืูลค์่าให้กับผู้ถ่อหุ้นในระย่ะย่าวั 
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โด์ย่ค์ำนงึถงึผูม้ืส่ว่ันได์เ้สย่่อ่�น ๆ  ที่ั�งใกลแ้ละไกล การ
รู้จักวัิเค์ราะห์หาประเด์็นด์้าน E S และ G ที่่�สำค์ัญ
ต่อค์วัามืสำเร็จของกิจการในระย่ะย่าวั และสำคั์ญ
สำหรับผู้มื่ส่วันได์้เส่ย่ หร่อ Materiality Analysis 
การผนวักประเด์็น ESG เข้าไปในยุ่ที่ธุศัาสตร์หลัก
ขององค์ก์รและบรหิารจดั์การค์วัามืเส่�ย่งและโอกาส
ที่าง ESG บนห่วังโซ่ค์ุณ์ค์่าตั�งแต่ต้นน�ำ กลางน�ำ 
ปลาย่น�ำ พื่รอ้มืกบัด์แูลผูม้ืส่ว่ันได์เ้สย่่ที่ั�งใกลแ้ละไกล 
การประเมืินผลประกอบการค์วับค์ู่กับผลกระที่บที่่�
ย่ั�งย่่นที่างสังค์มืและสิ�งแวัด์ล้อมืได์้ชิัด์เจนเป็นรูป
ธุรรมื และการเปิด์เผย่ข้อมืลูนั�นตามืมืาตรฐานสากล
ได์้ (ESG Disclosure) 

 อย่่างไรก็ด์่ ค์วัามืรู้ค์วัามืเข้าใจ ESG ในระด์ับ
พื่่�นฐานอาจไมืเ่พื่ย่่งพื่ออก่ต่อไป ธุรุกิจย่งัจำเปน็ตอ้ง
แสวังหาค์วัามืรูค้์วัามืเข้าใจ ESG ในเชิงิลึก เชิน่ ค์วัามื
รู้ เ ร่� อ งค์วั ามื สัมืพื่ั น ธุ์ ร ะห ว่ั า ง ธุุ ร กิ จกั บการ
เปล่�ย่นแปลงสภาพื่ภมูือิากาศั การบรหิารจดั์การเพื่่�อ
ลด์การปล่อย่ก๊าซเร่อนกระจก การเปล่�ย่นผ่านสู่
พื่ลังงานสะอาด์ เศัรษฐกิจหมืุนเวั่ย่น หร่อประเด์็น
ด์า้นสังค์มื เช่ิน ธุรุกิจกบัสิที่ธุมิืนษุย่ชิน แรงงานที่าส
ที่่�ย่ังเกิด์ขึ�นในปัจจุบัน หร่อ Modern Slavery การ
ปฏิบัติต่อพื่นักงาน ค์วัามืรับผิด์ชิอบต่อลูกค์้า หร่อ
การบรหิารจดั์การค์ูค่์า้ เพ่ื่�อตอบสนองค์วัามืตอ้งการ
ของภาค์รัฐ ภาค์ประชิาสังค์มื และของตลาด์ที่่�เพื่ิ�มื
ขึ�น อก่ที่ั�ง เพ่ื่�อแสวังหาโอกาสที่างธุรุกจิในการเตบิโต
และลด์ค์วัามืเส่�ย่งต่าง ๆ
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 สภาพื่แวัด์ล้อมืที่่�ยั่งเปล่�ย่นแปลงอยู่ต่ลอด์ ฉาก
ที่ศัันท่์ี่�ธุรุกจิสว่ันใหญอ่าจไมืค่์ุน้เค์ย่ และค์วัามืจำเปน็
เร่งด่์วันในการปรับตัวัขององค์์กร ที่ำให้การพัื่ฒนา
บคุ์ลากรที่่�รบัผดิ์ชิอบด์า้นธุรุกจิเพื่่�อค์วัามืย่ั�งย่น่หรอ่
การขับเค์ล่�อน ESG ในองค์์กรมื่ค์วัามืสำค์ัญย่ิ�งขึ�น
มืาก เพื่ราะจะเป็นกำลังสำคั์ญขององค์์กรในการ
พื่ฒันาแผนกลยุ่ที่ธ์ุและแผนปฏบิตักิารด้์าน ESG ให้
แก่ธุุรกิจ ที่ำหน้าที่่�ส่�อสาร ประสานงาน เช่ิ�อมืโย่ง 
และนำพื่าให้เกิด์ ESG Integration ให้ฝ่่าย่ต่าง ๆ 
ที่ั�วัที่ั�งองค์์กร เพื่่�อผลที่่�เป็นรูปธุรรมืและการเปิด์เผย่
ข้อมืูล ESG ที่่�มื่ค์ุณ์ภาพื่
 ตลาด์หลักที่รัพื่ย่์ฯ เชิ่�อมืั�นวั่า หากองค์์กรธุุรกิจ
ไที่ย่สามืารถเติบโตอย่่างมื่ค์ุณ์ภาพื่ จะสร้างค์วัามื
แข็งแกร่งให้แก่ประเที่ศั และนั�นหมืาย่ถึงประโย่ชิน์
และการเติบโตร่วัมืกันของพื่นักงาน ลูกจ้าง ค์ู่ค์้าท่ี่�
เป็นบริษัที่ห้างร้านขนาด์ใหญ่เล็ก ลูกค้์าผู้บริโภค์
ที่ั�วัไป ผู้ถ่อหุ้น และการย่กระด์ับค์ุณ์ภาพื่ชิ่วัิตสังค์มื
ไที่ย่ในวังกว้ัาง ซึ�งเป็นค์วัามืมืุ่งหวัังและเป็นสิ�งที่่�
ตลาด์หลักที่รัพื่ย่์ฯ ย่ึด์มืั�นในการด์ำเนินงานพื่ัฒนา
ตลาด์ทุี่นให้เป็นกลไกสำค์ัญในการขับเค์ล่�อน
เศัรษฐกิจที่่�ย่ั�งย่่น

37TBCSD Sustainable Development 2021



38 TBCSD Sustainable Development 2021

สำานักงานค์ณะกรรมการกำากับัหลักทรพัื่ย่์และตลาดหลักทรพัื่ย่์

 สืำนักังานัค์ณะกรรมีการกำกบััหลกัทรพัื่ยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพื่ย์	หรือ	ก.ล.ต. เป็นหน่วัย่งานรัฐที่่�
มืห่นา้ที่่�กำกับด์แูลและพัื่ฒนาตลาด์ทุี่นไที่ย่ให้มืค่์วัามื
นา่เช่ิ�อถอ่ ที่กุภาค์ส่วันเข้าถึงได้์ และเป็นท่ี่�สนใจของ
ผู้ลงที่นุ เพื่่�อให้เปน็หนึ�งในกลไกสำคั์ญท่ี่�จะขับเค์ล่�อน
ระบบเศัรษฐกิจของประเที่ศั โด์ย่กำหนด์แนวัที่าง
การย่กระด์ับตลาด์ทีุ่น ไที่ย่สะที่้ อน ในแผน
ย่ทุี่ธุศัาสตร์ พื่.ศั. 2564 - 2566 ที่่�สอด์ค์ล้องกับแผน
ยุ่ที่ธุศัาสตร์ชิาติ (พื่.ศั. 2561 - 2580) แผนแมื่บที่
ภาย่ใต้ยุ่ที่ธุศัาสตร์ชิาติ แผนพื่ัฒนาเศัรษฐกิจและ
สังค์มืแห่งชิาติ และเป้าหมืาย่การพื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่น
ขององค์์การสหประชิาชิาติ (Sustainable Devel-
opment Goals: SDGs) ด์ังน่� (1)	 Resilience: 
ค์วัามืย่่ด์หยุ่่นในการพื่ร้อมืรับ ปรับตัวั และ
เปล่�ย่นแปลง เพื่่�อให้มื่ค์วัามืเข้มืแข็ง เชิ่�อถ่อได์้และ
วัางรากฐานที่่�ย่ั�งย่่นในระย่ะย่าวั (2)	 Reaction:	
ค์วัามืสามืารถที่่�จะชิว่ัย่ขบัเค์ล่�อนเศัรษฐกจิไที่ย่ใหอ้ยู่่
รอด์ได์ ้โด์ย่การตอบสนองตอ่สถานการณ์ห์รอ่ค์วัามื
ที่า้ที่าย่อย่า่งที่นัที่ว่ังที่ ่(3)	Recover:	ค์วัามืสามืารถ
ในการชิ่วัย่ฟ้�นฟูสถานการณ์์หร่อภาค์ส่วันที่่�เกิด์
ปัญหาได์้ (4)	 Reimagination:	 ค์วัามืสามืารถ 
ในการวัิเค์ราะห์ ประเมืิน ค์าด์การณ์์สภาพื่แวัด์ล้อมื 
โ อก าสและค์วั ามืที่้ าที่ าย่ ในอนาค์ต  และ  
(5)	Reform:	ค์วัามืสามืารถในการปฏิรูปหร่อพื่ลิก
โฉมืระบบต่าง ๆ ให้เหมืาะสมืกับบริบที่

   ก�รดำำ�เนิินิก�รขัอุง ก.ลิ.ต. เพ่่อุ 
ส่งเสริมให้ภ�คำธุ่รกิจในิตลิ�ดำท่นิดำำ�เนิินิ
ธุ่รกิจอุย่�งยั่งย่นิ
 ท่ี่ามืกลางสภาพื่แวัด์ล้อมืท่ี่�เปล่�ย่นแปลงอย่่าง
รวัด์เร็วั รวัมืที่ั�งการพัื่ฒนาของเที่ค์โนโลย่่และ
นวััตกรรมื และการฟ้�นฟูประเที่ศัภาย่หลังจากการ
แพื่ร่ระบาด์ของโรค์ติด์เชิ่�อไวัรัสโค์โรนา 2019 
(COVID-19) จึงเป็นภารกิจที่่�ที่้าที่าย่ของ ก.ล.ต. ใน
การส่งเสริมืให้ภาค์ธุุรกิจผนวักเร่�องการกำกับด์ูแล
กิจการที่่� ด์่  มื่ค์วัามืรับผิด์ชิอบต่อสั งค์มืและ 
สิ�งแวัด์ล้อมื (Environmental, Social and Gov-
ernance: “ESG”) เข้าไปในการประกอบธุุรกิจ
ตลอด์หว่ังโซค่์ณุ์ค์า่ (ลกูค์า้ ค์ูค่์า้ ผูล้งที่นุ และ stake-
holders อ่�น) เพ่ื่�อการเติบโตอย่่างย่ั�งย่่น ประเด็์น 
ESG จงึเปน็ที่ั�งโอกาสและค์วัามืเส่�ย่งที่่�ภาค์ธุรุกจิตอ้ง
จดั์การอย่า่งมืป่ระสทิี่ธุภิาพื่ เพื่่�อรกัษาค์วัามืสามืารถ
ในการแข่งขัน ภาพื่ลักษณ์์ และค์วัามือยู่่รอด์ของ
องค์์กรในระย่ะย่าวั โด์ย่พื่ัฒนาของการด์ำเนินการ 
แบ่งเป็น 3 ระย่ะได์้ด์ังน่�
 ระยะที�	1:	ออกกฎเกณฑ์	์ โด์ย่มืุง่เน้นการกำกบั
ด์ูแลและการบังค์ับใชิ้กฎหมืาย่เพื่่�อค์วัามืเป็น
ระเบย่่บเรย่่บรอ้ย่ของตลาด์ และมืม่ืาตรการค์ุม้ืค์รอง
ผู้ลงทีุ่นที่่�เพื่่ย่งพื่อ
 ระยะที�	2:	สืร้างค์วัามีเชิื�อมีั�นั ภาย่หลังวัิกฤต
เศัรษฐกจิป ี2540 (ตม้ืย่ำกุง้) ซึ�งมืส่าเหตมุืาจากขาด์
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การกำกับด์ูแลกิจการที่่�ด์่  ก.ล.ต. และหน่วัย่งานที่่�
เก่�ย่วัข้องจึงช่ิวัย่กันวัางโค์รงสร้างพ่ื่�นฐานการกำกับ
ด์ูแลโด์ย่ย่กระดั์บให้ค์รอบค์ลุมืบที่บาที่หน้าที่่�และ
ค์วัามืรับผิด์ชิอบที่่�พื่ึงมื่ของกรรมืการ การเปิด์เผย่
ข้อมูืล รวัมืที่ั�งสร้างกลไกค์ุ้มืค์รองผู้ลงทีุ่นและด์ูแล
สิที่ธิุของผู้ถ่อหุ้น เพื่่�อให้ภาค์ธุุรกิจมื่วัินัย่ที่่�ด์่ สร้าง
ค์วัามืเชิ่�อมืั�นใหแ้กผู่ล้งที่นุ และสามืารถระด์มืที่นุผา่น
ตลาด์ทีุ่นได์้อย่่างสมืบูรณ์์
	 ระยะที�	3:	มีุง่สืูต่ลาดทุนัที�ยั�งยืนั	ภาค์ธุรุกจิเปน็
ผู้ขับเค์ล่�อนหลักที่่�แท้ี่จริงของระบบเศัรษฐกิจไที่ย่ 
เพื่ราะม่ืศัักย่ภาพื่และค์วัามืพื่ร้อมืที่ั�งที่รัพื่ย่ากร 
ที่กัษะ ประสบการณ์์ บคุ์ลากรที่่�มืค่์วัามืสามืารถ และ
เข้าใจพื่ลวัตัการเปล่�ย่นแปลงที่่�เกดิ์ขึ�น ก.ล.ต. จงึเนน้
การสร้างค์วัามืตระหนักให้แก่ค์ณ์ะกรรมืการและผู้
บริหารเพื่่�อให้เกิด์แรงผลักด์ันในระด์ับนโย่บาย่
องค์์กร (Tone from the Top) ค์วับค์ู่ไปกับการ
ผลกัด์นัใหผู้ล้งที่นุค์ำนงึถงึการลงที่นุอย่า่งรบัผดิ์ชิอบ 
ซึ�งเปน็ปจัจยั่สำคั์ญที่่�จะช่ิวัย่สง่เสริมืใหเ้กดิ์การผนวัก
หลัก ESG เข้าไปสู่กระบวันการที่างธุุรกิจ เป็น
รากฐานให้กิจการมื่ผลประกอบการที่่�ด์่ในระย่ะย่าวั
และสรา้งค์ณุ์ค์า่ใหก้จิการอย่า่งย่ั�งย่น่ ทัี่�งน่� ก.ล.ต. ใชิ้
หลัก 3 ประสาน ได์้แก่ (1) การกระตุ้นให้เกิด์วัินัย่
ในตนเอง (Self-Discipline) (2) การใชิ้แรงผลักด์ัน
จากตลาด์ (Market Force) และ (3) การใช้ิกฎหมืาย่ 
(Regulatory Discipline) โด์ย่เนน้ด์า้นวันิยั่ในตนเอง
และแรงผลักดั์นจากตลาด์ และใช้ิกฎหมืาย่เท่ี่าที่่�
จำเป็น มื่กระบวันการรับฟังค์วัามืคิ์ด์เห็นและร่วัมื

แบ่งปันมืุมืมืองกับภาค์ธุุรกิจและหน่วัย่งานที่่�
เก่�ย่วัข้อง

 ก.ลิ.ต. ดำำ�เนิินิก�รต�มแผนิพัฒนิ�
ระบบนิิเว่ศ (Ecosystem) เพ่่อุม่่งส้่
ตลิ�ดำท่นิที่ยั่งย่นิ 
 ก.ล.ต. ได้์ขับเค์ล่�อนให้เกิด์กิจกรรมืที่าง
เศัรษฐกิจที่่�เป็นมิืตรต่อสิ�งแวัด์ล้อมื และการระด์มื
ทีุ่นเพื่่�อค์วัามืย่ั�งย่่น โด์ย่ค์ำนึงถึงองค์าพื่ย่พื่ 6 ด์้าน 
ได้์แก่ ผู้ระด์มืทุี่น ผู้ลงทุี่น ผลิตภัณ์ฑ์์การลงทุี่น  
ผู้ประเมืิน ศัูนย่์รวัมืข้อมืูลด์้านตราสารหน่�เพื่่�อ 
ค์วัามืย่ั�งย่่น และค์วัามืร่วัมืมื่อกับทีุ่กภาค์ส่วัน อาที่ิ
	 •	 ผู้ระดมีทุนั	 (อุปทานั) ก.ล.ต. พื่ัฒนาชิ่อง
ที่างการระด์มืทีุ่นในตลาด์ทีุ่นเพื่่�อรองรับบริษัที่ทีุ่ก 
ขนาด์ ซึ�งบริษัที่ SME/Startup และวิัสาหกิจเพื่่�อ
สังค์มื (Social Enterprise: SE) ก็สามืารถเข้าถึง
แหล่งเงินทีุ่นได์้  นอกจากน่� ก.ล.ต. ผลักด์ันให้ภาค์
ธุรุกิจค์ำนึงถึงเร่�องย่ั�งย่น่ ด์ว้ัย่การออกหลักการกำกับ
ด์ูแลกิจการที่่�ด์่ของบริษัที่จด์ที่ะเบ่ย่น ปี 2560 (CG 
Code) เพ่ื่�อเป็นหลักปฏิบัติสำหรับค์ณ์ะกรรมืการ  
การปรับปรุงหลักเกณ์ฑ์์การราย่งานข้อมืูลประจำปี 
(แบบ 56-1 One Report) โด์ย่ย่กระด์บัการเปดิ์เผย่
ขอ้มืลูโด์ย่มื ่ESG เขา้ไปในกระบวันการที่ำธุรุกจิ การ
จัด์ที่ำ Microsite 56-1 One Report รวัมืที่ั�งจัด์ที่ำ
คู่์มื่อร่วัมืกับจัด์เสวันาและกิจกรรมืเพ่ื่�อเสริมืสร้าง
ศัักย่ภาพื่ของบริษัที่จด์ที่ะเบ่ย่น
	 •	 ผู้ลงทุนั	 (อุปสืงค์์)	  ก.ล.ต. ได้์ออกหลัก 
ธุรรมืาภิบาลการลงทีุ่นสำหรับผู้ลงทีุ่นสถาบัน  
(I Code) เพ่ื่�อเปน็แนวัปฏบิติัการลงที่นุด้์วัย่ค์วัามืรบั
ผิด์ชิอบ รวัมืที่ั�งร่วัมืสนับสนุนสมืาค์มืบริษัที่จัด์การ
ลงที่นุในการด์ำเนนิโค์รงการที่่�ชิว่ัย่ใหผู้้ลงที่นุมืข้่อมืลู
เก่�ย่วักับบริษัที่จด์ที่ะเบ่ย่นท่ี่�มื่ ESG เช่ิน โค์รงการ 
Thailand ESG Data Framework ซึ�งเป็นการศึักษา
และจัด์ที่ำ data framework ที่่�เหมืาะสมืกับบริบที่
ของประเที่ศัไที่ย่และสอด์ค์ล้องกับมืาตรฐานสากล
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	 •	ผลติภณัฑ์ก์ารลงทนุั  ก.ล.ต. ออกหลกัเกณ์ฑ์์
ผลิตภัณ์ฑ์์ที่างการเงินใหมื่ ๆ ที่่�มื่วััตถุประสงค์์เพื่่�อ
ค์วัามืย่ั�งย่น่ เช่ิน ตราสารหน่�เพื่่�ออนุรกัษส์ิ�งแวัด์ล้อมื 
(Green Bond) ตราสารหน่� เพื่่�อพัื่ฒนาสังค์มื  
(Social Bond) ตราสารหน่� เพื่่�อค์วัามืย่ั�งย่่น  
(Sustainability Bond) ตราสารหน่�ส่งเสริมืค์วัามื
ย่ั�งย่่น (Sustainability-linked Bond) และกองทีุ่น
ค์าร์บอน (Carbon Fund)  ซึ�งจะที่ำให้เกิด์การ
จัด์สรรเงินลงทุี่นไปเสริมืสร้างค์วัามืย่ั� ง ย่่นใน
ประเที่ศัไที่ย่ โด์ย่ยั่งค์งค์ำนึงถึงการค์ุ้มืค์รอง
ประโย่ชิน์ของผู้ลงทุี่นและภาระผู้ออกตราสาร  
รวัมืที่ั�งตดิ์ตามืประเด็์น Greenwashing เพื่่�อป้องกนั
มืิให้ส่งผลกระที่บเชิิงลบต่อตลาด์ทีุ่น
	 •	 ค์วัามีร่วัมีมีือกับัทุกภาค์ส่ืวันัทั�งในัประเทศ
และต่างประเทศ	เชิ่น
  - การส่งเสริมืและร่วัมืแก้ไขปญัหา Climate 
Change เพื่่�อให้ประเที่ศัไที่ย่บรรลุเป้าหมืาย่การ
ปล่อย่ก๊าซเร่อนกระจกสุที่ธุิเป็นศัูนย์่ (Net Zero) 
ภาย่ในปี 2608 เพื่่�อจำกัด์การเพื่ิ�มืขึ�นของอุณ์หภูมืิ
โลกไม่ืให้เกิน 1.5 องศัาเซลเซ่ย่ส ตามืข้อตกลง 
Paris Agreement โด์ย่มื่ค์วัามืร่วัมืมื่อกับองค์์การ
บริหารจัด์การก๊าซเร่อนกระจก (องค์์การมืหาชิน)
  -  ม่ืบันที่ึกข้ อตกลงค์วัามืร่ วัมืมื่อกับ
สำนกังานค์ณ์ะกรรมืการสทิี่ธุมิืนษุย่ชินแหง่ชิาต ิเพื่่�อ
สนบัสนนุใหภ้าค์ธุรุกจิในตลาด์ทุี่นมือ่งค์ค์์วัามืรูเ้ก่�ย่วั

กบัหลักการชิ่�แนะว่ัาด้์วัย่ธุรุกิจกับสิที่ธิุมืนุษย่ชินของ
องค์ก์ารสหประชิาชิาต ิ(UNGPs) และนำสูก่ารปฏบิตัิ
อย่่างเป็นรูปธุรรมื รวัมืทัี่�งจัด์ตั�งค์ณ์ะที่ำงานจัด์ที่ำ
หลักสูตรอบรมื “ธุุรกิจกับสิที่ธุิมืนุษย่ชิน สำหรับ
ธุุรกิจในตลาด์ทีุ่นไที่ย่” และสนับสนุนให้ค์ณ์ะ
นิติศัาสตร์ จุฬาลงกรณ์์มืหาวิัที่ย่าลัย่ เป็นผู้จัด์ที่ำ
หลักสูตรด์ังกล่าวัในราย่ละเอ่ย่ด์ ซึ�งเป็นการด์ำเนิน
การตามืแผนปฏิบัติการระด์ับชิาติวั่าด์้วัย่ธุุรกิจกับ
สิที่ธุิมืนุษย่ชิน ระย่ะที่่� 1 (พื่.ศั. 2562 - 2565) (แผน 
NAP) ซึ�ง ก.ล.ต. เป็นหนึ�งในหน่วัย่งานรัฐที่่�ได์ร้บัมือบ
หมืาย่ภารกิจจากรัฐบาล
  - มื่บันที่ึกข้อตกลงค์วัามืร่วัมืมื่อกับสถาบัน
สิ�งแวัด์ล้อมืไที่ย่ และองค์์กรธุุรกิจเพื่่�อการพื่ัฒนา
อย่่างย่ั�งย่่น ในการแลกเปล่�ย่นองค์์ค์วัามืรู้และ
ประสบการณ์์ด์ำเนินงาน ตลอด์จนร่วัมืจัด์กิจกรรมื 
เพ่ื่�อย่กระด์ับมืาตรฐานให้ภาค์ธุุรกิจเติบโตไปพื่ร้อมื
กับการที่ำประโย่ชิน์เพ่ื่�อสังค์มืส่วันรวัมื เป็นส่วัน
สำค์ัญในการขับเค์ล่�อนตลาด์ทีุ่นต่อไป

 ก.ลิ.ต. เสริมสร้�งว่ัฒนิธุรรม
อุงคำ์กรที่ม่่งส้่คำว่�มยั่งย่นิ
 ค์ณ์ะกรรมืการ ก.ล.ต. มื่แนวันโย่บาย่ที่่�ได์้วัาง
ไวั้วั่า ก.ล.ต. ในฐานะเป็นหน่วัย่งานภาค์รัฐที่่�กำกับ
ด์ูแลตลาด์ทีุ่น จึงมื่ค์วัามืรับผิด์ชิอบต่อสาธุารณ์ชิน 
และค์วัรถ่อปฏิบัติตามืหลักธุรรมืาภิบาลอย่่างเที่่า
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เท่ี่ย่มืหร่อเข้มืงวัด์กวั่าหน่วัย่งานภาย่ใต้การกำกับ
ด์ูแล  ด์ังนั�น ก.ล.ต. จึงให้ค์วัามืสำค์ัญกับการพื่ัฒนา
องค์์กรให้ เข้มืแข็ ง  มื่ศัักย่ภาพื่พื่ร้อมืรับการ
เปล่�ย่นแปลง และสามืารถขับเค์ล่�อนภารกิจได์้ โด์ย่
มืุ่งพื่ัฒนา 3 ด์้านสำค์ัญ ค์่อ	(1)	Resilient	Work-
force พื่นักงานมื่ค์วัามืพื่ร้อมืรองรับที่ิศัที่างใน
อนาค์ต มื่วััฒนธุรรมื การที่ำงานแบบ Agile มืุ่งเน้น
ที่่�ผลสัมืฤที่ธุิ� การเร่ย่นรู้อย่่างต่อเน่�องเพื่่�อให้เที่่าที่ัน 
(2)	Responsive	Regulator มืข่อ้มืลูท่ี่�เพื่ย่่งพื่อใน
การปฏบิตัหินา้ที่่�เชิงิรกุ และมืโ่ค์รงสรา้งพื่่�นฐานด์า้น
เที่ค์โนโลย่่ที่่�มืั�นค์ง ปลอด์ภัย่ (3)	 Reform	 of	 
Services	ประชิาชินและผู้มื่ส่วันเก่�ย่วัข้องมื่ค์วัามื
เชิ่�อมืั�น เข้าถึง ก.ล.ต. ได์้ และได์้รับบริการที่่�สะด์วัก
รวัด์เร็วั โด์ย่ปรับปรุง Touch Points นำเที่ค์โนโลย่่
ด์จิทิี่ลัมืาใชิป้ระโย่ชินแ์ละย่กระด์บับรกิารเปน็ “SEC	
Digital	Services” รวัมืที่ั�งจะย่กระดั์บไปสูก่ารเป็น
องค์ก์รนวัตักรรมื (Innovative Organization) เพื่่�อ
ให้สามืารถสร้างนวััตกรรมืใหมื่ ๆ  ที่่�ตอบโจที่ย่์ตลาด์
ทีุ่นมืากย่ิ�งขึ�น 
 นอกจากน่� ก.ล.ต. ตระหนักถึงค์วัามืสำค์ัญท่ี่� 
ทีุ่กภาค์ส่วันค์วัรร่วัมืม่ือกันแก้ไขปัญหาสิ�งแวัด์ล้อมื
ที่่�ที่วัค่์วัามืรนุแรงและสง่ผลกระที่บตอ่เศัรษฐกจิของ
ประเที่ศั ก.ล.ต. จึงได์้รณ์รงค์์ให้บุค์ลากรทีุ่กระด์ับ
เห็นค์วัามืสำค์ัญของการใชิ้ที่รัพื่ย่ากรอย่่างรู้คุ์ณ์ค่์า 

และร่วัมืมื่อกับองค์์กรภาย่นอกด์ำเนินโค์รงการเพื่่�อ
ลด์ปัญหาสิ�งแวัด์ล้อมื เชิ่น	 โค์รงการถุนันัวัิภาวัดีฯ	
ไมีม่ีขียะ	ที่่�รว่ัมืกบับรษิทัี่จด์ที่ะเบย่่น/บรษิทัี่อ่�นที่่�ตั�ง
อยู่่บนถนนวัิภาวัด์่รังสิต จัด์การปัญหาขย่ะภาย่ใน
องค์์กร โค์รงการค์ุณดูแลป�า	 เราดูแลค์ุณ  ก.ล.ต. 
เป็นหนึ�งใน “องค์์กรส่เข่ย่วัที่่�ย่ั�งย่่น” (Sustainable 
Green Organization) ประกาศัเจตนารมืณ์์พื่ร้อมื
ลงม่ือที่ำเป็นส่วันหนึ�งในการฟ้�นฟูระบบนิเวัศัของ
ประเที่ศัไที่ย่ โค์รงการ	“ก.ล.ต.	ไมีท่ิ�งกนัั”	เพื่่�อปลกู
ฝ่ังพื่ฤติกรรมืในระดั์บบุค์ค์ลท่ี่�สามืารถที่ำได้์ง่าย่  
ที่ำได์้จริง ที่ำได์้ทีุ่กวััน และมื่ตัวัชิ่�วััด์ชิัด์เจน นำร่อง
โด์ย่ผูบ้ริหาร ผา่นกิจกรรมืการปรับพื่ฤติกรรมืวิัธุก่าร
จัด์การขย่ะในชิ่วัิตประจำวััน ด์้วัย่วัิธุ่ “3Rs” ค์่อ 

“Reduce Reuse Recycle” เพื่่�อมืุง่สนบัสนนุ SDG 
5 เป้าหมืาย่ ได์้แก่ SDG 6 การใชิ้น�ำอย่่างรู้ 
ค์ุณ์ค์่า SDG 12 การจัด์สรรที่รัพื่ย่ากรอย่่างมื่
ประสิที่ธุิภาพื่ SDG 13 การรับมื่อการเปล่�ย่นแปลง
สภาพื่ภูมือิากาศั SDG 14 การลด์ขย่ะพื่ลาสติก และ 
SDG 15 การลด์มืลพื่ิษบนภาค์พื่่�นดิ์น โด์ย่เมื่�อ  
Upload รปูภาพื่จะได์รั้บค์ะแนน “หวััใจัรกัษโ์ลก”	
และค์ำนวัณ์ปริมืาณ์ก๊าซค์าร์บอนได์ออกไซด์์ (CO

2
) 

ที่่�ลด์ลง ก่อนแปลงเป็นเงินบริจาค์ให้แก่มืูลนิธุิ 
การจัด์การที่รัพื่ย่ากรอย่่างย่ั�งย่่น 

ก�รก้�ว่ส้่อุนิ�คำตที่ยั่งย่นิ แม้อุ�จต้อุงใช้ิเงินิลิงท่นิในิช่ิว่งเริ่มต้นิ
แต่ผลิลิัพธุ์ที่ต�มม�นิัน้ิคำ่้มคำ่� แลิะเป็นิทรัพย์สินิที่มีคำ่ณคำ่�ยิ่ง

ที่เร�จะส่งมอุบให้แก่คำนิร่่นิต่อุไป



กลยุุทธุ์ก�รดำำ�เนำินำธุุรกิจอยุ่�งยุ่ง่ยุืนำ

Sustainable Development 
Showcases :

(ม่ิติิดำ้�นำเศรษฐกิจ สั่งค์ม่ สัิ่งแวดำล้อม่)



กลุ่ม่อุติสั�หกรรม่เกษติร
และอุติสั�หกรรม่อ�ห�ร

Agro & Food Industry



44 TBCSD Sustainable Development 2021

บัรษัิัท อาย่ิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย่) จำากัด

 จากจดุ์เริ�มืต้นธุรุกจิ “อายโินัะโมีะโตะ๊” ในการ
ค์้นพื่บ “รสืชิาติอูมีามีิ	หรือ	รสือร่อยกลมีกล่อมี” 
เกิด์เป็นอุตสาหกรรมืการผลิตเค์ร่�องปรุงรสอูมืามืิ
แห่งแรก ณ์ ประเที่ศัญ่�ปุ่น ในปี พื่.ศั. 2452 ภาย่ใต้
ชิ่�อ “อายิโนัะโมีะโต๊ะ” และได์้ขย่าย่ฐานการผลิต
มืาย่ังประเที่ศัไที่ย่ในปี พื่.ศั. 2503 จนเติบโตเป็น 
“กลุ่มีบัริษัทอายิโนัะโมีะโต๊ะในัประเทศไทย” เพื่่�อ
ส่งมือบผลิตภัณ์ฑ์์ค์ุณ์ภาพื่ต่าง ๆ มืากมืาย่ มืุ่งเสริมื
สร้างสังค์มืสุขภาพื่ด์่ ด์ังค์ำขวััญขององค์์กรที่่�วั่า  
“กินัดี	มีีสืุข	(Eat	Well,	Live	Well)”	
 การด์ำเนินธุรุกิจของกลุม่ืบริษทัี่อายิ่โนะโมืะโต๊ะ
นั�น ได์้มื่ส่วันร่วัมืในการแก้ไขปัญหาที่างสังค์มืผ่าน
ธุรุกจิของเรามืาอย่า่งต่อเน่�อง ด์ว้ัย่แนวัคิ์ด์รเิริ�มืน่�เอง

ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจขัอุงอุงคำ์กร

ที่่�ชิ่วัย่สนับสนุนให้บริษัที่ฯ สามืารถพัื่ฒนาและ 
เจริญเติบโตได์้อย่่างมืั�นค์ง เราเร่ย่กปณ์ิธุานแนวัค์ิด์
ริเริ�มืน่�วั่า “อายิโนัะโมีะโต๊ะสืร้างค์ุณค์่าร่วัมีกับั
สืังค์มี	 หรือ	 ASV	 (The	 Ajinomoto	 Group	
Creating	Shared	Value)” ซึ�งสะที่อ้นแกน่สำค์ญั
ของกิจกรรมืที่างธุุรกิจของเรา ที่่�มืุ่งสร้างค์ุณ์ค์่า 
รว่ัมืกบัสงัค์มื เพื่่�อนำไปสูก่ารเปน็บรษิทัี่ผูผ้ลติอาหาร
ระด์ับโลกอย่่างแที่้จริง
 เราได์้นำ ASV มืาใชิ้เป็นแนวัที่างในการด์ำเนิน
ธุรุกจิ เพ่ื่�อให้บรรลเุปา้หมืาย่และวิัสัย่ทัี่ศัน์ พื่รอ้มืขับ
เค์ล่�อนกลยุ่ที่ธ์ุการพัื่ฒนาอย่่างย่ั� งย่่นที่ั� ง ด้์าน
เศัรษฐกิจ สังค์มื และสิ�งแวัด์ล้อมื



45TBCSD Sustainable Development 2021

มิติดำ้�นิเศรษฐกิจ

มิติดำ้�นิสังคำม

 ภาย่ใตห้ลกัปรชัิญาเด์ย่่วักนัที่ั�วัโลกที่่�ว่ัา “เราจัะ
สืรา้งค์ณุภาพื่ชิวิีัตที�ดีขึ�นัแกผู่ค้์นัทั�วัโลก	ดว้ัยค์วัามี
มุ่ีงมัี�นัพื่ัฒนัาค์วัามีก้าวัหนั้าที�สืำค์ัญด้านัอาหาร
และสุืขภาพื่และโดยทุ่มีเททำงานัเพืื่�อชีิวัิตของ 
ทุกค์นั”	เราให้ค์วัามืสำค์ัญกับการพื่ัฒนาที่รัพื่ย่ากร
บุค์ค์ลอันเป็นปัจจัย่ในการขับเค์ล่�อนธุุรกิจของ
องค์์กร เพื่่�อให้บรรลุเป้าหมืาย่ที่างธุุรกิจและเจริญ
เติบโตอย่า่งย่ั�งย่น่ ผา่นการปลกูฝ่งัจติสำนกึท่ี่�ด์ใ่หก้บั
พื่นักงานในด์้านต่าง ๆ อาที่ิ
 1)	 การกำหนัดนัโยบัายกลุ่มีอายิโนัะโมีะโต๊ะ	
(Ajinomoto	 Group	 Policy	 “AGP”)	 และ	 
วัถิุแีหง่กลุม่ีอายโินัะโมีะโตะ๊	(Ajinomoto	Group	
Way)	เพื่่�อเป็นกรอบที่ัศันค์ติ ค์่านิย่มื หร่อแนวัที่าง
ในการที่ำงานที่่�ใชิ้ที่ั�วักันของพื่นักงานกลุ่มือาย่ิโนะ
โมืะโต๊ะทีุ่กค์นเป็นเสมื่อนด์่เอ็นเอของพื่นักงานที่ั�ง
องค์์กร
 2)	 การส่ืงเสืริมีการกำกับัดูแลกิจัการที�ดี		
(Good	 Corporate	 Governance) โด์ย่ได้์ต่อ 
ย่อด์มืาจากวัิสัย่ที่ัศัน์พื่ันธุกิจ และค์่านิย่มืของเรา 

เพ่ื่�อใหเ้กดิ์การกำกบัด์แูลกจิการที่่�ปฏบิติัได์จ้รงิอย่า่ง
เปน็รูปธุรรมื นอกจากนั�นได้์รว่ัมืเป็นสมืาชิกิแนวัร่วัมื
ปฏิบัติของภาค์เอกชินไที่ย่ ในการต่อต้านการทีุ่จริต 
(CAC) ในเด์่อนตุลาค์มื พื่.ศั. 2562 อ่กด์้วัย่
	 3)	 การบัริหารค์วัามีเสืี�ยง	 (Risk	Manage-
ment) เราได์ร้ะบคุ์วัามืเส่�ย่งและโอกาสที่่�เก่�ย่วัข้อง
กบัค์วัามืย่ั�งย่น่ในการด์ำเนนิธุรุกจิ โด์ย่ได์จ้ดั์ตั�งค์ณ์ะ
กรรมืการบริหารค์วัามืเส่�ย่ง (Risk Management 
Committee) ซึ�งเป็นองค์์กรภาย่ใต้ค์ณ์ะกรรมืการ
บริหาร การตอบสนองค์วัามืเส่�ย่งและโอกาสท่ี่�มื่ 
ผลกระที่บที่ั�วัที่ั�งกลุ่มื เพ่ื่�อใหเ้ราตอบสนองตอ่วักิฤต
ได์้ที่ันที่่วังที่่และเหมืาะสมื
	 4)	 การส่ืงเสืริมีอาชีิวัอนัามัียและค์วัามี
ปลอดภัย เราให้ค์วัามืสำค์ัญและพื่ย่าย่ามือย่่างเต็มื
ค์วัามืสามืารถในการป้องกันการบาด์เจ็บ เจ็บป่วัย่
และเส่ย่ชิ่วัิตจากการที่ำงานที่ั�งพื่นักงานและค์ู่ธุุรกิจ
ของเรา โด์ย่ได์้ประกาศัใชิ้กฎพื่ิที่ักษ์ชิ่วัิต 12 ข้อ  
(Life Saving Rules) เพื่่�อให้เกิด์การปฏิบติัและใส่ใจ
อย่่างเข้มืงวัด์ด์้านค์วัามืปลอด์ภัย่ที่ั�วัที่ั�งองค์์กร

 ภาย่ใต้แนวัค์ิด์ “Eat	 Well,	 Live	 Well	 
Partner” เรามืุ่งสืร้างสืังค์มีกินัดีมีีสืุข	 ผ่าน
ผลิตภัณ์ฑ์์ที่่�มื่ค์ุณ์ภาพื่เพื่่�อตอบสนองค์วัามืต้องการ
และสร้างค์วัามืพื่ึงพื่อใจให้กับผู้บริโภค์ โด์ย่ใชิ้องค์์
ค์วัามืรูค้์วัามืเชิ่�ย่วัชิาญหลกัด์า้นรสอมูืามืแิละกรด์อะ
มืิโนในการต่อย่อด์สู่ผลิตภัณ์ฑ์์ที่่�หลากหลาย่เพื่่�อ

สุขภาพื่และย่กระด์ับค์ุณ์ภาพื่ชิ่วัิตที่่�ด์่ขึ�นของผู้ค์น 
รวัมืถึงริเริ�มืกิจกรรมืด้์านโภชินาการที่่�หลากหลาย่ 
อาทิี่ โค์รงการ Thailand Victory Project ท่ี่�มืุ่ง 
ส่งเสริมืศัักย่ภาพื่ของนักก่ฬา โด์ย่การสนับสนุน
ผลติภัณ์ฑ์ด้์์านกรด์อะมิืโน และองค์ค์์วัามืรูโ้ปรแกรมื
อาหารสำหรับนักก่ฬา หร่อ เมืนูแห่งชิัย่ชินะ ให้กับ
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นักก่ฬาที่่มืชิาติไที่ย่ ตลอด์จนร่วัมืพื่ัฒนาค์ุณ์ภาพื่
ชิ่วัิตของเย่าวัชิน และสังค์มืไที่ย่ผ่านการส่งมือบ
ผลิตภัณ์ฑ์์และสร้างการตระหนักรู้ด์้านโภชินาการ
อย่่างต่อเน่�อง รวัมืถึงส่งเสริมืค์ุณ์ภาพื่ชิ่วัิตที่่�ด์่ให้กับ
ชิุมืชินท้ี่องถิ�นผ่านกิจกรรมืของสถานประกอบการ
ในแต่ละโรงงาน
 เรายั่งเข้าไปมื่ส่วันร่วัมืพัื่ฒนาคุ์ณ์ภาพื่ชิ่วิัตของ
เกษตรกรไที่ย่ให้ด์่ขึ�นอย่่างย่ั�งย่่นตั�งแต่ต้นน�ำ จนถึง

ปลาย่น�ำ ภาย่ใตแ้นวัค์ดิ์ “Thai Farmer Better Life 
Partner” โด์ย่ส่งเสริมืการใชิ้เที่ค์โนโลย่่สมืัย่ใหมื่ให้
กับเกษตรกร
 ใหค้์วัามืรู้ด้์านการปรับปรุงด์นิ พื่ฒันาสาย่พัื่นธุุ์
มืนัสำปะหลงั ผลักด์นัใหเ้กดิ์การค์ุม้ืค์รองค์วัามืเส่�ย่ง
ในด์้านสภาวัะอากาศั (Weather Insurance  
System) ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมัืนสำปะหลังเริ�มื
จากจังหวััด์กำแพื่งเพื่ชิร

มิติดำ้�นิสิ่งแว่ดำลิ้อุม

 ภาย่ใต้แนวัคิ์ด์ “Green	 Technology	 for	
Better	Earth	Partner” เราทีุ่่มืเที่เพื่่�อสร้างค์วัามื
ย่ั�งย่น่ของโลก ผา่นกระบวันการผลิตและเที่ค์โนโลย่่
ที่่�เป็นมืิตรกับสิ�งแวัด์ล้อมืโด์ย่มืุ่งเน้นใน 3 เร่�องหลัก 
ได์้แก่
 1) ร่วัมืป้องกันการเปล่�ย่นแปลงสภาพื่ภูมืิ
อากาศัของโลก ผา่นการบรูณ์าการแนวัค์ดิ์ เที่ค์โนโลย่่ 
และกระบวันการผลิตในทีุ่กขั�นตอน
	 เป้าหมีาย	:	ลด์การปลด์ปลอ่ย่ก๊าซเรอ่นกระจก
จากกระบวันการผลิตลง 50% จากปี 2548 ภาย่ใน
ปี 2568 และจะใชิ้ปรับสัด์ส่วันการใชิ้พื่ลังงาน
ทัี่�งหมืด์ จากพื่ลังงานหมืุนเวั่ย่น 100 % ภาย่ในปี 
2593

	 กิจักรรมีหลัก	 อาที่ิ การผลิตพื่ลังงานโด์ย่ใชิ้ 
เชิ่�อเพื่ลิงชิ่วัมืวัลและพื่ลังงานแสงอาที่ิตย่์ที่ด์แที่น 
เชิ่�อเพื่ลิงจากฟอสซิล, การอนุรกัษ์พื่ลังงาน, ปรับปรุง
กระบวันการผลิตให้ใชิ้พื่ลังงานลด์ลง
 2) การใช้ิที่รัพื่ย่ากรอย่า่งย่ั�งย่น่ โด์ย่นำเอาหลัก
การ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) เข้ามืา
ประยุ่กต์ใชิ้ตั�งแต่กระบวันการรับวััตถุด์ิบ การผลิต
และการออกแบบบรรจุภัณ์ฑ์์ ให้เกิด์ประสิที่ธิุภาพื่
สูงสุด์ การกำจัด์อย่่างถูกวัิธุ่และ ไมื่ส่งผลกระที่บต่อ
สิ�งแวัด์ล้อมื
	 เ ป้าหมีาย	 1	 :  ลด์ปริมืาณ์การใช้ิน�ำใน
กระบวันการผลิตลง 92% เที่่ย่บกับปี 2548 ภาย่ใน
ปี 2568

เที่คโนโลย่หม�อตุ�มไอน้ำพลังงานชิ่วมวล เพ่�อผู้ลิตุพลังงานเชิ่้อเพลิงใชิ�ภายในโรงงาน (ที่ดัแที่นการใชิ�น้ำมันเตุา)
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 กิจักรรมีหลัก อาทิี่ การพื่ัฒนาเที่ค์โนโลย่่การ
ผลติใหม่้ืประสทิี่ธิุภาพื่สงู , ปรับกระบวันการผลิตให้
งา่ย่และไมืซ่�ำซอ้น , นำหลกั 3R มืาใชิใ้นกระบวันการ
ผลิตให้มืากที่่�สุด์
 เป้าหมีาย	 2	 :	ลด์การสูญเส่ย่อาหารและของ
เสย่่ (Food loss) ลง 50% เที่ย่่บกบัป ี2561 ภาย่ใน
ปี 2568
 กจิักรรมีหลกั อาทิี่: การใช้ิวัสัด์ใุนกระบวันการ
ผลิตโด์ย่ไม่ืมื่ของเส่ย่, การจัด์การซัพื่พื่ลาย่เชินท่ี่�
เหมืาะสมืโด์ย่ใชิ้เที่ค์โนโลย่่ด์ิจิที่ัล ,ลด์ของเส่ย่ใน
กระบวันการจัด์จำหน่าย่
	 เป้าหมีาย	3	: ลด์การเกิด์ของเส่ย่ (ขย่ะ) จาก
บรรจุภัณ์ฑ์์พื่ลาสติก 100% ภาย่ในปี 2573
 กิจักรรมีหลัก อาทิี่ : ลด์การใช้ิบรรจุภัณ์ฑ์์
พื่ลาสติก , เปล่�ย่นบรรจุภัณ์ฑ์์พื่ลาสติกให้สามืารถ 

นำกลับมืาใชิ้ใหมื่ ( Recycle) ได์้ที่ั�งหมืด์ 
 เป้าหมีาย	 4	 : ไม่ืฝ่ังกลบขย่ะพื่ลาสติก
อุตสาหกรรมื 100 % ภาย่ในปี 2565
 กจิักรรมีหลกั	อาทิี่ ด์ว้ัย่แนวัคิ์ด์ 3R  Reduce 
– ลด์การใชิ้ (ค์ิด์ก่อนใชิ้)  Reuse – นำกลับมืาใชิ้
ซ�ำ (ใชิ้แล้วัใชิ้อ่ก)  Recycle – นำกลับมืาใชิ้ใหมื่ 
 3) การใชิ้กลไกการจัด์ซ่�ออย่่างย่ั�งย่่น โด์ย่ให้
ค์วัามืสำคั์ญกับการจัด์หาวััตถุดิ์บและท่ี่�เก่�ย่วัข้องที่่�
เป็นมิืตรหร่อส่งผลกระที่บต่อสิ�งแวัด์ล้อมืให้น้อย่
ที่่�สุด์
 เป้าหมีาย	:	เปล่�ย่นบรรจุภัณ์ฑ์์กระด์าษที่่�ผลิต
ตามืมืาตรฐาน FSC 100% ภาย่ในปี 2568 และ 
เปล่�ย่นการใช้ิน�ำมืันปาล์มืที่่�ได้์รับมืาตรฐาน RSPO 
ภาย่ในปี 2568
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บัรษัิัท ดอย่ค์ำาผู้ลิตภัณฑ์์อาหาร จำากัด

ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจขัอุงอุงคำ์กร

 วัิสัืยทัศนั์: เป็นต้นแบบของธุุรกิจเพื่่�อสังค์มื 
ภาย่ใตศ้ัาสตร์พื่ระราชิา ที่่�พัื่ฒนาสรา้งสรรค์ส์นิค์า้จาก
ชิุมืชินด์้วัย่ค์ุณ์ภาพื่ระด์ับโลกเพื่่�อประโย่ชิน์-สุขของ
สังค์มืโด์ย่รวัมื
 พื่ันัธุกิจั:	“มืุ่งมืั�นพื่ัฒนาค์น” “หมืาย่มืั�นพื่ัฒนา
องค์์กร” “เชิ่�อมืั�นพื่ัฒนาห่วังโซ่การผลิต” “ตั�งมัื�น
พื่ัฒนาผลตอบแที่นค์ุณ์ค์่า” “ย่ึด์มืั�นองค์์ค์วัามืรู้ 
ศัาสตร์พื่ระราชิา”
 ยุ่ที่ธุศัาสตร์ที่่� 1 การเป็นต้นแบบธุุรกิจเพื่่�อสังค์มื 
                         ภาย่ใต้ศัาสตร์พื่ระราชิา
 ยุ่ที่ธุศัาสตร์ที่่� 2 พื่ัฒนาสินค์้าสุขภาพื่ที่่�เน้นใชิ้วััตถุด์ิบธุรรมืชิาติ
 ยุ่ที่ธุศัาสตร์ที่่� 3 พื่ัฒนาสินค์้าที่่�มื่ค์ุณ์ภาพื่และการเกษตรที่่�มื่มืาตรฐานระด์ับโลก
 ยุ่ที่ธุศัาสตร์ที่่� 4 การที่ำธุุรกิจด์้วัย่ใจ
 ยุ่ที่ธุศัาสตร์ที่่� 5 มื่กำไรอย่่างสมืเหตุสมืผล
 ยุ่ที่ธุศัาสตร์ที่่� 6 การพื่ัฒนา “ฅนด์อย่ค์ำ” ให้มื่ค์ุณ์ภาพื่

กลิย่ทธุ์ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจอุย่�งยั่งย่นิ

 พื่ัฒนาสังค์มืและชิุมืชินตามืหลัก “บ-วั-ร (ร)” 
บา้น วัดั์ โรงเร่ย่น และโรงงานหลวังอาหารสำเร็จรูป 
สอด์ค์ลอ้งตามืกรอบเป้าหมืาย่การพัื่ฒนาอย่า่งย่ั�งย่น่ 
(Sustainable Development Goals–SDGs) ของ
องค์์การสหประชิาชิาติ (UN) โด์ย่บูรณ์าการค์วัามื
ร่วัมืมื่อกับหน่วัย่งาน องค์์กรต่าง ๆ ที่ั�งภาค์รัฐและ

เอกชิน พื่ฒันาชุิมืชินต่าง ๆ  ได้์แก่ ชิมุืชินเขตราชิเที่วั ่
กรงุเที่พื่มืหานค์ร ชิมุืชินโด์ย่รอบโรงงานหลวังอาหาร
สำเร็จรูปที่่� 1 (ฝ่าง) จังหวััด์เชิ่ย่งใหมื่ โรงงานหลวังฯ 
ที่่� 2 (แมื่จัน) จังหวััด์เชิ่ย่งราย่ โรงงานหลวังฯ ที่่� 3 
(เต่างอย่) จังหวััด์สกลนค์ร และโรงงานหลวังฯ  
ที่่� 4 (ละหานที่ราย่) จังหวััด์บุร่รัมืย่์
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มิติดำ้�นิเศรษฐกิจ

 ต้นแบบธุรุกจิเพ่ื่�อสงัค์มืภาย่ใตศ้ัาสตรพ์ื่ระราชิา 
มืุ่งเน้นการสร้างราย่ได์้สู่ชิุมืชินเกษตรกรโด์ย่รอบ
โรงงานหลวังฯ ที่ั�ง 4 แห่ง ผา่นการรับซ่�อผลผลิต ค์ดิ์
เป็นมืูลค์่ารวัมื 287,191,256.31 บาที่ สมืาชิิก
เกษตรกรผู้ได์้รับผลประโย่ชิน์จำนวัน 678 ค์น  
เกิด์การจ้างงานประชิากรในพื่่�นที่่�จำนวัน 11,552 
ค์น (ข้อมืูลรอบปฏิที่ินปี 2563 เริ�มื 1 มืกราค์มื ถึง  
31 ธุันวัาค์มื 2563)

มิติดำ้�นิสังคำม

 บูรณ์าการค์วัามืร่วัมืมื่อเพื่่�อพื่ัฒนาสังค์มืของ
ชิุมืชินโด์ย่รอบโรงงานหลวังฯ ที่ั�ง 4 แห่ง ตลอด์จน
ชิุมืชินเขตราชิเที่วั่ ค์รอบค์ลุมืงานที่ั�ง 4 ด์้าน ด์ังน่�;
	 ด้านัที�	1	ด้านัสืุขภาพื่ อาที่ิ “โค์รงการพื่ัฒนา
สขุภาพื่ชุิมืชินและเกษตรกร” ผา่นกิจกรรมืการตรวัจ
สารเค์มื่ในเล่อด์เกษตรกร ภาย่ใต้งานส่งเสริมืการ
ปลูกพื่่ชิของ บริษัที่ ด์อย่ค์ำผลิตภัณ์ฑ์์อาหาร จำกัด์ 
โด์ย่มุ่ืงมืั�นใหเ้กษตรกรพื่ฒันาผลผลติที่างการเกษตร 
ลด์ปริมืาณ์การใชิ้สารเค์มื่เพื่่�อค์วัามืปลอด์ภัย่ของ
ผลผลิตที่างการเกษตร สร้างสุขภาวัะที่างร่างกาย่ที่่�

ด์่ของเกษตรกรและผู้บริโภค์อย่่างยั่�งย่่น โด์ย่ในปี 
2564 มื่เกษตรกรเข้าร่วัมืโค์รงการ จำนวัน 45 ราย่ 
ค์รอบค์ลุมืพื่่�นที่่� 83.75 ไร่ พื่่ชิส่งเสริมื 3 ชินิด์ ได์้แก่ 
ฝ่รั�งส่ชิมืพืู่ มืัลเบอร์ร่ และเสาวัรส
	 ด้านัที�	2	วััฒนัธุรรมีประเพื่ณี อาที่ิ “โค์รงการ
วััด์ของเรา วััด์ของชิุมืชิน” ร่วัมืส่บสานประเพื่ณ์่
สำค์ัญที่างพืุ่ที่ธุศัาสนาและวััฒนธุรรมืชุิมืชิน โด์ย่ 
“กจิกรรมืกฐินด์อย่ค์ำ” สามืารถรวับรวัมืเงินบริจาค์
เป็นเงิน 6,732,182.00 บาที่ (ข้อมืูลเงินบริจาค์  
ปี 2559 – 2563) เพื่่�อนำไปปรับปรุงวััด์ในเขตพื่่�นที่่�
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ชิุมืชินรอบโรงงานหลวังฯ ที่ั�ง 4 แห่ง ให้มื่ระบบ
สาธุารณ์ูปโภค์ที่่�ด์่ มื่เขตพืุ่ที่ธุาวัาส สังฆาวัาส และ
ธุรณ์ส่งฆท์ี่่�ถกูตอ้งตามืพื่ระธุรรมืวันิยั่ และมืภ่มูืทิี่ศััน์
ที่่�สวัย่งามืรม่ืร่�น เปน็ศันูย่ร์วัมืใจและพื่่�นที่่�ที่ำกจิกรรมื
ชิุมืชิน สร้างค์วัามืร่วัมืม่ือระหว่ัางค์นด์อย่ค์ำและ
ชิุมืชิน เพื่่�อเป็นต้นแบบการพื่ัฒนาวััด์อย่่างย่ั�งย่่น
 ดา้นัที�	3	ด้านัการศกึษา อาที่ ิ“โค์รงการพื่ฒันา
ศัักย่ภาพื่ผูน้ำเย่าวัชิน”  ผา่นกิจกรรมือบรมืใหค้์วัามื
รู้เร่�องการพัื่ฒนาสมืรรถภาพื่ที่างร่างกาย่ ให้กับ
นกักฬ่าเย่าวัชินรอบโรงงานหลวังฯ ที่่� 1 (ฝ่าง) อก่ที่ั�ง
สนับสนุนการพื่ัฒนาเย่าวัชินใน “โค์รงการทีุ่นการ
ศัึกษาด์อย่ค์ำ” โด์ย่มือบทุี่นการศึักษาแก่ผู้นำ

เย่าวัชินที่่�มื่จิตอาสาในเขตพื่่�นที่่�โด์ย่รอบโรงงานหล
วังฯ เพื่่�อมืุ่งเน้นให้เย่าวัชินนำค์วัามืรู้ที่่�ได์้กลับไป
พื่ัฒนาชิุมืชินบ้านเกิด์ของตนเองให้เกิด์ค์วัามืย่ั�งย่่น 
ปัจจุบันมื่นิสิตและนักศัึกษาอยู่่ระหวั่างศัึกษาใน
ระด์ับอนุปริญญาและปริญญาตร่ จำนวัน 9 ทีุ่น
 ด้านัที�	4	ด้านัค์วัามีรับัผิดชิอบัต่อสืังค์มี ผ่าน 
กจิกรรมืงานชิมุืชินสมัืพัื่นธุ ์เพ่ื่�อสรา้งค์วัามืสมัืพัื่นธุท่์ี่�
ด์ร่ะหว่ัางบริษทัี่ ด์อย่ค์ำผลิตภัณ์ฑ์อ์าหาร จำกัด์ และ
ชิุมืชินรอบโรงงานหลวังฯ อาทิี่ สนับสนุนกิจกรรมื
การแข่งขันก่ฬา กิจกรรมืส่งเสริมืสุขภาพื่ กิจกรรมื
สภากาแฟ/ตุ้มืโฮมื และกจิกรรมืวัฒันธุรรมืประเพื่ณ์่
พื่่�นบ้านของแต่ละชิุมืชิน

มิติดำ้�นิสิ่งแว่ดำลิ้อุม

 ด์อย่ค์ำ พื่ัฒนาสู่ธุุรกิจส่เข่ย่วั โด์ย่ “กิจกรรมื
กฐนิสเ่ขย่่วั” สร้างการม่ืสว่ันรว่ัมื และอบรมืให้ค์วัามื
รู ้เร่�องการบริหารจัด์การขย่ะพื่ลาสติกแก่ชิาวัชุิมืชิน
โด์ย่รอบโรงงานหลวังฯ ซึ�งขวัด์พื่ลาสติก PET ท่ี่�
รวับรวัมืได์้นำไปผ่านกระบวันการ Upcycling ที่ำ
เป็นเส้นใย่ ที่ักที่อเป็นผลิตภัณ์ฑ์์ใชิ้ในกิจกรรมืกฐิน
ด์อย่ค์ำ อาที่ิ ไตรจ่วัรพื่ระสงฆ์ 12 ชิุด์ ผลิตจากขวัด์
พื่ลาสติก 720 ขวัด์ ผ้าค์ลุมืเก้าอ่� 100 ผ่น ผลิตจาก
ขวัด์พื่ลาสติก  1,500 ขวัด์ สำหรับถวัาย่ให้กับวััด์
รอบโรงงานหลวังฯ และอิฐบล็อกปูพื่่�นภาย่ในวััด์ที่่�
ใชิ้ขวัด์พื่ลาสติกเป็นส่วันผสมื 9,646  ขวัด์ เพื่่�อ

เป็นการสร้างค์วัามืตระหนักถึงค์วัามืย่ั�งย่่นที่างด์้าน
สิ�งแวัด์ล้อมืของชิุมืชิน
 กิจักรรมี	 “เก็บัขวัดแยก	 แลกชิุดกีฬา”	 โด์ย่
สร้างการมื่ส่วันร่วัมืของเย่าวัชินในพื่่�นที่่�บ้านย่าง 
อำเภอฝ่าง จังหวััด์เชิ่ย่งใหม่ื และอบรมืให้ค์วัามืรู้ 
เร่�องการบริหารจัด์การขย่ะพื่ลาสติกของชิุมืชิน  ซึ�ง
ขวัด์พื่ลาสติก PETที่่�กลุ่มืเย่าวัชินรวับรวัมืได์้จำนวัน 
9,237 ขวัด์ ได์้นำไปผ่านกระบวันการ Upcycling 
เป็นชิุด์ก่ฬาสำหรับใช้ิในการแข่งขันก่ฬาของชุิมืชิน 
จำนวัน 200 ชิุด์ 
	 กิจักรรมี	“ทิ�ง	 เพื่ื�อ	ให้”	 โด์ย่ด์อย่ค์ำร่วัมืเป็น
จดุ์รบัและรวับรวัมืขวัด์พื่ลาสตกิ PET จากชิมุืชินเขต
ราชิเที่วั่และประชิาชินที่ั�วัไป เพื่่�อมือบให้แก่ 
“โค์รงการแย่กขวัด์ชิ่วัย่หมือ” นำไปผลิตเป็นเส้นใย่
และตัด์เป็นชิุด์ PPE มือบให้แก่บุค์ลากรที่างการ
แพื่ที่ย่์ใชิ้ปฏิบัติงานในวัิกฤตการแพื่ร่ระบาด์โรค์ติด์
เชิ่�อไวัรัสโค์โรนา (โค์วัิด์-19) ซึ�งขวัด์พื่ลาสติก PET 
ที่่�ได์้จากการรับบริจาค์ จำนวัน 36,653 ขวัด์ นำไป
ตัด์เป็นชิุด์ PPE ได์้ 1,322 ชิุด์ (ข้อมืูล ณ์ วัันที่่� 1 
กันย่าย่น 2564)
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บัรษัิัท ไทย่นำาทิพื่ย่์ จำากัด

ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจขัอุงอุงคำ์กร

 บริษัที่ ไที่ย่น�ำทิี่พื่ย์่ จำกัด์ ผู้ผลิตและจัด์
จำหน่าย่ผลิตภัณ์ฑ์์ภาย่ใต้เค์ร่�องหมืาย่การค์้า 
จด์ที่ะเบ่ย่นของเด์อะโค์ค์า-โค์ลา ค์ัมืปะน่ ก่อตั�งขึ�น
ตั�งแต่ปี พื่.ศั. 2502 และตลอด์ระย่ะเวัลากวั่า 60 ปี 
ที่่�ไที่ย่น�ำที่พิื่ย่อ์ยู่เ่ค์ย่่งค์ูป่ระชิาชินชิาวัไที่ย่ ได์ด้์ำเนิน
ธุุรกิจโด์ย่ผสานค์วัามืย่ั�งย่่นในทีุ่กกระบวันการผลิต 
และมุ่ืงเน้นสร้างคุ์ณ์ค่์าร่วัมืกับทุี่กฝ่่าย่ท่ี่�มื่ส่วัน
เก่�ย่วัข้อง อ่กที่ั�งสร้างค์วัามืย่ั�งย่่นให้กับสังค์มืในด์้าน
ตา่งๆ ผา่นการที่ำงานและค์วัามืร่วัมืมือ่กบัหนว่ัย่งาน
ภาค์รัฐ องค์์กรไมื่แสวังหาผลกำไร และชิุมืชิน โด์ย่
เราเชิ่�อว่ัา การที่ำงานท่ี่�เกิด์จากค์วัามืรว่ัมืมือ่ย่อ่มืก่อ
ให้เกิด์ค์วัามืย่ั�งย่่นแก่ทีุ่กฝ่่าย่

กลิย่ทธุ์ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจอุย่�งยั่งย่นิ

 เพื่ราะ “นั�ำ” เป็นที่รัพื่ย่ากรสำคั์ญและเป็น
วัตัถดุ์บิหลกัของไที่ย่น�ำที่พิื่ย่ ์ไที่ย่น�ำที่พิื่ย่ย์่ดึ์หลกัการ 
3Rs – Reduce, Recycle และ Replenish เพื่่�อ
การบริหารจัด์การที่รัพื่ย่ากรน�ำอย่า่งย่ั�งย่น่และตอบ
สนองต่อนโย่บาย่ด์้านน�ำของโค์ค์า-โค์ลาในการค์่น
น�ำสู่ชุิมืชินและธุรรมืชิาติอย่่างปลอด์ภัย่ในปริมืาณ์
เท่ี่ย่บเท่ี่ากับปริมืาณ์ท่ี่�ใช้ิในการผลิตเค์ร่�องด่์�มื  
 ที่่�ไที่ย่น�ำที่พิื่ย์่ เรานำน�ำที่่�ใชิใ้นกระบวันการผลติ
เค์ร่�องด่์�มืค่์นสู่ธุรรมืชิาติผ่านการบำบัด์น�ำท่ี่�ใช้ิแล้วั

อย่่างเข้มืงวัด์ จนได์้น�ำสะอาด์ในระด์ับที่่�สัตวั์น�ำ
สามืารถอาศััย่อยู่่ได์้ อ่กที่ั�งนำน�ำที่่�ผ่านการบำบัด์
แล้วักลับมืาใชิ้ในกระบวันการอ่�น ๆ นอกเหน่อจาก
การผลิต อาทิี่ รด์น�ำต้นไมื้ ล้างพื่่�นและรถขนส่ง
เป็นต้น ซึ�งกระบวันการนำน�ำกลับมืาใชิ้น่� เป็นส่วัน
หนึ�งในการลด์ปรมิืาณ์น�ำด์บิที่่�ใชิใ้นกระบวันการผลติ 
ด์งักลา่วัไปแลว้ัในเร่�อง Reduce จงึถอ่เปน็สิ�งจำเปน็
ต่อการอนุรักษ์ที่รัพื่ย่ากรน�ำและภาย่ใต้มืูลนิธุิ 
โค์ค์า-โค์ลา ประเที่ศัไที่ย่ เราที่ำงานร่วัมืกับชิุมืชิน 
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ภาค์รฐั และองค์ก์รไมืแ่สวังผลกำไรอย่า่งใกลช้ิดิ์เพื่่�อ
ที่ำโค์รงการด์้านการจัด์การน�ำในชิุมืชินต่าง ๆ โด์ย่
เนน้พื่่�นที่่�ที่่�เป็นแหล่งเตมิืน�ำของแหล่งน�ำวัตัถุด์บิของ
โรงงาน ซึ�งสร้างประโย่ชิน์ให้แก่ค์นไที่ย่ที่ั�งที่างตรง
และที่างอ้อมืกวั่า 1 ล้านค์น 
     นอกจากการบริหารจัด์การน�ำแล้วั โรงงานของ
ไที่ย่น�ำที่ิพื่ย่์ทีุ่กแห่ง ให้ค์วัามืสำค์ัญในการการค์ัด์
แย่กและบริหารจัด์การขย่ะท่ี่�เกิด์จากกระบวันการ
ผลิตและพื่ฤติกรรมืต่าง ที่่�เกิด์ขึ�นในโรงงานมืาโด์ย่
ตลอด์ และในปี พื่.ศั.2548 ไที่ย่น�ำที่ิพื่ย่์ สำนักงาน
ใหญ ่จดั์ตั�งโค์รงการธุนาค์ารรไ่ซเค์ลิเพื่่�อสิ�งแวัด์ลอ้มื
ขึ�น เพื่่�อให้พื่นักงานของเราได์้มื่ส่วันร่วัมืในการ 
ค์ัด์แย่กขย่ะที่่�สามืารถนำมืาร่ไซเคิ์ลได้์ในแต่ละปี  
เราสามืารถนำขย่ะเข้าสู่กระบวันการร่ไซเค์ิลได์้
มืากกวั่า 20,000 กิโลกรัมื 

     ในปี พื่.ศั. 2564 ไที่ย่น�ำที่ิพื่ย่์เริ�มืติด์ตั�งระบบ 
โซลาร์ขึ�นที่่�โรงงานรังสิต จ. ปทีุ่มืธุาน่ และมื่แผนใน
การตดิ์ตั�งค์รบที่กุโรงงานที่ั�วัประเที่ศัภาย่ในไตรมืาส

ที่่� 3 ของปี พื่.ศั. 2565 ซึ�งนอกจากจะชิ่วัย่ลด์การใชิ้
พื่ลั ง ง าน ไฟฟ้ า และ  จะชิ่ วั ย่ลด์การปล่ อย่ 
ก๊าซค์าร์บอนได์ออกไซด์์ได์้มืากกวั่า 9,000 ตัน/ปี 
      นอกเหน่อจากกิจกรรมืด์้านสิ�งแวัด์ล้อมืที่่�ส่ง 
ผล ด่์ ต่ อ สั งค์มืและ เศัรษฐ กิจ ใน ชุิมืชินแ ล้ วั  
ไที่ย่น�ำที่ิพื่ย่์มื่โค์รงการแข่งขันฟุตบอลเย่าวัชิน 
ชิงิชินะเลิศัแหง่ประเที่ศัไที่ย่ โค้์กคั์พื่ ที่่�จัด์ขึ�นต่อเน่�อง
ย่าวันานกวั่า 42 ปี (ตั�งแต่ปี พื่.ศั. 2522) ส่งเสริมืให้
เย่าวัชินไที่ย่ใชิเ้วัลาออกกำลงักาย่และสรา้งโอกาสสู่
การเป็นนักก่ฬาฟุตบอลอาชิ่พื่ 

     และในชิ่วังที่่�มื่การแพื่ร่ระบาด์ของโรค์ติด์เชิ่�อ
ไวัรัสโค์วัิด์-19 ไที่ย่น�ำที่ิพื่ย่์จัด์โปรเจค์ “ค์วัามีสืุข”	
ที่่�ส่งมือบผลิตภัณ์ฑ์์ Coca-Cola และน�ำด์่�มืน�ำที่ิพื่ย่์
กวัา่ 300,000 ลงั ใหก้บัลกูค์า้ที่ั�วัประเที่ศัในเขตพ่ื่�นที่่�
การรับผิด์ชิอบ 63 จังหวััด์ เพ่ื่�อสนับสนุนให้ลูกค์้า
สามืารถกลับมืาด์ำเนินธุุรกิจได์้อ่กค์รั�ง รวัมืถึงชิ่วัย่
กระตุ้นเศัรษฐกิจภาย่ในชิุมืชินให้เกิด์การฟ้�นตัวั 
     ในระหวั่างที่่�การจัด์หาวััค์ซ่นโค์วัิด์-19 ย่ังเป็น
เร่�องเร่งด์่วัน ไที่ย่น�ำทิี่พื่ย่์ให้ค์วัามืสำคั์ญในค์วัามื
ปลอด์ภัย่และสุขอนามืัย่ของพื่นักงานและพื่ันธุมืิตร 
จงึจดั์ซ่�อวัคั์ซน่ที่างเลอ่กให้กบัพื่นกังานและพื่นัธุมืติร
ที่ั�วัประเที่ศักวั่า 7,000 ค์น เพ่ื่�อชิ่วัย่ลด์ผลกระที่บ
จากการติด์เชิ่�อในประเที่ศั และให้พื่นักงานอยู่่ใน
สงัค์มือย่า่งปลอด์ภัย่ พื่รอ้มืที่่�จะมือบค์วัามืสุขสด์ช่ิ�น
ด์้วัย่ผลิตภัณ์ฑ์์เค์ร่�องด่์�มืที่่�มื่คุ์ณ์ภาพื่แก่ค์นไที่ย่ที่ั�วั 
ที่ั�งประเที่ศัในชิ่วังสถานการณ์์ด์ังกล่าวั
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ธุนาค์ารกสิกรไทย่ จำากัด (มหาชน)

ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจขัอุงอุงคำ์กร

 ธุนาค์ารกสิกรไที่ย่ด์ำเนินธุุรกิจตามืหลักการ
ธุนาค์ารแห่งค์วัามืย่ั�งย่่น (Sustainable Banking) 
ภาย่ใต้การกำกับด์ูแลกิจการท่ี่�ด์่และการบริหาร
ค์วัามืเส่�ย่งที่่�เหมืาะสมื รวัมืที่ั�งสร้างค์วัามืสมืด์ุลที่ั�ง
ในมิืตเิศัรษฐกิจ สงัค์มื และสิ�งแวัด์ล้อมื เพื่่�อให้บรรลุ
เป้าหมืาย่ในการเจริญเติบโตและสร้างผลตอบแที่น
อย่่างย่ั�งย่่นในระย่ะย่าวัให้แก่ผู้มื่ส่วันได้์เส่ย่ทุี่กฝ่่าย่ 
สง่ผลให้ธุนาค์ารกสิกรไที่ย่เป็นสถาบันการเงินชิั�นนำ
ของประเที่ศัไที่ย่ที่่�มื่ค์วัามืแข็งแกร่งและมื่ค์วัามื
ตระหนักถึงค์วัามืรับผิด์ชิอบต่อสิ�งแวัด์ล้อมืและ
สังค์มื 
 แมืว้ัา่สถานการณ์ก์ารแพื่รร่ะบาด์ของโรค์โค์วัดิ์ 
19 จะส่งผลกระที่บวังกว้ัางต่อระบบเศัรษฐกิจ สงัค์มื 
และวิัถช่่ิวัติของค์นในสังค์มืที่ั�งที่างตรงและที่างอ้อมื 

ธุนาค์ารยั่งค์งยึ่ด์มืั�นในการด์ำเนินงานตามืหลักการ
ธุนาค์ารแห่งค์วัามืย่ั�งย่่นด้์วัย่ค์วัามืห่วังใย่ต่อผู้ได้์รับ
ผลกระที่บ โด์ย่ให้ค์วัามืชิ่วัย่เหล่อลูกค์้ากลุ่มืต่าง ๆ 
ผ่านหลากหลาย่มืาตรการเพื่่�อประค์ับประค์องให้
ลูกค้์าที่ั�งกลุ่มืลูกค้์าบุค์ค์ลและลูกค้์าธุุรกิจสามืารถ
นำพื่าองค์์กรและดู์แลพื่นักงานของตนให้สามืารถ
ผ่านพื่้นวัิกฤติไปได์้ ด์้วัย่ค์วัามืเชิ่�อมืั�นวั่าการพื่ัฒนา
อย่่างย่ั� งย่่นจะชิ่วัย่ลด์ค์วัามืเส่�ย่งค์วับค์ู่ ไปกับ 
การสร้างโอกาสที่างธุุรกิจในระย่ะย่าวั  
 ธุนาค์ารนำปรัชิญาการพัื่ฒนาอย่า่งย่ั�งย่น่มืาเป็น
แนวัค์ิด์หลักในการด์ำเนินธุุรกิจตั�งแต่วัิสัย่ที่ัศัน์ 
นโย่บาย่ ค์า่นิย่มืหลัก และย่ทุี่ธุศัาสตร ์ซึ�งค์รอบค์ลมุื
ที่ั�ง 3 มืิติ ค์่อ เศัรษฐกิจ สังค์มื และสิ�งแวัด์ล้อมื เพื่่�อ
ขับเค์ล่�อนให้การด์ำเนินงานของธุนาค์ารสอด์ค์ล้อง
กับหลักเกณ์ฑ์์และมืาตรฐานด้์านค์วัามืย่ั�งย่่นใน
ระด์ับประเที่ศัและระด์ับสากลตอบสนองต่อเป้า
หมืาย่การพื่ัฒนาที่่�ย่ั�งย่่นขององค์์กรสหประชิาชิาติ 
(United Nations Sustainable Development 
Goals: UN SDGs) และค์วัามืตกลงปารส่ว่ัาด์ว้ัย่การ
เปล่�ย่นแปลงสภาพื่ภูมืิอากาศั (Paris Agreement) 
โด์ย่ค์ณ์ะกรรมืการธุนาค์ารได้์ที่บที่วันและอนุมืัติ
กรอบนโย่บาย่การด์ำเนินงานด์้านการพื่ัฒนาอย่่าง
ย่ั�งย่่นเป็นประจำทีุ่กปีเพ่ื่�อให้ทุี่กหน่วัย่งานของ
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ธุนาค์ารนำไปปฏบิตัเิป็นรปูธุรรมื และมือบหมืาย่ให้
ค์ณ์ะกรรมืการกํากับด์ูแลกิจการที่ําหน้าท่ี่�ด์ูแล 
การด์ําเนินงานด์้านการพื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่น เพื่่�อ 
กําหนด์แนวัที่างพิื่จารณ์าที่บที่วัน ติด์ตามืผลการ 
ด์ําเนินงาน และราย่งานต่อค์ณ์ะกรรมืการธุนาค์าร 
โด์ย่ม่ืค์ณ์ะอนุกรรมืการพัื่ฒนาเพื่่�อค์วัามืย่ั�งย่่นที่ำ

หนา้ที่่�พิื่จารณ์าเห็นชิอบทิี่ศัที่างและแผนการด์ำเนิน
งานให้เป็นไปตามืกรอบนโย่บาย่ที่่�ที่างค์ณ์ะ
กรรมืการธุนาค์ารกำหนด์ไวั้ นอกจากน่� ธุนาค์ารย่ัง
กำหนด์เป้าหมืาย่ด์้านการพื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่นที่ั�งใน
ระย่ะสั�นและระย่ะย่าวัเพื่่�อเปน็ตวััชิ่�วัดั์ใหก้ารด์ำเนนิ
งานเป็นรูปธุรรมื โด์ย่มื่ผลการด์ำเนินงาน ด์ังน่�

มิติดำ้�นิเศรษฐกิจ

 ธุนาค์ารกำหนด์เป้าหมืาย่ในการเป็นธุนาค์ารที่่�
รับผิด์ชิอบเพื่่�อสร้างผลตอบแที่นอย่่างย่ั�งย่่น โด์ย่ได์้
ร่วัมืกับบริษัที่ในแพื่ลตฟอร์มือ่ค์อมืเมิืร์ซพื่ัฒนา
ผลิตภัณ์ฑ์์และบริการ ที่่�ตอบสนองวัิถ่ช่ิวัิตในยุ่ค์

ปัจจุบัน ผ่านการพื่ัฒนาฟังก์ชิั�นบน K PLUS อย่่าง
ต่อเน่�องเพื่่�อให้สามืารถใช้ิบริการได้์อย่่างสะด์วัก
สบาย่ทีุ่กที่่�ทีุ่กเวัลา  การเปิด์ตัวัแพื่ลตฟอร์มืต่าง ๆ 
ได์แ้ก ่ขนุที่อง, MAKE by KBank, Eatable, FinVest 
และ LINE BK การพัื่ฒนาช่ิองที่างการให้บริการที่่�
ค์รอบค์ลุมื ลูกค์้าทีุ่กกลุ่มื และการเด์ินหน้า
ยุ่ที่ธุศัาสตร์การเป็นธุนาค์ารแห่งภูมืิภาค์ อ่กที่ั�งการ
ใหส้นิเชิ่�อและการลงที่นุย่งัค์งพื่จิารณ์าประเด์น็ด์า้น
สิ�งแวัด์ลอ้มื สงัค์มื และธุรรมืาภบิาล (ESG) และผลกั
ด์ันให้เกิด์การเปล่�ย่นแปลงในสังค์มืและสิ�งแวัด์ล้อมื
ที่่�ย่ั�งย่่นอย่่างเป็นรูปธุรรมื

มิติดำ้�นิสังคำม

 ธุนาค์ารกำหนด์เปา้หมืาย่การเปน็พื่ลเมือ่งที่่�รบั
ผิด์ชิอบเพื่่�อสร้างสังค์มืที่่�ย่ั�งย่่น ผ่านโค์รงการต่าง ๆ 
อาทิี่ การให้ค์วัามืช่ิวัย่เหล่อลูกค้์าในสถานการณ์ ์

โรค์โค์วิัด์ 19 การให้ค์วัามืรู้ที่างการเงินแก่เย่าวัชิน
ผา่นเว็ับไซต์ AFTERKLASS โค์รงการน่านเพื่าะพัื่นธุุ์
ปญัญา การสนับสนนุให้พื่นักงานร่วัมืที่าํกจิกรรมืจิต
อาสาภาย่ใต้โค์รงการทํี่าที่กุวันั เปน็วันัที่าํด่์ที่าํได้์ การ
ด์ูแลด์้านชิ่วัอนามืัย่ตามืหลักเกณ์ฑ์์ของกระที่รวัง
สาธุารณ์สขุเพื่่�อใหม้ืั�นใจวัา่ลูกค์า้ที่่�เขา้มืาใชิบ้รกิารที่่�
สาขามื่ค์วัามืปลอด์ภัย่ รวัมืถึงพื่นักงานของธุนาค์าร
ก็มื่ค์วัามืปลอด์ภัย่และมื่ค์วัามืสุขในการที่ำงาน 
นอกจากน่� ธุนาค์ารย่ังจัด์ให้มื่ที่รัพื่ย่ากรที่่�เพื่่ย่งพื่อ
ต่อการปฏิบัติงานจากที่่�อยู่่อาศััย่ของพื่นักงาน  
เพื่่� อ ให้พื่นักงานทีุ่กค์นมื่ค์วัามืปลอด์ภัย่จาก 
การแพื่ร่ระบาด์ของโรค์โค์วัิด์-19
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มิติดำ้�นิสิ่งแว่ดำลิ้อุม

 ค์ณ์ะกรรมืการธุนาค์ารมือบหมืาย่ให้ประธุาน
เจ้าหน้าที่่�บริหารที่ำหน้าท่ี่�เป็น Chief Environmen-
tal Officer เพื่่�อขับเค์ล่�อนการด์ำเนินงานด้์าน 
สิ�งแวัด์ล้อมืของธุนาค์ารให้บรรลุผลสำเร็จ โด์ย่
กำหนด์เป้าหมืาย่ให้ธุนาค์ารเป็นผู้พื่ิที่ักษ์และรักษา
สิ�งแวัด์ล้อมืเพื่่�อสร้างสังค์มืค์าร์บอนเป็นศัูนย่์ โด์ย่
ธุนาค์ารถ่อเป็นธุนาค์ารพื่าณ์ิชิย่์ไที่ย่แห่งแรกที่่�
ชิด์เชิย่ค์าร์บอนเพื่่�อให้การปล่อย่ก๊าซเร่อนกระจก
ขององค์ก์รเท่ี่ากบัศันูย่ ์(Carbon Neutral) นอกจาก
น่� ธุนาค์ารยั่งเป็นตน้ที่างในการหยุ่ด์และไม่ืสนบัสนุน
ธุุรกิจที่่�สร้างผลกระที่บต่อสิ�งแวัด์ล้อมื ด์้วัย่การนำ
ปจัจัย่ด์า้นสิ�งแวัด์ล้อมื สงัค์มื และธุรรมืาภิบาล (ESG) 
มืาเป็นเกณ์ฑ์์ในการพื่ิจารณ์าสินเช่ิ�อและการลงทีุ่น
เพื่่�อป้องกันค์วัามืเส่�ย่งท่ี่�ธุนาค์ารจะไปสนับสนุน
ธุุรกิจที่่�ที่ำลาย่สิ�งแวัด์ล้อมืตั�งแต่ต้นที่าง แต่ในขณ์ะ
เด์่ย่วักันก็ส่งเสริมืภาค์เอกชินที่่�ด์ำเนินธุุรกิจแบบ 
Bioeconomy, Circular Economy and Green 
Economy: BCG Model ด์้วัย่การให้สินเชิ่�อและ
ลงทีุ่นแก่ภาค์ธุุรกิจเหล่าน่�
 นอกจากน่� ธุนาค์ารได้์เข้าร่วัมืลงนามืรับใน 
“หลักการธุนัาค์ารที�รับัผิดชิอบั” ของสำนักงาน
โค์รงการสิ�งแวัด์ล้อมืแห่งสหประชิาชิาติวั่าด้์วัย่ 

ขอ้ริเริ�มืด์า้นการเงนิ หรอ่ UNEP FI และเขา้รว่ัมืเปน็ 
ผู้สนับสนุนอย่่างเป็นที่างการของกรอบการเปิด์เผย่
ข้อมืูลที่างการเงินที่่�เก่�ย่วัข้องกับสภาพื่ภูมืิอากาศั  
(Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures (TCFD) Supporter) เพื่่�อพื่ัฒนาการ
ด์ำเนินงานของธุนาค์ารให้เป็นไปตามืมืาตรฐาน
สากล 
 ค์วัามืย่ั�งย่่นไม่ืใชิ่การแข่งขันแต่เป็นสิ�งท่ี่�ต้อง
อ า ศัั ย่ค์วัามื ร่ วัมื ม่ือจาก ทุี่กภาค์ ส่ วัน ทัี่� ง ใ น
อุตสาหกรรมืเด์่ย่วักันและข้ามือุตสาหกรรมื รวัมืที่ั�ง
หนว่ัย่งานที่างการตา่ง ๆ  ไมืส่ามืารถที่ำค์นเด่์ย่วัหรอ่
ที่ำเพื่ย่่งองค์ก์รเด์ย่่วัได์ ้ โด์ย่ธุนาค์ารในฐานะสถาบนั
การเงินที่่�เป็นตัวักลางในการจัด์สรรเงินทีุ่นในระบบ
เศัรษฐกจิมืห่นา้ที่่�ที่่�ตอ้งสรา้งค์ณุ์ค์า่ที่่�ย่ั�งย่น่ในที่่�ที่่�เรา
อยู่่ ไมื่ใชิ่เป็นเพื่่ย่งสถาบันที่างการเงินที่่�ตอบโจที่ย่์
ที่างการเงนิเที่า่นั�น แตเ่ปน็ผูร่้วัมืขบัเค์ล่�อนเศัรษฐกจิ
และเป็นผู้นำในการสร้างการเปล่�ย่นแปลงให้แก่
สังค์มืให้เกิด์การพัื่ฒนาอย่่างย่ั�งย่่น ตลอด์จนช่ิวัย่
ผลักด์ันและเป็นแรงจูงใจให้ภาค์ส่วันอ่�น ๆ ด์ำเนิน
งานในทิี่ศัที่างท่ี่�นำไปสู่การพัื่ฒนาอย่่างย่ั�งย่่น 
อย่่างเป็นรูปธุรรมื
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ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจขัอุงอุงคำ์กร

ธุนาค์ารกรงุไทย่ จำากัด (มหาชน)

	 “ธุนัาค์ารกรุงไทย” ค์รบรอบ 55 ปี รวัมืใจ 
ค์นกรุงไที่ย่ เค่์ย่งข้างไที่ย่ สู่ค์วัามืย่ั�งย่่น เด์ินหน้า
พื่ัฒนาบริการด์ิจิที่ัล ตอบโจที่ย่์การที่ำธุุรกิจยุ่ค์ใหมื่ 
เชิ่�อมืต่อภาค์รัฐกับประชิาชินทีุ่กกลุ่มื เพื่่�อเตร่ย่มื
ค์วัามืพื่รอ้มืสำหรับการเข้าสู ่Digital Economy เต็มื
รูปแบบในอนาค์ต ธุนาค์ารได้์ขับเค์ล่�อนแผน
ย่ทุี่ธุศัาสตร์คู่์ขนาน ได้์แก่ แบบเรอ่บรรทุี่กเค์ร่�องบิน 
ซึ�งเป็นการด์ำเนินธุุรกิจแบบด์ั�งเด์ิมื เชิ่น การด์ูแล
ธุุรกิจคุ์ณ์ภาพื่สินเช่ิ�อ นำเที่ค์โนโลย่่มืาใช้ิในการให้
บริการ ต่อย่อด์ธุุรกิจจากลูกค์้าของค์ู่ค์้าในทีุ่ก 

ภาค์ส่วัน และแบบเร่อเร็วั ด์ำเนิน
ธุุรกิจรูปแบบใหมื่ที่ำงานแบบ Agile 
วัเิค์ราะห์ขอ้มูืลบนดิ์จทิี่ลัแพื่ลตฟอร์มื 
ต่อย่อด์ธุุรกิจจากค์ู่ค์้าของลูกค์้า ซึ�ง
เป็นที่่�มืาของการจัด์ตั�ง บริษัที่ อินฟินิ
ธุสั บาย่ กรงุไที่ย่ จำกดั์ เน้นใหบ้ริการ
ด์้านการพื่ัฒนานวััตกรรมืและด์ิจิที่ัล
แพื่ลตฟอร์มืต่าง ๆ เพื่่�อเข้าสู่ Open 
Banking, Virtual Digital Banking 
Service รวัมืถึง New Business 
Model อย่่างเต็มืรูปแบบ พื่ร้อมืนำ

นวััตกรรมืมืาชิ่วัย่ลด์ค์วัามืเหล่�อมืล�ำ เกิด์ค์วัามื
โปร่งใสในทีุ่กขั�นตอนของธุุรกรรมืด้์านการเงิน 
สอด์ค์ล้องกับการเป็นธุนาค์ารต้นแบบค์ุณ์ธุรรมื 
สร้างวััฒนธุรรมืองค์์กรท่ี่� ไ ม่ืที่นต่อการทุี่จริต  
มื่ค์ุณ์ธุรรมือัตลักษณ์์ 5 ส ได์้แก่ สร้างสรรค์์ สัตย่์ซ่�อ 
สำเร็จ สามืัค์ค์่ และสังค์มื เพื่่�อนำไปปฏิบัติใชิ้ค์วับค์ู่
ไปกบัค์ณุ์ธุรรมื สง่ผลใหเ้กดิ์การพื่ฒันางานที่่�สามืารถ
ตอบโจที่ย่์ค์วัามืต้องการของลูกค์้า สังค์มืและสิ�ง
แวัด์ล้อมืได้์อย่่างมื่ประสิที่ธุิภาพื่และนำไปสู่ค์วัามื
ย่ั�งย่่นในที่่�สุด์
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มิติดำ้�นิเศรษฐกิจ

 ในฐานะธุนาค์ารพื่าณ์ิชิย่์ของรัฐและเป็นหน่วัย่
งานที่่�มื่รัฐเป็นผู้ถ่อหุ้นใหญ่ กรุงไที่ย่พื่ร้อมืเค์่ย่งข้าง
ค์นไที่ย่และสังค์มืไที่ย่ในทีุ่กวัิกฤต เป็นเสาหลักของ
เศัรษฐกิจชิาติ สนับสนุนนโย่บาย่ของรัฐ ตามืวัิสัย่
ที่ัศัน์ Growing Together for Sustainability 
“เค์ย่่งข้างไที่ย่ สูค่์วัามืย่ั�งย่น่” และในยุ่ค์ด์จิทิี่ลัด์สิรปั
ชิัน กรุงไที่ย่ขย่าย่ข่ด์ค์วัามืสามืารถในการให้บริการ
ด์ิจิที่ัล ไมื่วั่าจะเป็นการขย่าย่บริการ Krungthai 
NEXT , Krungthai Connext และเป๋าตังที่่�เป็น 
Open Banking Platform ผลักด์ันให้ธุนาค์ารก้าวั
ขึ�นมืาเป็นผู้นำด์้านด์ิจิที่ัลแบงก์กิ�ง นำเที่ค์โนโลย่่ที่ัน
สมืยั่เช่ิ�อมืโย่งเข้ากับ 5 Ecosystems เพื่ิ�มืปฏิสมัืพัื่นธ์ุ
ระหวัา่งธุนาค์ารและลกูค์า้ มืเ่สถย่่รภาพื่มืากขึ�นด์ว้ัย่
แพื่ลตฟอร์มืที่่�ใหญ่ที่่�สุด์ในประเที่ศั 
     1. กลุม่ืหนว่ัย่งานภาค์รฐั เชิ่�อมืโย่งบรกิารที่างการ
เงนิจากภาค์รฐัสูป่ระชิาชิน อาที่ ิโค์รงการ  เราไมืท่ี่ิ�ง
กัน ชิ่องที่างลงที่ะเบ่ย่นรับเงินเย่่ย่วัย่าจากโค์วัิด์-19 
โค์รงการไที่ย่ชินะ โค์รงการค์นละค์รึ�ง
 2. กลุ่มืการชิำระเงิน พื่ัฒนาแอปพื่ลิเค์ชิัน 
Krungthai NEXT นำเที่ค์โนโลย่่ชิั�นนำระดั์บโลก

อย่า่ง Cloud Native มืามือบที่่�สดุ์แหง่ประสบการณ์์
ด์า้นเที่ค์โนโลย่ ่3S ได์แ้ก ่Scalability Stability และ 
Security พื่ัฒนาแอปเป๋าตังอย่่างต่อเน่�องจนเป็น 
G-Wallet ที่่�สมืบูรณ์์แบบ พื่ัฒนา Thailand VRT 
Application นำเที่ค์โนโลย่่บล็อกเชินมืาใชิ้ตรวัจ
สอบข้อมืูลใบเสร็จรับเงิน บริการรับชิำระเงินค์่า
ธุรรมืเน่ย่มืต่าง ๆ
 3. กลุ่มืการรักษาพื่ย่าบาลและสุขภาพื่นำ 
Krungthai Digital Health Platform พื่ฒันาระบบ
สาธุารณ์สุขสู ่Smart Hospital อำนวัย่ค์วัามืสะด์วัก
ให้กับประชิาชินในการใชิ้บริการโรงพื่ย่าบาล
 4. กลุ่มืสถาบันการศัึกษาและนักเร่ย่น พื่ัฒนา 
University Application เช่ิ�อมืโย่งระบบการที่ำ
ธุุรกรรมืดิ์จิที่ัลของธุนาค์ารกับทีุ่กกิจกรรมืในรั�วั
มืหาวัิที่ย่าลัย่ไวั้ในที่่�เด์่ย่วั
 5. กลุ่มืระบบขนส่ง จับมื่อกับพื่ันธุมืิตรพื่ัฒนา
ระบบการชิำระค่์าโด์ย่สารให้ที่ันสมัืย่ พื่ร้อมืเข้าสู่
สงัค์มืไรเ้งินสด์ อาที่ ิบตัรเด์บิตแมืงมืมุื บตัร M-Pass 
บัตร BMTA Contactless Prepaid

มิติดำ้�นิสังคำม

 โค์รงการกรุงไที่ย่รักชิุมืชินที่ั�วัไที่ย่ โด์ย่ธุนาค์าร
ได์ร้เิริ�มืด์ำเนนิโค์รงการกรงุไที่ย่รกัชิมุืชินที่ั�วัไที่ย่ในปี 
2562 ด์ว้ัย่ธุนาค์ารมืองเหน็ค์วัามืสำค์ญัในการพื่ฒันา
ชิุมืชินให้เข้มืแข็ง โด์ย่ยึ่ด์หลักการพื่ึ�งพื่าตนเองลด์

การพื่ึ�งพื่ิงภาย่นอก ด์้วัย่การค์ำนึงถึงศัักย่ภาพื่ 
ที่รัพื่ย่ากร ภูมืิปัญญา วัิถ่ชิ่วิัต วััฒนธุรรมื และสิ�ง
แวัด์ล้อมืในที่้องถิ�นเป็นหลัก ท่ี่�สอด์ค์ล้องกับแผน
พื่ฒันาเศัรษฐกจิของชิาติ ในการสร้างชิมุืชินเขม้ืแขง็ 
รวัมืถึงน้อมืนำปรัชิญาของเศัรษฐกิจพื่อเพ่ื่ย่งมืา
ประย่กุตใ์ชิใ้นการพื่ฒันา ให้เกดิ์ค์วัามืสมืด์ลุ มืค่์วัามื
เขม้ืแข็งจากภาย่ใน โด์ย่ค์นในชุิมืชินได้์มืาร่วัมืกันคิ์ด์
ร่วัมืกำหนด์แนวัที่าง และกิจกรรมืการพื่ัฒนาของ
ชิุมืชินโด์ย่ธุนาค์าร สามืารถนำจุด์แข็งของธุนาค์าร 
ที่ั�งในด้์านค์วัามืรู้ที่างด้์านการเงิน ผลิตภัณ์ฑ์์ และ
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บริการที่างการเงินไปตอบสนองค์วัามืต้องการของ
ชิุมืชิน ผ่านการด์ำเนินงานของสาขาในแต่ละพื่่�นที่่� 
และการที่ำงานรว่ัมืกบั Partner ที่่�มืค่์วัามืเชิ่�ย่วัชิาญ
ในด้์านต่าง ๆ  เพื่่�อพัื่ฒนาคุ์ณ์ภาพื่ชิวิ่ัตของชุิมืชิน และ
ส่งเสริมืให้ชิุมืชินเกิด์ค์วัามืยั่�งย่่น แต่เน่�องด์้วัย่ในปี 
2563 ม่ืการแพื่ร่ระบาด์ของเชิ่�อไวัรัสโค์วิัด์-19 
แผนการพัื่ฒนาก็มืก่ารวัเิค์ราะห ์และปรับเปล่�ย่นให้
เหมืาะสมืกับสถานการณ์ปั์จจบัุนท่ี่�มืก่ารแพื่ร่ระบาด์
ของเชิ่�อไวัรัสโค์วัิด์-19 โด์ย่มืุ่งเน้นพื่ัฒนาไปในด์้าน

ของผลิตภัณ์ฑ์์ของชุิมืชินไมื่วั่าจะเป็นการเพิื่�มืมืูลค์่า
ใหก้บัผลิตภัณ์ฑ์์ของชุิมืชินช่ิองที่างการจำหน่าย่ รวัมื
ถึงมื่การประชิาสัมืพื่ันธุ์ผ่านส่�อต่าง ๆ ของธุนาค์าร 
เพื่่�อให้ชิุมืชินสามืารถมื่ราย่ได้์จากการจำหน่าย่
ผลติภัณ์ฑ์ชุ์ิมืชิน ในช่ิวังสถานการณ์ปั์จจุบนั เม่ื�อการ
แพื่ร่ระบาด์ของเชิ่�อไวัรัสโค์วัิด์-19 ทีุ่เลาลง ธุนาค์าร
มื่แผนจะประชิาสัมืพื่ันธุ์การที่่องเที่่�ย่วัให้กับชิุมืชิน 
เพื่่�อชิ่วัย่กระตุ้นการที่่องเที่่�ย่วัให้กับชิุมืชินต่าง ๆ 
ค์วับค์ู่กับการประชิาสัมืพื่ันธุ์ผลิตภัณ์ฑ์์ของชิุมืชิน

มิติดำ้�นิสิ่งแว่ดำลิ้อุม

 โค์รงการ กรุงไที่ย่รักสิ�งแวัด์ล้อมื “ภาย่ใต้
แค์มืเปญ กรุงไที่ย่ RELIFE เปล่�ย่นค์่น ฟ้�นชิ่วัิต” สิ�ง
สำค์ญัค์อ่ การปรบัเปล่�ย่นพื่ฤตกิรรมืของพื่นกังานใน
การ ซ่�อแต่นอ้ย่สั�งแต่พื่อด์ ่เพื่่�อลด์ปริมืาณ์เศัษอาหาร 
แต่หากเม่ื�อมื่เศัษอาหารที่่�เหล่อจะต้องมื่กรรมืวิัธุ่
กำจัด์ที่่�ไมื่เป็นพื่ิษต่อสิ�งแวัด์ล้อมื จึงนำนวััตกรรมื
เค์ร่�องแปรรูปเศัษอาหารเป็นด์ินมืาแปรรูปเศัษ
อาหารท่ี่�เหลอ่จากหอ้งอาหารวัาย่ภุกัษ ์ที่ำใหป้จัจบุนั
สามืารถกำจัด์เศัษอาหารได์้ 100%  ถ่อวั่าเป็นการ
ชิ่วัย่ลด์ขย่ะ ลด์มืลพื่ิษที่างสิ�งแวัด์ล้อมือ่กด์้วัย่
 รวัมืถึงได์้นำเที่ค์โนโลย่่เข้ามืา Digitize ระบบ
การที่ำงานเพื่่�อลด์การใช้ิกระด์าษ ทัี่�งการนำ
เที่ค์โนโลย่่ E-Slip & E-Signature มืาใชิ้ในการที่ำ
ธุุรกรรมืในสาขา ระบบย่่นย่ันตัวัตนโด์ย่การเส่ย่บ
บัตรประชิาชิน (Dip Chip) เพื่่�อค์วัามืสะด์วักในการ

ให้บริการ รวัมืถึงได์้มื่การเปล่�ย่นหลอด์ LED และ
เค์ร่�องปรับอากาศั เบอร์ 5 เพื่่�อประหย่ัด์พื่ลังงานใน 
121 สาขา 
      โค์รงการ Koh Tao, Better Together  ธุนาค์าร
กรุงไที่ย่ รว่ัมืกับ UNDP ประเที่ศัไที่ย่ มืลูนธิุรัิกษ์ไที่ย่ 
ร่วัมืกันจัด์โค์รงการ Koh Tao, Better Together 
โด์ย่การรว่ัมืระด์มืที่นุ ผา่น QR E-Donation "มืลูนธิุิ
รกัษไ์ที่ย่ UNDP กรงุไที่ย่รกัเกาะเตา่" เพื่่�อสรา้งอาชิพ่ื่
ชิว่ัย่เหลอ่ค์นในชิมุืชินเกาะเตา่ที่่�ได์ร้บัผลกระที่บจาก
วัิกฤตโค์วิัด์ 19 โด์ย่จ้างชิาวัเร่อให้ที่ำค์วัามืสะอาด์
ชิาย่หาด์และปลูกจิตสำนึกให้อนุรักษ์สิ�งแวัด์ล้อมืให้
เกิด์ค์วัามืย่ั�งย่่น ซึ�งในปัจจุบัน มื่การจัด์กิจกรรมื Big 
Cleaning Day เป็นการเตร่ย่มืค์วัามืพื่ร้อมืรองรับ
การที่อ่งเที่่�ย่วัและฟ้�นฟเูศัรษฐกจิในเกาะเตา่ใหก้ลบั
มืาค์ึกค์ักอ่กค์รั�ง
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ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจขัอุงอุงคำ์กร

ธุนาค์ารไทย่พื่าณิชย่์ จำากัด (มหาชน)

 ธุนาค์ารไที่ย่พื่าณ์ิชิย์่ จํากัด์ (มืหาชิน) เป็น
ธุนาค์ารที่่�ให้บริการที่างการเงินค์รบวังจรชิั�นนําของ
ประเที่ศั และเป็นธุนาค์ารไที่ย่แห่งแรกที่่�อยู่เ่ค์ย่่งข้าง
สังค์มืไที่ย่มืาตลอด์ 114 ปี โด์ย่ธุนาค์ารมื่บริษัที่ใน
เค์ร่อท่ี่�มื่ค์วัามืมืุ่งมืั�นร่วัมืในการสร้างสรรค์์และนํา
เสนอผลิตภัณ์ฑ์์และบริการที่างการเงินเพื่่�อตอบ
สนองค์วัามืต้องการของลูกค้์าทุี่กกลุม่ือย่า่งค์รบวังจร 
นอกจากน่� ธุนาค์ารย่ังมื่ธุนาค์ารในเค์ร่อ สาขา และ
สํานักงานตัวัแที่นในต่างประเที่ศั เพ่ื่�อเช่ิ�อมืต่อ 
ศัักย่ภาพื่การค์้าและการลงทีุ่นในภูมืิภาค์อ่กด์้วัย่

กลิย่ทธุ์ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจอุย่�งยั่งย่นิ

 เส้นที่างการธุนาค์ารที่่�ย่ั�งย่่นของธุนาค์ารไที่ย่
พื่าณ์ิชิย์่ ขับเค์ล่�อนด์้วัย่ค์วัามืมืุ่งมืั�นที่่�จะเสริมืสร้าง
ค์วัามืมืั�นค์งที่างเศัรษฐกิจและค์ุณ์ค์่าที่างสังค์มื 
ค์วับค์ู่ไปกบัการด์าํรงไวั้ซึ�งค์ุณ์ภาพื่สิ�งแวัด์ลอ้มื ภาย่
ใต้พื่ันธุกิจ ‘การด์ํารงอยู่่ของเราเพื่่�ออนาค์ตที่่�ย่ั�งย่่น
ของทีุ่กค์น’ (Our Presence Contributes to the 
Better Future for All) และกรอบยุ่ที่ธุศัาสตร์  
3 เสาหลัก อันประกอบด้์วัย่ การเงินท่ี่�ย่ั�งย่่น  
(Sustainable Finance) สังค์มืแห่งค์ุณ์ค์่า  

(Creating Social Impact) และสิ�งแวัด์ล้อมืเพื่่�อ
อนาค์ต (Better Environmental Future)  
ซึ�งสะที่้อนให้เห็นวั่า ธุนาค์ารไที่ย่พื่าณ์ิชิย่์ หร่อ SCB 
ไมืเ่พื่ย่่งเป็นธุนาค์ารชิั�นนาํแหง่แรกของประเที่ศัไที่ย่
ที่่�ให้บริการด์้านการเงินอย่่างค์รบวังจรและส่งมือบ
ค์ุณ์ค์่าให้กับสังค์มืมืานานกวั่าศัตวัรรษ หาก SCB  
ย่ังเป็นวัิ ถ่แห่งการพัื่ฒนาท่ี่�ย่ั� งย่่นไปพื่ร้อมืกัน  
(SCB…Ways to Be Sustainable Together)  
อ่กด์้วัย่
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มิติดำ้�นิเศรษฐกิจ

การเงินัที�ยั�งยืนั	(Sustainable	Finance)	
 • โซลูชิั�นที่างการเงนิที่่�ย่ั�งย่น่และการใหส้นิเชิ่�อ/ 
การลงทุี่นอย่่างรับผิด์ชิอบ: ธุนาค์ารบูรณ์าการมืุมื
มืองด์้านสิ�งแวัด์ล้อมื และ/ หร่อ สังค์มื และ/ หร่อ 
ธุรรมืาภิบาลในการพื่ัฒนาและนำเสนอผลิตภัณ์ฑ์์

และบริการที่างการเงินที่่�ค์รบวังจร รวัมื
ถึงกระบวันการพิื่จารณ์าให้สินเชิ่�อและ
การลงทุี่น เพื่่�อตอบสนองค์วัามืต้องการ
ของลูกค์า้ที่่�แตกตา่งกนัและบริหารจัด์การ
ผลกระที่บที่างสิ�งแวัด์ล้อมืและสังค์มืไป
พื่ร้อมืกัน 
     • การเสริมืสร้างข่ด์ค์วัามืสามืารถ
ที่างการเงนิ: ธุนาค์ารสนบัสนนุการเขา้ถงึ
บริการที่างการเงินอย่่างที่ั�วัถึง พื่ร้อมืส่ง
เสรมิืค์วัามืรู้และที่กัษะด์า้นการเงนิใหก้บั
ลูกค์้าและค์นในสังค์มื โด์ย่เฉพื่าะกลุ่มื
บุค์ค์ลที่่�มื่ค์วัามืเปราะบาง ค์วับค์ู่ไปกับ

การผนึกค์วัามืร่วัมืมื่อกับเค์ร่อข่าย่พื่ันธุมืิตรในการ
สร้างระบบนิเวัศัที่างการเงินที่่�เอ่�อต่อการพื่ัฒนา
อย่า่งย่ั�งย่น่ เพื่่�อลด์ค์วัามืเหล่�อมืล�ำในระบบเศัรษฐกิจ 
ย่กระด์ับค์วัามืเป็นอยู่่ที่่�ด์่ของค์นในสังค์มื และสร้าง
การเติบโตอย่่างมื่ส่วันร่วัมืที่ั�งระบบ  

มิติดำ้�นิสังคำม
สืังค์มีแห่งค์ุณค์่า	(Creating	Social	Impact)
 • การพื่ฒันาศักัย่ภาพื่ของบคุ์ลากร: ธุนาค์ารจะ
ส่งเสริมืและสนับสนุนให้บุค์ลากรและค์นไที่ย่ 

มื่ ทัี่ ก ษ ะ ด์้ า น
เ ที่ ค์ โ น โ ล ย่่ 
(Technology 
Skills) เพื่ิ�มืพืู่น
ที่ักษะใหมื่ (Up-
Skilling) เสริมื

สร้างที่ักษะเด์ิมืที่่�มื่อยู่่ (Reskilling) มื่ค์วัามืสามืารถ
ในการย่่ด์หยุ่่นและปรับตัวั (Flexibility and Resil-
ience) ตลอด์จนให้ค์ุณ์ค์่ากับค์วัามืค์ิด์สร้างสรรค์์
และการเร่ย่นรู้ตลอด์ชิ่วัิต (Life-long Learning) 
ผา่นการที่ำงานและการเรย่่นรูใ้นรูปแบบใหม่ื เพื่่�อให้

พื่ร้อมืรับโอกาสและค์วัามืก้าวัหน้าในการที่ำงาน 
รวัมืถงึสรา้งมืลูค์า่เพื่ิ�มืใหก้บัธุรุกจิและผูม้ืส่ว่ันได์เ้สย่่
ทีุ่กภาค์ส่วัน
 • การส่งเสริมืค์วัามืเป็นอยู่่ที่่�ด์่ของสังค์มื: 
ธุนาค์ารให้ค์วัามืสำคั์ญกับการพัื่ฒนาชุิมืชินและ
สังค์มืแบบองค์์รวัมื โด์ย่มุ่ืงส่งเสริมืการเร่ย่นรู้ที่่�
เหมืาะสมืตามืชิ่วังวััย่ การมื่สุขภาพื่ที่่�สมืบูรณ์์เเข็ง
แรง ค์วัามืมืั�นค์งที่างอาชิ่พื่และราย่ได์้ การด์ำรงอยู่่
ภาย่ใต้สภาพื่แวัด์ล้อมืท่ี่�ด่์ รวัมืไปถึงการชิ่วัย่เหล่อ
และบรรเที่าค์วัามืเด่์อด์ร้อนที่่ามืกลางภาวัะวิักฤต 
ผ่านการประสานค์วัามืร่วัมืมื่อกับองค์์กรและภาค์่
เค์รอ่ขา่ย่ต่าง ๆ  บนพ่ื่�นฐานการมืส่ว่ันรว่ัมืของชิมุืชิน
และพื่นักงาน เพื่่�อร่วัมืสร้างค์ุณ์ค์่าที่างสังค์มืสู่ค์วัามื
สุขที่่�ย่ั�งย่่น
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มิติดำ้�นิสิ่งแว่ดำลิ้อุม

สืิ�งแวัดล้อมีเพื่ื�ออนัาค์ต	(Better	Environmental	
Future)

 • การบรหิารค์วัามืส่�ย่งและการปรบัตวััตอ่สภาพื่
ภมิูือากาศั: ธุนาค์ารด์ำเนินการวัเิค์ราะหส์ถานการณ์์
การเปล่�ย่นแปลงสภาพื่ภูมืิอากาศัและผลกระที่บที่่�
อาจเกดิ์ขึ�นตอ่พื่อรต์โฟลโิอของธุนาค์าร ค์วับค์ูไ่ปกบั
การนำเสนอผลิตภัณ์ฑ์์และบริการที่างการเงินท่ี่�มื่
ส่วันชิ่วัย่บรรเที่าหร่อปรับตัวัต่อการเปล่�ย่นแปลง
สภาพื่ภูมิือากาศั เพื่่�อดุ์ลย่ภาพื่ในการบริหารค์วัามื
เส่�ย่งและการสร้างโอกาสที่างธุรุกิจ รวัมืถึงสนับสนนุ
การเปล่�ย่นผ่านไปสู่สังค์มืค์าร์บอนต�ำ 
 • การบรรเที่าผลกระที่บต่อสิ�งแวัด์ล้อมื: 
ธุนาค์ารเพื่ิ�มืประสิที่ธุิภาพื่การใช้ิพื่ลังงาน การใช้ิ
ที่รัพื่ย่ากรธุรรมืชิาติ และการจัด์การของเส่ย่ตามื
หลัก 3R ได์้แก่ ลด์การใชิ้ (Reduce) นำกลับมืาใชิ้
ซ�ำ (Reuse) และนำกลบัมืาใชิใ้หมื ่(Recycle) พื่รอ้มื
พื่จิารณ์าแนวัที่างการลด์ใช้ิพื่ลังงานและมืลภาวัะอัน
เกิด์จากการขนส่งและการเด์ินที่าง ขณ์ะเด่์ย่วักัน 
ด์ำเนินการร่วัมืกับค์ู่ค์้าในการพื่ัฒนาผลการด์ำเนิน

งานด์า้นสิ�งแวัด์ลอ้มื และสง่เสรมิืการจดั์ซ่�อจัด์จา้งที่่�
เป็นมืิตรกับสิ�งแวัด์ล้อมืตามืค์วัามืเหมืาะสมื   
 ธุนาค์ารเชิ่�อวั่าการขับเค์ล่�อนค์วัามืมืุ่งมืั�นไปสู่
ค์วัามืสำเร็จจำเป็นต้องอยู่่บนพื่่�นฐานค์ุณ์ธุรรมื 
จรยิ่ธุรรมื การมืส่ว่ันร่วัมื และค์วัามืรบัผิด์ชิอบ จงึมืุง่
เน้นการด์ำเนินธุุรกิจค์วับค์ู่ไปกับการสร้างเสริมืพ่ื่�น
ฐานสำค์ัญ 2 ด์้านให้แข็งแกร่ง
 • การพัื่ฒนาบุค์ลากรและวััฒนธุรรมืองค์์กร 
(People and Culture) โด์ย่ธุนาค์ารส่งเสริมืการ
บริหารจดั์การบคุ์ลากรอย่า่งเที่า่เที่ย่่มืและเสมือภาค์ 
เสริมืสร้างการมื่ส่วันร่วัมืของพื่นักงานที่่�เอ่�อต่อการ
พื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่น และส่�อสารข้อมืูลข่าวัสารด์้าน
ค์วัามืย่ั�งย่น่อย่า่งตอ่เน่�อง ค์วับค์ูไ่ปกบัการสนบัสนนุ
ให้พื่นักงานที่ำงานในแต่ละวัันโด์ย่ยึ่ด์ลูกค์้าเป็น
ศัูนย่์กลาง (Customer Centricity) ในการนำเสนอ
นวััตกรรมื (Innovation) ที่่�มืุ่งสร้างค์ุณ์ค์่าเพื่ิ�มืด์้วัย่
ระด์ับค์วัามืเร็วั (Speed) ที่่�สูงขึ�นบนพื่่�นฐานการ
บริหารค์วัามืเส่�ย่ง (Risk Management) รอบด์้าน
ตามืค์่านิย่มืหลักของธุนาค์าร
 • การกำกับด์ูแลกิจการท่ี่�ด่์ การบริหารค์วัามื
เส่�ย่ง และการปฏิบัติตามืกฎหมืาย่ ระเบ่ย่บ และข้อ
บังคั์บ (Governance, Risk Management and 
Compliance: GRC) โด์ย่ธุนาค์ารส่งเสริมืและ
ส่�อสารการปฏิบัติตามืนโย่บาย่และแนวัปฏิบัติที่่�
สำค์ัญของธุนาค์าร อาที่ิ จรรย่าบรรณ์ธุนาค์าร 
นโย่บาย่การกำกับด์ูแลกิจการ นโย่บาย่ต่อต้าน
ค์อร์รปัชิั�นและสนิบน นโย่บาย่สิที่ธุมิืนษุย่ชิน รวัมืถึง
กฎหมืาย่และระเบย่่บขอ้บงัค์บัตา่ง ๆ  อย่า่งสมื�ำเสมือ



กลุ่ม่อุติสั�หกรรม่เทค์โนำโลยุี

Financials Industry
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บัรษัิัท แอดวานซ์์ อนิโฟร ์เซ์อรว์สิ จำากัด (มหาชน)

ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจขัอุงอุงคำ์กร

 กวั่าสามืที่ศัวัรรษที่่�� บริษัที่ แอด์วัานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วัิส จำกัด์ (มืหาชิน) หร่อ เอไอเอส ให้บริการ
โค์รงสรา้งพื่่�นฐานโที่รค์มืนาค์มืแกส่งัค์มืไที่ย่ และใน
ปจัจบุนัได์ก้า้วัเขา้มืาสู่การเปน็ผูใ้หบ้รกิารด์า้นด์จิทิี่ลั
ไลฟ์ โด์ย่ด์ำเนินธุุรกิจหลัก 3 ธุุรกิจ ได์้แก่ 1) บริการ
โที่รศััพื่ที่์เค์ล่�อนที่่�ด์้วัย่เที่ค์โนโลย่่ 5G 4G 3G และ 
2G 2) บริการอนิเที่อรเ์นต็บา้นค์วัามืเรว็ัสงู ให้บรกิาร
อนิเที่อร์เนต็บา้นค์วัามืเร็วัสงูผา่นโค์รงข่าย่ใย่แก้วันำ
แสง (FTTx) และ 3) บริการด์ิจิทัี่ลเซอร์วัิส เป็น
บริ การ ต่อย่อด์ ด้์าน ดิ์จิที่ั ล  ตอบ รับ กับการ

เปล่�ย่นแปลงของพื่ฤติกรรมืผู้บริโภค์และเที่ค์โนโลย่่
        เอไอเอสย่ึด์มืั�นในวัิสัย่ที่ัศัน์ที่่�จะ “มืุ่งสู่การเป็น
ผู้ให้บริการเที่ค์โนโลย่ดิ่์จิที่ลัที่่�ได้์รับการย่อมืรับสูงสุด์
ในประเที่ศัไที่ย่” โด์ย่มื่เป้าหมืาย่เสริมืสร้างการดํ์า
เนินชิ่วัิตด์้วัย่บริการเที่ค์โนโลย่่ดิ์จิที่ัลผ่านพื่ันธุกิจ 
ด์ังน่�
  ส่งมือบบริการที่่�เหน่อกวั่า เพื่่�อส่งเสริมืการ
ด์ำเนินชิ่วัิตรวัมืถึงเพื่ิ�มืข่ด์ค์วัามืสามืารถและ
ประสิที่ธุิภาพื่ในการประกอบธุุรกิจของผู้ใชิ้บริการ
  ใส่ใจบริการลูกค์้า เพื่่�อสร้างค์วัามืผูกพื่ันกับ
ผู้ใชิ้บริการ
   เ สริ มืสร้ า งวััฒนธุรรมืการที่ำงานที่่�
กระฉับกระเฉงให้บุค์ลากรมื่ค์วัามืเป็นมื่ออาชิ่พื่  
มื่ค์วัามืค์ิด์เชิิงบวักและมื่แนวัค์ิด์ในการแสวังหา
โอกาสที่างธุุรกิจเพื่่�อการเติบโตขององค์์กร
   สร้างการเติบโตร่วัมืกันอย่่างย่ั�งย่่นกับผู้มื่
ส่วันได์้เส่ย่ทีุ่กฝ่่าย่

กลิย่ทธุ์ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจอุย่�งยั่งย่นิ

  กลยุุทธุ์	 7	 ด้านั	 สืู่่การดำเนิันัธุุรกิจัอย่าง
ยั�งยืนั	
 ด้์ วั ย่ บ ที่ บ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ร า ย่ ใ ห ญ่ ใ น
อุตสาหกรรมืโที่รค์มืนาค์มืของประเที่ศั เอไอเอส 

มืุ่งมืั�นที่่�จะสนับสนุนระบบเศัรษฐกิจแบบด์ิจิที่ัล  
สง่เสริมืให้สงัค์มืเกิด์การใช้ิงานดิ์จทิี่ลัอย่า่งเหมืาะสมื 
และร่วัมืพื่ัฒนาเที่ค์โนโลย่่ด์ิจิที่ัลในทีุ่กภาค์ส่วัน 
ให้เติบโตร่วัมืกันอย่่างย่ั�งย่่น
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มิติดำ้�นิเศรษฐกิจ

	 1)	มีุ่งพื่ัฒนัานัวััตกรรมีด้านัดิจัิทัล
 บริ ษัที่ร่ วัมืม่ือกับพื่ันธุมืิตรที่างธุุ ร กิจนำ
เที่ค์โนโลย่่  5G และนวััตกรรมืดิ์จิที่ัล เสริมื
ประสิ ที่ ธิุภ าพื่ข่ ด์ค์วัามืสามืารถ ให้ แก่ ภ าค์
อตุสาหกรรมืไที่ย่ เพื่่�อสร้างการเปล่�ย่นแปลงภาค์การ
ผลิตของประเที่ศัให้มื่ค์วัามืสามืารถทัี่ด์เที่่ย่มืกับ
นานาชิาติด์้วัย่เที่ค์โนโลย่่โซลูชัิ�นสมืัย่ใหมื่ นอกจาก
น่� ย่ังส่งเสริมืนวััตกรรมืภาย่ในองค์์กร เปิด์โอกาสให้
พื่นักงานที่ด์ลองและสร้างสิ�งใหมื่ ๆ ที่่��จะมื่โอกาส
เติบโตเป็นธุุรกิจใหมื่ รวัมืถึงร่วัมืมื่อกับหน่วัย่งาน

วัิชิาการและสถาบันการศัึกษา เพื่่�อวัิจัย่และพื่ัฒนา
เที่ค์โนโลย่่ IoT นำมืาใชิ้ประโย่ชิน์ต่าง ๆ เชิ่น การ
ปอ้งกันและรับม่ือกับปัญหาไฟป่าในพ่ื่�นท่ี่�ห่างไกลได้์
อย่่างที่ันที่่วังที่่ เป็นต้น
	 2)	 ปกป้องระบับัสืารสืนัเทศและค์ุ้มีค์รอง
ข้อมีูลสื่วันับัุค์ค์ลของลูกค์้า
 เอไอเอสให้ค์วัามืสำค์ัญในการด์ำเนินงานและ
นโย่บาย่ท่ี่��สอด์ค์ลอ้งตามืกฎหมืาย่เพ่ื่�อปกป้องขอ้มืลู
ส่วันบุค์ค์ลของลูกค์้า (Data Privacy) และ 
ค์วัามืมืั�นค์งปลอด์ภยั่ที่างไซเบอร ์(Cyber Security) 
โด์ย่เน้นพื่ัฒนาเที่ค์โนโลย่่และกระบวันการปฏิบัติ
งานท่ี่�มืั�นค์งปลอด์ภัย่ โด์ย่เฉพื่าะเพ่ื่�อรองรับการ
ที่ำงานจากภาย่นอกสำนักงาน (Work from Home) 
และการที่ำงานในวิัถ่ใหมื่ รวัมืถึงพื่ัฒนาข่ด์ค์วัามื
สามืารถและค์วัามืตระหนักของบุค์ลากรด์้านค์วัามื
ปลอด์ภัย่ของข้อมูืลส่วันบุค์ค์ลและค์วัามืรู้ ใน 
การป้องกันภัย่ไซเบอร์

มิติดำ้�นิสังคำม

	 3)	พื่ัฒนัาและดูแลบัุค์ลากรแบับัองค์์รวัมี
 มุ่ืงเน้นพัื่ฒนาศัักย่ภาพื่ของพื่นักงานด์้วัย่
วัฒันธุรรมืการที่ำงานและการเรย่่นรูต้ลอด์ชิว่ัติแบบ
ไรข้ด่์จำกดั์ (Lifelong Learning) ด์ว้ัย่ระบบออนไลน์

และออฟไลน์ ซึ�งถ่อเป็นการเปิด์กวั้างต่อการเร่ย่นรู้
และเพื่ิ�มืขด่์ค์วัามืสามืารถในการพื่ฒันาได์ต้ลอด์เวัลา 
เชิ่น แพื่ลตฟอร์มื LearnDi และ ReadDi เป็นต้น 
ซึ�งมืท่ี่ั�ง Soft Skill Technical Skill และการอัพื่เด์ที่
ข่าวัสารต่าง ๆ รวัมืถึงการใช้ิแพื่ลตฟอร์มือ่�น ๆ  
ที่่�ส่งเสริมืการที่ำงานรูปแบบ Digital และการดู์แล
พื่นักงานแบบองค์์รวัมื (Employee Well-Being) 
โด์ย่ให้ค์วัามืสำคั์ญกบั Work-Life balance บรรเที่า
ค์วัามืเค์ร่ย่ด์ของพื่นักงานในชิ่วัง WFH จัด์กิจกรรมื
เสริมืสร้างสุขภาพื่ที่่�ด์่ของพื่นักงานตั� งแต่การ 
ออกกำลังกาย่ไปจนถึงการดู์แลสภาพื่จิตใจ ด์้วัย่
กิจกรรมื 3 อ. ค์่อ อ.อารมืณ์์ อ.ออกกำลังกาย่ และ 
อ.อุ่นใจอาสา
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	 4)	สืร้างค์ุณค์่าให้แก่สืังค์มีทุกกลุ่มี
 บรษิทัี่นำโค์รงสรา้งพื่่�นฐานและด์จิทิี่ลัโซลชูิั�นมืา
ใชิ้เพื่่�อชิ่วัย่เหล่อสังค์มืในด์้านสาธุารณ์สุข ส่งเสริมื
ค์วัามืเที่่าเที่่ย่มืกันในสังค์มืและสร้างอาชิ่พื่ให้กลุ่มืผู้
ด์อ้ย่โอกาส และลด์ค์วัามืเหล่�อมืล�ำที่างการศึักษาแก่
เย่าวัชินที่่� ขาด์โอกาสเ ข้าถึ งองค์์ค์วัามืรู้ และ
เที่ค์โนโลย่่การส่�อสาร สำหรับการนำด์ิจิที่ัลโซลูชิั�น
มืาใช้ิเพื่่�อช่ิวัย่เหลอ่สังค์มืด้์านสาธุารณ์สุข สง่เสริมืให้
ชิมุืชินมืโ่อกาสได์เ้ขา้ถงึเที่ค์โนโลย่ด่์จิทิี่ลัที่่�ที่นัสมืยั่ได์้
อย่่างที่ั� วัถึงและเที่่าเที่่ย่มื โด์ย่แอปพื่ลิ เค์ชิัน 
อสมื.ออนไลน์ ซึ�งได้์พื่ัฒนาฟีเจอร์ต่าง ๆ ร่วัมืกับ
หน่วัย่งานราชิการ เชิ่น การค์ัด์กรองและติด์ตามื 
ผู้ป่วัย่ COVID-19 การคั์ด์กรองสุขภาพื่จิต และ 
การสำรวัจลูกน�ำยุ่งลาย่ เป็นต้น สอด์ค์ล้องกับวิัถ่ 
การที่ำงานของงานสาธุารณ์สขุชิมุืชิน และตอบโจที่ย่์

กับสถานการณ์์ในปัจจุบัน
	 5)	 ส่ืงเสืริมีค์วัามีเหมีาะสืมีและปลอดภัยในั
การใชิ้อินัเทอร์เนั็ตและสืังค์มีออนัไลนั์
 บรษิทัี่รว่ัมืมือ่กบัสถาบันการศึักษาแนะนำแบบ
ที่ด์สอบทัี่กษะที่างดิ์จิที่ัล DQ เพื่่�อส่งเสริมืทัี่กษะ
ค์วัามืฉลาด์ที่างด์ิจิที่ัลให้กับเด์็กนักเร่ย่นในระด์ับ
ประถมืศัึกษาที่ั�วัประเที่ศั และพื่ัฒนาที่ักษะการใชิ้
งานด์ิจิที่ัลอย่่างรู้เที่่าที่ัน รวัมืถึงพื่ัฒนา AIS Secure 
Net ที่่�แจ้งเต่อนและปกป้องผู้ใชิ้งานจากภัย่ค์ุกค์ามื
ที่างไซเบอร์ เชิ่น เวั็บไซต์ที่่�มื่ค์วัามืเส่�ย่งและอาจพื่บ
ไวัรัส มืลัแวัร์ รวัมืถึงแจ้งเต่อนและกรองเว็ับไซต์ที่่�ไม่ื
เหมืาะสมืกบัเด์ก็และเย่าวัชิน เชิน่ เวับ็ไซตท์ี่่�มืเ่น่�อหา
ลามืก อนาจาร สิ�งเสพื่ติด์ การพื่นัน เป็นต้น  
ผ่านเค์ร่อข่าย่อินเที่อร์เน็ตของเอไอเอส โด์ย่ไมื่ต้อง
โหลด์แอปพื่ลิเค์ชิัน

มิติดำ้�นิสิ่งแว่ดำลิ้อุม

	 6)	 ใชิ้พื่ลังงานัอย่างมีีประสืิทธุิภาพื่เพื่ื�อลด
ปริมีาณค์าร์บัอนั
 บรษัิที่สง่เสรมิืประสิที่ธุภิาพื่การใช้ิพื่ลงังาน เช่ิน 
การปรับปรุงประสิที่ธุิภาพื่ของเค์ร่�องจ่าย่กระแส
ไฟฟ้า และการขย่าย่ระบบ Virtual Machine  
Server ที่่�ชิ่วัย่ประหย่ัด์พื่ลังงาน ซึ�งชิ่วัย่ลด์ปริมืาณ์
การปลอ่ย่ GHG ได้์รอ้ย่ละ 21 จากโค์รงการเด่์ย่วักัน
ในปีก่อนหน้า และส่งเสริมืการใชิ้พื่ลังงานที่ด์แที่น 
โด์ย่ติด์ตั�งแผงพื่ลังงานแสงอาที่ิตย่์รวัมื 2,747  

สถาน่ฐาน นอกจากนั�น ย่ังมื่โค์รงการลด์การใช้ิ
กระด์าษ โด์ย่ส่งเสริมืให้ผู้ใชิ้บริการเปล่�ย่นมืาใชิ้งาน 
e-bill แที่นการใช้ิใบแจ้งค์า่บรกิารที่างไปรษณ์ย์่่รวัมื  
6.7 ล้านบัญชิ่ในปี พื่.ศั. 2563
	 7)	ลดและกำจััดขยะอย่างถุูกวัิธุี	
 บริษัที่ด์ำเนินการกำจัด์ขย่ะอิเล็กที่รอนิกส์ที่่� 
เกิด์จากการด์ำเนินงานอย่่างถูกวัิธุ่ โด์ย่ค์งเหล่อเป็น
ซากที่่�ไมื่สามืารถร่ไซเค์ิลได์้และนำไปฝ่ังกลบเพื่่ย่ง
ร้อย่ละ 0.01 และปรับปรุงการค์ัด์แย่กขย่ะภาย่ใน
อาค์ารสำนักงาน โด์ย่ส่งเสริมืให้พื่นักงานเห็นถึง
ค์วัามืสำค์ญัและเขา้ใจการค์ดั์แย่กขย่ะกอ่นที่ิ�งอย่า่ง
ถูกวัิธุ่เพื่่�อนำไปสู่การปรับเปล่�ย่นพื่ฤติกรรมืที่่��เป็น
มืิตรต่อสิ�งแวัด์ล้อมื นอกจากนั�น ย่ังมื่โค์รงการ  
“ค์นัไทยไร้	E-waste”	ซึ�งรับขย่ะ อิเล็กที่รอกนิกส์ 
และรวับรวัมืสง่เขา้สูก่ระบวันการรไ่ซเค์ลิ เพื่่�อจดั์การ
อย่่างถูกวัิธุ่ โด์ย่เน้นสร้างค์วัามืร่วัมืม่ือกับภาค์ ่
เค์ร่อข่าย่ขย่าย่จุด์รับทิี่�งขย่ะอิเล็กที่รอนิกส์กวั่า 
2,400 จุด์ ที่ั�วัประเที่ศั
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PANTONE 381c

PANTONE 377c

PANTONE 390c

PANTONE COOL GRAY 431c

PANTONE Warm GRAY 411c

บัรษัิัท ไทย่ค์ม จำากัด (มหาชน)

ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจขัอุงอุงคำ์กร

 ตลอด์ระย่ะเวัลาสามืสิบปี บริษทัี่ ไที่ย่ค์มื จำกัด์ 
(มืหาชิน) มืุ่งเน้นให้ค์วัามืสำค์ัญกับการวัางรากฐาน
และเสริมืสร้างโค์รงข่าย่การส่�อสารและโที่รค์มืนาค์มื
ที่่�มื่ค์ุณ์ภาพื่ เพื่่�อสร้างโอกาสและค์วัามืเที่่าเที่่ย่มืใน
การเขา้ถงึและการใชิป้ระโย่ชินจ์ากเที่ค์โนโลย่ด่์จิทิี่ลั 
บริษัที่มื่การสร้างสรรค์์นวััตกรรมืด้์านการส่�อสาร
ผ่านด์าวัเที่่ย่มืและนวััตกรรมืที่างธุุรกิจในรูปแบบ
ใหมื่ ๆ รวัมืถึงการพื่ัฒนาด์ิจิที่ัลโซลูชิั�นตามืกลยุ่ที่ธุ์
ของธุรุกจิ  ที่ั�งน่�เพื่่�อสรา้งค์วัามืแข็งแกรง่ใหก้บับรษิทัี่
และเติบโตอย่่างย่ั�งย่่น ค์วับค์ู่ไปกับการนำเสนอ
ผลิตภณั์ฑ์แ์ละบรกิารที่่�มืค่์ณุ์ภาพื่สามืารถตอบโจที่ย่์
ค์วัามืต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค์หร่อ 
ผูม้ืส่่วันได์เ้ส่ย่ และรองรบักบัการเปล่�ย่นแปลงอย่า่ง
รวัด์เร็วัของเที่ค์โนโลย่่
 วิัสัย่ทัี่ศัน์การด์ำเนินธุุรกิจของไที่ย่ค์มืใน
ปัจจุบัน ค์่อ “การเป็นัผู้ให้บัริการด้านัสืมีาร์ท
โซึ่ลูชิันัและแพื่ลต	 ฟอร์มีเทค์โนัโลยีที�ค์รอบัค์ลุมี
ทั�งทางอวักาศ	 อากาศ	 ทางบัก	 และทางนั�ำ”	
(Space-Air-Ground-Maritime	Smart	Solu-
tions) บรษิทัี่จึงให้ค์วัามืสำคั์ญกับการพัื่ฒนาบริการ
ใหมื่ ๆ และแสวังหาค์วัามืร่วัมืมื่ออย่่างต่อเน่�องกับ

พื่ันธุมืิตรที่างธุุรกิจ ที่ั�งภาค์รัฐและเอกชิน หร่อ
สถาบันการศัึกษาที่่�มื่ศัักย่ภาพื่ค์วัามืเชิ่�ย่วัชิาญ 
ในด้์านเที่ค์โนโลย่่และดิ์จิที่ัลโซลูชิันผนวักเข้ากับ
เที่ค์โนโลย่่การส่�อสารที่่�บริษัที่มื่ค์วัามืเช่ิ�ย่วัชิาญ  
เพ่ื่�อตอบโจที่ย์่ค์วัามืต้องการของกลุ่มืลูกค์า้เดิ์มืและ
ขย่าย่ธุรุกจิไปย่งักลุม่ืลกูค์า้ราย่ใหมื ่ สรา้งค์วัามืรว่ัมื
มื่อในการคิ์ด์ค์้นพื่ัฒนาผลิตภัณ์ฑ์์และบริการที่่�จะ
ชิ่วัย่อำนวัย่ค์วัามืสะด์วักแก่ภาค์รัฐ ประชิาชินและ
กลุ่มืผู้มื่ ส่วันได์้เส่ย่ตลอด์ห่วังโซ่ธุุรกิจให้ได์้รับ
ประโย่ชิน์สูงสุด์ ที่ั�งน่�แนวัที่างการด์ำเนินธุุรกิจต้อง
สอด์ค์ล้องกับวัิสัย่ที่ัศัน์และกลยุ่ที่ธุ์องค์์กรเพื่่�อการ
สร้างค์วัามืย่ั�งย่่นอย่่างต่อเน่�อง 
 สำหรบัภาพื่รวัมืในการด์ำเนนิธุรุกจิขององค์ก์ร 
บริษัที่แบ่งกลยุ่ที่ธุ์ธุุรกิจออกเป็นสามืส่วัน ค์่อ  
1)	 กลยุทธุ์สืำหรับับัริการหลัก ได้์แก่ การบัริการ
ด้านับัรอดค์าสืต์ (บริการออกอากาศัโที่รที่ัศัน์ผ่าน
ด์าวัเที่ย่่มื) บริษทัี่ย่งัค์งให้ค์วัามืสำคั์ญกบัการพัื่ฒนา
บริการแพื่ร่กระจาย่ช่ิองราย่การโที่รทัี่ศัน์ผ่าน
ด์าวัเที่่ย่มืเพ่ื่�อย่กระด์ับอุตสาหกรรมืบรอด์ค์าสต์ใน
ประเที่ศัไที่ย่ โด์ย่การนำเสนอบรกิารที่่�ม่ืค์ณุ์ภาพื่เพ่ื่�อ
รองรับการออกอากาศัราย่การโที่รที่ศัันท์ี่่�มืค่์วัามืค์มื
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ชิดั์สงู และบริการเสรมิืตา่ง ๆ  ท่ี่�จะชิว่ัย่เพื่ิ�มืศักัย่ภาพื่
ให้กับผู้ประกอบการ และนำส่งค์ุณ์ภาพื่การรับชิมื
ร าย่ก า รที่่� ม่ื ค์ วั ามืค์มื ชัิด์ สู ง สู่ ป ร ะชิ าชิน ใน
ประเที่ศัไที่ย่ รวัมืถึงมืุ่งเน้นการพื่ัฒนาค์วัามืร่วัมืมื่อ
กับลูกค์้าเพื่่�อให้บริการด์าวัเที่่ย่มืในโค์รงการระย่ะ
ย่าวัแก่ตลาด์อินเด์่ย่ และการให้ค์วัามืสำค์ัญในการ
ร่วัมืม่ือกับพื่ันธุมืิตรในระด์ับโลก เพื่่�อเชิ่�อมืต่อโค์รง
ข่าย่โที่รศััพื่ที่์เค์ล่�อนที่่�ในภูมืิภาค์อินโด์จ่น เพื่่�อสร้าง
ค์วัามืแข็งแกร่งในการเป็นด์าวัเที่่ย่มืที่่�ได์้รับค์วัามื
นิย่มืสูงที่่�มื่จำนวันฐานผู้ชิมืและจำนวันช่ิองราย่การ
โที่รที่ัศัน์เป็นจำนวันมืาก  
 การบัริการ ด้านับัรอดแบันัด์  (บริการ
อนิเที่อร์เนต็ผ่านด์าวัเที่ย่่มื) บริษทัี่ใหค้์วัามืสำค์ญัใน
การเพื่ิ�มืประสิที่ธิุภาพื่ของการใช้ิงานแบนด์์วิัด์ธ์ุบน
แพื่ลตฟอรม์ืไอพื่ส่ตารแ์ละแพื่ลตฟอรม์ืพื่นัธุมืติรที่าง
ธุรุกจิ เพื่่�อสร้างโอกาสในการเพื่ิ�มืปรมิืาณ์การใชิง้าน
แบนด์วิ์ัด์ธ์ุ  ซึ�งเป็นการผสมืผสานการให้บริการแบน
ด์์วิัด์ธ์ุขนาด์ใหญ่ของด์าวัเที่่ย่มืแก่ผู้ประกอบการ 
โค์รงข่าย่กลุ่มืภาค์ธุุรกิจและกลุ่มืภาค์รัฐบาลใน

ภูมืิภาค์ รวัมืถึงการให้บริการบรอด์แบนด์์
อินเที่อร์เน็ตแก่ผู้ใช้ิงานราย่ย่่อย่ในประเที่ศั
ท่ี่�มื่ศัักย่ภาพื่ เชิ่น บริการนาวัา (Nava®) 
หร่ อบริ ก ารส่� อสารค์วัามื เร็ วัสู ง ผ่ าน 
ด์ า วั เ ท่ี่ ย่ มื แ บ บ เ ค์ ล่� อ น ท่ี่� ที่ า ง ที่ ะ เ ล  
อันเป็นการขย่าย่บริการที่่�ใช้ิด์าวัเที่่ย่มืใน
ลักษณ์ะด์าวัน์สตร่มืลงไปในห่วังโซ่ธุุรกิจ 
ของบริษัที่ผสมืผสานกับระบบบริการอ่�น ๆ 
สำหรบัแผนระย่ะย่าวั บรษิทัี่ย่งัค์งรว่ัมืมือ่กบั

พื่ันธุมืิ ตร ในการด์ำ เนิน โค์รงการด์าวั เที่่ ย่มื
บรอด์แบนด์ร์ุน่ใหมื ่ๆ  ที่่�มืโ่ค์รงสรา้งตน้ที่นุและราค์า
ตอ่หน่วัย่ต�ำสำหรับการบริการในอนาค์ต	2)	กลยทุธุ์
ทางบัริการทางนัวััตกรรมีใหมี่ บริษัที่มืุ่งพัื่ฒนา
บริการที่่�จะเป็นแพื่ลตฟอร์มืในการเชิ่�อมืต่อการ
ส่�อสาร โด์ย่นำจุด์เด่์นของระบบการส่�อสารผ่าน
ด์าวัเที่ย่่มืที่่�สามืารถเขา้ถงึที่กุที่่� ที่กุเวัลา มืาผนวักกบั
การใชิ้งานระบบเค์ร่อข่าย่อินเที่อร์เน็ต และใชิ้จุด์
แข็ งของบริษัที่ที่างด์้ านการสร้ างนวััตกรรมื
เที่ค์โนโลย่่ มืาสร้างบริการเสริมื (Value-added 
Services) เพื่่�อตอบสนองค์วัามืต้องการของลูกค์้า/
ผู้มื่ส่วันได์้เส่ย่ 3) กลยุทธุ์ในัการขยายธุุรกิจั บริษัที่
มืแ่ผนในการขย่าย่ธุรุกิจที่ั�งที่างแนวัตั�งและแนวัราบ
และขย่าย่ไปสู่ภูมืิภาค์ โด์ย่มืุ่งเน้นที่างแนวัตั�ง
เป็นการเสริมืข่ด์ค์วัามืสามืารถของการบริการจาก
ธุุรกิจเดิ์มื จากจุด์แข็งที่่�มื่อยู่่ไปยั่งโอกาสที่างธุุรกิจ
ใหมื ่ สว่ันการขย่าย่ธุรุกจิใหมืจ่ะมืุง่เนน้การแสวังหา
และนำเที่ค์โนโลย่่จากอวักาศัสู่ภาค์พื่่�นด์ิน 

กลิย่ทธุ์ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจอุย่�งยั่งย่นิ

 บรษิทัี่กำหนด์วัถิสู่ค่์วัามืย่ั�งย่น่ท่ี่�สรา้งมูืลค์า่และ
ค์วัามืเติบโตที่างเศัรษฐกิจ ในขณ์ะที่่�สร้างค์ุณ์ค์่าต่อ
สงัค์มืและเสริมืสร้างสิ�งแวัด์ล้อมืที่่�ด์ไ่ปพื่ร้อมืกัน โด์ย่
ใชิ้นโย่บาย่การพื่ัฒนาค์วัามืย่ั�งย่่นเพื่่�อเป็นกรอบใน

การสร้างค์วัามืย่ั�งย่น่ให้เกดิ์ขึ�นในกระบวันการด์ำเนิน
ธุรุกจิของบรษิทัี่ และจะไมืส่ง่ผลกระที่บตอ่เศัรษฐกจิ 
สังค์มื และสิ�งแวัด์ล้อมื
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มิติดำ้�นิเศรษฐกิจ

มิติดำ้�นิสังคำม

ด้านัเศรษฐกิจั:	 การดำเนิันัธุุรกิจัด้วัยค์วัามีรับัผิด
ชิอบั	(Doing	Business	with	Responsibility)	
 บรษิทัี่มืุง่มืั�นในการด์ำเนนิธุรุกจิด์ว้ัย่ค์วัามืรบัผดิ์
ชิอบต่อสังค์มื สิ�งแวัด์ล้อมื และผู้มื่ส่วันได์้ส่วันเส่ย่ 
ที่กุภาค์ส่วัน โด์ย่ยึ่ด์มืั�นในหลักการกำกับด์แูลกิจการ
ที่่�ด์แ่ละหลกัจรยิ่ธุรรมืที่างธุรุกจิ เพื่่�อสรา้งมืลูค์า่เพื่ิ�มื
และการลงที่นุในธุรุกจิที่่�สง่เสรมิืค์วัามืย่ั�งย่น่  สง่มือบ
ผลิตภัณ์ฑ์์และบริการที่่�มื่ คุ์ณ์ภาพื่ รวัมืถึงการ
สรา้งสรรค์พั์ื่ฒนานวัตักรรมืเพื่่�ออนาค์ตและสร้างผล
ประโย่ชิน์ร่วัมืกันตลอด์ห่วังโซ่ค์ุณ์ค์่าที่างธุุรกิจ 

ด้านัสืังค์มี:	 การดูแลบัุค์ลากรและสืังค์มี	 (Caring	
for	People	and	Society)
 บรษัิที่ย่ดึ์มัื�นในค์วัามืรบัผดิ์ชิอบตอ่สงัค์มืท่ี่�เก่�ย่วั
กบัสิที่ธุมิืนุษย่ชินและกฎหมืาย่แรงงาน  การบริหาร
จัด์การด์้านที่รัพื่ย่ากรบุค์ค์ลที่่�ด์่ด์้วัย่ค์วัามืเสมือภาค์
เป็นธุรรมืในการปฏิบัติ ส่งเสริมืค์วัามืก้าวัหน้าและ
พื่ัฒนาตามืกลยุ่ที่ธุ์ธุุรกิจ การใส่ใจด์ูแลสุขภาพื่และ
ค์วัามืปลอด์ภัย่ของบุค์ค์ลากรเป็นสำค์ญั นอกจากน่� 
บริษัที่ย่ังส่งเสริมืการด์ูแลสังค์มื โด์ย่ให้มืุ่งสร้าง
โอกาสที่่�เที่่าเที่่ย่มืกันในการเข้าถึงข้อมืูลด์ิจิที่ัล และ
เชิ่�อมืตอ่กับเที่ค์โนโลย่ท่ี่่�เป็นนวัตักรรมืของไที่ย่ค์มืใน
ทีุ่กด์้านและทีุ่กสถานการณ์์ เพื่่�อค์ุณ์ภาพื่ชิ่วัิตที่่�ด์่ขึ�น  

มิติดำ้�นิสิ่งแว่ดำลิ้อุม

ด้านัสืิ�งแวัดล้อมี:	Thaicom	Loves	Earth
 บริษัที่มืุ่งเน้นไปท่ี่�ค์วัามืรับผิด์ชิอบในการลด์
และบรรเที่าผลกระที่บตอ่สิ�งแวัด์ลอ้มืจากการด์ำเนนิ
งานของบรษิทัี่  โด์ย่การอนรุกัษท์ี่รัพื่ย่ากรและรกัษา
สภาพื่แวัด์ล้อมืที่่�ด์่อย่่างย่ั�งย่่น เชิ่น การอนุรักษ์
พื่ลังงาน การประหย่ัด์ใชิ้น�ำและการจัด์การน�ำเส่ย่ 
การบริหารจัด์การการปล่อย่ก๊าซเร่อนกระจกของ
องค์์กร และการส่งเสริมืสำนักงานส่เข่ย่วั



กลุ่ม่อุติสั�หกรรม่สัินำค์้�
อุติสั�หกรรม่ 

Industrials Industry
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บัรษัิัท ดั�บัเบัิ�ล เอ (1991) จำากัด (มหาชน)

 Double A สนับสนุนการใช้ิวััตถุด์ิบจาก  
“ไมี้ปลูก” ไมื่ใชิ้ไมื้จากป่าธุรรมืชิาติ โด์ย่เฉพื่าะการ
เล่อกใช้ิไม้ืจากต้นกระด์าษซึ�งผ่านการพัื่ฒนาสาย่
พื่ันธุุ์ให้มื่คุ์ณ์สมืบัติเหมืาะสมืสำหรับการผลิตเย่่�อ
และกระด์าษค์ุณ์ภาพื่สูง ทัี่�งย่ังมื่ส่วันส่งเสริมืให้
เกษตรกรเกิด์ราย่ได้์เสริมืจากการปลูกต้นกระด์าษ
บนค์ันนาหร่อ พื่่�นที่่�วั่างเปล่าไมื่ได์้ใชิ้ประโย่ชิน์
ที่างการเกษตร เปน็การชิว่ัย่เพื่ิ�มืพื่่�นท่ี่�สเ่ข่ย่วัเพื่่�อโลก
และสิ�งแวัด์ลอ้มื ที่ั�งหมืด์น่�ถกูด์ำเนนิการเพื่่�อใหบ้รรลุ
เป้าหมืาย่สำค์ัญ 3 ประการ ได์้แก่ ค์วัามืย่ั�งย่่นด์้าน
เศัรษฐกิจ, ค์วัามืย่ั�งย่่นด์้านสังค์มื และค์วัามืย่ั�งย่่น
ด์้านสิ�งแวัด์ล้อมื
 เพื่่�อให้ตามืที่ันโลกที่่�มื่การเปล่�ย่นแปลงอย่่าง
รวัด์เร็วัอยู่่ตลอด์เวัลา Double A เด์ินหน้าเพื่ิ�มื
ศัั ก ย่ภาพื่ขอ งค์วั ามื เป็ น ธุุ ร กิ จที่่� ค์ รบวั งจ ร 

เริ�มืรุกตลาด์ผลิตภัณ์ฑ์์อุปกรณ์์สำนักงาน เมื่�อ 3 ปีที่่�
ผ่านมืา ภาย่ใต้แบรนด์์ “Double	 A”	 ท่ี่�มื่ค์วัามื
แขง็แกรง่สะที่อ้นภาพื่ลกัษณ์แ์ละคุ์ณ์ภาพื่ผลติภณั์ฑ์์
ระด์ับพื่ร่เมื่�ย่มื ซึ�งได้์รับการตอบรับเป็นอย่่างด่์จาก
ลูกค์้าที่ั�งในและต่างประเที่ศั และผลิตภัณ์ฑ์์เพื่่�อสุข
อนามืัย่ภาย่ใต้แบรนด์์ “Double	 A	 Care” เพื่่�อ
รองรับการด์ำเนินชิ่วัิตแบบวัิถ่ใหมื่ (New Normal) 
ที่่�ค์นหันมืาใส่ใจสุขภาพื่มืากขึ�น ในช่ิวังการแพื่ร่
ระบาด์ของเชิ่�อไวัรัส Covid – 19 นอกจากน่� ย่ังมืุ่ง
มืั�นย่กระดั์บที่ั�งองค์์กรให้เป็น Digital Workplace 
& Workforce ผลกัด์นัใหน้ำเอาเที่ค์โนโลย่ด่์จิทิี่ลัเขา้
มืาพื่ัฒนาศัักย่ภาพื่การที่ำงานภาย่ในองค์์กร เพื่่�อ
ชิ่วัย่ลด์ขั�นตอนท่ี่�ยุ่่งย่ากหร่อกระบวันการที่ำงานที่่�
ซ�ำซ้อนให้เป็นอัตโนมืัติ และเพื่ิ�มืค์วัามืรวัด์เร็วัใน
กระบวันการที่ำงานให้มื่ประสิที่ธุิภาพื่มืากขึ�น 
 Double A ย่ังได์้ร่วัมืกับองค์์กรไมื่แสวังหาผล
กำไร ที่ั�งในประเที่ศัและตา่งประเที่ศัในการปรบัปรงุ
และรักษามืาตรฐานการด์ำเนินการด์้านสิ�งแวัด์ล้อมื
ให้ที่ันสมืัย่อยู่่ เสมือ โด์ย่ค์ำนึงถึ ง สังค์มืและ 
สิ�งแวัด์ล้อมืในทีุ่กกระบวันการ นับตั�งแต่ก่อนการ
ผลิต ระหวั่างการผลิต และหลังการผลิต รวัมืถึง 
การส่งเสริมืให้เกิด์การใชิ้ที่รัพื่ย่ากรอย่่างรู้ค์ุณ์ค์่า 
ชิ่วัย่พื่ัฒนาเศัรษฐกิจและสังค์มืของชิุมืชินอย่่าง 
ต่อเน่�องและย่ั�งย่่น
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Double A มื่นโย่บาย่การด์ำเนินงานที่่�ชิ่วัย่ส่งเสริมืการผลักด์ันเศัรษฐกิจให้เติบโตไปพื่ร้อมืกับ 
ค์วัามืรับผิด์ชิอบต่อสังค์มื ชิุมืชิน และสิ�งแวัด์ล้อมือย่่างย่ั�งย่่น

มิติดำ้�นิเศรษฐกิจ

มิติดำ้�นิสังคำม

การเสืริมีสืร้างค์วัามียั�งยืนัทางด้านัเศรษฐกิจั
 การได์้เป็นส่วันหนึ�งที่่�ชิ่วัย่พื่ัฒนาค์ุณ์ภาพื่ชิ่วัิต
ชิุมืชินรอบข้างให้ด์่ขึ�นกวั่าเด์ิมื เป็นสิ�งที่่� Double A 
ภูมืิใจและวัางไวั้เป็นเป้าหมืาย่สำค์ัญลำด์ับต้น ๆ จึง
พื่ย่าย่ามืผนวักการสรา้งงาน สรา้งอาชิพ่ื่ และราย่ได์้
เสริมืแก่ชิุมืชินให้เป็นส่วันหนึ�งในวังจรธุุรกิจ โด์ย่
เฉพื่าะการสนับสนุนวััตถุด์ิบจากโค์รงการปลูกต้น
กระด์าษบนค์ันนา เพื่่�อชิ่วัย่สร้างราย่ได์้เสริมืให้กับ
เกษตรกรไที่ย่ สร้างเสริมืเศัรษฐกิจของสังค์มืชินบที่
ให้แข็งแรงและย่ั�งย่่นย่ิ�งขึ�น

การเสืริมีสืร้างค์วัามียั�งยืนัทางด้านัสืังค์มี
 การศัึกษาและการเร่ย่นรู้ นับเป็นสิ�งสำค์ัญต่อ
การพื่ัฒนาประเที่ศั Double A จึงมืุ่งส่งเสริมืให้
เย่าวัชินเกดิ์แรงบันด์าลใจในการเร่ย่นรู ้ต่อย่อด์การ
ศัึกษาในรูปแบบนอกห้องเร่ย่น ในโค์รงการ “a to 
A ปลูกฝ่นั ปลูกปญัญา” เพื่่�อให้นอ้ง ๆ  เปรย่่บเหมือ่น 
a (เล็ก) ได์้รู้จักอาชิ่พื่ต่าง ๆ มื่โอกาสที่่�จะได์้พื่บเห็น
และเร่ย่นรู้จากผู้ที่่�ประสบค์วัามืสำเร็จในอาชิ่พื่นั�น 

มืาร่วัมืเป็นพื่่� A (ใหญ่) ถ่าย่ที่อด์ประสบการณ์์และ
เติมืฝ่ันให้น้อง a ก้าวัสู่อาชิ่พื่ที่่�ด์่ในอนาค์ต และย่ังมื่
โค์รงการ “เล่�ย่งน้องวัันเกิด์” โด์ย่ด์ำเนินการมืาต่อ
เน่�องตั�งแตป่ ีพื่.ศั. 2539 จนถงึปจัจบุนั  เพื่่�อสง่เสรมิื
พื่ัฒนาการเร่ย่นรู้และให้เย่าวัชินไที่ย่มื่คุ์ณ์ภาพื่ชิ่วิัต
ที่่� ด์่  โด์ย่สนับสนุนอาหารกลางวัันที่่� ถูกหลัก
โภชินาการให้กับนักเร่ย่นในโรงเร่ย่นต่าง ๆ พื่ร้อมื
มือบอุปกรณ์์การเร่ย่น อุปกรณ์์ก่ฬา และสิ�งของ
จำเป็นที่างการศึักษาให้กับน้อง ๆ พื่ร้อมืที่ั�งมื่
กจิกรรมืสนัที่นาการสง่เสรมิืค์วัามืรู ้สรา้งรอย่ย่ิ�มืและ
ค์วัามืสขุใหก้บัเย่าวัชินไปพื่รอ้มื ๆ  กนั นอกจากน่� ย่งั
ได์้ด์ำเนินโค์รงการส่งเสริมืสุขภาวัะที่่�ด่์ทัี่�งในส่วัน
พื่นกังานในองค์ก์ร ชิมุืชินและสงัค์มืมืาอย่า่งตอ่เน่�อง
ตั�งแต่ปี พื่.ศั. 2548 โด์ย่ส่งเสริมืการออกกำลังกาย่ 
การสนับสนุนเค์ร่�องม่ือและอุปกรณ์์การแพื่ที่ย์่ให้
สถานพื่ย่าบาล และด์้านบริการสาธุารณ์สุขต่าง ๆ 
เชิน่ หน่วัย่แพื่ที่ย์่สญัจร หน่วัย่บรกิารด้์านที่นัตกรรมื 
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พื่ร้อมืรณ์รงค์์ให้ค์วัามืรู้ด์้านสุขภาพื่อย่่างต่อเน่�อง 
รวัมืทัี่�งในช่ิวังสถานการณ์ก์ารแพื่ร่ระบาด์ Covid-19 
ก็ได์้ร่วัมืสนับสนุนผลิตภัณ์ฑ์์ Double A Care อาที่ิ 
หนา้กากอนามืยั่ที่างการแพื่ที่ย่ ์สบู่เหลวั แอลกอฮอล์
เจล แอลกอฮอลส์เปรย่ทั์ี่�งแบบแกลอนและพื่กพื่า ให้

กับบุค์ลากรที่างการแพื่ที่ย่์ เจ้าหน้าที่่�ด์่านหน้า และ
จติอาสาตา่ง ๆ  เพ่ื่�อใชิป้อ้งกนัตวััเองใหป้ลอด์ภัย่จาก 
Covid-19 และจะยั่งค์งด์ำเนนิโค์รงการตอ่ไปจนกวัา่
สถานการณ์์ Covid-19 ในประเที่ศัจะค์ล่�ค์ลาย่

การเสืริมีสืร้างค์วัามียั�งยืนัทางด้านัสืิ�งแวัดล้อมี
 Double A ให้ค์วัามืสำค์ัญ ทีุ่กกระบวันการ
ด์ำเนินธุุรกิจเป็นมืิตรกับสิ�งแวัด์ล้อมื ตั�งแต่การผลิต 
(in process) โด์ย่ใชิ้วััตถุด์ิบที่่�เป็นไมื้ปลูกหมืุนเวั่ย่น 
ไมื่เบ่ย่ด์เบ่ย่นไม้ืจากป่าธุรรมืชิาติ, การบริหารการ
ขนส่งด์้วัย่ระบบ TMS (Transport Management 
System) และ GPS ชิว่ัย่จดั์สรรเส้นที่างและเวัลาได้์
อย่่างมื่ประสิที่ธุิภาพื่, การใชิ้พื่ลังงานที่างเล่อก 
“NGV”, เล่อกใชิ้กระบวันการฟอกเย่่�อแบบ ECF 
(Elementary Chlorine Free) ที่่�ใชิ้สารประกอบ
ค์ลอรน่ได์ออกไซด์แ์ที่นการใช้ิกา๊ซค์ลอรน่ และยั่งใชิ้
น�ำในขั�นตอนการฟอกเหลอ่เพื่ย่่ง 8 ลบ.มื. ตอ่ตนัเย่่�อ 
ชิ่วัย่ป้องกันการรวัมืตัวัของได์ออกซินและสารเค์มื่
อ่�น ๆ ที่่�อาจก่อให้เกิด์อันตราย่ , การติด์ตั�งอุปกรณ์์
กรองน�ำที่ิ�งจากกระบวันการผลิตเพื่่�อนำสารเค์มืแ่ละ
เย่่�อกระด์าษกลับมืาใชิ้ ที่ำให้สามืารถใชิ้วััตถุด์ิบได์้
อย่า่งค์ุม้ืค์า่และชิว่ัย่ลด์ค์า่ค์วัามืสกปรกของน�ำเสย่่ , 
การติด์ตั�งระบบชิ่วัย่ค์วับคุ์มืกระบวันการผลิตแบบ
อัตโนมืัติ (Advance Process Control) หน่วัย่งาน
ผลิตน�ำย่าต้มืเย่่�อและเตาเผาปูน ชิ่วัย่ให้สามืารถ
ค์วับค์ุมืการผลิตที่ั�งในด์้านค์ุณ์ภาพื่และสิ�งแวัด์ล้อมื

อย่่างมื่ประสิที่ธุิภาพื่มืากขึ�น รวัมืที่ั�งการค์วับค์ุมื
กระบวันการผลิตด์้วัย่ระบบ DCS อยู่่ในเกณ์ฑ์์
มืาตรฐานที่่�กำหนด์ และระบบด์ักจับฝุ่่นแบบ
ไฟฟ้าสถิต และอุปกรณ์์ตรวัจวััด์ค์ุณ์ภาพื่อากาศัที่่�
ระบาย่ออกจากปากปล่องแบบต่อเน่�อง ที่่�สามืารถ
ชิว่ัย่ลด์มืลพื่ษิและฝุ่่นละอองที่่�เกิด์จากกระบวันการ
ผลิตได์้อ่กด์้วัย่ ที่ั�งน่� อ่กหนึ�งแนวัค์ิด์หลักที่่� Double 
A ย่ึด์ถ่อมืาตลอด์นั�นค์่อ “ทำของเสืีย	 ไมี่ให้เสีืย
ของ”	 โด์ย่นำของเหล่อที่่�เกิด์จากกระบวันการผลิต
กลับมืาใชิ้ให้เกิด์ประโย่ชิน์สูงสุด์และนับเป็นการใชิ้
ที่รัพื่ย่ากรอย่่างรู้ค์ุณ์ค์่า และดู์แลรักษาค์วัามืย่ั�งย่่น
ของสิ�งแวัด์ล้อมืด้์วัย่การบริหารจัด์การอย่่างเป็น
ระบบ นอกจากน่� ย่ังมื่การจัด์กิจกรรมื (After Pro-
cess) สง่เสรมิืใหป้ระชิาชินที่กุค์นได์ร้ว่ัมืกนัตระหนกั
ถงึปญัหาหรอ่ผลกระที่บต่าง ๆ  ที่่�เก่�ย่วักับสิ�งแวัด์ล้อมื 
อาที่ิ กิจกรรมื “Earth	Hour	ชิวันักันัปิดไฟให้โลก
พื่ัก”, โค์รงการ “กระดาษแปลงร่าง	 ถุุงยารักษ์
โลก”, โค์รงการ Blue Hero Zero Waste เป็นต้น
 Double A เชิ่�อวั่าค์วัามืย่ั�งย่่นจะเกิด์ขึ�นได์้จาก
การร่วัมืมื่อกันในทุี่กภาค์ส่วัน และจะยั่งค์งทีุ่่มืเที่
อย่่างต่อเน่�อง ในการด์ำเนินธุุรกิจด์้วัย่ค์วัามืมืุ่งหวััง
ที่่�จะให้สังค์มืไที่ย่ ได้์พื่ัฒนาเติบโตและบรรลุ 
เปา้หมืาย่ในทุี่กมิืติของค์วัามืย่ั�งย่น่ ทัี่�งด้์านเศัรษฐกิจ
เพื่่�อผู้มื่ส่วันเก่�ย่วัข้องรอบด์้าน ผ่านการสร้างงาน 
สร้างอาชิ่พื่ สร้างราย่ได์้เสริมื พื่ร้อมืร่วัมืส่งต่อ 
ค์วัามืห่วังใย่และสร้างค์วัามืปลอด์ภัย่ให้กับสังค์มื 
ตลอด์จนให้ค์วัามืสำค์ัญและใส่ใจต่อสิ�งแวัด์ล้อมื  
เพื่่�อร่วัมืเป็นส่วันหนึ�งในการพัื่ฒนาที่างเศัรษฐกิจ
และสังค์มืให้เติบโตร่วัมืกันอย่่างย่ั�งย่่นต่อไป
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กลุ่มบัรษัิัท ดาว ประเทศไทย่

ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจขัอุงอุงคำ์กร

 ด์าวั (Dow) เปน็บรษิทัี่ชิั�นนำระด์บัโลกด์า้นวัสัด์ุ
ศัาสตร์ (Materials Science) ซึ�งพื่ัฒนาและผลิต
วััสด์ุชินิด์ต่าง ๆ จากกระบวันการที่างวัิที่ย่าศัาสตร์ 
มื่เป้าหมืาย่ที่่�จะสร้างอนาค์ตที่่�ย่ั�งย่่นให้กับโลกด์้วัย่
ค์วัามืเชิ่�ย่วัชิาญด์า้นวัทิี่ย่าศัาสตร ์และการร่วัมืมือ่กบั
พื่ันธุมิืตรทัี่�วัโลก กลุ่มืผลิตภัณ์ฑ์์และโซลูชิันส์ของ 

Dow ได์้แก่ พื่ลาสติกชินิด์ต่าง ๆ เค์มื่ภัณ์ฑ์์เพื่่�อ
อุตสาหกรรมื สารเค์ล่อบผิวั และซิลิโค์น เพื่่�อตอบ
โจที่ย์่ในตลาด์ที่่�มื่การเติบโตสูง เช่ิน บรรจุภัณ์ฑ์์  
การก่อสร้าง ย่านย่นต์และการขนส่ง และการผลิต
สินค์้าอุปโภค์บริโภค์ ปัจจุบัน Dow มื่ฐานการผลิต 
106 แห่งใน 31 ประเที่ศั 
 Dow เริ�มืด์ำเนินธุุรกิจในประเที่ศัไที่ย่ตั�งแต่ปี 
2510 และได์ร้ว่ัมืกบับรษิทัี่ เอสซ่จ ่กอ่ตั�งกลุม่ืบรษิทัี่
ร่วัมืทีุ่นเอสซ่จ่-ด์าวั ในปี 2530 ปัจจุบันกลุ่มืบริษัที่ 
ด์าวั ประเที่ศัไที่ย่ ประกอบด์้วัย่กลุ่มืบริษัที่ย่่อย่ซึ�ง 
Dow เป็นเจ้าของเพ่ื่ย่งผู้เด่์ย่วั และ กลุ่มืบริษัที่ 
ร่วัมืทีุ่น เอสซ่จ่-ด์าวั โด์ย่มื่โรงงานที่ั�งหมืด์ 13 แห่ง
ในจังหวััด์ระย่อง และเป็นฐานการผลิตที่่�ใหญ่ที่่�สุด์
ของ Dow ในภูมืิภาค์เอเชิ่ย่แปซิฟิก

มิติดำ้�นิเศรษฐกิจ

 Dow มืุง่มืั�นที่่�จะช่ิวัย่ให้ลกูค์า้มืช่ิยั่ชินะในตลาด์
และตอบสนองค์วัามืต้องการของผูบ้รโิภค์ในปจัจบัุน
ที่่�ตอ้งการใชิผ้ลติภณั์ฑ์ท์ี่่�เปน็มืติรตอ่สิ�งแวัด์ล้อมืมืาก
ขึ�น นอกจากน่� Dow ย่งัเช่ิ�อว่ัาการแบ่งปันองค์ค์์วัามื
รู้และส่งเสริมืให้ SME สามืารถด์ำเนินธุุรกิจอย่่าง
ย่ั�งย่่นเป็นสิ�งสำคั์ญในการขับเค์ล่�อนเศัรษฐกิจของ
ประเที่ศัและจะส่งผลด์่กับค์วัามืเป็นอยู่่ของชุิมืชิน
และเศัรษฐกิจไที่ย่ในภาพื่รวัมื 

 Dow ได้์ร่วัมืกับพัื่นธุมิืตรด์ำเนินโค์รงการ  
“ดาวั	 เพื่ื�ออุตสืาหกรรมียั�งยืนั” เพ่ื่�อพื่ัฒนา
อุตสาหกรรมืขนาด์กลางและขนาด์เล็กในด์้าน
ประสิที่ธุิภาพื่ ค์วัามืปลอด์ภัย่และค์วัามืเป็นมืิตรต่อ
สิ�งแวัด์ล้อมื โด์ย่ชิ่วัย่ย่กระดั์บการบริหารจัด์การสู่
โรงงานอัจฉริย่ะด์้วัย่การประยุ่กต์ใชิ้เที่ค์โนโลย่่ IoT 
(Internet of Things)
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 จากการด์ำเนินการอย่่างต่อเน่�องมืาตั�งแต่ปี 
2554 โค์รงการ “ดาวั	 เพืื่�ออุตสืาหกรรมียั�งยืนั”	 
มื่ SMEs เข้าร่วัมืที่ั�งหมืด์ 60 โรงงาน สามืารถชิ่วัย่
ลด์ปริมืาณ์ของเส่ย่ได์้กวั่า 10% เพื่ิ�มืประสิที่ธุิภาพื่
ในการผลิตได์้เฉล่�ย่ 30% ลด์ต้นทีุ่นการผลิตและ
ต้นทีุ่นการใชิ้พื่ลังงานได์้กวั่า 144 ล้านบาที่ต่อปี  
สง่เสริมืค์ณุ์ภาพื่ช่ิวิัตและสิ�งแวัด์ล้อมืให้กบัพื่นกังาน
และชิมุืชินโด์ย่รอบกว่ัา 1 ลา้นค์น ที่ั�วัประเที่ศั ย่ิ�งไป 
กวั่านั�น ย่ังลด์การปล่อย่ก๊าซค์าร์บอนได์ออกไซด์์ได์้
มืากกวั่า 1.5 ล้านกิโลค์าร์บอนหร่อเที่่ย่บเที่่า 
การปลูกต้นไมื้กวั่า 150,000 ต้นต่อปี

มิติดำ้�นิสังคำม

 Dow ให้ค์วัามืสำคั์ญกับการพัื่ฒนาเด็์กและ
เย่าวัชินเพื่่�อมืุ่งสู่การเป็นนักนวััตกรรมืท่ี่�มื่ค์วัามื
สามืารถของประเที่ศั รวัมืทัี่�งสร้างสรรค์์สังค์มืท่ี่�ทีุ่ก
ค์นมื่ส่วันร่วัมื โด์ย่มื่โค์รงการที่่�ให้การสนับสนุนด์้าน
การศัึกษาตั�งแต่ปฐมืวััย่จนถึงวััย่ที่ำงาน เชิ่น การ
พื่ัฒนาที่ักษะสมือง Executive Function (EF) 
สำหรับเด์็กเล็กซึ�งจะที่ำให้เด์็กค์ิด์เป็น เร่ย่นรู้เป็น  
มื่ค์วัามืสุขเป็น และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่่�ด์่ในอนาค์ต 
นอกจากน่�ย่ั งมื่ โค์รงการพัื่ฒนาภาษาอังกฤษ  
การฝ่ึกงานด้์านวัิศัวักรรมืเค์มื่ และการให้ค์วัามื 
ชิ่วัย่เหล่อวัิสาหกิจชิุมืชินให้มื่ราย่ได์้อย่่างย่ั�งย่่น 
 ตั�งแต่่ปี 2556 กลุ่มืบริษัที่ ด์าวั ประเที่ศัไที่ย่ ได์้
ร่วัมืมื่อกับสมืาค์มืเค์มื่แห่งประเที่ศัไที่ย่ฯ และ
พื่ันธุมืิตร พื่ัฒนาการเร่ย่นการสอนวัิชิาเค์มื่ใน
โค์รงการ “ห้องเร่ย่นเค์มื่ ด์าวั” ด์้วัย่เที่ค์นิค์การ
ปฏิบัติการที่ด์ลองเค์มื่แบบย่่อส่วัน (Small-Scale 
Chemistry Laboratory) ซึ�งใช้ิสารเค์มื่น้อย่กว่ัา
ปกติถึง 2,000 เท่ี่า ชิุด์การที่ด์ลองมื่ขนาด์เล็ก มื่
ค์วัามืปลอด์ภัย่สูง นักเร่ย่นสามืารถลงมื่อที่ำได์้ด์้วัย่
ตนเอง เกิด์ค์วัามืเข้าใจ และมื่ที่ัศันค์ติที่่�ด์่ต่อการ
เร่ย่นวัิที่ย่าศัาสตร์ เที่ค์นิค์น่�ได์้รับการย่อมืรับจาก 

ยู่เนสโกว่ัาได้์ผลลัพื่ธ์ุเสม่ือนชุิด์การที่ด์ลองปกติ  
โด์ย่ตั�งแต่่เริ�มืโค์รงการจนถึงปัจจุบัน มื่ค์ุณ์ค์รูกว่ัา 
1,000 โรงเร่ย่นเข้าร่วัมืโค์รงการ 
 นอกจากน่� Dow ย่ังส่งเสริมืให้พื่นักงานใช้ิ
ที่ักษะเพ่ื่�อที่ำประโย่ชิน์ให้กับชิุมืชิน เช่ิน โค์รงการ 
“ย่ั�งย่น่ ปลอด์ภยั่ ใสใ่จชิมุืชิน” ท่ี่�ด์ำเนนิการตอ่เน่�อง
มืาแล้วักวั่า 8 ปี โด์ย่ให้พื่นักงานเสนอโค์รงการที่่�มืุ่ง
เน้นการที่ำงานเพ่ื่�อสังค์มืร่วัมืกับชิุมืชินรอบรั�วั
โรงงาน ในหลาย่ ๆ  ด์า้น เช่ิน การสร้างศัาลาพัื่กผ่อน
ในโรงพื่ย่าบาล การปรับปรุงศัูนย่์เร่ย่นรู้การจัด์การ
ขย่ะชิุมืชิน การพื่ัฒนาแปลงพื่่ชิสมืุนไพื่รชิุมืชิน และ
การให้ค์วัามืรู้ในด์้านต่าง ๆ
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มิติดำ้�นิสิ่งแว่ดำลิ้อุม

 ในปี พื่.ศั. 2563 Dow ได์้ประกาศัเป้าการ
ที่ำงานใหม่ื ตอ่ย่อด์จากเป้าหมืาย่ค์วัามืย่ั�งย่น่ที่่�มือ่ยู่่
เด์มิื เพื่่�อให้เกดิ์ค์วัามืชัิด์เจนในการที่ำงานมืากย่ิ�งขึ�น
ใน 2 ประเด์็นปัญหาสำค์ัญที่่�ที่ั�งโลกกำลังเผชิิญอยู่่ 
 1.	การตา้นัโลกรอ้นั	ภาย่ในปี พื่.ศั. 2573 Dow 
จะลด์การปล่อย่ก๊าซค์าร์บอนจำนวัน 5 ล้านตันต่อ
ปี หร่อ ลด์ลง 15% จากปี พื่.ศั. 2563 นอกจากน่�
ย่ังตั�งใจจะเป็นองค์์กรท่ี่�ปล่อย่ค์าร์บอนสุที่ธุิเป็น 
ศัูนย่์ภาย่ในปี พื่.ศั. 2593 โด์ย่สินค์้าและโค์รงการ
ต่าง ๆ ของ Dow จะช่ิวัย่ลด์การปล่อย่ก๊าซเร่อน
กระจกได้์เท่ี่ย่บเท่ี่ากับปริมืาณ์ก๊าซเร่อนกระจกที่่� 
เกิด์จาก Dow
 2.	 หยุดขยะพื่ลาสืติก ภาย่ในปี พื่.ศั. 2573 
Dow จะชิ่วัย่ที่ำให้ขย่ะพื่ลาสติกจำนวัน 1 ล้านตัน
ถูกเก็บกลับมืาใช้ิใหมื่หร่อร่ไซเคิ์ลผ่านการด์ำเนิน
การของ Dow และค์วัามืร่วัมืมื่อกับภาค์ส่วันต่าง ๆ
 3.	 สื่งเสืริมีวังจัรรีไซึ่เค์ิล เป้าหมืาย่ ภาย่ในปี 
2578 ผลิตภัณ์ฑ์์ที่ั�งหมืด์ของ Dow ที่่�นำไปผลิตเป็น
บรรจุภัณ์ฑ์์จะต้องสามืารถนำกลับมืาใช้ิใหม่ืหร่อ
ร่ไซเค์ิลได์้ 100%
 Dow ได์้ร่วัมืกับกรมืที่รัพื่ย่ากรที่างที่ะเลและ
ชิาย่ฝั่� ง  กระที่รวังที่รัพื่ย่ากรธุรรมืชิาติและ 

สิ�งแวัด์ล้อมื และองค์์กรสากลเพื่่�อการอนุุรักษ์ 
สิ�งแวัด์ล้อมื (IUCN) ก่อตั�งภาค์่ Dow & Thailand 
Mangrove Alliance เพื่่�อย่กระดั์บการอนุรักษ์ 
ป่าชิาย่เลนอย่่างค์รบวังจรซึ�งให้ประโย่ชิน์ที่ั�งที่าง
เศัรษฐกิจ สังค์มื และสิ�งแวัด์ล้อมื รวัมืที่ั�งผลักด์ัน
กลไกค์ารบ์อนเค์รด์ติจากปา่ชิาย่เลนเปน็ค์รั�งแรกใน
ประเที่ศัไที่ย่ 
 นอกจากน่� ในด์้านการหยุ่ด์ขย่ะพื่ลาสติก Dow 
ได์้ร่วัมืกับการนิค์มือุตสาหกรรมืแห่งประเที่ศัไที่ย่
และผู้ประกอบการในจังหวััด์ระย่อง จัด์กิจกรรมื 
เก็บขย่ะชิาย่หาด์ในวัันอนุรักษ์ชิาย่ฝ่ั�งสากล หร่อ 
International Coastal Cleanup (ICC) มืาอย่่าง
ต่อเน่�องกวั่า 19 ปี รวัมืที่ั�งร่วัมืมื่อกับ กรมืที่างหลวัง 
กรมืที่างหลวังชินบที่ เอสซ่จ่ และมืหาวัิที่ย่าลัย่
เชิ่ย่งใหมื่ พื่ัฒนาการนำพื่ลาสติกใชิ้แล้วัมืาเป็นส่วัน
ผสมืในแอสฟัลต์ค์อนกร่ตสำหรับงานที่าง ซึ�งจะ
สามืารถชิ่วัย่เพิื่�มืค์วัามืแข็งแรง และย่่ด์อายุ่การใชิ้
งานของถนน โด์ย่มืุ่งหวัังในการสร้างเป็นมืาตรฐาน
ใหมื่ในการที่ำถนนของประเที่ศั ตอบโจที่ย์่การใช้ิ
ที่รัพื่ย่ากรอย่่างคุ์้มืค่์าตามืแนวัที่างเศัรษฐกิจ
หมืุนเวั่ย่น
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ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจขัอุงอุงคำ์กร

บัรษัิัท โกลบัอลกรนีเค์มิค์อล จำากัด (มหาชน)

 สิ�งแวัด์ล้อมื (Green Flagship Company) ของ 
GC Group ซึ�งบรษิทัี่ผูผ้ลติ ผลติภณั์ฑ์โ์อลโ่อเค์มืแ่หง่
แรกในประเที่ศัไที่ย่ มืุง่มืั�นท่ี่�จะเป็นผูน้ำของผูผ้ลิตโอ
ลโ่อเค์มืใ่นตลาด์โลก พื่รอ้มืกบัสรา้งค์วัามืย่ั�งย่น่ที่าง
เศัรษฐกิจให้กับภาค์เกษตรกรรมืและอุตสาหกรรมื
ของประเที่ศัไที่ย่อย่่างต่อเน่�อง 
 ปัจจุบัน GGC มื่ผลิตภัณ์ฑ์์หลักประกอบด้์วัย่ 
เมืทิี่ลเอสเที่อร์หรอ่ B100 ท่ี่�ใช้ิเป็นส่วันผสมืในน�ำมัืน
ด์่เซลหมืุนเร็วั โด์ย่มื่กำลังการผลิต 500,000 ตันต่อ
ปี แฟตต่�แอลกอฮอล์ ที่่�ใชิ้เป็นส่วันผสมืหลักในการ
ผลิตเค์ร่�องสำอาง สารลด์แรงตึงผิวั และเภสัชิภัณ์ฑ์์

ต่าง ๆ โด์ย่มื่กำลังการผลิต 100,000 ตันต่อปี และ
กล่เซอร่นบริสุที่ธุิ ซึ��งเป็นส่วันผสมืที่่�ใชิ้อย่่างแพื่ร่
หลาย่ ในเค์ร่�องสำอางและเภสัชิภัณ์ฑ์์ โด์ย่มื่กำลัง
การผลิต 51,000 ตนัต่อป ีโด์ย่มืฐ่านการผลิตท่ี่�ตั�งอยู่่
ในนิค์มือตุสาหกรรมืเหมืราชิตะวันัออก (มืาบตาพื่ดุ์) 
จังหวััด์ระย่อง และในพื่่�นที่่� เขตประกอบการ 
อุตสาหกรรมืไที่ย่อ่สเที่ิร์น จังหวััด์ชิลบุร่ ซึ�งทีุ่ก
ผลิตภัณ์ฑ์์ของบริษัที่ฯ ใชิ้ วัั ตถุ ดิ์บหลักจาก 
น�ำมัืนปาล์มืดิ์บภาย่ในประเที่ศั และจัด์จำหน่าย่  
ให้กับลูกค์้าที่ั�งภาย่ในประเที่ศัและต่างประเที่ศั 
นอกจากน่� 
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 ปัจจุบนั GGC กำลังด์ำเนินการก่อสร้างโค์รงการ
นค์รสวัรรค์์ไบโอค์อมืเพื่ล็กซ์ (NBC) โด์ย่โค์รงการ 
ด์ังกล่าวั สอด์รับกับนโย่บาย่โค์รงการพัื่ฒนา
เศัรษฐกิจชิ่วัภาพื่ (Bioeconomy) ของภาค์รัฐ เป็น
สว่ันหนึ�งของโค์รงการนำรอ่งตามืนโย่บาย่มืาตรการ
พื่ัฒนาอุตสาหกรรมืชิ่วัภาพื่ของไที่ย่ ที่่�ภาค์รัฐได์้
กำหนด์เป้าหมืาย่ให้ประเที่ศัไที่ย่เป็น Bio Hub ของ
เอเชิ่ย่ภาย่ในปี 2570 และเป็นโค์รงการ Bio Hub 
แห่งแรกของประเที่ศัไที่ย่ โด์ย่ด์ำเนินการภาย่ใต้
บรษิทัี่ GKBI  บนเน่�อที่่�กว่ัา 2,000 ไร่ ในตำบลหนอง
โพื่ อำเภอตาค์ล่ จังหวััด์นค์รสวัรรค์์ 
 โด์ย่โค์รงการนค์รสวัรรค์์ไบโอค์อมืเพื่ล็กซ์ 
(NBC) แบ่งออกเป็น 2 ระย่ะ ค์่อ  ระย่ะที่่� 1 เป็น
โค์รงการลงทีุ่นพื่ัฒนาอุตสาหกรรมืเค์มื่ชิ่วัภาพื่ 
ค์รบวังจรประกอบด้์วัย่โรงงานผลิตเอที่านอล  

โรงไฟฟ้าชิ่วัมืวัล ระบบสาธุารณ์ูปโภค์และระบบส่ง
เสรมิืกระบวันการผลติกลางของโค์รงสรา้งพ่ื่�นฐาน ที่่�
ค์าด์วั่าจะสามืารถด์ำเนินการเชิิงพื่าณ์ิชิย่์ได์้ภาย่ใน  
ไตรมืาสท่ี่� 1 ป ี2565 และ ระย่ะท่ี่� 2 มืุง่เน้นการสร้าง
มืูลค์่าเพื่ิ�มืให้กับสินค์้าที่างการเกษตร ต่อย่อด์สู่
อุตสาหกรรมืท่ี่�มื่มืูลค์่าสูง (High Value Added) 
ได์้แก่ ผลิตภัณ์ฑ์์เค์มื่ชิ่วัภาพื่ (Biochemicals) และ
ผลิตภณั์ฑ์พ์ื่ลาสตกิชิว่ัภาพื่ (Bioplastics) โด์ย่ใชิอ้อ้ย่
เปน็วัตัถดิุ์บ และใชิเ้ที่ค์โนโลย่ท่ี่่�ที่นัสมืยั่ เปน็มืติรกบั
สงัค์มืและสิ�งแวัด์ล้อมื โด์ย่หลังจากที่่�บริษทัี่ Nature-
Works LLC (“NatureWorks”) ผู้ผลิตพื่ลาสติก
ชิ่วัภาพื่ราย่ใหญ่ของโลกจากประเที่ศัสหรัฐอเมืริกา 
ตัด์สินใจลงทีุ่นโรงงานผลิตพื่ลาสติกชิ่วัภาพื่ชินิด์ 
Polylactic Acid (PLA)

กลิย่ทธุ์ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจอุย่�งยั่งย่นิ

ยุทธุศาสืตร์ที�	1

	 GGC	ธุุรกิจัผลิตภัณฑ์์เค์มีีเพื่ื�อสืิ�งแวัดล้อมี	กับั	'กลยุทธุ์แห่งค์วัามียั�งยืนั'
 ในฐานะผู้นำผลิตภัณ์ฑ์์เค์มื่เพื่่�อสิ�งแวัด์ล้อมื บริษัที่ฯ ได์้ด์ำเนินการขับเค์ล่�อนองค์์กรเพื่่�อให้บรรลุวัิสัย่
ที่ศัันด์์า้นการพื่ฒันาอย่า่งย่ั�งย่น่ ซึ�งสอด์ค์ลอ้งกบัเป้าหมืาย่การพื่ฒันาอย่า่งย่ั�งย่น่ของสหประชิาชิาต ิ(Untied 
Nation: UN) โด์ย่ค์รอบค์ลุมืที่ั�งมืิติเศัรษฐกิจ สังค์มื และสิ�งแวัด์ล้อมื เพื่่�อสร้างค์วัามืเชิ่�อมืั�นด์้านการเติบโต
ของธุุรกิจอย่่างย่ั�งย่่น สร้างค์ุณ์ค์่าและย่กระด์ับมืาตรฐานการด์ำเนินธุุรกิจให้ได้์รับการย่อมืรับทัี่�งในระด์ับ
ประเที่ศัและระด์บัสากล บรษิทัี่ฯ ได้์กำหนด์ย่ทุี่ธุศัาสตรก์ารด์ำเนนิธุรุกจิอย่า่งย่ั�งย่น่ โด์ย่มืย่่ทุี่ธุศัาสตรห์ลัก
อยู่่ 3 เร่�องใหญ่ ๆ ที่่�จะด์ำเนินการภาย่ใน 3-5 ปีข้างหน้า ด์ังน่�

	 ยทุธุศาสืตรก์ารยกระดบััค์วัามีสืามีารถุในัการ
แข่งขันั	 (Strengthen	 Business	 as	 Usual	 -	
BAU)
 เพื่่�อให้ธุุรกิจของบริษัที่ฯ มื่ค์วัามืเข้มืแข็งและมื่
ศัักย่ภาพื่ในการแข่งขันในสภาพื่แวัด์ล้อมืที่างธุุรกิจ
ที่่�มื่  ค์วัามืที่้าที่าย่ บริษัที่ฯ ต้องเร่งการเพื่ิ�มืข่ด์ค์วัามื
สามืารถในการแ ข่ง ขันและมื่ค์วัามืย่่ด์หยุ่่ น  

(Resilience) และสร้างค์วัามืได์้เปร่ย่บเหน่อค์ู่แข่ง 
โด์ย่มืุ่งเน้นการสร้างฐานตลาด์และการขาย่ให้เข้มื
แข็ง, การบริหารจัด์การด์้าน Supply Chain ให้มื่
ประสทิี่ธุภิาพื่โด์ย่บรหิารจดั์การตน้ที่นุได์ด้์ท่ี่่�สดุ์ และ
มืุ่งเน้นการรักษาค์วัามืมืั�นค์งด์้านการผลิต (Plant 
Reliability) รวัมืถึงค์วัามืเป็นเลิศัด์้านปฏิบัติการ 
(Operational Excellence)
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ยุทธุศาสืตร์ที�	2

ยุทธุศาสืตร์ที�	3

	 ยทุธุศาสืตร์การเติบัโตในัธุรุกิจัผลติภณัฑ์เ์พืื่�อ
สืิ�งแวัดล้อมี	(Growth	Portfolio)
 ภาย่ใต้สถานการณ์์ที่างเศัรษฐกิจท่ี่�มื่ค์วัามื
ผันผวันและอุตสาหกรรมืเชิ่�อเพื่ลิงชิ่วัภาพื่ที่่�มื่การ
แข่งขันสูง บริษัที่ฯ พื่ิจารณ์าการต่อย่อด์ที่างธุุรกิจ
ไปสูด้่์านเค์มืภั่ณ์ฑ์แ์ละพื่ลาสติกชิว่ัภาพื่มืากขึ�น เพื่่�อ
ลด์แรงกด์ดั์นที่างธุรุกจิและสามืารถเพื่ิ�มืมูืลค์า่ใหก้บั
ผลติภณั์ฑ์ป์จัจบุนัมืากขึ�น อ่กทัี่�งผลติภณั์ฑ์์เค์มืภ่ณั์ฑ์์
ชิ่วัภาพื่ (Biochemicals) และพื่ลาสติกชิ่วัภาพื่ 
(Bioplastics) ย่ังเป็นหนึ�งในกลุ่มืผลิตภัณ์ฑ์์ที่่�อยู่่ใน
ห่วังโซ่อุปที่านเก่�ย่วัเน่�องกับธุุรกิจของ GC Group 
อ่กด์้วัย่

	 ยุทธุศาสืตร์การสืร้างค์วัามียั�งยืนัทางธุุรกิจั	
(Sustainability	Development)
 บริษัที่ฯ มื่การตั�งเป้าหมืาย่และแผนงานสู่การ
เปน็ต้นแบบในการพัื่ฒนาเศัรษฐกิจแบบองค์์รวัมื ทัี่�ง 
3 มืิติ (BCG Role Model) บริษัที่ฯ  มื่การด์ำเนิน
ธุุรกิจส่งเสริมืนโย่บาย่ระด์ับประเที่ศั BCG Model 
ซึ�งเป็นการพื่ัฒนาเศัรษฐกิจแบบองค์์รวัมื ที่ั�ง 3 มืิติ
ไปพื่รอ้มืกนั ได์แ้ก ่เศัรษฐกจิชิว่ัภาพื่ (Bioeconomy) 
ที่่�มุ่ืงเนน้การใชิท้ี่รพัื่ย่ากรชิว่ัภาพื่เพื่่�อสรา้งมืลูค์า่เพื่ิ�มื 
โด์ย่เน้นการพัื่ฒนาเป็นผลิตภัณ์ฑ์มู์ืลค่์าสูง เช่ิ�อมืโย่ง
กับ เศัรษฐกิจหมืุนเวั่ย่น (Circular Economy) ที่่�
ค์ำนึงถึงการนำวััสดุ์ต่าง ๆ กลับมืาใช้ิประโย่ชิน์ให้
มืากท่ี่�สุด์ ซึ�งการด์ำเนินการด์ังกล่าวั อยู่่ภาย่ใต้
แนวัที่างเศัรษฐกิจส่เข่ย่วั (Green Economy) ที่่�มืุ่ง
เน้นการพัื่ฒนาเศัรษฐกิจค์วับค์ู่ไปกับการพัื่ฒนา
สังค์มืและการรักษาสิ�งแวัด์ล้อมือย่่างสมืดุ์ล ก่อให้
เกิด์ค์วัามืมืั�นค์งและย่ั�งย่่นพื่ร้อมืกัน

    นอกจากน่� บริษทัี่ฯได์ป้รับรูปแบบด์ำเนินงานด้์าน
ค์วัามืรบัผดิ์ชิอบตอ่สงัค์มืของบรษิทัี่ฯ เขา้สู่การสรา้ง
สมืด์ลุที่างธุรุกจิขององค์ก์รด์ว้ัย่การพื่ฒันากิจกรรมื/
โค์รงการค์วัามืรับผิด์ชิอบต่อสังค์มือย่่างย่ั�งย่่น  
(Transform CSR to CSV & SE Model) ที่ั�งน่� เพื่่�อ
เน้นย่�ำบที่บาที่ค์วัามืเป็นผู้นำผลิตภัณ์ฑ์์เค์มื่เพ่ื่�อสิ�ง
แวัด์ล้อมื พื่ร้อมืขับเค์ล่�อนพื่ลังแห่งการสร้างสรรค์์
เพื่่�อค์ุณ์ค์่าที่่�ย่ั�งย่่น
    	 GGC	 มีุ่งมีั�นัสืร้างสืรรค์์เค์มีีภัณฑ์์เพื่ื�อ 
สืิ�งแวัดลอ้มี	พื่รอ้มีสืรา้งการเตบิัโตทางธุรุกจิัอยา่ง
ยั�งยืนั	 เพื่ราะเราเชิื�อวั่าการเติบัโตบันัหลักค์วัามี
ยั�งยืนั	ค์ือการสื่งมีอบัค์ุณค์่าที�ดีที�สืุด
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ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจขัอุงอุงคำ์กร

บัรษัิัท พีื่ทีที อาซ์าฮี ีเค์มิค์อล จำากัด

 บริษัที่ พื่่ที่่ที่่ อาซาฮ่ เค์มืิค์อล จำกัด์ (บริษัที่ฯ) 
เป็นบริษัที่ร่วัมืทีุ่นระหวั่าง บริษัที่ พื่่ที่่ที่่ โกลบอล 
เค์มืิค์อล จำกัด์ (มืหาชิน) (PTT Global Chemical 
Public Company Limited : GC) บริษัที่ชิั�นนำใน
อุตสาหกรรมืปิโตรเค์มื่ของประเที่ศัไที่ย่ และบริษัที่ 
อาซาฮ่ ค์าเซอิ ค์อร์ปอเรชิั�น  (Asahi Kasei Corpo-
ration : AKC) ผู้นำในอุตสาหกรรมื  ปิโตรเค์มื่ของ
โลกจากประเที่ศัญ่�ปุ่น มื่สัด์ส่วันการถ่อหุ้นร้อย่ละ 
50 และร้อย่ละ 50 ตามืลำด์ับ บริษัที่ฯ จึงมื่ค์วัามื
โด์ด์เด์่นในทีุ่กด์้าน ที่ั�งด์้านเที่ค์โนโลย่่ วััตถุด์ิบ การ
ผลิตและการตลาด์  
 บริษัที่ฯ ในฐานะผู้ผลิตสารอะค์ริโลไนไตรล์ 
Acrylonitrile (AN) ราย่แรกในประเที่ศัไที่ย่ และผู้
ผลิตสารเมืที่ลิเมืตะค์รเิลต Methyl Methacrylate 
(MMA) ราย่สำค์ัญ บริษัที่ฯ ได์้สร้างด์ุลการค์้าใหมื่
ด์ว้ัย่การลด์การนำเข้าสารอะค์ริโลไนไตรล์ (AN) และ

เพื่ิ�มืการส่งออกสารเมืที่ิลเมืตะค์ริเลต (MMA) 
ผลิตภัณ์ฑ์์หลากหลาย่รูปแบบที่่�ถูกสรรค์์สร้างโด์ย่
เปน็มืติรกบัสิ�งแวัด์ลอ้มื ซึ�งผลติภณั์ฑ์ท์ี่่� บรษิทัี่ฯ ผลติ 
แบ่งออกเป็น
 1. ผลิตภณั์ฑ์ส์ารอะค์ริโลไนไตรล ์Acrylonitrile 
(AN) ถกูนำไปใช้ิผลติเป็นของใช้ิที่ั�วัไปในชิวิ่ัตประจำ
วััน เชิ่น ผลิตเป็นเส้นใย่สังเค์ราะห์สำหรับ เค์ร่�องนุ่ง
หม่ื พื่รมื ผา้หม่ื วักิผมื ตุก๊ตา รวัมืถงึ เสน้ใย่ค์ารบ์อน 
นอกจากน่�ย่ังนำไปผลิตพื่ลาสติก เอบ่เอส (ABS)  
ซึ�งมื่ค์ุณ์สมืบัติ แข็งแรง ที่นค์วัามืแรงกระแที่ก  
ค์วัามื ร้อน และสาร เค์มื่  จึ งถู กนำมืาใ ช้ิ ใน 
อุตสาหกรรมืย่านย่นต์ และเป็นส่วันประกอบใน
เค์ร่�องใชิ้ไฟฟ้า พื่ลาสติกแซน (SAN) ด์้วัย่ค์ุณ์สมืบัติ 
แข็งแรง และใส จึงถูกใช้ิในการผลิตบรรจุภัณ์ฑ์์
อาหาร และ ไฟแชิ็ค์ ซึ�ง ปัจจุบัน บริษัที่ฯ เป็นผู้ผลิต
สารอะค์ริโลไนไตรล์ ราย่แรก และราย่เด่์ย่วัใน
ประเที่ศัไที่ย่ 
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 2. ผลิตภัณ์ฑ์์สารเมืที่ิลเมืตะค์ริเลต Methyl 
Methacrylate (MMA) ถกูใชิเ้พื่่�อผลติสารพื่เ่อม็ืเอม็ื
เอ (โพื่ล่เมืทิี่ลเมืตระค์ริเลต) ใช้ิในการผลิตแผ่น
กระจาย่แสงซึ�งเป็นส่วันประกอบสำคั์ญของจอ
โที่รที่ศััน์ แอลซด่์ ่ ไฟที่า้ย่รถย่นต ์สว่ันประกอบ ของ
เค์ร่�องใชิ้ไฟฟ้า แผ่นอะค์ริลิค์ ใชิ้ในการผลิต ป้าย่
โฆษณ์า เค์ร่�องสุขภัณ์ฑ์์ เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณ์ฑ์์
สำหรับตกแต่ง นอกจากน่�สารเมืทิี่ลเมืตะค์ริเลตยั่ง

นำไปใชิไ้ด์ห้ลากหลาย่ เชิน่ เปน็สว่ันผสมืของส ่และ
สารเค์ล่อบพื่่�นผิวัต่าง ๆ
 3. ผลติภณั์ฑ์แ์อมืโมืเนย่่มืซลัเฟต Ammonium 
Sulfate (AMS) ค์่อผลิตภัณ์ฑ์์ที่่�เกิด์จากผลผลิต
พื่ลอย่ได์้ในการผลิตสาร เมืที่ิลเมืตะค์ริเลต (MMA) 
ที่ำปฏิกริย่าเค์มื่กับสารเค์มื่เกิด์เป็นผลิตภัณ์ฑ์์ใหมื่ 
ค์อ่ ผลติภณั์ฑ์แ์อมืโมืเน่ย่มืซลัเฟต (AMS) ซึ�งเปน็ส่วัน
ผสมืในการผลิตปุ๋ย่

กลิย่ทธุ์ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจอุย่�งยั่งย่นิ

 บริษัที่ฯ นำหลักการบริหารจัด์การค์วัามืย่ั�งย่่น 
Sustainability Management (SM) ของผู้ถ่อหุ้น 
(Shareholder) มืาประยุ่กต์ใชิ้ในการด์ำเนินธุุรกิจ
ของบริษัที่ฯ โด์ย่ย่ึด์หลักการเติบโตอย่่างมื่
ประสิที่ธิุภาพื่ โปร่งใส ตรวัจสอบได์้ ค์วับค์ู่กับ 
การด์ูแลสังค์มื ชิุมืชิน และสิ�งแวัด์ล้อมือย่่างเก่�อกูล

มิติดำ้�นิเศรษฐกิจ

ซึ�งกันและกัน เป็นไปตามืวัิสัย่ที่ัศัน์ของบริษัที่ฯ  
“เป็นบริษัที่ในธุุรกิจ AN & MMA ที่่�ย่ั�งย่่น” โด์ย่จัด์
ที่ำเป็น นโย่บาย่การบริหารจัด์การค์วัามืย่ั�งย่่น ของ 
บริษัที่ พื่่ที่่ที่่ อาซาฮ่ เค์มืิค์อล จำกัด์ โด์ย่มื่กลยุ่ที่ธุ์
แบ่งออกเป็น 3 มืิติ 16 องค์์ประกอบ ด์ังน่�

 เป็นปจัจยั่สำค์ญั เพื่ราะเปน็ตวััช่ิ�วััด์ค์วัามืสำเรจ็
ของธุุรกิจ เชิ่น ผลกำไรจากการประกอบธุุรกิจ  
ผลตอบแที่นแก่ผู้ถ่อหุ้น ด์ังนั�น มืิติด์้านเศัรษฐกิจ 
ค์รอบค์ลุมืองค์์ประกอบ ด์ังน่� ประเด์็นด์้านค์วัามื
ย่ั�งย่น่ การกำกับองค์ก์รและการปฏิบัตติามืกฎหมืาย่ 
ค์วัามืโปร่งใสด้์านภาษ่ การจัด์การค์วัามืเส่�ย่ง การ
จดั์การหว่ังโซอ่ปุที่าน การจัด์การนวัตักรรมื และการ
จดั์การค์วัามืสมัืพื่นัธ์ุกบัลูกค้์า เชิน่ การจดั์การค์วัามื
เส่�ย่ง บริษัที่ฯ มื่การวิัเค์ราะห์ค์วัามืเส่�ย่งที่างด้์าน
กลยุ่ที่ธุ์ (Strategic Risk : SR) การวัิเค์ราะห์ค์วัามื
เส่�ย่งที่างด์้าน การปฏิบัติงาน (Operational Risk : 
OR) การวัิเค์ราะห์ค์วัามืเส่�ย่งที่างด์้านการเงิน  
(Financial Risk : FR) และการวัิเค์ราะห์ค์วัามืเส่�ย่ง
ที่างด์า้นกฎหมืาย่ ที่ั�งหมืด์น่� ใช้ิขอ้มืลูที่ั�งในอด์ต่และ
ปัจจุบันมืาที่ำการวิัเค์ราะห์ เพื่่�อผู้บริหารมื่ข้อมูืล

ประกอบการพื่ิจารณ์า สามืารถปรับเปล่�ย่นกลยุ่ที่ธุ์ 
ลด์ค์วัามืเส่�ย่งให้อยู่่ในระดั์บที่่�ย่อมืรับได์้ ที่ั�งหมืด์ที่่�
กลา่วัมืาน่� รวัมืถึงการติด์ตามืและราย่งานผลสถานะ
ของค์วัามืเส่�ย่ง ตลอด์จนสามืารถวัิเค์ราะห์ผลลัพื่ธ์ุ
ใหก้บัผูบ้ริหาร เพื่่�อให้มืั�นใจว่ัาแผนการ จดั์การค์วัามื
เส่�ย่งด์ังกล่าวั สามืารถบริหารจัด์การค์วัามืเส่�ย่ง 
ของบริษัที่ฯ ได์้อย่่างมื่ประสิที่ธุิภาพื่
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มิติดำ้�นิสังคำม
 ส่บเน่�องจากสถานการณ์์ COVID-19 ที่่� 
แพื่ร่กระจาย่ในระดั์บโลก ส่งผลให้เกิด์สภาวัะที่าง
เศัรษฐกิจที่่�ไมื่ค์ล่องตัวัในปัจจุบัน จนกระที่ั�งก่อให้
เกิด์ปัญหาสังค์มืที่่�ส่บเน่�องมืาจากสภาวัะที่าง
เศัรษฐกิจ เชิ่น การก่ออาชิญากรรมื การใชิ้ 
ค์วัามืรุนแรง การละเมิืด์สิที่ธุิเสร่ภาพื่ขั�นพื่่�นฐาน 
ตลอด์จนค์วัามืไมื่เสมือภาค์ที่่�ถูกเล่อกปฏิบัติด์้วัย่
สาเหตุแห่งกลุ่มืทุี่น เพื่ศั เชิ่�อชิาติ หร่อศัาสนา ซึ�ง
ปัญหาเหล่าน่�สามืารถพื่บเห็นได์้ในสังค์มืปัจจุบัน 
บริษัที่ฯ ให้ค์วัามืสำค์ัญในการด์ำเนินธุุรกิจตามืที่่�
กฎหมืาย่กำหนด์ สร้างสมืดุ์ลให้ธุรุกิจสามืารถอยู่ร่่วัมื
กัน ได์้ในสังค์มือย่่างราบร่�น ไมื่เกิด์การเอารัด์เอา
เปร่ย่บ สร้างค์วัามืค์วัามืสัมืพื่ันธุ์ที่่�ด์่ต่อกัน โด์ย่
กำหนด์ มืิติด์้านสังค์มื ค์รอบค์ลุมืองค์์ประกอบด์ังน่� 
การช่ิวัย่เหล่อเก่�อกูลสังค์มื สิที่ธุิมืนุษย่ชิน สุขภาพื่
ค์วัามืปลอด์ภัย่ การพัื่ฒนาบุค์ลากร การสรรหาและ
รักษาบุค์ลากรในองค์์กร เชิ่น การชิ่วัย่เหล่อเก่�อกูล
สังค์มื บริษัที่ฯ ม่ืส่วันร่วัมืในการพัื่ฒนา และช่ิวัย่
เหล่อชิุมืชินสร้างการมื่ส่วันร่วัมื (Creating Shared 
Value : CSV) ผ่านกิจกรรมืต่าง ๆ เชิ่น โค์รงการ  
พื่่ที่่ที่่ อาซาฮ่ รักการอ่านสร้างการเร่ย่นรู้ โค์รงการ

เปิด์บ้านประจำปี โค์รงการฝ่ึกอบรมืและที่บที่วัน
แผนฉุกเฉินให้กับชิุมืชิน และโรงเร่ย่น โค์รงการ 
ผู้บริหารพื่บชิุมืชิน (The Manager Community 
Visit) โค์รงการสานสาย่ใย่ชุิมืชิน (The PSD  
Community Visit) โค์รงการสิ�งแวัด์ล้อมืโลก  
(PTTAC Green Day) สำหรับพื่นักงาน มื่การ
ประเมืินค์วัามืเส่�ย่ง และผลกระที่บด์้านสิที่ธุิมืนุษย่
ชิน (Human Rights Risks and Impact Assess-
ment Methodology) การส่งเสริมืการเติบโตใน
หน้าที่่� การงานของบุค์ลากรโด์ย่ไมื่ก่ด์กันค์วัามื 
แตกต่างในด้์านเพื่ศัสภาพื่ ศัาสนา เชิ่�อชิาติ  
ค์วัามืเชิ่�อ ค์วัามืค์ิด์เห็นที่างการเมื่อง เป็นต้น

มิติดำ้�นิสิ่งแว่ดำลิ้อุม

 การเติบโตที่างเศัรษฐกิจในโลกปัจจุบัน มื่การ
ใชิ้ที่รัพื่ย่ากร และพื่ลังงานเป็นจำนวันมืาก ส่งผลให้
เกิด์มืลภาวัะจากการผลิตสู่สิ�งแวัด์ล้อมืและระบบ
นิเวัศั ที่ั�งที่างตรงและที่างอ้อมื บริษัที่ฯ จึงให้ค์วัามื
สำค์ัญในการสร้างสมืดุ์ล ระหวั่างการเติบโตที่าง
เศัรษฐกจิค์วับค์ูกั่บการใสใ่จสิ�งแวัด์ลอ้มื โด์ย่กำหนด์
มืิติด์้านสิ�งแวัด์ล้อมื ค์รอบค์ลุมืองค์์ประกอบดั์งน่� 
ประสิที่ธุิภาพื่เชิิงนิเวัศัเศัรษฐกิจ ค์วัามืรับผิด์ชิอบ
ผลิตภัณ์ฑ์์ การเปล่�ย่นแปลงด้์านภูมืิอากาศั และ
นโย่บาย่และระบบจัด์การสิ� งแวัด์ล้อมื เ ช่ิน 

ประสิที่ธุิภาพื่เชิิงนิเวัศัเศัรษฐกิจ บริษัที่ฯ มื่การเพื่ิ�มื
ประสทิี่ธุภิาพื่การผลติโด์ย่การใชิท้ี่รพัื่ย่ากรอย่า่งค์ุม้ื
ค์่า หร่อที่่�เร่ย่กวั่า ประสิที่ธุิภาพื่เชิิงนิเวัศัเศัรษฐกิจ 
(Eco-efficiency : EE) โด์ย่นำเที่ค์โนโลย่่ และ
นวัตักรรมืมืาพื่ฒันาระบบการผลติ เพื่่�อใช้ิวัตัถดิุ์บให้
เกิด์ประสิที่ธุิภาพื่สูงสุด์ มื่มืาตรการป้องกันมืลพื่ิษ
และการกำจัด์ของเส่ย่ (Waste Management  
Hierarchy) การประเมืินวััฏจักรชิ่วัิตของผลิตภัณ์ฑ์์ 
(Life Cycle Assessment : LCA) การใชิ้ที่รัพื่ย่ากร
อย่่างค์ุ้มืค์่าตามืหลัก 5R การจัด์ที่ำมืาตรการ และ
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การจัด์ที่ำแผนลด์การปล่อย่ก๊าซเร่อนกระจก 
(Greenhouse Gas : GHG) เป็นต้น
 ท่ี่�กล่าวัมืาที่ั�งหมืด์น่� ค์่อ “กลยุทธุ์การดำเนัินั
ธุุรกิจัอย่างยั�งยืนั” ของบริษัที่ฯ มืุ่งมัื�นที่่�จะเป็น
องค์์กรที่่�ด์่ของสังค์มื ย่ึด์มืั�นการด์ำเนินธุุรกิจตามื
แนวัที่าง การบริหารจัด์การค์วัามืย่ั�งย่่น สร้างค์วัามื

เชิ่�อมืั�นต่อผู้มื่ส่วันได์้ส่วันเส่ย่ ผ่านการด์ำเนินงานท่ี่�
โปร่งใสและเป็นธุรรมื มื่การพัื่ฒนานวััตกรรมือย่่าง
ต่อเน่�อง สร้างสมืดุ์ลให้ธุุรกิจสามืารถอยู่่ร่วัมืกันได์้
กับ สังค์มื ชิุมืชิน และสิ�งแวัด์ล้อมื ตามืวัิสัย่ที่ัศัน์  
ของบริษัที่ฯ	 “เป็นับัริษัทในัธุุรกิจั	 AN	 &	MMA	 
ที�ยั�งยืนั”



84 TBCSD Sustainable Development 2021

ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจขัอุงอุงคำ์กร

บัรษัิัท พีื่ทีที โกลบัอล เค์มิค์อล จำากัด (มหาชน)

	 การดำเนิันังานัด้านัสืิ�งแวัดล้อมี บริษัที่ฯ ได้์
ด์ำเนินโค์รงการเพื่ิ�มืประสิที่ธิุภาพื่การใช้ิพื่ลังงาน
อย่่างต่อเน่�อง ส่งผลให้แผนการลด์การปล่อย่ก๊าซ
เรอ่นกระจก (Greenhouse Gas: GHG) เป็นไปตามื
เป้าหมืาย่การลด์ปริมืาณ์ GHG ทัี่�งขอบเขต 1  
ขอบเขต 2 นอกจากนั�น บริษัที่ฯ ด์ำเนินงานจัด์ที่ำ
ขอ้มืลู Baseline ปรมิืาณ์ GHG ขอบเขต 3 แลว้ัเสรจ็ 
และอยู่ร่ะหวัา่งสรา้งค์วัามืร่วัมืมือ่กบัค์ูค้่์าและลกูค์า้
เพื่่�อขย่าย่ขอบเขตการลด์การปลอ่ย่กา๊ซเรอ่นกระจก
ขอบเขต 3 ตอ่ไป  นอกจากน่� บรษิทัี่ฯ ได์ด้์ำเนนิการ
ตามืแนวัคิ์ด์เศัรษฐกิจหมุืนเวัย่่น ด์ว้ัย่การรว่ัมืพัื่ฒนา
กบัผูม้ืส่่วันได้์เสย่่ตลอด์ห่วังโซ่อปุที่านอย่า่งต่อเน่�อง 
ภาย่ใต้กรอบ (1) Smart Operating  (2) Respon-
sible Caring และ (3) Loop Connecting เพื่่�อให้
เกิด์การขย่าย่ผลต่อย่อด์ในวังกว้ัาง  สู่การเป็นต้น
แบบในการด์ำเนินการด์้านเศัรษฐกิจหมืุนเวั่ย่น 
ค์วับคู่์กับการสร้างมูืลค์่าที่างธุุรกิจ ตลอด์จนสร้าง
มืาตรฐานการด์ำเนินงาน และมืาตรฐานผลิตภัณ์ฑ์์
ท่ี่�สนับสนุนการด์ำเนินการด์้านเศัรษฐกิจหมืุนเวั่ย่น
อย่่างค์รบวังจร
	 การดำเนัินังานัด้านัสืังค์มี	 บริษัที่ฯ ปรับ
แผนการด์ำเนินงานให้สอด์ค์ล้องตามืมืาตรการเพื่่�อ

ปอ้งกนั Covid 19 โด์ย่จัด์ตั�ง SE Model 3 โค์รงการ
สำค์ัญ เพื่่�อสร้างราย่ได์้ให้กับชิุมืชิน พื่ัฒนาระบบ
บรหิารจดั์การขย่ะ YOUเที่ริน์ Platform ซึ�งเปน็การ
นำเที่ค์โนโลย่่ดิ์จิตอลเข้ามืาใช้ิต่อย่อด์การบริหาร
จัด์การขย่ะอย่่างเป็นระบบในชิุมืชิน เป็นต้น อ่กที่ั�ง
บริษัที่ฯ ย่ังได์้แสด์งเจตนารมืณ์์และค์วัามืห่วังใย่ต่อ
สังค์มืในสถานการณ์์วัิกฤติการระบาด์ของโค์วัิด์ 19 
โด์ย่ร่วัมืกับพื่ันธุมืิตร ไมื่วั่าจะเป็นหน่วัย่งานภาค์รัฐ 
ภาค์เอกชิน กลุ่มืผู้ประกอบการ มืหาวัิที่ย่าลัย่ โรง
พื่ย่าบาล ในการประยุ่กต ์ใช้ินวัตักรรมืพื่ลาสติกและ
เค์มืภ่ณั์ฑ์ข์องบรษิทัี่ฯ เพื่่�อการย่กระด์บัค์ณุ์ภาพื่ชิว่ัติ
ของค์นไที่ย่ โด์ย่มือบอุปกรณ์์ PPE อุปกรณ์์ที่างการ
แพื่ที่ย่์ และอุปกรณ์์ที่่�เก่�ย่วัข้องให้แก่ โรงพื่ย่าบาล 
และ โรงพื่ย่าบาลสนามื ที่ั�วัที่กุจงัหวัดั์ในประเที่ศัไที่ย่
 การดำเนันิังานัดา้นัการกำกบััดแูล บริษทัี่ฯ ย่งั
ค์งให้ค์วัามืสำค์ัญ กับการด์ำเนินธุุรกิจด์้วัย่ค์วัามืรับ
ผดิ์ชิอบ โปรง่ใส ตรวัจสอบได์ ้และเปน็ธุรรมื โด์ย่ย่ดึ์
มืั�นตามืหลักการและนโย่บาย่การกำกับดู์แลกิจการ
ที่่�ด่์ จรรย่าบรรณ์ธุุรกิจ รวัมืถึงนโย่บาย่การกำกับ
ด์ูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามืกฎหมืาย่ กฎ 
ระเบย่่บของบรษิทัี่ฯ โด์ย่บรษิทัี่ฯ ได์ร้บัการประเมืนิ
ในระดั์บ ด์เ่ลิศั ในทุี่กหัวัข้อของการประเมิืนโค์รงการ
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สำรวัจการกำกับด์ูแลกิจการ บริษัที่จด์ที่ะเบ่ย่นไที่ย่ 
และได์ร้บัการรับรองฐานะสมืาชิกิโค์รงการแนวัรว่ัมื
ต่อต้านค์อร์รัปชิันของภาค์เอกชินไที่ย่ (CAC) ซึ�ง
เปน็การแสด์งใหเ้หน็ถงึเจตนารมืณ์์ และค์วัามืมืง่มุืั�น 
ในการต่อต้านการทีุ่จริตค์อร์รัปชิันทีุ่กรูปแบบ ผ่าน
การบรหิารงานอย่า่งโปรง่ใส ตามืหลกัการกำกบัด์แูล

กิจการที่่�ด์่
   กลุ่มืบริษัที่ GC มืุ่งมืั�นพื่ัฒนาการด์ำเนิน
งานให้สอด์ค์ล้องกับมืาตรฐานระดั์บสากล 
ในการประกอบธุรุกิจต้นน�ำ กลางน�ำ ปลาย่
น�ำ รวัมืถึงธุุรกิจสนับสนุน (GCME: Main-
tenance & Engineering) ตามืกรอบการ
ประเมืนิ  Top Global Indices อาที่ ิ Dow 
Jones Sustainability Indices (DJSI), 

Carbon Disclosure Project (CDP) และ Morgan 
Stanley Capital International (MSCI) เพื่่�อให้
สามืารถรักษาระดั์บค์วัามืเป็นผู้นำด้์านค์วัามือย่่าง
ย่ั�งย่่นอย่่างต่อเน่�อง และพื่ร้อมืเป็นต้นแบบ เพื่่�อ
ขย่าย่ผล (Role Model & Scale-up) ให้แก่องค์์กร
ต่างๆ อันจะก่อให้เกิด์ค์วัามืย่ั�งย่่นในวังกวั้าง

กลิย่ทธุ์ดำ้�นิสิ่งแว่ดำลิ้อุม

 การรับมื่อการเปล่�ย่นแปลงสภาพื่ภูมืิอากาศั
ด์ว้ัย่หลกัเศัรษฐกจิหมืนุเวัย่่น (Circular Economy) 
บริษัที่ฯ มืุ่งเน้นการบูรณ์าการท่ี่�เช่ิ�อมืโย่งการใช้ิ
ที่รัพื่ย่ากรอย่่างคุ้์มืค่์า การจัด์การของเส่ย่อย่่างมื่
ประสิที่ธิุภาพื่ ค์วับค์ู่ไปกับการบริหารจัด์การ  
Portfolio สูธุ่รุกจิที่่�มืก่ารปลด์ปลอ่ย่ค์าร์บอนต�ำ และ
การสร้างค์วัามืร่วัมืม่ือกับผู้มื่ส่วันได้์เส่ย่ตลอด์โซ่
อุปที่านเพ่ื่�อให้ เกิด์การประยุ่กต์ ใชิ้ผลิตภัณ์ฑ์์
ค์าร์บอนต�ำ เช่ิน ผลิตภัณ์ฑ์์กลุ่มืมูืลค่์าสูง (HVP) 

พื่ลาสติกชิ่วัภาพื่ พื่ลาสติกร่ไซเค์ิล เป็นต้น รวัมืถึง
การสร้างระบบหมุืนเวั่ย่นของผลิตภัณ์ฑ์์อย่่างค์รบ
วังจร (Circularity) เป็นการลด์การปล่อย่ก๊าซเร่อน
กระจก ค์วับค์ู่ไปกับการลด์ปริมืาณ์ขย่ะพื่ลาสติกใชิ้
แล้วัสู่เป้าหมืาย่การปล่อย่ก๊าซเร่อนกระจกขอบเขต 
1 และ 2 สุที่ธิุเป็นศูันย์่ (Net Zero) ด์้วัย่การใช้ิ
เที่ค์โนโลย่่กักเก็บค์าร์บอนที่่�มื่ประสิที่ธิุภาพื่สูง  
มื่ต้นทุี่นที่่�แข่งขันได้์ และการชิด์เชิย่ผ่านช่ิองที่าง 
อ่�น ๆ อาทิี่เช่ิน การปลูกป่า ที่ั�งน่� บริษัที่ฯ ย่ังได้์
วัางแผนเพื่่�อสร้างค์วัามืร่วัมืมื่อกับค์ู่ค์้าและลูกค์้า 
เพื่่�อลด์การปล่อย่ก๊าซเร่อนกระจกขอบเขต 3  
อย่่างต่อเน่�อง 
 นอกจากการบริหารจัด์การด้์านการผลิตแล้วั 
กลุ่มืบริษัที่ GC ย่ังมื่การบริหารจัด์การด้์านการ
บรกิารซอ่มืบำรงุ ที่่�ได้์ประย่กุตใ์ชิห้ลกัการเศัรษฐกจิ
หมืุนเวั่ย่น เพื่่�อให้เกิด์ประสิที่ธุิภาพื่ย่าวันาน ตลอด์
อายุ่การใชิ้งาน โด์ย่ค์ำนึงถึงค์วัามืปลอด์ภัย่เป็น
สำคั์ญ ด์ังจะเห็นตัวัอย่่างในกลุ่มืบริษัที่ GC อาทิี่ 
GCME เป็นต้น
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กลิย่ทธุ์ดำ้�นิสังคำม

กลิย่ทธุ์ดำ้�นิก�รกำ�กับดำ้แลิ 

 บรษิทัี่ฯ จะเพื่ิ�มืสดั์สว่ันการลงที่นุสำหรบักจิการ
เพ่ื่�อสังค์มื (Social Enterprise : SE) การสร้างสรรค์์
ค์ุณ์ค่์าธุุรกิจค์ู่สังค์มื (Creating Shared Value : 
CSV) และโค์รงการ CSR มืากขึ�น โด์ย่ปรบัลด์สดั์ส่วัน
ในด้์านการบริจาค์ลง ให้สอด์รับกับค์วัามืค์าด์หวััง
ของผูม้ืส่ว่ันได์เ้สย่่ที่กุภาค์สว่ัน ผา่นค์วัามืรว่ัมืมือ่กบั
หน่วัย่งานหร่อองค์์กรต่าง ๆ เพ่ื่�อขับเค์ล่�อนการ
พื่ัฒนาชิุมืชิน สังค์มื ไปพื่ร้อมืกับการด์ำเนินธุุรกิจ
อย่่างย่ั�งย่่น สู่การเป็นพัื่นธุมิืตรที่่�สร้างคุ์ณ์ค์่า 
อย่่างย่ั�งย่่นต่อสังค์มืร่วัมืกัน (Partner of Choice)

บริษัที่ฯ ย่ังค์งยึ่ด์มืั�นการด์ำเนินธุุรกิจด์้วัย่ค์วัามื
โปร่งใส เป็นธุรรมื และตรวัจสอบได์้ย่ึด์หลักการ
กำกับด์ูแลกิจการที่่�ด์่ โด์ย่ค์ำนึงถึงประโย่ชิน์ของผู้
มื่ส่วันได์้เส่ย่ทีุ่กฝ่่าย่เป็นสำค์ัญ โด์ย่ค์ณ์ะกรรมืการ 

บริษัที่ฯ เป็นผู้นำและแบบอย่่างที่่�ด์่ด้์านจริย่ธุรรมื 
การปฏิบัติตามืนโย่บาย่การกำกับดู์แลกิจการท่ี่�ด่์ 
และจรรย่าบรรณ์ธุุรกิจของบริษัที่ฯ รวัมืที่ั�งส่งเสริมื
วััฒนธุรรมืการกำกับด์ูแลกิจการที่่�ด่์ให้กับผู้บริหาร
และพื่นักงานทุี่กระดั์บให้เกดิ์ผลอย่า่งเป็นรปูธุรรมื มื่
การที่บที่วันค์ูม่่ือการกำกบัด์แูลกจิการที่่�ด่์และจรรย่า
บรรณ์ธุุรกิจ เพื่่�อให้เน่�อหาและแนวัปฏิบัติต่าง ๆ มื่
ค์วัามืค์รบถ้วัน เป็นปัจจุบันสอด์ค์ล้องกับกฎหมืาย่
และหลกัเกณ์ฑ์์ของหนว่ัย่งานกำกับดู์แลที่่�เก่�ย่วัขอ้ง 
เชิ่น สำนักงานค์ณ์ะกรรมืการกำกับหลักที่รัพื่ย่์และ
ตลาด์หลักที่รัพื่ย่์  และตลาด์หลักที่รัพื่ย่์แห่ง
ประเที่ศัไที่ย่ รวัมืถึงพื่ระราชิบัญญัติค์ุ้มืค์รองข้อมืูล
ส่วันบุค์ค์ล เป็นต้น

โดยสืรุปการดำเนัินักลยุทธุ์ค์วัามียั�งยืนัของ	กลุ่มีบัริษัท	GC	มีีค์วัามีเชิื�อมีโยงตลอด
โซึ่่อุปทานั	นัอกจัากการผลิตแล้วั	ยังรวัมีถุึงการขนัสื่ง	การบัำรุงรักษา	การตลาด	

ฯลฯ	(GCL	–	GCME	–	GCM)	ที�มีีรากฐานัค์วัามียั�งยืนัตามีนัโยบัายของ 
กลุ่มีบัริษัท	GC	เพื่ื�อการเป็นัองค์์กรต้นัแบับั	และสืร้างประโยชินั์ต่อ 

ประเทศชิาติ	และประชิาชินัโดยรวัมี
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ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจขัอุงอุงคำ์กร

บัรษัิัท พีื่ทีที ฟีนอล จำากัด

 บริษัที่ พื่่ที่่ที่่ ฟีนอล จำกัด์ เป็นบริษัที่ในกลุ่มื
บรษิทัี่ พื่ท่ี่ท่ี่ ่โกลบอล เค์มิืค์อล จำกัด์ (มืหาชิน) เพื่่�อ
ประกอบธุุรกิจการผลิตและจำหน่าย่ผลิตภัณ์ฑ์์ฟี
นอล (Phenol) ผลิตภัณ์ฑ์์อะซโ่ที่น (Acetone)  และ
ผลิตภัณ์ฑ์บิ์สฟีนอลเอ (Bisphenol A: BPA) บริษทัี่ฯ 
มื่โรงงานที่่�ด์ำเนินการผลิตเชิิงพื่าณ์ิชิย์่จำนวัน 3 
โรงงาน ซึ�งตั�งอยู่่ในเขตนิค์มือุตสาหกรรมืเหมืราชิ 
ตะวัันออก จังหวััด์ระย่อง ประกอบด์้วัย่โรงงานผลิต
ฟีนอล 2 โรงงานที่่�ขนาด์กำลังการผลิตฟีนอลรวัมื 
492 พื่ันตันต่อปี ขนาด์กำลังการผลิตอะซ่โที่น 304 
พื่ันตันต่อปี และโรงงานผลิตบิสฟีนอลเอ 1 โรงงาน
ขนาด์กำลังการผลิต 158 พื่ันตันต่อปี  
 ผลิตภัณ์ฑ์์ฟีนอลเป็นผลิตภัณ์ฑ์์ปิโตรเค์มื่ขั�น
กลาง ซึ�งผลิตจากวััตถุด์ิบเบนซ่นและโพื่รพื่ิล่น   
โด์ย่ฟีนอลเปน็สารตั�งตน้สำค์ญัในการผลติบิสฟนีอล 
เอ (Bisphenol A หร่อ BPA)  ฟีนอลิกเรซิ�น  
(Phenolic Resin) รวัมืที่ั�งอนุพื่ันธุ์อ่�น ๆ ที่่�ใชิ้ใน
อุตสาหกรรมืพื่ลาสติก ย่า และสารเค์มื่ต่าง ๆ  
ผลิตภัณ์ฑ์์อะซ่โที่นเป็นผลิตภัณ์ฑ์์ร่วัมืที่่�ได์้จาก 
การผลิต ฟีนอล ใชิ้เป็นตัวัที่ำละลาย่ที่่�ใชิ้กันอย่่าง
แพื่ร่หลาย่ในอุตสาหกรรมืต่าง ๆ ไม่ืวั่าจะเป็น
อุตสาหกรรมืเค์มื่ เค์ร่�องสำอาง หร่อใช้ิในที่างการ
แพื่ที่ย่์ เป็นต้น นอกจากน่� ย่ังเป็นสารตั�งต้นในการ
ผลิตบิสฟีนอล เอ และ เมืที่ิลเมืที่าค์ริเลต ซึ�งนำไป

ใชิใ้นอุตสาหกรรมืพื่ลาสติก สารเค์ล่อบ เป็นต้น และ
ผลิตภัณ์ฑ์์บิสฟีนอลเอ ใชิ้ในการผลิตพื่ลาสติกโพื่ล่
ค์าร์บอเนต (Polycarbonate :PC) ซึ�งเป็นพื่ลาสติก
วัิศัวักรรมืที่่�สามืารถนำไปใชิ้ในอุตสาหกรรมืต่าง ๆ 
อาที่ิ อุตสาหกรรมืรถย่นต์ อุตสาหกรรมืเค์ร่�องใชิ้
ไฟฟา้-อเิลก็ที่รอนกิส ์และอตุสาหกรรมืการกอ่สรา้ง 
เป็นต้น นอกจากน่�ย่ังเป็นวััตถุดิ์บหลักในการผลิต 
อ่พื่็อกซ่� เรซิน (Epoxy Resin) ซึ�งนำมืาใชิ้เป็นวััสด์ุ
ค์อมืโพื่สิต สารเค์ล่อบผิวัวััสด์ุ อุตสาหกรรมืส่ ฯลฯ 
ที่ั�ง 3 ผลิตภัณ์ฑ์์มื่บที่บาที่ที่่�สำค์ัญต่อการพื่ัฒนา
อุตสาหกรรมืต่อเน่�อง บริษัที่ฯ มืุ่งเน้นในการผลิต
และจำหน่าย่ผลิตภัณ์ฑ์์ที่่�เป็นเลิศัตามืมืาตรฐานใน
ระดั์บสากล เพ่ื่�อมืุ่งตอบสนองค์วัามืต้องการของ
ลกูค์า้ ด์ว้ัย่ผลิตภณั์ฑ์ท์ี่่�มืคุ่์ณ์ภาพื่สูง (High Quality) 
ปริมืาณ์และการส่งมือบที่่�ต่อเน่�องเชิ่�อถ่อได์้ (High 
Reliably) ให้กับตลาด์ในประเที่ศัและต่างประเที่ศั
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กลิย่ทธุ์ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจอุย่�งยั่งย่นิ

 บริษัที่ฯ ได์้พื่ิจารณ์าปัจจัย่แวัด์ล้อมืที่่�สำค์ัญอันส่งผลกระที่บต่อการด์ำเนินธุุรกิจของบริษัที่ฯ และ
กำหนด์แนวัที่างการด์ำเนินธุุรกิจอย่่างย่ั�งย่่น ด์ังน่�

มิติดำ้�นิเศรษฐกิจ

 บริษัที่ฯ ค์าด์การณ์์ว่ัาสภาพื่เศัรษฐกิจในทุี่ก
ภมูืภิาค์มืแ่นวัโนม้ืชิะลอตวัั อนัเน่�องมืาจากการแพื่ร่
ระบาด์ของเชิ่�อไวัรัสโค์โรนา 2019 (COVID-19) ที่่�
ส่งผลกระที่บต่อทีุ่กภาค์อุตสาหกรรมืที่ั�วัโลก และ
อาจจะที่ำให้ค์วัามืต้องการของสินค์า้ปลาย่ที่างลด์ลง 
ส่งผลให้เกิด์การแข่งขันด้์านราค์าในกลุ่มืผู้ผลิตมืาก
ขึ�น ซึ�งในสภาพื่ตลาด์เชิ่นน่� บริษัที่ฯ มื่แผนในการ
ด์ำ เนิ น ธุุ ร กิ จ ด์้ วั ย่การ มุ่ื ง เ น้ นด์้ านการ เพื่ิ� มื
ประสิที่ธุภิาพื่ในการผลิต ลด์ต้นทุี่น ปรับปรุงค์ณุ์ภาพื่
บรรจภุณั์ฑ์ ์และแสวังหาโอกาสการขาย่ในตลาด์ที่่�มื่
ศัักย่ภาพื่

มิติดำ้�นิสังคำม

 จากปัจจยั่ด์า้นการเปล่�ย่นแปลงแนวัโน้มืวัถิช่ิวิ่ัต
ประจำวันัของมืนุษย์่ (New Normal) เช่ิน การสัญจร
ลด์ลง การที่ำธุรุกรรมืซ่�อขาย่บนอินเที่อร์เนต็เพื่ิ�มืขึ�น 
การใหค้์วัามืสำค์ญัด์า้นสขุภาพื่และรกัษาสขุอนามืยั่
ส่วันบุค์ค์ลโด์ย่การใช้ิหน้ากากอนามัืย่ และเจล
แอลกอฮอล ์เปน็ตน้ ปจัจยั่ด้์านการเตบิโตของชิมุืชิน
เม่ือง (Urbanization) ซึ�งมืส่่วันช่ิวัย่กระตุน้ด้์านการ

เติบโตของสิ�งอำนวัย่ค์วัามืสะด์วัก การขย่าย่ตัวัของ
ระบบสาธุารณู์ปโภค์และโค์รงสร้างพื่่�นฐาน เช่ิน 
ศัูนย่์การค์้า โค์รงการที่่�อยู่่อาศััย่ รถไฟฟ้า ถนน และ
สนามืบิน ที่ำให้เกิด์การสร้างงาน และสร้างราย่ได์้ 
และปัจจัย่ด์้านการขย่าย่ตัวัของสังค์มืผู้ สูงอายุ่  
(Aging Society) ส่งผลให้มื่แนวัโน้มืการขาด์แค์ลน
แรงงานในอนาค์ต ต้องพื่ึ�งพื่าการใชิ้เที่ค์โนโลย่่และ
เค์ร่�องจกัรมืากขึ�น ค์วัามืตอ้งการสนิค์า้บรโิภค์ลด์ลง 
แต่สินค้์าอุปโภค์อาจมื่ค์วัามืต้องการมืากขึ�น โด์ย่
เฉพื่าะอุปกรณ์์เค์ร่�องใชิ้สำหรับผู้สูงอายุ่ อุปกรณ์์
ที่างการแพื่ที่ย์่ และวััสด์ุที่่�มื่น�ำหนักเบา (Light-
Weight Material) เพ่ื่�อใหผู้้สงูอาย่สุามืารถใชิง้านได้์
อย่่างสะด์วัก เป็นต้น ซึ�งปัจจัย่ด์้านสังค์มืที่ั�ง 3 ด์้าน
ข้างต้น บริษัที่ฯ ได์้นำไปใชิ้ประกอบการแสวังหา
ตลาด์ท่ี่�มื่ศัักย่ภาพื่ รวัมืถึงการพื่ัฒนาผลิตภัณ์ฑ์์ให้
ตรงกับค์วัามืต้องการของลูกค์้าในอนาค์ต
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 ในปัจจุบันผู้ค์นม่ืค์วัามืตระหนักและให้ค์วัามื
สำค์ัญต่อปัญหาสิ�งแวัด์ล้อมืท่ี่�เกิด์ขึ�น โด์ย่หลาย่
ประเที่ศัได์ก้ำหนด์เปน็นโย่บาย่และเปา้หมืาย่รว่ัมืกนั
ในการชิ่วัย่ลด์ปัญหาด์้านสิ�งแวัด์ล้อมื ซึ�งเป้าหมืาย่
หนึ�งที่่�หลาย่ประเที่ศัให้ค์วัามืสำค์ัญ ค์่อ การลด์การ
ปล่อย่ก๊าซค์าร์บอนได์ออกไซด์์ให้เป็นศัูนย่์ บริษัที่ฯ 
จึงได้์กำหนด์แผนงานด้์านการผลิตที่่�รัด์กุมืและเป็น

มืติรตอ่สิ�งแวัด์ลอ้มืมืากขึ�นที่ั�งการปลด์ปลอ่ย่ของเสย่่
สู่บรรย่ากาศั และการปล่อย่น�ำลงลำรางสาธุารณ์ะ 
ด์ว้ัย่การปรับปรงุอปุกรณ์ก์ารผลิตใหม้ืป่ระสิที่ธุภิาพื่
ให้ด์่ขึ�น สนับสนุนการเพื่ิ�มืประสิที่ธุิภาพื่ด์้านการใชิ้
พื่ลงังานต่าง ๆ  กำหนด์แผนศึักษาในการนำพื่ลังงาน
จากแสงอาที่ิตย่์มืาใชิ้ในโรงงาน การนำน�ำใชิ้ใน
โรงงานกลับมืาใชิ้ใหมื่ เป็นต้น

มิติดำ้�นิสิ่งแว่ดำลิ้อุม
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บัรษัิัท สหวริยิ่าสตีลอนิดัสตร ีจำากัด (มหาชน)

ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจขัอุงอุงคำ์กร

 บริษัที่ สหวัิริย่าสต่ลอินด์ัสตร่ จำกัด์ (มืหาชิน) 
หร่อ เอสเอสไอ ด์ำเนินธุุรกิจผลิตเหล็กแผ่นร่ด์ร้อน
ชินิด์ม้ืวันและบริการที่่�เก่�ย่วัข้อง โด์ย่มืุ่งเน้นการ
นวััตกรรมืผลติภณั์ฑ์เ์หลก็แผน่ชิั�นค์ณุ์ภาพื่พื่เิศัษ เพื่่�อ
รองรับค์วัามืต้องการใชิ้เหล็กที่่�เพื่ิ�มืขึ�นของภูมืิภาค์ 
สำหรับ อุตสาหกรรมืย่านย่นต์ พื่ลังงาน การขนส่ง 
การก่อสร้าง และร่วัมื ลงทุี่นในโค์รงการต่อเน่�อง ค์อ่ 
ธุุ รกิจ เหล็กปลาย่น� ำ  ธุุ รกิจที่างที่ะเล และ 

ธุุรกิจวัิศัวักรรมืบริการ ด์้วัย่พื่ันธุกิจ 
“สืรา้งสืรรค์น์ัวัตักรรมี	ผลติภณัฑ์เ์หลก็
และบัริการที�มีคี์ณุค์า่เพื่ิ�มีพิื่เศษสืำหรบัั
ลูกค์้า	 และผู้บัริโภค์	 สืร้างค์ุณค์่าร่วัมี
และค์วัามีเชิื�อมีั�นัอย่างยั�งยืนัสืำหรับั 
ผู้มีีสื่วันัได้เสืีย”
       การด์ำเนินงานด์้านการพื่ัฒนาที่่�
ย่ั�งย่่นของเอสเอสไอมืุ่งเน้นการสร้าง
ค์ุณ์ค์่าหร่อผลกระที่บในเชิิงบวักที่ั�ง

ธุรุกจิ และสงัค์มืจะได์ร้บัจากการด์ำเนนิธุรุกจิ พื่ร้อมื
ขับค์ล่�อนงานด์้านค์วัามืย่ั�งย่่นเพื่่�อตอบสนองเป้า
หมืาย่การพัื่ฒนาอย่า่งย่ั�งย่น่ SDGs (Sustainability 
Development Goals) และสรา้งค์วัามืเปล่�ย่นแปลง
เพื่่�อรับมื่อกับค์วัามืที่้าที่าย่ต่าง ๆ ที่่�โลกเผชิิญที่ั�ง
ปัจจุบันและอนาค์ตโด์ย่กำหนด์แนวัคิ์ด์เพื่่�อเป็น
แนวัที่างปฏิบัติและส่�อสารด์ังน่�

สร้�งสรรคำ์ • คำว่�มแขั็งแกร่ง (innovate • strength)
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มิติดำ้�นิเศรษฐกิจ
 กิจกรรมืที่างธุุรกิจของบริษัที่สร้างมืูลค์่าที่าง
เศัรษฐกิจให้กบัประเที่ศั ที่ั�งในระดั์บผลิตภณั์ฑ์ ์ระดั์บ
ห่วังโซ่ค์ุณ์ค์่า และระด์ับชิุมืชินที่้องถิ�นบริษัที่ผลิต
และส่งมือบผลิตภัณ์ฑ์์ที่ั�ง 1) ผลิตภัณ์ฑ์์หลัก (SSI 
Principal Products : SPP) ค์อ่ผลติภณั์ฑ์เ์หลก็แผน่
ร่ด์ร้อนชินิด์มื้วันที่่�มื่การออกแบบการผลิตและ
ค์วับค์ุมืค์ุณ์ภาพื่เหน่อกวั่ามืาตราฐานอุตสาหกรรมื
ที่ั�วัไป 2) ผลิตภัณ์ฑ์์นวััตกรรมื (Innovated Value 
Products: IVP) ค์อ่ผลติภณั์ฑ์์เหลก็แผน่รด่์รอ้นชินดิ์
มืว้ันที่่�มืก่ารออกแบบและค์วับคุ์มืคุ์ณ์ภาพื่พิื่เศัษให้มื่
ค์ุณ์ภาพื่เหน่อกวั่าและขนาด์แค์บกวั่ามืาตราฐาน
อุตสาหกรรมืที่ั�วัไป เพื่่�อเป็นการสร้างมูืลค์่าเพื่ิ�มืให้
กบัลกูค์า้ 3) ผลิตภัณ์ฑ์ท่์ี่�มืก่ารออกแบบและค์วับคุ์มื
ค์ุณ์ภาพื่พื่ิเศัษ (Customized Prime Products : 
CPP) ค่์อผลิตภัณ์ฑ์์เหล็กแผ่นร่ด์ร้อนชินิด์ม้ืวันที่่�มื่
การออกแบบและค์วับค์ุมืค์ุณ์ภาพื่พื่ิเศัษ ตามืค์วัามื
ต้องการและการใชิ้งานเฉพื่าะของลูกค์้า 
 ในปี 2563 บริษัที่สร้างมืูลค์่าที่างเศัรษฐกิจให้
กับประเที่ศัจากการจัด์ซ่�อจัด์หาจากผู้ขาย่ทัี่�วัไป
จำนวัน 916 ราย่ มืูลค์่ารวัมื 1,878 ล้านบาที่ ใน

จำนวันน่�สร้างผลประโย่ชิน์ให้กับธุุรกิจ วัิสาหกิจ
ชิุมืชิน และกลุ่มือาชิ่พื่ต่าง ๆ ในชิุมืชินบางสะพื่าน 
จำนวัน 98 ราย่ ด์้วัย่การจัด์ซ่�อสินค์้าและบริการ
มืูลค์่ารวัมื 259 ล้านบาที่
 ปัจจุบัน กลุ่มืเอสเอสไอมื่การจ้างพื่นักงานที่ั�ง
สิ�น 2,886 ค์น  โด์ย่ในจำนวันน่�เป็นการจ้างงานของ
กลุ่มืเอสเอสไอที่่�โรงงานบางสะพื่าน จำนวัน 2,205 
ค์น (เป็นพื่นักงานท่ี่�มื่ภูมืิลำเนาในพ่ื่�นที่่�จังหวััด์
ประจวับค์่ร่ขันธุ์จำนวัน 1,653 ค์น หร่อคิ์ด์เป็น 
รอ้ย่ละ 75) นอกจากน่�ย่งัมืก่ารจ้างพื่นักงานจ้างเหมืา
จำนวัน 520 ค์น

มิติดำ้�นิสังคำม
 เอสเอสไอมุ่ืงเน้นการพื่ัฒนาสังค์มืและชิุมืชิน
ตามืแนวัที่างการพื่ัฒนาท่ี่�ย่ั�งย่่น เพื่่�อสร้างค์วัามื
แขง็แกร่งให้กับกลุม่ืผูม้ืส่่วันได์เ้สย่่ โด์ย่แบง่ออกเป็น
สองส่วัน 
 1) การพื่ัฒนาทีุ่นที่างสังค์มืซึ�งมืุ่งเน้นการสร้าง
ค์วัามืแข็งแกร่งให้กับผู้ด้์อย่โอกาสในสังค์มื เช่ิน 
โค์รงการค์วัามืร่วัมืมื่อหน่วัย่งานภาค์รัฐและภาค์
ประชิาชิน #Save Bangsaphan สนับสนุนและ
ด์ำเนินการตามืมืาตรการป้องกันการระบาด์ของ
ไวัรสัโค์วัดิ์-19 กจิกรรมืเด์นิ-วัิ�งฅนเหลก็มืนิมิืาราธุอน 

รว่ัมืกบัพื่นัธุมืติรผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมืเหลก็มื่
ราย่ได้์จากการจัด์การแข่งขัน มือบแก่มืูลนิธุิผู้ดู์แล
และให้ค์วัามืชิ่วัย่เหล่อผู้ด์้อย่โอกาส ย่อด์ชิ่วัย่เหล่อ
รวัมื 13 ปีกวั่า 31.9 ล้านบาที่
 2) การพื่ัฒนาชิุมืชิน ใน 4 ด์้านหลัก ค์่อ ด์้าน 
ส่งเสริมือาชิ่พื่และเศัรษฐกิจค์รัวัเร่อน (โค์รงการ
ธุนาค์ารชุิมืชิน จำนวัน 18 แหง่ ท่ี่�ฐานรากสำคั์ญของ
การพื่ัฒนาเศัรษฐกิจชุิมืชิน) ด์้านการศึักษาและ
เย่าวัชิน (โค์รงการพัื่ฒนาศัักย่ภาพื่ช่ิางเที่ค์นิค์เพื่่�อ
อุตสาหกรรมืเหล็กค์รบวังจร โค์รงการกองทีุ่น
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สหวัิริย่าร่วัมืพื่ัฒนาค์ุณ์ภาพื่การศัึกษาบางสะพื่าน) 
ด์า้นการพัื่ฒนาคุ์ณ์ภาพื่สิ�งแวัด์ล้อมื (ศูันย์่เรย่่นรูแ้ละ
การจัด์การขย่ะในชิุมืชิน กิจกรรมืที่ำค์วัามืสะอาด์
ชิาย่หาด์) ด์า้นการพื่ฒันาวััฒนธุรรมืจติอาสา รวัมืที่ั�ง
สนับสนุนเพื่ิ�มืเติมืในกิจกรรมืศัาสนาและวััฒนธุรรมื 
พื่่�นถิ�น

มิติดำ้�นิสิ่งแว่ดำลิ้อุม

ดา้นัค์วัามีปลอดภยั	อาชิวีัอนัามียั	และสืิ�งแวัดลอ้มี
 ในสถานการณ์์การแพื่ร่ระบาด์ของ โรค์ติด์เชิ่�อ
ไวัรัสโค์โรนา 2019 (โค์วัิด์-19) บริษัที่ฯ ได์้แต่งตั�ง
ค์ณ์ะที่ำงานเฉพื่าะกจิรองรบัสถานการณ์์แพื่รร่ะบาด์
ของเชิ่�อไวัรัสโค์วัิด์-19 วัางมืาตรการรับมื่อการแพื่ร่
ระบาด์ของเชิ่�อไวัรัสโค์วัิด์-19 ให้สอด์ค์ล้องกับ
มืาตรการของรัฐบาลและกระที่รวังสาธุารณ์สุข  
รวัมืถึงการให้พื่นักงานปฏิบัติงานท่ี่�บ้าน เพื่่�อเฝ้่า
ระวัังและป้องกันการติด์เชิ่�อของพื่นักงาน พื่ร้อมืที่ั�ง
กำหนด์แนวัปฏิบัติลูกค้์า ค์ู่ค์้า ผู้มืาติด์ต่องานให้มื่
ค์วัามืปลอด์ภัย่ ได้์รบัการดู์แลด้์านอาชิว่ัอนามัืย่และ
ค์วัามืปลอด์ภัย่เป็นมืาตรฐานเด์่ย่วักัน
 บนพื่่�นฐานวััฒนธุรรมืค์วัามืปลอด์ภัย่ของ
องค์ก์ร บรษิทัี่ย่น่หย่ดั์ตอ่เปา้หมืาย่อบุตัเิหตเุปน็ศันูย่์ 
ซึ�งในป ี2563 ค์า่อตัราค์วัามืถ่�การบาด์เจ็บถงึขั�นหย่ดุ์
งานต่อหนึ�งล้านชิั�วัโมืงการที่ำงาน (LTIFR) เที่่ากับ
ศัูนย่์ ติด์ต่อกันเป็นปีที่่� 2  

 ด้์านสิ�งแวัด์ล้อมืในปีที่่�ผ่านมืาทัี่�งในด์้านการ
บริหารจัด์การอากาศั น�ำ กากของเส่ย่ บริษัที่ย่ังค์ง
ที่ำได์ด้์ก่ว่ัามืาตรฐานที่่�กฎหมืาย่กำหนด์ เชิน่เด์ย่่วักบั
การอนุรักษ์พื่ลังงาน ที่่�ได์้นำระบบการจัด์การ
พื่ลังงานตามืมืาตรฐานสากล ISO 50001 : 2018  
มืาใชิ้ และได์้ด์ำเนินมืาตรการประหย่ัด์พื่ลังงาน 
ร่วัมืกันอย่่างต่อเน่�อง 
การมีุ่งสืู่องค์์กรที�มีีการปล่อยค์าร์บัอนัไดออกไซึ่ด์
สืุทธุิเป็นัศูนัย์	        
 ด้์วัย่ตระหนักถึงค์วัามืสำค์ัญของปัญหาภาวัะ
โลกรอ้น จากการปลด์ปลอ่ย่กา๊ซเรอ่นกระจก ด์งันั�น 
ในปี  2564 บริษัที่ฯ จึงได์้ ตั� ง เป้าหมืาย่และ 
พื่ัฒนาแผนงานมืุ่ งสู่บ ริษัที่ที่่�มื่การปล่อย่ก๊าซ
ค์าร์บอนได์ออกไซด์สุ์ที่ธิุเป็นศูันย์่ (Carbon Neutral 
Company) เพื่่�อลด์ผลกระที่บจากการด์ำเนินธุุรกิจ
ให้เหล่อน้อย่ที่่�สุด์ จาก 1) การพื่ัฒนาผลิตภัณ์ฑ์์ให้มื่
ปริมืาณ์ค์าร์บอนให้น้อย่ลง มื่ผลิตภัณ์ฑ์์ของเราได้์
ผา่นการรบัรองเปน็สินค้์าฉลากค์ารบ์อนแลว้ัจำนวัน  
2 ราย่การ 2) การลงนามืบันที่ึกข้อตกลงค์วัามืร่วัมื
มือ่โค์รงการขย่าย่ผลการสง่เสรมิืการจดั์ที่ำค์ารบ์อน
ฟุตพื่ริ�นที่์ขององค์์กร (Carbon Footprint) เพื่่�อให้
ที่ราบถึงปริมืาณ์การปล่อย่ก๊าซเร่อนกระจกของ
องค์์กร 3)การวัิจัย่และพื่ัฒนาการนำนวััตกรรมื
พื่ลังงานสะอาด์ อาที่ ิการศักึษาและออกแบบระบบ
ผลิตก๊าซชิ่วัภาพื่จากพื่่ชิพื่ลังงานที่างเล่อกเพื่่�อมืาใชิ้
เป็นเชิ่�อเพื่ลิงในกระบวันการผลิต และการซ่�อขาย่
ค์าร์บอนเค์รด์ิตต่อไปในอนาค์ต
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ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจขัอุงอุงคำ์กร

บัรษัิัท ไทย่ฮีอนด�า แมน้เฟค์เจอริ�ง จำากัด

 บริษัที่ ไที่ย่ฮอนด้์า แมืนูแฟค์เจอริ�ง จำกัด์  
เป็นผู้ผลิตและจัด์จำหน่าย่รถจักรย่านย่นต์ฮอนด์้า 
และ เค์ร่�องย่นตอ์เนกประสงค์ฮ์อนด์า้ในประเที่ศัไที่ย่ 
เพ่ื่�อส่งออกไปที่ั�วัโลก ด์้วัย่หลักการรักษามืุมืมืองที่่�
เป็นสากล เราได์้อุที่ิศัตนเพื่่�อนำเสนอผลิตภัณ์ฑ์์ที่่�มื่
ค์ุณ์ภาพื่สูงสุด์ แต่ย่ังมื่ราค์าที่่�เหมืาะสมื เพื่่�อตอบ
สนองค์วัามืพื่ึงพื่อใจของลูกค้์าที่ั�วัโลก โด์ย่มื่
มืาตรฐานการผลิตและ การให้บริการที่่�อยู่่เหน่อ
ค์วัามืค์าด์หมืาย่ของลูกค์้า รวัมืถึงการสร้าง
ประสบการณ์แ์ละคุ์ณ์ค์า่ใหมื ่ๆ  อย่า่งไม่ืสิ�นสดุ์ อย่า่ง

ต่อเน่�องมืากวั่า 56 ปี นอกจากน่� ไที่ย่ฮอนด์้าย่ังมื่
ค์วัามืตั�งใจอย่่างแรงกล้าที่่�จะย่่นหย่ัด์อยู่่เค์่ย่งข้าง
สังค์มืไที่ย่ เราจึงให้ค์วัามืสำค์ัญในการพื่ัฒนา
เที่ค์โนโลย่ข่ั�นสูง การใชิพ้ื่ลงังานอย่า่งคุ้์มืค์า่ และการ
สร้างผลิตภัณ์ฑ์์ที่่�เป็นมืิตรต่อสิ�งแวัด์ล้อมื ค์วับค์ู่ไป
กบัค์วัามืปลอด์ภยั่ในการขบัข่�ใหก้บัค์นที่กุวัยั่ เพื่่�อสง่
มือบ “ค์วัามียินัดีที�ได้ขยายขีดจัำกัดของค์วัามี
สืามีารถุในัการใชิ้ชิีวัิต” ให้กับทีุ่กค์น ด์้วัย่การเป็น
ผู้นำไปสู่ค์วัามืก้าวัหน้าใน “การขับัเค์ลื�อนั” และ 
“การใชิ้ชิีวัิต” ของผู้ค์นที่ั�วัโลก

กลิย่ทธุ์ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจอุย่�งยั่งย่นิ

 บริษัที่ฯ ได์้กำหนด์กลยุ่ที่ธุ์การด์ำเนินงานเพื่่�อ
มุ่ืงสูค่์วัามืย่ั�งย่น่ที่่�ค์รอบค์ลุมืทัี่�งในมิืตดิ์า้นเศัรษฐกิจ, 
สังค์มื และ สิ�งแวัด์ล้อมื เพื่่�อมืุ่งสู่การเป็นองค์์กรที่่�
สังค์มืต้องการให้ด์ำรงอยู่่ “Striving	 to	be	 the	
company	that	society	wants	to	exist” โด์ย่
ใชิ้กลยุ่ที่ธุ์ “หลักค์วัามียินัดี	3	ประการ	ยินัดีที�ได้
ซึ่ื�อ,	 ยินัดีที�ได้ขาย	 และยินัดีในัการสืร้างสืรรค์์” 

ภาย่ใต้วัิสัย่ที่ัศัน์ ปี 2573 “การสื่งมีอบัค์วัามีสืุขให้
กบััผูค้์นั	เพื่ื�อเพื่ิ�มีศกัยภาพื่ของการใช้ิชิวีัติ	(Serve	
people	worldwide	with	the	joy	of	expand-
ing	their	life’s	potential)”	มืุ่งสู่การสร้างสรรค์์
นวััตกรรมืย่านย่นต์ ที่่�ผสานไวั้ ด้์วัย่ค์วัามืเป็น
เอกลักษณ์์ และค์วัามืปลอด์ภัย่ขั�นสูง ตอบสนอง 
ทีุ่กค์วัามืต้องการของผู้บริโภค์ ผ่านการให้บริการ 
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ที่่�สร้างค์วัามืประที่ับใจไมื่รู้จบ ตามืนโย่บาย่ของ
ฮอนด์้าสากล นอกจากน่� บริษัที่ฯ มืุ่งเน้นสร้างการ
เติบโต และการปรับตัวัที่างธุุรกิจ ให้มื่ค์วัามืย่่ด์หยุ่่น
เพื่่�อพื่ร้อมืรับกับสถานการณ์์ที่่�ต้องเผชิิญกับค์วัามื
เส่�ย่ง และการเปล่�ย่นแปลงอย่่างรวัด์เร็วั ค์วับค์ู ่
ไปกับการด์ำเ นินธุุ ร กิจอย่่ างมื่ ธุรรมืาภิบาล 

และการกำกับด์ูแลกิจการที่่�ด่์ ซึ�งสอด์ค์ล้องกับ 
“หลักจัรรยาบัรรณทางธุรุกิจัของฮอนัด้า	(Honda	
Conduct	 Guidelines)	 และ	 “ฮอนัด้าธุรรมีา- 
ภิบัาล	 (Honda	 Corporate	 Governance)”  
ที่่�กำหนด์โด์ย่ฮอนด์้ามือเตอร์ ประเที่ศัญ่�ปุ่น

มิติดำ้�นิเศรษฐกิจ

 บรษิทัี่ฯ ได้์ใหค้์วัามืสำคั์ญกบัการสร้างเศัรษฐกิจ
ที่่�ด์ภ่าย่ในประเที่ศัในด์า้นตา่ง ๆ  อาที่ ิการลด์การนำ
เขา้ชิิ�นสว่ันรถจักรย่านย่นต์ โด์ย่การเลอ่กใช้ิชิิ�นสว่ัน
ที่่�ผลิตในประเที่ศัไที่ย่สูงถึง 98% และเราย่ังได์้ส่ง
มือบรถจักรย่านย่นต์และเค์ร่�องย่นต์อเนกประสงค์์
ที่่�มื่ค์ุณ์ภาพื่ แต่ราค์าเหมืาะสมื ไปย่ังลูกค์้ามืากกวั่า 
80 ประเที่ศัที่ั�วัโลกในแต่ละปี

 นอกจากน่� บริษัที่ฯ ให้ค์วัามืสำค์ัญในการสร้าง
ค์วัามืพื่ึงพื่อใจสูงสุด์ของลูกค์้า ร่วัมืกับผู้จำหน่าย่รถ
จักรย่านย่นต์ฮอนด์้าที่ั�วัประเที่ศักวั่า 960  แห่ง ที่ั�ง
ในด้์านผลิตภัณ์ฑ์์และบริการ ด์้วัย่นโย่บาย่ 6S 
ประกอบด์้วัย่ การจำหน่าย่ (Sale), การบริการ 
(Service), การบริการอะไหล่ (Spare Part),  
การขบัข่�ปลอด์ภยั่ (Safety), รถจกัรย่านย่นตม์ือ่สอง 
(Second Hand) และ การที่ำกิจกรรมืเพ่ื่�อลูกค้์า 
(Social)

มิติดำ้�นิสังคำม

 บรษัิที่ฯ ได้์กำหนด์แนวัที่างที่่�ค์รอบค์ลมุืที่ั�งการ
ด์ูแลบุค์ลากร การสานสัมืพื่ันธุ์ค์ู่ค์้า การรักษาค์วัามื
พื่ึงใจลูกค์้า ตลอด์จนการร่วัมืสร้างค์วัามืเป็นอยู่่ที่่�ด์่
ของค์นในสังค์มื ผ่านกระบวันการด์ำเนินหลัก และ
ค์วัามืเชิ่�ย่วัชิาญของบริษัที่ฯ ภาย่ใต้แนวัที่างการ
ด์ำเนินงาน ด์ังน่�
 •	การบัรหิารเพื่ื�อพื่นักังานัเป็นัสืขุ: บริษทัี่ฯ ให้
ค์วัามืสำคั์ญบนหลักการเค์ารพื่ในค์วัามืแตกต่าง 
ค์วัามืเสมือภาค์ ค์วัามืไวัว้ัางใจซึ�งกนัและกนั รวัมืที่ั�ง
การสร้างค์วัามืหลากหลาย่และโอกาสแห่งค์วัามืเท่ี่า
เที่่ย่มืในองค์์กร ต่อบุค์ลากรทีุ่กค์น ทีุ่กระด์ับ พื่ร้อมื

ที่ั�งการด์แูลด์า้นอาชิว่ัอนามืยั่และค์วัามืปลอด์ภยั่แก่
พื่นักงานอย่่างที่ั�วัถึงเพื่่�อรับมื่อกับสถานการณ์์โรค์
ระบาด์ COVID-19 ที่่�เกิด์ขึ�น 
	 •	 การสืานัสืัมีพื่ันัธุ์คู์่ค้์า: บริษัที่ฯ ได้์กำหนด์
นโย่บาย่การที่ำธุุรกิจกับค์ู่ค์้าอย่่างเป็นธุรรมื และ
ด์ำเนินการการต่อต้านทีุ่จริตขององค์์กร ผ่าน  
“แนัวัทางปฏิบิัตัอิยา่งยั�งยนืัของค์ูค่์า้” และด์ำเนนิ
การฝึ่กอบรมืหลักสูตรการขับข่�ปลอด์ภัย่ให้กบัหน่วัย่
งานที่่�เก่�ย่วัข้อง รวัมืถึงการบริหารจัด์การสินค์้า
ค์งค์ลังที่่�ย่่ด์หยุ่่นและเหมืาะสมืกับร้านผู้จำหน่าย่ฯ 
ที่ั�วัประเที่ศั
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	 •	 การยกระดับัค์วัามีพื่ึงพื่อใจัเพื่ื�อรักษาฐานั
ลูกค์้า: บริษัที่ฯ ได์้กำหนด์นโย่บาย่การรักษาข้อมืูล
ส่วันบุค์ค์ลของลูกค้์า ตามื พื่.ร.บ. ค์ุ้มืค์รองข้อมืูล
ส่วันบุค์ค์ล พื่.ศั. 2562 อย่่างเค์ร่งค์รัด์ รวัมืถึงการ
พื่ฒันารถจักรย่านย่นต์รุน่ใหม่ืท่ี่�ตอบโจที่ย์่ไลฟ์สไตล์
ของลกูค์า้ที่กุชิว่ังวัยั่ ผา่นการพื่ฒันาย่นตรกรรมืด้์าน
การขับข่�ที่่�สนุก และปลอด์ภัย่สูงสุด์
	 •	 ร่วัมีสืร้างค์วัามีเป็นัอยู่ที�ดีของค์นัในัสัืงค์มี: 
บริษัที่ฯ ร่วัมืกับผู้จำหน่าย่รถจักรย่านย่นต์ฮอนด์้า
ที่ั�วัประเที่ศั ชิ่วัย่เหล่อชิุมืชินต่าง ๆ  ภาย่ใต้ชิ่�อ “ไที่ย่
ฮอนด์้า เพื่่�อสังค์มืไที่ย่” ที่ั�งด์้านสังค์มื สิ�งแวัด์ล้อมื 
และ ค์วัามืปลอด์ภัย่ นอกจากน่� ฮอนด้์าย่ังได้์ย่ก
ระดั์บค์วัามืปลอด์ภัย่ที่างท้ี่องถนน ในโค์รงการ 
“เมือ่งไที่ย่ขบัข่�ปลอด์ภยั่” ที่่�ก่อกำเนดิ์ขึ�นจากพื่นัธุะ

สัญญา Safety for Everyone ด์้วัย่การนำแนวัค์ิด์
ของฮอนด์้าสากลเป็นจุด์ตั�งต้น พื่ัฒนาสู่กิจกรรมื
รณ์รงค์ข์บัข่�ปลอด์ภยั่ในเมือ่งไที่ย่ ภาย่ใตสั้ญลกัษณ์์ 
Safety Thailand ตั�งแตป่ ี2532 จนถงึปจัจบุนั เพื่่�อ
เผย่แพื่ร่ค์วัามืรู้ในการใชิ้รถ ใชิ้ถนน และกระตุ้นให้
มื่จิตสำนึกเร่�องการขับข่�ปลอด์ภัย่ ลด์ค์วัามืเส่�ย่งใน
การเกิด์อุบัติเหตุให้กับค์นไที่ย่ทุี่กวััย่ โด์ย่การสร้าง
ศัูนย์่ฝึ่กขับข่�ปลอด์ภัย่ฮอนด์้า 4 แห่งใหญ่ ซึ�งเป็น
สนามืฝ่ึกขับข่�มืาตรฐานสากล ค์รบวังจร พื่ร้อมืค์รู
ฝ่ึกที่่�เพื่่ย่บพื่ร้อมืด์้วัย่ประสบการณ์์ระดั์บโลกมืา
ถา่ย่ที่อด์ที่กัษะและเที่ค์นคิ์ขบัข่� ด์ว้ัย่ค์วัามืเชิ่�ย่วัชิาญ
แบบม่ืออาชิ่พื่ ด์้วัย่หลักสูตรการขับข่�ท่ี่�หลากหลาย่
ตอบโจที่ย์่ที่กุช่ิวังวัยั่ ตั�งแตร่ะด์บัพื่่�นฐาน จนถึงระด์บั
ที่ักษะขั�นสูง เพื่่�อมืุ่งสู่สังค์มืแห่งการขับข่�ที่่�ปลอด์ภัย่
อย่่างย่ั�งย่่น

มิติดำ้�นิสิ่งแว่ดำลิ้อุม

 เทค์โนัโลยีเค์รื�องยนัต์..สืะอาด	 โรงงานั… 
สืเีขียวั	ค่์อ เป้าหมืาย่ของเรา ฮอนด้์าเปน็ผูร้เิริ�มืด์า้น
การผลิตที่่�เป็นมืิตรต่อสิ�งแวัด์ล้อมืมืาอย่่างต่อเน่�อง 
นบัตั�งแตย่่กเลกิการผลติรถจกัรย่านย่นตเ์ค์ร่�องย่นต์ 
2 จังหวัะ เป็น 4 จังหวัะ พื่ัฒนาต่อเน่�องเป็น
เค์ร่�องย่นต์ระบบ หัวัฉ่ด์ PGM-Fi และต่อย่อด์ค์วัามื
ที่้าที่าย่อ่กขั�นกับเที่ค์โนโลย่่ระบบไฮบริด์ในรถ
จักรย่านย่นต์ที่่�ใชิ้แบตเตอร่�ลิเที่่ย่มืไอออน โด์ย่ใน
ปัจจุบันได้์ให้ค์วัามืร่วัมืม่ือกับภาค์รัฐ ด์ำเนินการ
นโย่บาย่ในการพื่ฒันาเที่ค์โนโลย่ข่บัเค์ล่�อนที่างเลอ่ก 
และนวัตักรรมืเพื่่�อค์วัามืปลอด์ภยั่ รว่ัมืเปน็สว่ันหนึ�ง
ในการพื่ัฒนาอุตสาหกรรมืย่านย่นต์ไฟฟ้าของ
ประเที่ศัไที่ย่ (ROADMAP : THAILAND SMART 
MOBILITY 30@30) โด์ย่ได์้ด์ำเนินการศัึกษาค์วัามื
เป็นไปได้์ของโค์รงการที่ด์สอบรถจักย่านย่นต์ไฟฟ้า 
หร่อ Honda EV Projects เพื่่�อสนับสนุนให้เกิด์ 
Electric Ecosystem ในอนาค์ต ภาย่ใต้การ 
ด์ำเนินงาน 3 โค์รงการ ประกอบด์้วัย่ โค์รงการ 
University EV Sharing โค์รงการ Thailand Post 

Green Energy with Honda และโค์รงการ Green 
Win by Honda มื่การจัด์สรรที่รัพื่ย่ากรที่่�เพื่่ย่งพื่อ
เพื่่�อรองรับการใชิ้งานรถจักรย่านย่นต์ไฟฟ้า ระบบ
สถาน่ชิาร์ตพื่ลังงานไฟฟ้า และสับเปล่�ย่นแบตเตอร่� 
นอกจากน่�บริษัที่ฯ ย่ังให้ค์วัามืสำคั์ญในการด์ำเนิน
งานด้์านสิ�งแวัด์ล้อมืผ่านการย่กระดั์บกระบวันการ
ด์ำเนินหลัก ตามืแนวัที่างโรงงานส่เข่ย่วั (Green 
Factory) มืเ่ปา้หมืาย่ที่่�สำคั์ญค์อ่ ลด์ปริมืาณ์ของเสย่่
ที่่�เกิด์จากกระบวันการผลิต การวัางระบบผลิต
พื่ลังงานร่วัมื (Co-Generation Power Plant)  
บนพ่ื่�นท่ี่�บริษัที่ฯ ในนิค์มือุตสาหกรรมืลาด์กระบัง
ชิ่วัย่ให้กระบวันการผลิตพื่ลังงานสะอาด์ และเป็น
มืิตรต่อสิ� งแวัด์ล้อมืซึ� ง ช่ิวัย่ลด์การใช้ิพื่ลังงาน 
ในการผลิตได้์ถึงร้อย่ละ 13 ต่อปี ลด์การปล่อย่ 
กา๊ซค์าร์บอนได์ออกไซด์์ (CO

2
) ได้์ปลีะกว่ัา 7 พื่นัตนั

ค์าร์บอน นอกจากน่� โค์รงการยั่งได้์รบัการสนับสนุน
ในการด์ำเนินการจาก Joint Credit Mechanism 
(JCM) ประเที่ศัญ่�ปุ่นอ่กด์้วัย่
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บัรษัิัท วนิีไทย่ จำากัด (มหาชน)

ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจขัอุงอุงคำ์กร

 บรษัิที่ วัน่ไิที่ย่ จำกัด์ (มืหาชิน) ด์ำเนินการผลิต
และจำหน่าย่ผงพื่่วั่ซ่ โซด์าไฟ และอ่พื่ิค์ลอโรไฮด์ริน
ฐานชิว่ัภาพื่ “เราเตบิัโตก้าวัไกลไปดว้ัยกนัั	ในัฐานัะ
พื่นััธุมิีตรที�ทา่นัไว้ัวัางใจั	และเปี�ยมีด้วัยนัวัตักรรมี”	
ค์่อวัิสัย่ที่ัศัน์ที่่�วั่นิไที่ย่มุ่ืงมืั�นท่ี่�จะก้าวัไปพื่ร้อมืกับผู้มื่
ส่วันได้์ส่วันเส่ย่ทุี่กภาค์ส่วัน โด์ย่ยึ่ด์มืั�นพัื่นธุกิจการ
เป็นพื่ันธุมืิตรอันด์ับหนึ�งที่างธุุรกิจค์ลออัลค์ลาไรด์์
และไบโอเค์มืิค์อลส์เพื่่�อตอบสนองค์ุณ์ภาพื่ชิ่วัิตที่่�ด์่
ขึ�นและค์วัามืย่ั�งย่่น ซึ�งค์วัามืย่ั�งย่่นน่�มื่องค์์ประกอบ
หลักค์่อ ค์วัามืรับผิด์ชิอบที่างเศัรษฐกิจ สิ�งแวัด์ล้อมื 
และสังค์มื

มิติดำ้�นิเศรษฐกิจ
 ในมิืติด์้านเศัรษฐกิจนั�น วั่นิไที่ย่ได์้ด์ำเนินการ
ที่บที่วันปัจจัย่เส่�ย่งและกำหนด์มืาตรการบรรเที่า
ค์วัามืเส่�ย่งที่่�ค์รอบค์ลมุืที่ั�งการด์ำเนนิธุรุกจิ การผลติ 
การเงินและการลงทีุ่น (รวัมืถึงผลกระที่บต่อสิที่ธุิ
หรอ่การลงทุี่นของผูถ้อ่หลักที่รัพื่ย์่และการลงทุี่นใน
หลกัที่รพัื่ย่ต์า่งประเที่ศั) โด์ย่จำแนกค์วัามืเส่�ย่งที่่�อาจ
เกิด์ขึ�นพื่อสังเขปด์ังน่� ค์วัามืเส่�ย่งจากการพื่ึ�งกลุ่มื
อุตสาหกรรมืกลุ่มืเด์่ย่วั, ค์วัามืเส่�ย่งจากการพื่ึ�งพื่ิงผู้
จัด์จำหน่าย่วััตถุด์ิบและสาธุารณ์ูปโภค์น้อย่ราย่, 
ค์วัามืเส่�ย่งจากค์วัามืผันผวันของราค์าผลิตภัณ์ฑ์์ 
วััตถุด์ิบและสาธุารณ์ูปโภค์ในตลาด์โลก, ค์วัามืเส่�ย่ง

จากภัย่คุ์กค์ามืที่างไซเบอร์, ค์วัามืเส่�ย่งจากภาวัะ 
โรค์ระบาด์ไวัรัสโค์โรนา 2019 (COVID-19), ค์วัามื
เส่�ย่งด์า้นค์วัามืปลอด์ภยั่และสิ�งแวัด์ลอ้มื, ค์วัามืเส่�ย่ง
ด์้านการค์วับค์ุมืภาย่ในและการทีุ่จริต, ค์วัามืเส่�ย่ง
ด์้านภัย่แล้ง, ค์วัามืเส่�ย่งจากค์วัามืผันผวันของอัตรา
แลกเปล่�ย่น และแนวัโนม้ืโลกตอ่การขบัเค์ล่�อนธุรุกจิ
ส่เข่ย่วั เป็นต้น
 นอกจากน่�  วั่นิ ไที่ย่ย่ังได์้จัด์ ตั� ง โค์รงการ
นวััตกรรมืเพื่่�อส่งเสริมืให้พื่นักงานได์้เสนอแนวัค์ิด์
เพื่่�อปรบัปรงุการที่ำงานประจำวันัในด้์านต่าง ๆ  อาทิี่ 
การปฏิบัติงานอย่่างปลอด์ภัย่และมื่เสถ่ย่รภาพื่ 
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ค์วัามืสามืารถในการแข่งขนัด์า้นตน้ที่นุและค์ณุ์ภาพื่ 
ค์วัามืพึื่งพื่อใจของลูกค์า้ การปฏิบตัติามืกฎระเบย่่บ
ข้อบังค์ับบริษัที่ฯ สุขภาพื่และสิ�งแวัด์ล้อมื และการ
เพื่ิ�มืค์วัามืสามืารถในการผลิต ที่ั�งน่� เป้าหมืาย่สูงสุด์ 
ค์่อการนำแนวัคิ์ด์เหล่านั�นมืาที่ำหร่อปรับใช้ิให้เกิด์
เป็นรูปธุรรมื

มิติดำ้�นิสังคำม

 ในมืิติด์้านสังค์มื บริษัที่ฯ มื่ค์วัามืมืุ่งมืั�นในการ
ปฏิบัติตนเป็นพื่ลเมื่องที่่�ด์่และด์ำเนินธุุรกิจโด์ย่
ตระหนักถึงหน้าที่่�และค์วัามืรับผิด์ชิอบต่อสังค์มื 
ชิุมืชิน และสิ�งแวัด์ล้อมื โด์ย่ได์้กำหนด์แนวัปฏิบัติที่่�
ด์่ไวั้ด์ังน่�
 1) สรา้งธุรรมืเนย่่มืปฏบัิตทิี่างธุรุกจิและด์ำเนนิ
กิจกรรมืที่่�ม่ืค์วัามืรับผิด์ชิอบและอำนวัย่ประโย่ชิน์
ตอ่สงัค์มืที่ั�งในระย่ะใกลแ้ละไกล และใหค้์วัามืสำค์ญั
ในการที่ำธุุรกรรมืกับค์ู่ค์้าที่่�มื่เจตจำนงเด์่ย่วักันกับ
บรษิทัี่ฯ ในค์วัามืรับผิด์ชิอบต่อสังค์มืและสิ�งแวัด์ล้อมื 
2) ส่งเสริมืให้เกิด์การเร่ย่นรู้และการพื่ัฒนาที่ักษะ
ที่างการศึักษาของเย่าวัชินและประชิาชินที่ั�วัไป รวัมื
ที่ั�งส่งเสริมืการสร้างจิตสำนึกเร่�องการอนุรักษ์
ที่รัพื่ย่ากรธุรรมืชิาติและสิ�งแวัด์ล้อมืในชุิมืชินและ
สังค์มืไที่ย่ 3) ให้ข้อมูืลที่่�ถูกต้อง สร้างค์วัามืเข้าใจ
และรับฟังปัญหาและผลกระที่บอันอาจเกิด์ขึ�นกับ

ชิุมืชินโด์ย่รอบ เพื่่�อบริษัที่ฯ จะได์้จัด์การแก้ไขได์้
อย่่างเหมืาะสมื อันจะเป็นรากฐานของการอยู่่ร่วัมื
กนัระหวัา่งโรงงานและชิมุืชินอย่า่งไมืม่ืปั่ญหาขดั์แย่ง้
และเอ่�อประโย่ชิน์ซึ�งกันและกัน 4) ให้การสนับสนุน
กิจกรรมืสาธุารณ์ประโย่ชิน์โด์ย่เฉพื่าะอย่่างย่ิ�ง
กิจกรรมืของที่้องถิ�นที่่�บริษัที่ฯ ประกอบธุุรกิจ  
โด์ย่ค์ำนึงถึงค์วัามืเหมืาะสมืและประโย่ชิน์ที่่�สังค์มื
และชิมุืชินพื่งึจะได้์รบัอย่า่งย่ั�งย่น่ 5) ให้การสนับสนุน
กิจกรรมืสาธุารณ์ประโย่ชิน์ต่าง ๆ และพื่ร้อมืจะให้
ค์วัามืร่วัมืมื่อ รวัมืถึงการสนับสนุนนโย่บาย่ของ
รัฐบาลเพื่่� อผลประโย่ชิน์ของประเที่ศัต่อไป  
6) ค์ำนึงถึงที่างเล่อกในการใชิ้ประโย่ชิน์จาก
ที่รัพื่ย่ากรธุรรมืชิาติโด์ย่ให้มื่ผลกระที่บต่อค์วัามื 
เสย่่หาย่ของสังค์มื สิ�งแวัด์ลอ้มืและค์ณุ์ภาพื่ชิว่ัติของ
ประชิาชินน้อย่ที่่�สุด์ 
 ค์วัามืปรองด์องระหว่ัางอุตสาหกรรมืและชุิมืชิน
รวัมืถงึสงัค์มืในวังกวัา้งสามืารถสะที่อ้นใหเ้หน็ได์จ้าก
โค์รงการและกิจกรรมืต่าง ๆ  ที่่�วั่นิไที่ย่ได์้ด์ำเนินการ
มืาอย่่างต่อเน่�องที่ั�ง 5 ด์้าน ได้์แก่ การอนุรักษ์ 
สิ�งแวัด์ลอ้มื, การสง่เสรมิืสขุภาพื่และค์วัามืปลอด์ภยั่, 
การส่งเสริมืการศึักษาของเย่าวัชิน, การส่งเสริมืด้์าน
ศัาสนา วััฒนธุรรมื ประเพื่ณ์่ และวัันสำค์ัญของชิาติ 
รวัมืถึงการพัื่ฒนาอาชิ่พื่และส่งเสริมืค์วัามืเป็นอยู่่
ของชิุมืชิน 
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มิติดำ้�นิสิ่งแว่ดำลิ้อุม

 สำหรับมืิติด์้านสิ�งแวัด์ล้อมื กลยุ่ที่ธุ์การจัด์การ
สิ�งแวัด์ล้อมืของบริษัที่ฯ ได้์ถูกขับเค์ล่�อนเพื่่�อค์วัามื
โปรง่ใส สรา้งการเตบิโตอย่า่งย่ั�งย่น่ สอด์ค์ลอ้งกบัข้อ
กำหนด์ มืาตรการป้องกันและลด์ผลกระที่บต่าง ๆ 
โด์ย่ค์ำนึงถึงผู้มื่ส่วันได้์ส่วันเส่ย่ทุี่กภาค์ส่วัน ย่ก
ตวััอย่า่งเชิน่ การบรหิารจดั์การกากของเสย่่ บรษิทัี่ฯ  
ย่ึด์มืั�นหลักการ 3Rs: Reduce, Reuse, Recycle 
เป็นแนวัปฏิบัติเพื่่�อการใชิ้ที่รัพื่ย่ากรที่่�ม่ือยู่่อย่่างค์ุ้มื
ค์่า เกิด์ประโย่ชิน์สูงสุด์ และเกิด์ของเส่ย่น้อย่ที่่�สุด์ 
โด์ย่ของเส่ย่ที่่�เกิด์ขึ�นจะมื่การคั์ด์แย่กประเภที่เพื่่�อ
ด์ำเนินการจัด์การด์้วัย่วัิธุ่ที่่�เหมืาะสมื ที่ั�งน่� ด์้วัย่
บริษัที่ฯ มื่นโย่บาย่ Zero Landfill จึงย่กเลิกวัิธุ่การ

กำจัด์แบบฝ่ังกลบมืาตั�งแต่ปี 2554 นอกจากน่�ย่ังมื่
การที่บที่วันการประเมืนิค์วัามืเส่�ย่งด์า้นสิ�งแวัด์ลอ้มื
ที่ั�งด์นิ น�ำ และอากาศัเพื่่�อจัด์เตรย่่มืมืาตรการป้องกนั 
รวัมืถงึมืก่ารตรวัจสอบและแก้ไขตามืแนวัที่างปฏิบตัิ
ที่่�ด์่ ในด์้านการอนุรักษ์พื่ลังงานนั�น วั่นิไที่ย่กำหนด์
ให้มื่ค์ณ์ะกรรมืการจัด์การพื่ลังงานเพื่่�อที่ำหน้าที่่�
ติด์ตามืและตรวัจสอบประสิที่ธุิภาพื่การใชิ้พื่ลังงาน
ในกระบวันการผลิตและกิจกรรมือ่�น ๆ  รวัมืถึงมืก่าร
กำหนด์มืาตรการลด์การใชิ้พื่ลังงาน และกระตุ้นให้
พื่นักงานได้์ริเริ�มืและด์ำเนินโค์รงการประหยั่ด์
พื่ลังงานต่าง ๆ จนสามืารถลด์การใชิ้พื่ลังงานได์้ถึง 
127 จิกะจูลในปีที่่�ผ่านมืา

ดำ้ว่ยคำว่�มม่่งมั่นิต่อุก�รดำำ�เนิินิง�นิดำ้ว่ยคำว่�มรับผิดำชิอุบทัง้ในิดำ้�นิ
เศรษฐกิจ สิ่งแว่ดำลิ้อุม แลิะสังคำมอุย่�งสมดำ่ลิ จึงส่งผลิให้
ว่ีนิิไทยส�ม�รถึเติบโตก้�ว่ไกลิไปพร้อุมกับคำว่�มผ�ส่ก

ขัอุงช่ิมชินิแลิะสังคำมอุย่�งยั่งย่นิ



กลุ่ม่อุติสั�หกรรม่
อสั่งห�ริม่ทร่พยุ์ และก่อสัร้�ง

Property & 
Construction Industry
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ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจขัอุงอุงคำ์กร

บัรษัิัท ป้นซ์ีเมนต์เอเซ์ีย่ จำากัด (มหาชน)

 บริษัที่ให้ค์วัามืสำคั์ญในเร่�องการปรับเปล่�ย่น 
(Transform) การบรหิารองค์ก์ร โด์ย่มืุง่เนน้ไปที่่�การ
ปฏริปูการด์ำเนนิงานโด์ย่นำเที่ค์โนโลย่ด่์จิทิี่ลัเขา้มืา
ใชิใ้หเ้กดิ์ประโย่ชินส์งูสดุ์ รวัมืที่ั�งที่บที่วันกลย่ทุี่ธุข์อง
องค์์กรใหมืเ่พื่่�อปรบัตวััใหทั้ี่นตอ่สถานการณ์์ รวัมืถงึ

การสร้างวััฒนธุรรมืองค์์กรท่ี่�ส่งเสริมืให้
บุค์ลากรได้์มื่โอกาสพัื่ฒนาศัักย่ภาพื่ของตัวั
เองอย่่างสูงสุด์
     นอกเหน่อจากการพื่ัฒนาผลิตภัณ์ฑ์์และ
บรกิารใหมื ่ๆ  เพื่่�อตอบสนองและสรา้งค์ณุ์ค์า่
ที่่�ตอบโจที่ย่์ค์วัามืต้องการของลูกค์้าแล้วั 
บริษัที่ยั่งให้ค์วัามืสำคั์ญต่อแนวัคิ์ด์การที่ำ
ธุรุกิจอย่า่งยั่�งย่น่ที่่�ค์ำนงึถึงสิ�งแวัด์ล้อมื สงัค์มื 
และธุรรมืาภิบาล (Environment, Social 
and Governance: ESG) โด์ย่ย่ึด์หลักการที่่�

วัา่ องค์ก์รจะเตบิโตได์อ้ย่า่งย่ั�งย่น่ ตอ้งใหค้์วัามืสำค์ญั
กับแนวัค์ิด์ในการด์ำเนินธุุรกิจที่่�ไมื่แสวังหาผลกำไร
เพ่ื่ย่งอย่า่งเด่์ย่วั แตต้่องค์ำนงึถงึผลกระที่บตอ่ค์วัามื
ย่ั�งย่น่ในระย่ะย่าวัของสังค์มืโด์ย่รวัมืและสร้างค์ณุ์ค์า่
ให้แก่ผู้มื่ส่วันได์้ส่วันเส่ย่ทีุ่กกลุ่มื

กลิย่ทธุ์ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจอุย่�งยั่งย่นิ

 ในด์า้นกลยุ่ที่ธ์ุการด์ำเนินธุรุกจิเพื่่�อค์วัามืย่ั�งย่น่
นั�น บริษัที่ฯ ได้์กำหนด์เป้าหมืาย่และเร่งรัด์ 
การด์ำเนินการ (Fast Tract Target) เพื่่�อให้เป็นไป
ตามืพื่ันธุะสัญญาของการพัื่ฒนาอย่่างย่ั� งย่่น  
(Sustainable Commitment) เป็นนโย่บาย่หลัก 
และได์้ด์ำเนินการ ด์ังน่�
  การพื่ัฒนาสินค์้าและบริการ โด์ย่ใช้ิ 

น วัั ตก ร รมืและ เที่ค์ โน โลย่่ ท่ี่� ที่ั น สมืั ย่ ในทีุ่ ก
กระบวันการ เพื่่�อตอบโจที่ย่์และสร้าง
ค์ุณ์ค์่าสูงสุด์สำหรับลูกค์้า
	  การใช้ิวััตถุด์ิบในการผลิตสินค์้าอย่่างมื่
ประสิที่ธุิภาพื่ โด์ย่มื่การกำหนด์เป้าหมืาย่การใช้ิ
วััตถุด์ิบและเชิ่�อเพื่ลิงที่ด์แที่นเพื่ิ�มืขึ�น การปรับปรุง
ประสิที่ธุิภาพื่ของเค์ร่�องจักร การลงทุี่นในพื่ลังงาน
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มิติดำ้�นิเศรษฐกิจ
 สรา้งสรรค์ผ์ลติภณั์ฑ์ร์กัษโ์ลก โด์ย่ใชิน้วัตักรรมื
ใหมืใ่นกระบวันการผลติ ลด์การปลอ่ย่ CO

2
  สง่เสรมิื

การใชิ้พื่ลังงานที่ด์แที่น และลด์การใชิ้พื่ลังงานของ
ประเที่ศั

มิติดำ้�นิสังคำม

สะอาด์ เพื่่�อเป็นการลด์การใชิ้ที่รัพื่ย่ากรธุรรมืชิาติ
และลด์ภาวัะโลกร้อน (Climate Change)
 การส่งเสริมืและให้การสนับสนุนกิจกรรมื
ต่าง ๆ  เพื่่�อรับผิด์ชิอบต่อสังค์มื (Corporate Social 
Responsibility : CSR) อย่่างต่อเน่�องตามืแนวัที่าง
ของการเป็นเพื่่�อนบ้านที่่�ด์่  (Being a Good  
Neighbor) รวัมืถึง การสนับสนุนให้พื่นักงานทีุ่ก

หน่วัย่งานมื่ส่วันร่วัมืในกิจกรรมืจิตอาสาที่่�เป็น
ประโย่ชิน์ต่อสังค์มืโด์ย่รวัมื
 การพัื่ฒนาบุค์ลากร โด์ย่การนำเที่ค์โนโลย่่
ด์จิทิี่ลัมืาใชิใ้นกระบวันการเรย่่นรู้และพื่ฒันา เพื่่�อเรง่
การเสรมิืสรา้งศักัย่ภาพื่และประสิที่ธิุภาพื่การที่ำงาน
ของบุค์ลากร

มิติดำ้�นิสิ่งแว่ดำลิ้อุม

 การมือบทีุ่นและจัด์กิจกรรมืส่งเสริมืการศัึกษา
อย่่างต่อเน่�อง โด์ย่ม่ืวััตถุประสงค์์ เพื่่�อสร้างโอกาส
ที่างการศักึษาใหก้บัเย่าวัชิน และสนบัสนนุการสร้าง
โรงพื่ย่าบาลสนามืให้ชุิมืชินในจังหวัดั์สระบุร ่รวัมืถึง

 สนับสนุนการจัด์ค่์าย่เย่าวัชินรักษ์สิ�งแวัด์ล้อมื 
โด์ย่มื่พื่นักงานจิตอาสาเข้าร่วัมืกิจกรรมื และมื่
วััตถุประสงค์์ในการปลูกฝ่ังให้เย่าวัชิน มื่ค์วัามื
ตระหนักและเห็นคุ์ณ์ค่์าของสิ� งแวัด์ล้อมืและ
ที่รัพื่ย่ากรธุรรมืชิาติ

ค์รุภัณ์ฑ์์ที่างการแพื่ที่ย่์ในการปฏิบัติงาน พื่ร้อมืที่ั�ง 
มือบอาหาร และน�ำด์่�มื เพื่่�อใชิ้ในการด์ูแลผู้ป่วัย่ใน
ชิ่วังเวัลาที่่�เข้ามืารับการรักษา
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ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจขัอุงอุงคำ์กร

บัรษัิัท ออรจิิ�น พื่รอ็พื่เพื่อรตี์� จำากัด (มหาชน)

 บริษัที่ ออริจิ�น พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่� จำกัด์ (มืหาชิน) 
มุ่ืงมัื�นพื่ัฒนาสินค์้าและบริการค์ุณ์ภาพื่ท่ี่�ตอบโจที่ย่์
ค์วัามืต้องการผู้บริโภค์ในยุ่ค์ใหมื่ ภาย่ใต้แนวัค์ิด์ 
“ORIGIN	 NEXT	 LEVEL” ที่ั�งในส่วันของ Next 
Level of Business Expansion ขย่าย่ธุุรกิจที่ั�งเชิิง
กวั้างและเชิิงลึกด์้วัย่ที่ำเลใหมื่ (New Location) 

แบรนด์์ใหมื่ (New Brand) กลุ่มืธุุรกิจใหมื่ 
(New Business) ค์วัามืร่วัมืม่ือใหม่ื  
(New Collaboration) เพ่ื่�อตอบโจที่ย่ก์ลุ่มื
เป้าหมืาย่ใหมื่ (New Target Segmenta-
tion) และ Next Level of Living  
Solutions สร้างสรรค์์ฟังก์ชิั�นใหมื่ (New 
Funct ion) และบริการใหม่ื (New  
Services) ในบ้านจัด์สรรและค์อนโด์มิืเนย่่มื 
ด์้วัย่มุืมืมืองและแนวัคิ์ด์การออกแบบ 

ฟังก์ชิั�นที่่�ตอบโจที่ย่์เที่รนด์์ใหมื่ๆ ที่ำการศัึกษา
พื่ฤติกรรมืผู้บริโภค์ และให้ค์วัามืสำคั์ญกับเร่�อง 
Customer Ins ight ส่งผลให้ที่ำเลฟัง ก์ชิั�น  
และบริการต่าง ๆ เป็น Smart Products และ  
Excellent Services ที่่�สามืารถตอบโจที่ย์่ได้์ใน 
ทีุ่กจังหวัะเวัลา แม้ืพื่ฤติกรรมืการใช้ิชิ่วัิตของ 
ผู้บริโภค์จะเปล่�ย่นไปในปัจจุบัน

กลิย่ทธุ์ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจอุย่�งยั่งย่นิ
 บริษัที่ ออริจิ�น พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่� จำกัด์ (มืหาชิน) 
ได์้ด์ำเนินธุุรกิจตามืแนวัที่างการพื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่น 
เพ่ื่�อพัื่ฒนาโค์รงการที่่�มื่คุ์ณ์ภาพื่และส่งมือบสินค์้า
และบริการที่่�ด์่และตรงกับค์วัามืต้องการของลูกค์้า 
สอด์ค์ล้องกับกลยุ่ที่ธ์ุการด์ำเนินธุุรกิจ ค์วับค์ู่กับ
ค์วัามืรบัผดิ์ชิอบตอ่สงัค์มืและสรา้งค์ณุ์ค์า่แกผู่ม้ืส่ว่ัน

ได้์ส่วันเส่ย่ในทุี่กฝ่่าย่ ซึ�งเป็นส่วันหนึ�งของการ
กำหนด์กลยุ่ที่ธุ์การด์ำเนินธุุรกิจ และพื่ัฒนาองค์์กร
ไปสู่เป้าหมืาย่อย่่างยั่�งย่่นภาย่ใต้หลักบรรษัที่ภิบาล 
ค์รอบค์ลุมืที่ั�ง 3 มืิติ ได์้แก่ มืิติเศัรษฐกิจ มืิติสังค์มื 
และมืิติสิ�งแวัด์ล้อมื
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มิติดำ้�นิเศรษฐกิจ

 ออริจิ�น พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่� ได์้สร้างนวััตกรรมืที่าง
ธุรุกิจ ปรับตวัั กระจาย่ค์วัามืเส่�ย่งอย่า่งต่อเน่�องภาย่
ใต้แนวัค์ิด์ ORIGIN NEXT LEVEL มื่โค์รงการบ้าน
จัด์สรรและค์อนโด์มืิเน่ย่มืค์รอบค์ลุมืทุี่กเซ็กเมืนท์ี่
และที่กุที่ำเลศักัย่ภาพื่ มืุง่มืั�นพื่ฒันาสนิค์า้และบรกิาร 
สามืารถตอบโจที่ย่์พื่ฤติกรรมืผู้บริโภค์ทีุ่กช่ิวังวััย่  
อ่กทัี่�งย่ังเพิื่�มืช่ิองที่างการตลาด์ใหมื่ ๆ ให้ผู้บริโภค์
สามืารถเข้าถึงกลุ่มืโค์รงการพื่ร้อมือยู่่ และโค์รงการ
ท่ี่�อยู่่ระหวั่างเปิด์ขาย่ได์้ง่าย่ย่ิ�งขึ�น พื่ร้อมืขย่าย่
ประเภที่ธุุรกิจใหมื่ไปกับเมืกะเที่รนด์์ ในการเข้าถึง
ตลาด์และย่กระด์ับค์ุณ์ภาพื่ชิ่วัิตของผู้บริโภค์  
ตลอด์จนใสใ่จด์แูลพื่นักงาน บคุ์ลากรที่างการแพื่ที่ย์่ 

บริษัที่พื่ันธุมืิตร และลูกบ้านอย่่างต่อเน่�อง เพื่่�อให้ผู้
มื่ ส่ วัน ได์้ ส่ วัน เส่ ย่ทีุ่ กกลุ่ มืสามืารถก้ าวั ผ่ าน
สถานการณ์์โค์วัิด์-19 ไปได์้อย่่างย่ั�งย่่น จึงส่งผลให้ 
ออริจิ�น พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่�  ได์้ รับการค์ัด์เล่อกจาก
ตลาด์หลักที่รัพื่ย์่แห่งประเที่ศัไที่ย่ (ตลที่.) เข้าสู่ 
ราย่ชิ่�อหุ้นย่ั�งย่่น หร่อ Thailand Sustainability 
Investment (THSI) กลุ่มือสังหาริมืที่รัพื่ย่์และ
กอ่สรา้ง ประจำป ี2564 สะที่อ้นถงึการด์ำเนนิธุรุกจิ
อย่่างย่ั�งย่่น มื่แนวัที่างบริหารจัด์การภาวัะวัิกฤตที่่�
ค์รอบค์ลุมืถึงการรับม่ือกับสถานการณ์์การแพื่ร่
ระบาด์ของโค์วัิด์-19 ได์้อย่่างชิัด์เจนที่่ามืกลางแรง
กด์ด์ันที่างเศัรษฐกิจ โด์ย่นำปัจจัย่ New Normal 
เชิ่น ประเด็์น Digital Transformation และ
พื่ฤติกรรมืผูบ้ริโภค์ที่่�เปล่�ย่นไป มืาพื่จิารณ์าเปน็ส่วัน
หนึ�งของค์วัามืเส่�ย่งที่่�อาจเกิด์ขึ�นใหมื่ (Emerging 
Risk) เพื่่�อปรับตัวัและตอบโจที่ย่์ค์วัามืที่้าที่าย่ใน
อนาค์ต ขณ์ะเด่์ย่วักันก็ด์ำเนินธุุรกิจอย่่างย่ั�งย่่น 
โด์ย่ค์ำนงึถงึสิ�งแวัด์ลอ้มื มืค่์วัามืรับผิด์ชิอบตอ่สงัค์มื 
และมื่การบริหารงานตามืหลักบรรษัที่ภิบาล  
(Environmental, Social and Governance หร่อ 
ESG)

มิติดำ้�นิสังคำม
 จากกลยุ่ที่ธุ์การด์ำเนินงาน ภาย่ใต้แนวัค์ิด์ 
“ORIGIN	NEXT	LEVEL”	ออริจิ�น พื่ร็อพื่เพื่อร์ต่� 
ไมื่ได์้เป็นแค์่ผู้พื่ัฒนาที่่�อยู่่อาศััย่ แต่เป็นกลุ่มืธุุรกิจที่่�
มื่สินค์้าและบริการต่อย่อด์ไปได์้อย่่างต่อเน่�อง หร่อ 
Beyond Property เพื่่�อตอบโจที่ย์่ค์นทีุ่กเจเนอ- 
เรชิั�น โด์ย่มื่เป้าหมืาย่หลัก ค์่อการสร้างระบบนิเวัศั 
(Ecosystem)  ที่่�สรา้ง Customer Lifetime Value 
สามืารถขย่าย่การด์ูแลผู้บริโภค์ให้ค์วัามืสุขและ
สะด์วักสบาย่มืากขึ�น ค์วับค์ู่กับเป็นผู้สร้างสรรค์์
นวัตักรรมืการอยู่อ่าศัยั่แบบค์รบวังจร รวัมืถึงเพื่ิ�มืขด่์

ค์วัามืสามืารถในการด์ูแลลูกค์้าผ่าน Origin Eco 
system Platform  ตอบโจที่ย่์ค์นทีุ่กชิ่วังชิ่วัิต  
ทีุ่กเจเนอเรชิั�นได์้อย่่างย่ั�งย่่น ไมื่วั่าจะเป็น ธุุรกิจ
บรกิารสุขภาพื่ (Healthcare) จบัม่ือกบั KIN Reha-
bilitation & Homecare พื่ัฒนาและด์ำเนิน
โค์รงการ ค์ิน ออริจิ�น เฮลท์ี่แค์ร์ เซ็นเตอร์ (Kin 
Origin Healthcare Center) โรงพื่ย่าบาล
กาย่ภาพื่บำบัด์และสหค์ลินิกเวัชิกรรมื ที่่�จะให้
บริการดู์แลด้์านสุขภาพื่เวัชิศัาสตร์การฟ้�นฟูและ
กาย่ภาพื่บำบัด์แห่งแรกในเค์ร่อออริจิ�น พื่ัฒนาที่ั�งที่่�
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อยู่่อาศััย่ สิ�งอำนวัย่ค์วัามืสะด์วัก ตลอด์จนบริการ
สุขภาพื่ ที่่�จะมืาชิ่วัย่รองรับสังค์มืผู้สูงอายุ่ หร่อ Ag-
ing Society, ธุุรกิจโลจิสติกส์ จับมื่อกับ เจด์ับเบิ�ล
ย่ดู่์ ผสานจดุ์แกรง่ด์า้นการพื่ฒันาโค์รงการและค์วัามื
เชิ่�ย่วัชิาญโลจิสติกส์ โซลูชิั�น ในการด์ำเนินธุุรกิจ
พื่ัฒนาอสังหาริมืที่รัพื่ย่์เพื่่�อการอุตสาหกรรมืพื่ร้อมื
บริการค์รบวังจร ภาย่ใต้แบรนด์์ แอลฟา (ALPHA)

มิติดำ้�นิสิ่งแว่ดำลิ้อุม

 บริษัที่ฯ สนับสนุนเล่อกใชิ้วััสด์ุที่่�เป็นมืิตรกับ 
สิ�งแวัด์ล้อมื ซึ�งเป็นหนึ�งในแนวัที่างที่่�บริษัที่ฯ 
สามืารถลด์ปรมิืาณ์การใชิพ้ื่ลงังานในองค์ก์ร และนำ
ไปสูก่ารพัื่ฒนาองค์์กรอย่า่งย่ั�งย่น่ ด์ว้ัย่การออกแบบ
อาค์ารและโค์รงการใหส้อด์ค์ลอ้งกบัสภาพื่แวัด์ลอ้มื 
โด์ย่พื่ึ�งพื่าแสงและลมืจากธุรรมืชิาติในพื่่�นท่ี่� ส่วัน
กลาง ของโค์รงการ เลอ่กใชิว้ัสัด์ทุี่ด์แที่นพื่ลงังานเพื่่�อ 
ส่งเสริมืการประหย่ัด์การใชิ้พื่ลังงานไฟฟ้า ได์้แก่ 
โค์รงการ พื่าร์ค์ ออริจิ�น พื่ญาไที่ (Park Origin  
Phayathai) พื่่�นที่่�สวันส่เข่ย่วัแนวัตั�งกว่ัา 1,800 
ตร.มื. ที่างบริษัที่มื่เป้าหมืาย่ในการออกแบบเพื่่�อจะ
ลด์ผลกระที่บต่อสิ�งแวัด์ล้อมืและสนับสนุนค์วัามื
ย่ั�งย่่นของตัวัอาค์าร ด์้วัย่แนวัค์วัามืคิ์ด์ในการ
ออกแบบโค์รงการที่่�ต้องการจะให้ โค์รงการ 
เปร่ย่บเสมื่อนภูเขาใจกลางเมื่อง ภาย่ใต้ค์อนเซปต์ 
“Nature Create Signature” เพื่ิ�มืค์วัามืใกลช้ิดิ์กบั
ธุรรมืชิาติด์้วัย่สวันสวัย่แนวัตั�ง หร่อ Vertical  
Garden 
 รวัมืถึง โค์รงการ วััน ออริจิ�น พื่ญาไที่ (One 
Origin Phayathai) ที่่�ได์ม้ืก่ารออกแบบโด์ย่ค์ำนงึถงึ
สิ�งแวัด์ล้อมืและชิุมืชิน โด์ย่เพื่ิ�มืพื่่�นที่่�ส่เข่ย่วั Green 
Façade ในแนวัตั�ง ชิ่วัย่ลด์ค์วัามืร้อนจากภาย่นอก
เข้าสู่ภาย่ในอาค์าร รวัมืถึงออกแบบพื่่�นท่ี่�ชิ่องเปิด์
ของอาค์ารให้มื่แสงธุรรมืชิาติเข้าสู่ตัวัอาค์าร ชิ่วัย่
ประหยั่ด์การใช้ิพื่ลงังานภาย่ในอาค์าร และที่่�จอด์รถ
อตัโนมืตัเิพื่่�อลด์มืลพื่ษิของพ่ื่�นที่่�จอด์รถของโค์รงการ 

เป็นมืิตรกับชิุมืชินและสิ�งแวัด์ล้อมื 
 ที่ั�งน่� บริษทัี่ฯ ย่งัด์ำเนนิการสรา้งธุรุกิจพื่ลงังาน
ที่ด์แที่น-พื่ลังงานสะอาด์ในที่่�อยู่อ่าศัยั่ โด์ย่จบัมือ่กบั 
GUNKUL เพื่่�อสร้างมืูลค์่าเพื่ิ�มื หร่อ Value Added 
ให้ที่รัพื่ย์่สินในอนาค์ต ค์วับค์ู่กับการมือบค์ุณ์ภาพื่
ชิว่ัติที่่�ด่์ในระย่ะย่าวัแก่ลกูบ้าน ด์ว้ัย่การติด์ตั�ง Solar 
Rooftop ในโค์รงการที่่�อยู่่อาศััย่ และติด์ตั�งและ
บริการสถาน่ชิาร์จรถย่นต์ไฟฟ้า ในโค์รงการ
ค์อนโด์มิืเน่ย่มื เพ่ื่�อสอด์รับเมืกะเที่รนด์์ด้์าน 
ค์วัามืย่ั�งย่่น
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ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจขัอุงอุงคำ์กร

บัรษัิัท ป้นซ์ิเมนต์ไทย่ จำากัด (มหาชน)

 การเปล่�ย่นแปลงที่างเศัรษฐกิจ สังค์มื และ 
สิ�งแวัด์ล้อมืที่่�เกิด์ขึ�นในปัจจุบัน ที่ั�งจากพื่ฤติกรรมื 
ผู้บริโภค์ นวััตกรรมืด์้านการส่�อสารและเที่ค์โนโลย่่ 
ผลกระที่บจากการเปล่�ย่นแปลงสภาพื่ภูมืิอากาศั 
อาทิี่ วัิกฤตการณ์์น�ำ การสูญเส่ย่ค์วัามืหลากหลาย่
ที่างชิว่ัภาพื่ รวัมืถงึการแพื่ร่ระบาด์ของโรค์อุบตัใิหมื่
อย่่างโค์วัิด์ 19 ซึ�งเป็นค์วัามืที่้าที่าย่และมื่นัย่สำค์ัญ
ตอ่การปรับตวััที่างธุรุกิจ เอสซจ่จึ่งให้ค์วัามืสำคั์ญกบั
การพัื่ฒนาคุ์ณ์ภาพื่การด์ำเนินงานในทุี่กมิืติ ตั�งแต่
การพัื่ฒนาสินค้์าและบริการที่่�ตอบโจที่ย์่ค์วัามื
ต้องการของสังค์มื การด์ูแลการด์ำเนินงานโด์ย่ 

เอุสซีจี พร้อุมรับม่อุท่กว่ิกฤต 
แลิะไม่หย่ดำที่จะห�โอุก�สในิตลิ�ดำใหม่ 

เพ่่อุก้�ว่ขั้�มคำว่�มท้�ท�ยแลิะเติบโตอุย่�งยั่งย่นิ

ค์ำนึงถึงสิ�งแวัด์ล้อมื สังค์มื และบรรษัที่ 
ภิบาล เพื่่�อย่กระดั์บค์ุณ์ภาพื่สังค์มืและ 
สิ� งแวัด์ล้อมื สร้างค์วัามืก้าวัหน้าที่าง
เศัรษฐกจิค์วับค์ูไ่ปกับการเตบิโตของธุรุกจิที่่�
ย่ั�งย่่น
     ปจัจบุนัเอสซ่จ่ประกอบด์ว้ัย่ 3 กลุ่มืธุรุกจิ
หลัก ได้์แก่ ธุุรกิจซ่เมืนต์และผลิตภัณ์ฑ์์
ก่อสร้าง ธุุรกิจเค์มืิค์อลส์  และธุุรกิจ 
แพื่ค์เกจจิ�ง (เอสซ่จ่พื่่) ซึ�งทุี่กธุุรกิจต่าง 

เร่งปรับตัวัเพื่่�อสร้างการเติบโตอย่่างย่ั�งย่่น
 1.	 ธุุรกิจัซึ่ีเมีนัต์และผลิตภัณฑ์์ก่อสืร้าง	 
มืุ่งย่กระดั์บมืาตรฐานการก่อสร้างและที่่�อยู่่อาศััย่
แบบค์รบวังจร โด์ย่พัื่ฒนาสินค์้า บริการ โซลูชิัน  
ชิ่องที่างจัด์จำหน่าย่ และการสร้างค์วัามืสัมืพื่ันธุ์กับ
ลกูค้์า เพ่ื่�อรองรับพื่ฤตกิรรมืการซ่�อขาย่ผ่านช่ิองที่าง
ออนไลน์ของลูกค์้าท่ี่�ขย่าย่ตัวัเพื่ิ�มืมืากขึ�น รวัมืถึง
พื่ัฒนาสินค์้า บริการ และโซลูชิันใหมื่ ๆ ที่่�สามืารถ
ตอบสนองค์วัามืต้องการที่่�เปล่�ย่นไปของลูกค์้าและ
สอด์ค์ล้องกับสถานการณ์์ตลาด์
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	 2.	ธุุรกิจัเค์มีิค์อลสื์	มืุ่งพื่ัฒนานวััตกรรมืสินค์้า
มืลูค์า่เพื่ิ�มืสงู โซลูชัินที่่�ตอบโจที่ย์่ New Normal และ
การเข้าสู่ธุุรกิจด์้านเศัรษฐกิจหมุืนเว่ัย่น ตลอด์จน
การพื่ัฒนาและใชิ้เที่ค์โนโลย่่ด์ิจิที่ัลในการบริหาร
จดั์การตลอด์ที่ั�งหว่ังโซอ่ปุที่าน เพื่ิ�มืขด่์ค์วัามืสามืารถ
ในการแข่งขันอย่่างเต็มืประสิที่ธุิภาพื่ และการ
ด์ำเนินธุุรกิจได์้อย่่างต่อเน่�อง 

 3.	ธุุรกิจัแพื่ค์เกจัจัิ�ง	(เอสืซึ่ีจัีพื่ี) มืุ่งสร้างสรรค์์
โซลูชิันด์้านบรรจุภัณ์ฑ์์ใหมื่ ๆ เพื่่�อตอบสนองค์วัามื
ต้องการของผู้บริโภค์ท่ี่�เปล่�ย่นแปลงไป การบริหาร
ห่วังโซ่อุปที่านให้สามืารถด์ำเนินธุุรกิจได์้อย่่าง 
ต่อเน่�อง เพื่่�อเดิ์นหน้าสู่การเป็นผู้นำด้์านโซลูชิัน
บรรจุภัณ์ฑ์์แบบค์รบวังจรในภูมืิภาค์ 

มิติดำ้�นิเศรษฐกิจ

กลิย่ทธุ์ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจอุย่�งยั่งย่นิ

 ทีุ่กธุุรกิจของเอสซ่จ่มืุ่งมืั�นสร้างสรรค์์นวััตกรรมืสินค์้า บริการ และโซลูชิันที่่�ตอบโจที่ย่์ค์วัามืต้องการที่่�
หลากหลาย่ของลูกค้์า ค์วับค์ู่ไปกับการดู์แลสังค์มื และสิ�งแวัด์ล้อมื โด์ย่การขับเค์ล่�อนธุุรกิจด้์วัย่กลยุ่ที่ธุ์ 
การพื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่นที่ั�ง 3 มืิติ ได์้แก่

 ด้านัเศรษฐกิจั - สืร้างค์ุณค์่าโดยเป้าหมีาย
สืูงสืุดไม่ีใชิ่เพื่ียงแค่์การทำกำไร	 แต่เป็นัการสืร้าง
ประโยชินั์ร่วัมีกันัของทุกฝุ่�ายที�เกี�ยวัข้อง ในโลกที่่�
นวััตกรรมืเที่ค์โนโลย่่พื่ัฒนาไปอย่่างรวัด์เร็วั เอสซ่จ่
พื่ร้อมืปรับตัวัให้ที่ันต่อค์วัามืก้าวัหน้าของโลก ด์้วัย่
การนำเที่ค์โนโลย่่ด์ิจิที่ัลมืาใชิ้ตลอด์ห่วังโซ่อุปที่าน 
การลงทีุ่นในการวัิจัย่และพื่ัฒนานวััตกรรมืสร้าง
โมืเด์ลธุุรกิจใหมื่ ๆ พื่ัฒนากระบวันการสร้าง
นวัตักรรมืด์ว้ัย่แนวัค์ดิ์ Innovation Management 
System สร้างค์วัามืร่วัมืมื่อกับหน่วัย่งานภาย่นอก 
เพื่่�อเปิด์รับและเร่งกระบวันการพัื่ฒนานวัตักรรมื อก่
ที่ั�งย่ังขย่าย่การลงทีุ่นในสตาร์ที่อัพื่ในระด์ับโลกเพื่่�อ
นำค์วัามืรูม้ืาตอ่ย่อด์ ขย่าย่โอกาสที่างธุรุกจิและสรา้ง
สินค้์าและบริการที่่�ชิ่วัย่พื่ัฒนาค์ุณ์ภาพื่ช่ิวัิตให้กับ
ผู้ค์น  อ่กประเด์็นสำค์ัญค์่อการบริหารค์วัามืเส่�ย่ง
อย่่างมื่ประสิที่ธุิภาพื่ เพื่่�อให้บรรลุเป้าหมืาย่ที่าง
ธุรุกจิและสรา้งค์ณุ์ค์า่เพื่ิ�มืใหแ้กผู่ม้ืส่ว่ันได์เ้สย่่ตา่ง ๆ  

มื่การจัด์กลุ่มืและแบ่งระดั์บของค์วัามืเส่�ย่งเพื่่�อ
กำหนด์ที่ิศัที่างการบริหารค์วัามืเส่�ย่ง โด์ย่ให้ค์วัามื
สำค์ัญสูงสุด์กับค์วัามืเส่�ย่งด้์านค์วัามืปลอด์ภัย่ 
สุขภาพื่ และสิ�งแวัด์ล้อมื ค์วัามืเส่�ย่งด์้านการปฏิบัติ
ตามืกฎระเบย่่บ และค์วัามืเส่�ย่งด์า้นชิ่�อเส่ย่ง รวัมืถงึ
การร่วัมืมื่อกันพัื่ฒนาศัักย่ภาพื่ด์้านการด์ำเนินงาน
ของค์ู่ธุุรกิจและค์ู่ค้์าในห่วังโซ่อุปที่านตั�งแต่ผู้ผลิต  
ผู้ให้บริการ ผู้ขนส่ง และผู้จัด์จำหน่าย่ เพื่่�อลด์ค์วัามื
เส่�ย่งท่ี่�อาจเกดิ์จากการหย่ดุ์ชิะงกัในการด์ำเนนิธุรุกจิ
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มิติดำ้�นิสังคำม

	 ดา้นัสัืงค์มี	-	ดำเนันิัธุรุกจิัอยา่งมีคี์ณุธุรรมี	และ
ถุือมีั�นัในัค์วัามีรับัผิดชิอบัต่อสืังค์มี เอสซ่จ่ถ่อวั่า
พื่นักงานค์อ่ที่รพัื่ย่ากรที่่�มืค่์ณุ์ค์า่ที่่�สดุ์ขององค์ก์ร จงึ
มุ่ืงเน้นให้ค์วัามืสำคั์ญกับการดู์แลให้พื่นักงานมื่
ค์ณุ์ภาพื่ชิวิ่ัตที่่�ด์แ่ละปฏบิตัติอ่พื่นกังานโด์ย่ค์ำนงึถงึ
สิที่ธุิมืนุษย่ชิน ตลอด์จนมืุ่งพื่ัฒนาศัักย่ภาพื่ของ
พื่นักงานตั�งแต่โค์รงสร้างการเร่ย่นรู้และระบบการ
บริหารจัด์การอย่่างต่อเน่�องเพื่่�อสร้างโอกาสในการ
เติบโตแกพ่ื่นกังานและรองรบัการขย่าย่ตวััที่างธุรุกจิ  
นอกจากการพื่ัฒนาบุค์ลากรในองค์์กรแล้วั เอสซ่จ่

ย่งัขย่าย่ผลไปสู่การพัื่ฒนาศักัย่ภาพื่ของค์นในสังค์มื
เพื่่�อให้พื่ึ�งพื่าตนเองได์้อย่่างย่ั�งย่่น โด์ย่สร้างการมื่
ส่วันร่วัมืของทีุ่กฝ่่าย่เริ�มืจากพื่นักงานของเอสซ่จ่ 
ภาค์รฐั และภาค์ประชิาชิน นำค์วัามืรู้ค์วัามืเชิ่�ย่วัชิาญ
ด์้านการบริหารจัด์การ การพื่ัฒนาและนวััตกรรมื 
เพ่ื่�อถ่าย่ที่อด์เป็นองค์์ค์วัามืรู้ให้สังค์มืและชุิมืชินได้์
ใชิ้เป็นแนวัที่างในการแก้ไขปัญหาและพื่ัฒนาต่อย่
อด์ ชิ่วัย่สร้างชิุมืชินต้นแบบที่่�มื่คุ์ณ์ภาพื่ชิ่วัิตที่่�ด่์ขึ�น 
ประสบค์วัามืสำเรจ็ในการพื่ฒันาและแกป้ญัหาด์ว้ัย่
ตนเอง ให้เกิด์แรงบันด์าลใจและเป็นแบบอย่่าง 
ให้เกิด์การขย่าย่ผลค์วัามืสำเร็จไปสู่ชิุมืชินอ่�น ๆ  
ในวังกวั้าง
 เอสซ่จ่มืุ่งด์ำเนินธุุรกิจบนหลักของการสร้าง
สมืดุ์ลด้์านเศัรษฐกิจ สงัค์มื และสิ�งแวัด์ล้อมื มืาอย่า่ง
ต่อเน่�อง เพ่ื่�อตอบสนองรูปแบบการด์ำเนินชิ่วัิตท่ี่�
เปล่�ย่นแปลงไป ย่กระด์ับค์ุณ์ภาพื่ชิ่วัิตผู้ค์น พื่ัฒนา
สังค์มืให้มื่ค์ุณ์ภาพื่ และด์ูแลรักษาสิ�งแวัด์ล้อมือย่่าง
ย่ั�งย่่นต่อไปในอนาค์ต

มิติดำ้�นิสิ่งแว่ดำลิ้อุม

	 ด้ านัสืิ� งแวัดล้อมี 	 - 	 มีุ่ งมีั� นัดู แล รักษา 
สืิ�งแวัดล้อมี	 และการอนัุรักษ์ทรัพื่ยากรธุรรมีชิาติ 
การใช้ิทรัพื่ยากรอย่างรู้คุ์ณค์่า	 และรักษาสืมีดุล
ของระบับันัิเวัศ ผลกระที่บจากปัญหาโลกร้อนและ
การเปล่�ย่นแปลงสภาพื่ภูมืิอากาศัที่่�รุนแรงมืากขึ�น 
เอสซจ่จ่งึตั�งเปา้หมืาย่ลด์การปลอ่ย่กา๊ซเรอ่นกระจก
เพื่่�อสนับสนุนการค์วับค์ุมือุณ์หภูมืิเฉล่�ย่ของโลกไมื่
ให้สูงขึ�นเกิน 1.5 องศัาเซลเซ่ย่สตามืค์วัามืตกลง
ปาร่ส (Paris Agreement) มืุ่งสู่การเป็นองค์์กรที่่�

ปล่อย่ค์าร์บอนสุที่ธุิเป็นศัูนย่์ในปี 2593 โด์ย่กำกับ
ด์ูแลและด์ำเนินการอย่่างจริงจังและต่อเน่�องตามื
แนวัที่างสากลในทีุ่กหน่วัย่ธุุรกิจและตลอด์ห่วังโซ่
ค์ุณ์ค์่า จัด์ที่ำกลยุ่ที่ธุ์เพ่ื่�อด์ูแลสิ�งแวัด์ล้อมืที่ั�งระบบ 
ได์้แก่ การเพื่ิ�มืสัด์ส่วันการใช้ิเชิ่�อเพื่ลิงชิ่วัมืวัลและ
แหล่งพื่ลังงานสะอาด์ที่ด์แที่นเชิ่�อเพื่ลิงฟอสซิล  
การปรับปรุงหร่อปรับเปล่�ย่นกระบวันการและ
อุปกรณ์์ให้มื่ประสิที่ธุิภาพื่การใชิ้พื่ลังงานสูงขึ�น  
การวัิจัย่และพื่ัฒนาเที่ค์โนโลย่่ พื่ัฒนาสินค์้า บริการ 
และโซลูชิันที่่�ลด์การปล่อย่ก๊าซเร่อนกระจก รวัมืไป
ถึงการปลูกและฟ้�นฟูพื่่�นที่่�ป่าให้มื่ค์วัามืหลากหลาย่
ที่างชิว่ัภาพื่และเปน็แหลง่ด์ดู์ซบัค์ารบ์อนได์ออกไซด์์ 
และการจัด์กิจกรรมืสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์
พื่ลังงานและการรบัมือ่กบัการเปล่�ย่นแปลงสภาพื่ภมูืิ
อากาศัใหแ้กพ่ื่นกังาน ค์ูธุ่รุกจิ และผูเ้ก่�ย่วัขอ้งตา่ง ๆ
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กลุ่มบัรษัิัท แซ์ง-โกแบั็ง ประเทศไทย่

 กลุ่มืบริษัที่ แซง-โกแบ็ง ประเที่ศัไที่ย่ มืุ่งมืั�นที่่�
จะสร้างค์วัามืย่ั�งย่่นให้กับอุตสาหกรรมืการก่อสร้าง
ภาย่ใต้หลักเศัรษฐกิจหมืุนเวั่ย่น ค์วับค์ู่ไปกับการ
เติบโตที่างธุุรกิจที่่�ต้องสอด์ค์ล้องกับเจตจำนงค์์ใน
การด์ำเนินธุุรกิจของบริษัที่ที่่�วั่า “MAKING	 THE	
WORLD	A	BETTER	HOME”	
 กลุม่ืบริษทัี่แซง-โกแบ็ง วัางกลยุ่ที่ธ์ุให้สอด์ค์ล้อง
กบัการเปล่�ย่นแปลงของโลกอยู่เ่สมือ ด์ว้ัย่ค์วัามืตั�งใจ
อันแน่วัแน่ที่่�จะย่กระด์ับอุตสาหกรรมืการก่อสร้างสู่
ค์วัามืย่ั�งย่่น เราจึงเด์ินหน้าขับเค์ล่�อนการด์ำเนิน

ธุุรกิจอย่่างบูรณ์าการ โด์ย่ให้ค์วัามืสำค์ัญกับ 
การบริหารจัด์การค์วัามืย่ั�งย่่นในหลากหลาย่มืิติ 

มิติดำ้�นิเศรษฐกิจ

การบัริหารงานัอย่างยืดหยุ่นั
 กลุ่มืบริษัที่ม่ืการบริหารงานกลุ่มืวััสด์ุก่อสร้าง
แบบภูมืิภาค์ที่ำให้เกิด์ค์วัามืค์ล่องตัวัในการตอบ
สนองค์วัามืต้องการในแต่ละพื่่�นที่่� และการบริหาร
ง าน ในกลุ่ มืที่่� เ หล่ อแบบรวัมื ศูัน ย์่ที่่� มืุ่ ง เ น้ น
ประสทิี่ธุภิาพื่ในการใชิง้านวัจิยั่เพื่่�อสรา้งนวัตักรรมืที่่�
ใชิ้งานที่ั�วัโลก

ผลิตสืินัค์้ าบัริการ ที� ตอบัสืนัองโลกที� กำลั ง
เปลี�ยนัแปลงด้วัยอัตราเร่ง
 ค้์นค์วัา้วิัจยั่และพื่ฒันาสินค์า้และบริการที่่�ตอบ
สนองค์วัามืต้องการของลูกค้์าอย่่างค์รบถ้วัน  
ผ่านนวััตกรรมืใหม่ื ๆ ด์้านการก่อสร้างและขนส่ง 
เชิ่น การก่อสร้างท่ี่�ใชิ้โค์รงสร้างน�ำหนักเบา หร่อ 
การใชิ้ Prefabrication
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Digital	Innovation	และ	Digital	Connect
 ใชิ้ Digital ในการปรับปรุงประสิที่ธุิภาพื่ของ
ห่วังโซ่อุปที่าน (Supply Chain) เพื่่�อลด์ต้นทีุ่น ร่วัมื
ถึงการสร้างประสบการณ์์ใหม่ื ๆ ให้กับลูกค์้าด์้วัย่
ปัญญาประด์ิษฐ์

ค์วัามีเป็นัเลิศด้านัการผลิต
 ปรับปรุงระบบผลิตให้เป็นรุ่น 4.0 (Industrial 
4.0) เพื่ิ�มืประสิที่ธุิภาพื่ ลด์ของเส่ย่ ปรับวััฒนธุรรมื
การที่ำงาน และมืก่ารปรับใช้ิ  Digital Technology 

การจััดการทรัพื่ยากรการเงินัแบับักลุ่มีอย่างมีี
ประสืิทธุิภาพื่
 การบรหิารการลงที่นุที่่�เนน้ที่ั�งผลตอบแที่น หรอ่
การเตบิโต เพื่่�อสรา้งสมืด์ลุที่างการเงนิที่ั�งค์วัามืค์ลอ่ง
ตัวัในการรองรับค์วัามืเส่�ย่ง และการสร้างผล
ตอบแที่นให้ผู้ถ่อหุ้น

มิติดำ้�นิสังคำม

การมีุ่งเนั้นัพื่ัฒนัาทรัพื่ยากรมีนัุษย์
 เรากำหนด์นโย่บาย่ที่่�ชิัด์เจนในการด์ูแล
พื่ นักงานใน ทุี่กด์้ าน  ที่ั� ง ก าร พัื่ฒนาค์วัามืรู ้ 
ค์่าตอบแที่น และสภาพื่การที่ำงาน รวัมืถึงการส่ง
เสริมืค์วัามืเที่่าเที่่ย่มืที่างเพื่ศั ศัาสนา เชิ่�อชิาติ และ
ค์วัามืหลากหลาย่ด้์านวัฒันธุรรมื อนันำไปสูก่ารสร้าง 
Happy Workplace ให้กับพื่นักงานทุี่กค์น 
อย่่างย่ั�งย่่น 

นัโยบัายสืุขภาพื่และค์วัามีปลอดภัย
 สถานท่ี่�ที่ำงานท่ี่�ปลอด์ภยั่ถ่อเปน็นโย่บาย่สำค์ญั
ของกลุ่มืที่่�ดู์แลที่ั�งพื่นักงานและผู้ที่่�เก่�ย่วัข้อง
ที่ั�งหมืด์ของกลุ่มื 

การฝุ่ึกอบัรมีเพื่ื�อยกระดับัฝุ่ีมีือชิ่าง
 จัด์ให้มื่การฝึ่กอบรมืช่ิางก่อสร้างท่ี่�ศูันย์่ฝึ่ก
อบรมืของบริษทัี่ และการที่ำวิัด่์ที่ศััน์ที่างช่ิองที่าง 
Social Media ต่าง ๆ อย่่างสมื�ำเสมือ

กิจักรรมีเพื่ื�อสืังค์มีโดยมีูลนัิธุิ	แซึ่ง-โกแบั็ง
 ส่งเสรมิืใหพ้ื่นกังานได้์มืส่ว่ันรว่ัมืในการให้ค์วัามื
ชิ่วัย่เหล่อชิุมืชิน เชิ่น การพื่ัฒนาโรงเร่ย่นวััด์เขารวัก 
จังหวััด์พื่ิจิตร การมือบกระจกป้องกันการแพื่ร่
ระบาด์ของโค์วิัด์-19 ให้กับโรงพื่ย่าบาลศัิริราชิ 
เป็นต้น
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มิติดำ้�นิสิ่งแว่ดำลิ้อุม

นัโยบัายค์วัามีมีุ่งมีั�นัที�จัะเป็นักลางทางค์าร์บัอนั
ในัปี	พื่.ศ.	2593
 ปรับปรุงกระบวันการผลิตเพื่่�อลด์ค์าร์บอน  
จากทัี่�งการลด์การใชิ้พื่ลังงาน และเปล่�ย่นไปใชิ้
พื่ลังงานสะอาด์ การนำ Machine Learning มืาใชิ้
เพื่่�อวัิเค์ราะห์ข้อมืูล ตลอด์จนการวิัจัย่เพื่่�อปรับปรุง
สูตรในการผลิต เพื่่�อให้ใชิ้วััสดุ์ที่่�มื่ค่์าค์าร์บอนต�ำ  
โด์ย่กำหนด์ให้มื่แผนงานและตัวัวััด์ที่่�ชิัด์เจนในทีุ่ก 
Milestone

นัโยบัายด้านัสืิ�งแวัดล้อมีอื�นั	ๆ
 นโย่บาย่ในการบริหารจัด์การน�ำเพื่่�อลด์การใชิ้ 
และการปล่อย่น�ำเส่ย่จากระบบผลิต และการใช้ิ
ที่รัพื่ย่ากรธุรรมืชิาติ นโย่บาย่ในการลด์การใช้ิวัสัด์ทุี่่�
ไมื่สามืารถย่่อย่สลาย่ได์้ และการนำผลิตภัณ์ฑ์์กลับ
มืาใชิ้งานใหมื่อ่กค์รั�ง ซึ�งกำหนด์เป็นเป้าหมืาย่และ
การวัดั์ผลในโค์รงการที่่�จะม่ืการวัดั์ผลและส่งราย่งาน
อย่่างสมื�ำเสมือ ร่วัมืกับพัื่นธุมิืตรในประเที่ศัเพื่่�อ 
ที่ำกิจกรรมืด์้านสิ�งแวัด์ล้อมื



กลุ่ม่อุติสั�หกรรม่
ทร่พยุ�กร 
Resources Industry
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บัรษัิัท บัางจาก ค์อรป์อเรชั�น จำากัด (มหาชน)

 บริษัที่ บางจาก ค์อร์ปอเรชิั�น จำกัด์ (มืหาชิน) 
หนึ�งในบริษัที่พื่ลังงานไที่ย่ท่ี่�ด์ำเนินงานเค์่ย่งค์ู่กับ 
การด์ูแลสิ�งแวัด์ล้อมืและสังค์มืมืาตลอด์ระย่ะเวัลา
เกอ่บ 40 ป ีด์ว้ัย่วัฒันธุรรมืองค์ก์ร พื่ฒันานวัตักรรมื
ธุุรกิจอย่่างย่ั�งย่่นไปกับสิ�งแวัด์ล้อมืและสังค์มื เป็น 
กลุ่มืธุุรกิจผู้นำการเปล่�ย่นผ่านด์้านพื่ลังงาน โด์ย่มื่
ธุุรกิจค์รบวังจรตั�งแต่สำรวัจและผลิตปิโตรเล่ย่มื  
ธุุรกิจโรงกลั�นและการค์้าน�ำมืัน ธุุรกิจการตลาด์ 
ธุุรกิจพื่ลังงานไฟฟ้าส่เข่ย่วั (โด์ย่บมืจ. บ่ซ่พื่่จ่) ธุุรกิจ
ผลิตภัณ์ฑ์์ชิ่วัภาพื่ (โด์ย่บมืจ. บ่บ่จ่ไอ) และมื่สถาบัน
นวัตักรรมืและบ่มืเพื่าะธุรุกิจ (Bangchak Initiative 
and Innovation Center : BiiC) เป็นผู้ลงทุี่น  

Corporate Venture Capital เน้นการลงทีุ่นใน
ธุุรกิจใหมื่ที่ั�งในและต่างประเที่ศั พื่ร้อมืที่ั�งชิ่วัย่สร้าง
ระบบนิเวัศัสำหรับนวััตกรรมืส่เข่ย่วั ส่งเสริมืและ
ผลักด์ันนวััตกรรมืที่่�สนับสนุนการพื่ัฒนาพื่ลังงาน 
ส่เข่ย่วัและผลิตภัณ์ฑ์์ชิ่วัภาพื่

กลิย่ทธุ์ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจอุย่�งยั่งย่นิ
 ด้์วัย่วัิสัย่ที่ัศัน์สู่การเป็นัผู้นัำด้านัการเปลี�ยนั
ผา่นัด้านัพื่ลังงานั	(Energy	Transition)	ในป ีพื่.ศั. 
2564  บางจากฯ ได์้กำหนด์ภารกิจเพื่่�อสร้างค์วัามื
เข้มืแข็งสู่การก้าวัเป็นองค์์กร 100	 ปีที�ยั�งยืนั	
(บัางจัาก	 100x)	 โด์ย่กำหนด์กลยุ่ที่ธ์ุการเติบโต
อย่่างย่ั�งย่่น ด์้วัย่การปรับพื่อร์ตการลงทีุ่นธุุรกิจมืุ่งสู่
พื่ลังงานส่เข่ย่วั ลด์การพื่ึ�งพื่าจากแหล่งพื่ลังงาน
ฟอสซลิ มืาเปน็การศักึษาวัจิยั่ พื่ฒันา และรว่ัมืลงที่นุ
จากแหล่งพื่ลังงานส่เข่ย่วัหร่อพื่ลังงานสะอาด์ 

รวัมืถึงผลิตภัณ์ฑ์์ชิ่วัภาพื่เพื่ิ�มืมืากขึ�น ตอบรับต่อ 
เมืกะเที่รนด์์โลก ลด์ผลกระที่บต่อสิ�งแวัด์ล้อมืของ
โลกในระย่ะย่าวั และเพื่ิ�มืสัด์ส่วันราย่ได้์จากธุุรกิจ
พื่ลังงานส่เข่ย่วั เพื่่�อให้บางจากฯ เป็นองค์์กรที่่�ย่ังค์ง
ด์ำเนินธุุรกิจร่วัมืกับสังค์มืโลกได์้อย่่างย่ั�งย่่น 
 ปัจจุบัน บางจากฯ ด์ำเนินธุุรกิจด์้วัย่กลยุ่ที่ธุ์ 
ด์้านค์วัามืย่ั�งย่่น “4	 Green	 Sustainability	 
Strategy”	ประกอบด์้วัย่ 1)	 Green	 Business	 
มืุง่เนน้การลงที่นุในธุรุกจิด์า้นพื่ลงังานและนวัตักรรมื
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สเ่ขย่่วั 2)	Green	Production มืุง่เน้นการย่กระดั์บ
การผลิตที่่�ปลอด์ภัย่และเป็นมืิตรต่อสิ�งแวัด์ล้อมื  
3)	Green	Experience มืุง่สรา้งสรรค์ป์ระสบการณ์์
และนวััตกรรมืสเ่ขย่่วัผา่นสนิค์า้และบรกิารในสถาน่
บริการน�ำมืันบางจาก 4)	Green	Society มื่ส่วัน
ร่วัมืพัื่ฒนาชิ่วิัตค์วัามืเป็นอยู่่ให้ด์่ขึ�นของสังค์มืไที่ย่ 

ซึ� งกลยุ่ที่ธุ์น่�สอด์ค์ล้องกับกลยุ่ที่ธุ์หลักองค์์กร 
นโย่บาย่การพื่ัฒนาธุุรกิจอย่่างย่ั�งย่่นไปกับสังค์มื 
และสิ�งแวัด์ล้อมื (Sustainability Policy) รวัมืถึง
บูรณ์าการเป้าหมืาย่การพื่ัฒนาที่่�ย่ั�งย่่น (SDGs) โด์ย่
มืต่วััอย่า่งค์วัามืสำเร็จในการตอบสนองที่่�แตกต่างกัน
ในแต่ละมืิติค์วัามืย่ั�งย่่น (ESG) ด์ังต่อไปน่�

มิติดำ้�นิเศรษฐกิจ

 บางจากฯ มืุ่งเน้นการเติบโตของธุุรกิจพื่ลังงาน
ส่เข่ย่วัและผลิตภัณ์ฑ์์ชิ่วัภาพื่ โด์ย่ล่าสุด์ได้์เปิด์ตัวั 
Start up โค์รงการ Winnonie (วิัน No หน่�) ที่่�คิ์ด์ค์น้
โด์ย่พื่นักงานของบางจากฯ ต่อย่อด์นำนวััตกรรมื
พื่ลังงานส่ เข่ย่วัย่กระดั์บค์ุณ์ภาพื่ชิ่ วิัตผู้ ขับข่�
จักรย่านย่นต์  โด์ย่เป็นการนำเที่ค์โนโลย่่รถ
จักรย่านย่นต์ไฟฟ้ามืาให้บริการในรูปแบบการเชิ่า 
พื่ร้อมืกับการเปล่�ย่นแบตเตอร่�แบบ Swapping ใน
สถาน่บริการน�ำมืันบางจาก ร่วัมืลด์ปัญหามืลภาวัะ
ของโลก

      ด์้วัย่เจตนารมืณ์์ที่่�จะส่งเสริมืให้บางจากฯ เป็น
องค์์กรที่่�ด์ำเนินธุุรกิจภาย่ใต้หลักการกำกับดู์แล
กิจการที่่�ด์่ ได์้จัด์ที่ำนโย่บาย่การกำกับด์ูแลกิจการที่่�
ด์ ่โด์ย่มืุง่สรา้งค์วัามืรูค้์วัามืเขา้ใจ และสรา้งจติสำนกึ
ในการนำหลักการกำกับด์ูแลกิจการที่่�ด์่จนเกิด์เป็น
วััฒนธุรรมืองค์์กร อ่กที่ั�งพื่ัฒนาการระบบการกำกับ
ด์ูแลกิจการที่่�ด์่ต่อเน่�อง จนได์้รับรางวััลด์้านการ
กำกบัด์แูลกจิการที่่�ด่์ที่ั�งในและตา่งประเที่ศั นอกจาก
น่� ย่ังเป็นองค์์กรที่่�ผ่านการรับรองเป็นสมืาชิิกใน
โค์รงการแนวัร่วัมืปฏิบัติของภาค์เอกชินไที่ย่ในการ
ต่อต้านการทีุ่จริต (Collective Action Coalition 
Against Corruption: CAC) จากการด์ำเนินธุุรกิจ
ด์้วัย่ค์วัามืโปร่งใสอย่่างต่อเน่�อง พื่ร้อมืที่ั�งให้ค์วัามื
สำค์ัญด์้านสิที่ธุิมืนุษย่ชิน และ ได์้เข้าร่วัมืเป็นภาค์่
ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชิาชิาติ (United  
Nations Global Compact - UNGC) ตั�งแต่ป ี2554 
โด์ย่ย่ึด์มืั�นต่อหลักการขององค์์กรสากลด์้าน 
สิที่ธิุมืนุษย่ชินอย่่างเค์ร่งค์รัด์และที่ำการประเมิืน
สิที่ธิุมืนุษย่ชินค์รอบค์ลุมืผู้มื่ส่วันได้์ส่วันเส่ย่ทุี่กกลุ่มื
อย่่างรอบด์้าน
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มิติดำ้�นิสังคำม
 บางจากฯ ใหค้์วัามืสำคั์ญกับการอ่านออกเข่ย่น
ได์้ของเย่าวัชิน เป้าหมืาย่ที่่�นักเร่ย่นชิั�น ป.1 ภาย่ใต้
โค์รงการ “อ่านัเขียนัเรียนัสืนุัก	 ปั�นัเด็กจิั�วั	 
เป็นัเด็กแจั๋วั” โด์ย่มืูลนิธุิใบไมื้ปันสุข และได์้รับ
รางวััลชินะเลิศั Asia Responsible Enterprise 
Awards (AREA) 2021 ประเภที่ Investment in 
People 
 ในส่วันของการดู์แลชุิมืชินรอบสถานประกอบ
การ บางจากฯ สำรวัจค์วัามืต้องการของชิุมืชินเป็น
ประจำทีุ่กปี เพื่่�อนำมืาวัางแผนในการตอบสนองให้
เปน็ไปตามืค์วัามืต้องการและค์วัามืค์าด์หวังั ให้ค์วัามื
สำคั์ญต่อการด์ูแลค์ุณ์ภาพื่ชิ่วัิตของชิุมืชิน โด์ย่มื่
กิจกรรมืชิุมืชินค์รอบค์ลุมื 8 ด์้าน ได์้แก่ ค์วัามื
ปลอด์ภัย่ การศัึกษา ก่ฬา ค์ุณ์ภาพื่ชิ่วัิต สิ�งแวัด์ล้อมื 

เสริมืสร้างค์วัามืสัมืพื่ันธ์ุและการอนุรักษ์วััฒนธุรรมื
ประเพื่ณ์่ ด์้านเศัรษฐกิจ และสาธุารณ์ประโย่ชิน์
 นอกจากน่� บางจากฯ ให้ค์วัามืสำคั์ญและ
สนับสนุนหลักการเสริมืสร้างศัักย่ภาพื่และพื่ลังของ
ผู้หญิง (WEPs) สร้างการมื่ส่วันร่วัมืเพื่่�อค์วัามื 
เที่่าเที่่ย่มืและที่ั�วัถึง

มิติดำ้�นิสิ่งแว่ดำลิ้อุม

 ด้์วัย่เป้าหมืาย่ปล่อย่ก๊าซค์าร์บอนเป็นศูันย์่ 
(Carbon Neutral) ในปี ค์.ศั. 2030 และปล่อย่ก๊าซ
เร่อนกระจกเป็นศัูนย่์ (Zero GHG Emission) ในปี 
ค์.ศั. 2050 บางจากฯ มื่การเพื่ิ�มืสัด์ส่วันธุุรกิจส่เข่ย่วั
อย่า่งต่อเน่�องเพื่่�อลด์การปล่อย่ค์าร์บอน เน้นกลยุ่ที่ธุ์ 
Green Production ย่กระด์ับการผลิตที่่�ปลอด์ภัย่
และ เ ป็น มิืตร ต่อสิ� ง แวัด์ ล้อมื ด์้ วัย่การ เ พิื่� มื
ประสิที่ธิุภาพื่การใช้ิพื่ลังงาน (Energy Efficiency 
Improvement) การนำแนวัค์ดิ์ Decarbonisation 
แนวัค์ิด์ด์้าน Circularity ตลอด์จนการพื่ัฒนา

ผลิ ต ภัณ์ฑ์์ ให ม่ืที่่� ต อบสนอง ต่อการลด์ก๊ า ซ 
เร่อนกระจก Low Carbon Products เข้าร่วัมืเป็น
ภาค์่เค์ร่อข่าย่เที่ค์โนโลย่่ชิ่วัภาพื่แห่งอนาค์ต Syn 
Bio Consortium และที่่�สำค์ัญค์่อ เป็นแกนหลักใน 
การกอ่ตั�ง Carbon Markets Club รว่ัมืกบัพื่นัธุมืติร 
11 องค์์กรขึ�นในปี 2564 เพื่่�อส่งเสริมืการซ่�อขาย่
ค์าร์บอนเค์รดิ์ต และแสด์งเจตนารมืณ์ก์ารขบัเค์ล่�อน
องค์์กรที่่�มื่การด์ำเนินธุุรกิจค์าร์บอนต�ำ 
 ที่ั�งน่� บางจากฯ ได์รั้บการจดั์อนัดั์บองค์ก์รย่ั�งย่น่
ของ DJSI Sustainability Award 2021 ระดั์บ 
Bronze Class และเปน็ 1 ใน 14 องค์ก์รที่่�ได์ร้บัการ
จดั์อนัด์บัรางวัลัธุรุกจิค์ารบ์อนต�ำและย่ั�งย่่น ประเภที่
ย่อด์เย่่�ย่มื จากการประเมืินผลขององค์์การบริหาร
จดั์การก๊าซเรอ่นกระจก (อบก.) พื่รอ้มืภารกิจสำคั์ญ
ย่ิ�งในการรว่ัมืด์แูลอณุ์หภมูืขิองโลก การลด์กา๊ซเรอ่น
กระจก และสร้างการเติบโตให้กับเศัรษฐกิจของ
ประเที่ศั
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ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจขัอุงอุงคำ์กร

บัรษัิัท เชฟรอนประเทศไทย่สำารวจและผู้ลิต จำากัด

 เชิฟรอนเป็นบริษัที่พื่ลังงาน ที่่�มื่บที่บาที่สำค์ัญ
ในการบุกเบิกและพื่ัฒนาธุุรกิจสำรวัจและผลิต
ปิโตรเล่ย่มืในประเที่ศัไที่ย่มืาเก่อบ 6 ที่ศัวัรรษ โด์ย่
เป็นเอกชินราย่แรกที่่�ค้์นพื่บและสามืารถผลิตก๊าซ
ธุรรมืชิาติได์้ในอ่าวัไที่ย่จากแหล่งก๊าซธุรรมืชิาติ
เอราวััณ์มืาเป็นเวัลา 40 ปีแล้วั หร่อ ตั�งแต่ปี 2524 
นับเป็นจุด์เปล่�ย่นสำค์ัญของการพื่ัฒนาเศัรษฐกิจ
ของประเที่ศั หร่อท่ี่�เร่ย่กวั่ายุ่ค์โชิติช่ิวังชิัชิวัาล โด์ย่
กา๊ซธุรรมืชิาติได้์กลาย่มืาเป็นแหล่งพื่ลังงานที่่�สำคั์ญ
สำหรบัการผลติกระแสไฟฟา้ในประเที่ศั และใชิเ้ปน็
วัตัถดุ์บิในอตุสาหกรรมืที่่�เก่�ย่วัขอ้ง ตลอด์จนชิว่ัย่ลด์
การพื่ึ�งพื่าการนำเข้าพื่ลังงานจากต่างประเที่ศั
 เชิฟรอนได์้ร่วัมืวัางรากฐานอุตสาหกรรมื
ปโิตรเลย่่มืของประเที่ศัไที่ย่ โด์ย่ได์น้ำเที่ค์โนโลย่เ่ขา้
มืาพื่ฒันาให้เหมืาะกับการสำรวัจและผลิตปิโตรเลย่่มื
ในสภาพื่ธุรณ์่ วิัที่ย่า ท่ี่� ซั บ ซ้อนของอ่ า วั ไที่ย่  

ด์ว้ัย่มืาตรฐานค์วัามืปลอด์ภยั่และสิ�งแวัด์ลอ้มืระดั์บ
โลก ตลอด์จนถ่าย่ที่อด์องค์์ค์วัามืรู้และพื่ัฒนา
บุค์ลากรไที่ย่ โด์ย่เที่ค์โนโลย่่และมืาตรฐานการ
ที่ำงานของเชิฟรอนได้์รบัการย่อมืรับจากภาค์รัฐและ
กลาย่เป็นมืาตรฐานให้กับผู้ผลิตราย่อ่�นในประเที่ศั
อ่กด์้วัย่
 ปั จ จุ บั น  เ ชิฟรอนสามื า รถผลิ ต ไ ด์้ ที่ั� ง 
กา๊ซธุรรมืชิาติ กา๊ซธุรรมืชิาติเหลวั และน�ำมัืนดิ์บ โด์ย่
ก๊าซธุรรมืชิาติที่่�เชิฟรอนผลิตได์้ในประเที่ศัไที่ย่ค์ิด์
เป็นประมืาณ์ 50% ของการผลิตก๊าซธุรรมืชิาติใน
ประเที่ศั และค์ิด์เป็นสัด์ส่วันมืากกวั่า 1 ใน 3 ของ
ค์วัามืต้องการใชิ้ก๊าซธุรรมืชิาติโด์ย่รวัมืของประเที่ศั 
(ข้อมืูล ณ์ ปี 2563)
 ที่ั�งน่� หลังการด์ำเนินงานมืากวั่า 4 ที่ศัวัรรษ 
แหล่งผลิตก๊าซธุรรมืชิาติเอราวัณั์และแหล่งใกล้เค์ย่่ง
ในพื่่�นที่่�แปลงสำรวัจหมืาย่เลข 10, 11, 12 และ 13 
กำลังจะสิ�นสุด์สัญญาสัมืปที่านในปี พื่.ศั. 2565 
บริษทัี่ฯ มืค่์วัามืมืุง่มืั�นในการด์ำเนนิการร่�อถอนแที่น่
ปโิตรเลย่่มืและสิ�งตดิ์ตั�งอ่�น ๆ  ที่่�รฐัระบุวัา่จะไมืน่ำไป
ใชิ้ประโย่ชิน์ต่อ ตลอด์จนส่งมือบสิ�งติด์ตั�งท่ี่�ย่ังใชิ้
ประโย่ชิน์ได์้ค์่นให้กับภาค์รัฐ ให้สำเร็จลุล่วัง 
ด์้วัย่ค์วัามืปลอด์ภัย่ในเด่์อนเมืษาย่น พื่.ศั. 2565  
ตามืค์วัามืรับผิด์ชิอบท่ี่�ได้์ตกลงไวัใ้นสัญญาสัมืปที่าน 
ค์วับค์ูไ่ปกับการด์ำเนินงานเพ่ื่�อจัด์หาพื่ลังงานให้กบั
ประเที่ศัอย่่างต่อเน่�องต่อไป  
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มิติดำ้�นิเศรษฐกิจ

 เชิฟรอนม่ืแผนการลงทีุ่นและการด์ำเนินงาน
ระย่ะย่าวัในไที่ย่ โด์ย่บริษัที่ฯ ไมื่เค์ย่หยุ่ด์นิ�งในการ
พื่ัฒนาเที่ค์โนโลย่่ และนวััตกรรมืใหมื่ ๆ รวัมืทัี่�ง 
สง่เสรมิืการเพื่ิ�มืศักัย่ภาพื่บุค์ลากร ด์ว้ัย่กระบวันการ
ที่ำงานที่่�ได์ม้ืาตรฐานค์วัามืปลอด์ภยั่และสิ�งแวัด์ลอ้มื
ระด์ับโลก และนำเค์ร่�องม่ือที่างดิ์จิที่ัลต่าง ๆ มืา
ประยุ่กต์ใชิ้อย่่างเป็นระบบ เพื่่�อเพื่ิ�มืประสิที่ธุิภาพื่
การที่ำงานและการบริหารจัด์การต้นทีุ่น ที่ั�งน่� 
บริษัที่ฯ ได้์ร่วัมืลงทุี่นกับบริษัที่ผู้ร่วัมืทุี่นในการ
ด์ำเนินงานในประเที่ศัไที่ย่เป็นมืูลค์่ารวัมืกว่ัา 
1,523,483 ล้านบาที่ (นับตั�งแต่ปี 2505 - 2563) 
รวัมืทัี่� งสร้ างราย่ได์้ ให้กับประเที่ศัในรูปของ 
ค์่าภาค์หลวังรวัมืแล้วักวั่า 532,201 ล้านบาที่  

(นับตั�งแต่ปี 2524 - 2563) ที่ั�งน่� บริษัที่ฯ ย่ังค์งมือง
หาโอกาสในการลงทุี่นใหม่ื ๆ เพื่่�อบรรลุเป้าหมืาย่
ระย่ะย่าวัในการจัด์หาพื่ลังงานที่่�สะอาด์ อย่่าง
ปลอด์ภยั่และเชิ่�อถอ่ได์ ้เพื่่�อตอบสนองค์วัามืตอ้งการ
พื่ลังงานของประเที่ศัอย่่างต่อเน่�อง

มิติดำ้�นิสังคำม

 เชิฟรอนมื่นโย่บาย่ด์ำเนินธุุรกิจค์วับค์ู่ไปพื่ร้อมื
กับการพื่ัฒนาชิุมืชินและสังค์มือย่่างต่อเน่�อง โด์ย่
ที่ำงานรว่ัมืกบัองค์์กรพื่นัธุมืติรเพื่่�อรว่ัมืพื่ฒันาสงัค์มื
ไที่ย่อย่่างย่ั�งย่่น โด์ย่ใชิ้กลยุ่ที่ธุ์ 4 “E” ประกอบด์้วัย่  
	 -	ดา้นัการศกึษา	(Education)	อาที่ ิโค์รงการ 
“Chevron Enjoy Science: สนกุวัทิี่ย่ ์พื่ลงัค์ดิ์ เพื่่�อ
อนาค์ต” เพื่่�อเพื่ิ�มืขด่์ค์วัามืสามืารถในการแข่งขนัให้
กับประเที่ศัไที่ย่ ผ่านการส่งเสริมืการเร่ย่นการสอน
สะเต็มืศัึกษาในระดั์บสามัืญศัึกษาและอาชิ่วัศึักษา
ทัี่�วัประเที่ศั ด์้วัย่งบประมืาณ์กวั่า 35 ล้านเหร่ย่ญ
สหรัฐ ด์้านการอนุรักษ์พื่ลังงานและสิ�งแวัด์ล้อมื 
(Environment & Energy Conservation) อาที่ิ 
โค์รงการ “พื่ลังค์นสรา้งสรรค์โ์ลก รวัมืพื่ลังตามืรอย่
พื่่อของแผ่นด์ิน” เพื่่�อเผย่แพื่ร่องค์์ค์วัามืรู้ในการ
จัด์การกับที่รัพื่ย่ากรด์ิน น�ำ ป่า อย่่างย่ั�งย่่นตามื
แนวัที่าง “ศัาสตร์พื่ระราชิา” ให้กบัค์นไที่ย่ เพื่่�อสร้าง
แรงบันด์าลใจสู่การลงมื่อปฏิบัติ

 -	 ด้านัการพื่ัฒนัาเศรษฐกิจัและค์ุณภาพื่ชิีวัิต	
(Economic	Development) อาที่ิ โค์รงการเชิฟ
รอน พื่ลังใจ พื่ลังค์น เพื่่�อชุิมืชินเข้มืแข็ง เพื่่�อเพื่ิ�มื
ศัักย่ภาพื่ในการประกอบอาชิ่พื่เพื่่�อพัื่ฒนาคุ์ณ์ภาพื่
ชิวิ่ัต และสง่เสรมิืวิันยั่ที่างการเงนิใน 50 หมืูบ้่านของ
จงัหวัดั์นค์รศัร่ธุรรมืราชิ และโค์รงการ “เชิฟรอน ที่นุ
เพื่่�อชิ่วัิต” สนับสนุนสตร่ใน 3 จังหวััด์ภาค์ใต้ ในการ
ประกอบธุุรกิจขนาด์เล็ก
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	 -	 ด้านัการสื่งเสืริมีให้พื่นัักงานัมีีสื่วันัร่วัมีในั
การทำกิจักรรมีเพื่ื�อสืังค์มี	(Employee	Engage-
ment)	อาที่ิ โค์รงการ “Chevron Humankind: 
เชิฟรอนรวัมืพื่ลัง ที่ำด์่ค์ูณ์สอง” ให้พื่นักงานร่วัมื

บริจาค์เงินให้กับมืูลนิธุิหร่อองค์์กรการกุศัลต่าง ๆ 
โด์ย่บริษัที่ฯ จะบริจาค์เงินสมืที่บอ่กเป็นจำนวัน 
เที่่าตัวัของเงินบริจาค์นั�น

มิติดำ้�นิสิ่งแว่ดำลิ้อุม

 เชิฟรอนให้ค์วัามืสำค์ญัสงูสดุ์กบัค์วัามืปลอด์ภยั่
และสุขภาพื่อนามืัย่ของพื่นักงาน ตลอด์จนดู์แล
ชิมุืชินและปกป้องสิ�งแวัด์ล้อมื โด์ย่ในทุี่กขั�นตอนการ
ด์ำเนินงาน ได้์มื่การนำเที่ค์โนโลย่่และนวััตกรรมื 
พื่ร้อมืด์้วัย่ระบบและมืาตรการค์วัามืปลอด์ภัย่และ
ปกป้องสิ�งแวัด์ล้อมืที่่�เข้มืข้นในระด์ับมืาตรฐานโลก
มืาใช้ิ เช่ิน ระบบการบริหารค์วัามืเป็นเลิศัในการ
ปฏิบัติงาน (Operational Excellence Manage-
ment System หร่อ OEMS) ระบบการจัด์การด์้าน
สิ�งแวัด์ล้อมื (Environmental Stewardship) 
มืาตรการติด์ตามืตรวัจสอบค์ุณ์ภาพื่สิ�งแวัด์ล้อมื 
สงัค์มื และสุขภาพื่ อาทิี่ การติด์ตามืคุ์ณ์ภาพื่น�ำที่ะเล
และสัตวั์ที่ะเลรอบแที่่นเป็นประจำทีุ่กปี เป็นต้น 
ที่ำใหต้ลอด์ระย่ะเวัลาด์ำเนนิงานมืาเกอ่บ 6 ที่ศัวัรรษ 
ไมื่เค์ย่มื่อุบัติการณ์์ค์รั�งใหญ่ ที่่�เกิด์ผลกระที่บรุนแรง
ต่อสิ�งแวัด์ล้อมืเลย่
 นอกจากน่� เชิฟรอนย่ังเป็นผู้ริเริ�มืโค์รงการ
นวััตกรรมืใหม่ื ๆ ในอุตสาหกรรมืสำรวัจและผลิต
ปิโตรเล่ย่มืของประเที่ศั อาที่ิ การพัื่ฒนาเที่ค์นิค์

การนำส่วันบนของแที่่นผลิตมืาใชิ้
ประโย่ชิน์ใหมื่ (Topside Reuse) รวัมื
ถึงนำอุปกรณ์์ต่าง ๆ กลับมืาใชิ้ซ�ำ (Re-
use) ซึ�งชิว่ัย่ลด์การจัด์การของเส่ย่บนฝั่�ง
และเป็นการใชิ้ที่รัพื่ย่ากรหมืุนเวั่ย่นให้
เกดิ์ค์วัามืค์ุม้ืค่์าสูงสุด์ รวัมืถึงผสานค์วัามื
ร่วัมืมื่อกับกรมืที่รัพื่ย่ากรที่างที่ะเลและ

ชิาย่ฝั่�ง และจุฬาลงกรณ์ม์ืหาวิัที่ย่าลัย่ ในการส่งมือบ
และจัด์วัาง 7 ขาแที่่นหลุมืผลิตปิโตรเล่ย่มืที่่�ไมื่ได์้ใชิ้
งานแล้วั ให้เป็นปะการังเที่่ย่มืเพื่่�อการอนุรักษ์ที่้อง
ที่ะเลไที่ย่ หร่อ Rigs-to-Reefs เป็นค์รั�งแรกของ
ประเที่ศัไที่ย่ เมื่�อปลาย่ปีที่่�ผ่านมืา   
 ย่ิ�งไปกวัา่นั�น บรษิทัี่ฯ กำลงัอยู่่ในระหวัา่งด์ำเนนิ
มืาตรการตา่ง ๆ  เพื่่�อลด์การปล่อย่ค์ารบ์อนได์ออกไซด์์
ในการปฏิบัติงาน เพื่่�อสนับสนุนแผนพื่ลังงานชิาติ
ของรัฐบาล อาที่ิ มื่ระบบติด์ตามืการใชิ้น�ำมืัน 
เชิ่�อเพื่ลิงในการปฏิบัติงานที่างที่ะเล (Marine  
Operation) แบบเรย่่ลไที่มื ์ซึ�งชิว่ัย่เพื่ิ�มืประสทิี่ธุภิาพื่
การใชิ้พื่ลังงานได์้ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ การติด์ตั�งแผง
โซลาร์เซลล์สำหรับผลิตไฟฟ้าเพื่่�อใชิ้ในการด์ำเนิน
งานที่่�แที่่นหลุมืผลิตเป็นจำนวันกวั่า 30 เปอร์เซ็นต์ 
การนำเที่ค์โนโลย่่การด์ักจับ การใชิ้ประโย่ชิน์  
และการกักเก็บค์าร์บอน (Carbon Capture,  
Utilization and Storage หร่อ CCUS) มืาใช้ิดั์กจับ
ก๊าซค์าร์บอนและอัด์กลับลงในหลุมื เพื่่�อลด์ 
การปล่อย่ก๊าซค์าร์บอนจากการปฏิบัติงาน เป็นต้น
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ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจขัอุงอุงคำ์กร

การไฟฟ้าฝ่่าย่ผู้ลิตแห่งประเทศไทย่

 การเปล่�ย่นแปลงสำค์ัญท่ี่�ส่งผลกระที่บไปทัี่�วั
โลก จากการแพื่รร่ะบาด์ของโรค์ตดิ์เช่ิ�อไวัรสัโค์โรนา 
2019 (COVID-19) เป็นค์วัามืท้ี่าที่าย่ท่ี่�ที่ำให้ทุี่ก
องค์์การต้องปรับตัวัอย่่างรวัด์เร็วัเพื่่�อให้สามืารถอยู่่
รอด์ในการด์ำเนินธุุรกิจ การไฟฟ้าฝ่่าย่ผลิตแห่ง
ประเที่ศัไที่ย่ (กฟผ.) ได้์ปรบัตวััรบัมือ่กบัสถานการณ์์
ด์ังกล่าวัด้์วัย่ค์วัามืย่่ด์หยุ่่น เพื่่�อค์งค์วัามืสามืารถใน
การรักษาค์วัามืมืั�นค์งด์า้นพื่ลงังานไฟฟา้ของประเที่ศั 
สร้างค์วัามืเชิ่�อมืั�นให้กับผู้ใชิ้ไฟฟ้า ในขณ์ะเด์่ย่วักัน 
กฟผ. ย่ังย่ึด์มืั�นในการด์ูแลสังค์มืและชิุมืชินอย่่างต่อ
เน่�อง ด์้วัย่การสนับสนุนงบประมืาณ์สำหรับมือบให้
โรงพื่ย่าบาล 75 แห่ง ทัี่�วัประเที่ศั การจัด์ที่ำ
นวััตกรรมือุปกรณ์์ที่างการแพื่ที่ย์่ เพื่่�อมือบให้กับ
บุค์ลากรที่างการแพื่ที่ย่์และชิุมืชิน รวัมืที่ั�งการให้ใชิ้

สถานที่่�ของ กฟผ. เป็นสถานที่่�กักกนัโรค์ นอกจากน่� 
กฟผ. ย่งัได์ร้ว่ัมืสนบัสนนุนโย่บาย่ของภาค์รฐัในการ
ชิ่วัย่เหล่อประชิาชินในช่ิวังสถานการณ์์โค์วิัด์-19 
อาที่ิ มืาตรการลด์ค์่าไฟฟ้า รวัมืถึงการส่งเสริมืการ
จ้างงานในระย่ะสั�น เพื่่�อชิ่วัย่ลด์ปัญหาการวั่างงาน
ภาย่ในประเที่ศัอ่กด์้วัย่

กลิย่ทธุ์ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจอุย่�งยั่งย่นิ

 กลยุ่ที่ธุ์การด์ำเนินงานของ กฟผ. เป็นไปตามื
วััตถุประสงค์์เชิิงยุ่ที่ธุศัาสตร์ E.G.A.T. ซึ�งประกอบ
ด์้วัย่
	 E:	Electricity	 Innovation	for	Stability	
System	and	Competition มืุ่งเน้นการปรับปรุง
และเพื่ิ�มืประสิที่ธิุภาพื่ธุรุกิจหลักของ กฟผ. และการ

สร้างศัักย่ภาพื่ในการแข่งขัน ให้สอด์รับกับ
สถานการณ์ท์ี่่�เปล่�ย่นแปลง โด์ย่ กฟผ. ได์ด้์ำเนนิงาน
ตามืแผนพื่ัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเที่ศัไที่ย่ 
พื่.ศั. 2561-2580 (PDP2018) อาที่ิ การพื่ัฒนา 
โรงไฟฟ้าหลัก การพื่ัฒนาโรงไฟฟ้าพื่ลังงาน 
แสงอาที่ิตย่์ทุ่ี่นลอย่น�ำร่วัมืกับโรงไฟฟ้าพื่ลังน�ำ 



119TBCSD Sustainable Development 2021

เข่�อนสิรินธุร การปรับปรุงโรงไฟฟ้าและระบบส่งให้
ม่ืค์วัามืย่่ด์หยุ่่น (Grid Modernization) และ 
การเพื่ิ�มืประสทิี่ธุภิาพื่ระบบสง่ไฟฟา้ เพื่่�อรองรบัการ
ซ่�อขาย่ไฟฟ้าในภูมืิภาค์ (Grid Connectivity) 
เป็นต้น

	 G:	Growth	for	Sustainability มืุ่งเน้นการ
สร้างการเติบโตเพื่่�อด์ำเนินพื่ันธุกิจอย่่างย่ั�งย่่น และ
มุ่ืงสู่การเป็นศูันย์่กลางพื่ลังงานในภูมืิภาค์ โด์ย่ร่วัมื
มื่อกับ RATCH และ EGCO จัด์ตั�งบริษัที่ร่วัมืทุี่น 
‘EGAT	Innovation	Holdings’ พื่ฒันานวัตักรรมื
พื่ลงังาน เพื่่�อนำนวัตักรรมืของ กฟผ. ไปตอ่ย่อด์เพื่่�อ
สรา้งค์ณุ์ค์า่ที่างเศัรษฐกจิใหก้บัองค์ก์ารและประเที่ศั

 A:	 Administration	 and	 Operation	 
Excellence มืุง่เนน้การพื่ฒันาระบบบรหิารจดั์การ
ที่่�ด์่สามืารถขับเค์ล่�อนภารกิจอนาค์ต โด์ย่มื่การ
ปรับปรุงรูปแบบการด์ำเนินงาน กฝ่ผ. เพื่่�อรองรับ
การเปล่�ย่นแปลง ซึ�งมื่การผลักด์ัน New S-Curve 
ผ่านการพัื่ฒนาธุุรกิจเก่�ย่วัเน่�องและธุุรกิจใหม่ืโด์ย่
การตั�งหนว่ัย่ EGAT Proventure รองรบัการที่ำงาน
รูปแบบใหมื่ 

 นอกจากน่� กฟผ. ให้ค์วัามืสำคั์ญในการขับ
เค์ล่�อนมืาตรการลด์ก๊าซเร่อนกระจกให้ได์้ตามืเป้า
หมืาย่ Nationally Determind Contribution 
(NDC) ผา่นมืาตรการการลด์ก๊าซเรอ่นกระจกในภาค์
ผลิตไฟฟ้า และการส่งเสริมืการซ่�อขาย่เค์รด์ิต
พื่ลังงานหมืุนเวั่ย่น (Renewable Energy Certifi-
cate: REC) รวัมืที่ั�งย่ังมื่การผลักด์ันการใชิ้ย่านย่นต์

 T:	Trust	and	Pride	of	the	Nation มืุง่เนน้
การได์ร้บัค์วัามืเชิ่�อมืั�นจากผูม้ืส่่วันได้์สว่ันเสย่่ทุี่กกลุม่ื 
และการสรา้งค์ณุ์ค์า่รว่ัมืกบัผู้มืส่ว่ันได์ส่้วันเส่ย่อย่า่ง
ย่ั�งย่่น ผ่านการด์ำเนินการต่าง ๆ อาทิี่ การพื่ัฒนา 
โรงไฟฟ้าชิุมืชิน สอด์รับกับนโย่บาย่ Energy for All 
ของกระที่รวังพื่ลังงาน โด์ย่จะมืก่ารพัื่ฒนานำร่องโรง
ไฟฟ้าชิุมืชินแมื่แจ่มืและโรงไฟฟ้าชิุมืชินที่ับสะแก  
ซึ�งมื่การบูรณ์าการกับแนวัค์ิด์ศัาสตร์พื่ระราชิา 
พื่ฒันาสู่ค์วัามืย่ั�งย่น่ด์า้นน�ำ อาหาร และพื่ลงังานเพ่ื่�อ
สร้างราย่ได์้ ลด์ค์วัามืเหล่�อมืล�ำที่างสังค์มื และด์ูแล
สิ�งแวัด์ล้อมืด์้วัย่การใชิ้ประโย่ชิน์จากเศัษวััสด์ุเหล่อ
ใชิ้ที่างการเกษตร นอกจากน่� ย่ังมื่การสร้างค์วัามืรู้
ค์วัามืเข้าใจในการใช้ิและพื่ึ�งพื่าพื่ลังงานที่ด์แที่นผ่าน
ประสบการณ์์จริงด์้วัย่การพื่ัฒนา EGAT Energy 
E x c e l l e n c e  C e n t e r  แ ล ะ ก า ร ฟ้� น ฟู
ที่รพัื่ย่ากรธุรรมืชิาติ สร้างสังค์มืสเ่ขย่่วั รวัมืไปถึงการ
ลด์ของเส่ย่ผ่านโค์รงการ Circular Economy
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ไฟฟ้าตามืนโย่บาย่ของภาค์รฐั โด์ย่ กฟผ. มืเ่ปา้หมืาย่
จะเปน็ผูน้ำในการสง่เสรมิืการใชิย้่านย่นตไ์ฟฟา้ และ
ได์้เริ�มืด์ำเนินการจัด์ที่ำจักรย่านย่นต์ไฟฟ้าของ  
กฟผ. (EGAT E-Bike) รวัมืถึงสถาน่อัด์ประจุไฟฟ้า
แบบ Swapping Battery สำหรับนำร่องใช้ิงาน  
ในกิจการ กฟผ. ซึ�งค์าด์วั่าการส่งเสริมืการใชิ้  
EGAT E-Bike ภาย่ใน กฟผ. จะชิ่วัย่ลด์การปล่อย่
ค์าร์บอนได์ออกไซด์์ และฝุ่่นละอองขนาด์เล็กจาก
การใช้ิย่านพื่าหนะได้์อย่่างมื่นัย่สำคั์ญ โด์ย่การ
ด์ำเนินการอยู่่ภาย่ใต้ยุ่ที่ธุศัาสตร์สร้างค์วัามืย่ั�งย่่น
ด์้านที่รัพื่ย่ากรธุรรมืชิาติ สิ�งแวัด์ล้อมื และพื่ลังงาน 
ด์้านการจัด์การค์ุณ์ภาพื่อากาศั (EGAT Air TIME) 
ตามืแผนแมื่บที่ค์วัามืรับผิด์ชิอบต่อสังค์มืของ กฟผ.
 ด์้วัย่ภารกิจสำค์ัญของ กฟผ. ในการด์ูแลค์วัามื
มืั�นค์งของระบบไฟฟ้าของประเที่ศั และการให้ค์วัามื
สำค์ญักับสิ�งแวัด์ลอ้มื นำมืาสูก่ารปรบัเปล่�ย่นรูปแบบ
การด์ำเนินงาน เพ่ื่�อเตร่ย่มืค์วัามืพื่ร้อมืองค์์การใน
การขับ เค์ ล่� อนไปสู่ เป้ าหมืาย่ตามื วิัสั ย่ ทัี่ศั น์ 
“นัวััตกรรมีพื่ลังงานัไฟฟ้าเพืื่�อชีิวัิตที�ดีกว่ัา”	 ได์้
อย่่างย่ั�งย่่น กฟผ. จึงกำหนด์ที่ิศัที่างการด์ำเนินงาน 
ด์ว้ัย่การมุ่ืงเนน้ E: Energy Solutions for a Better 
Life จดั์หาโซลชัูิ�นด์า้นพื่ลงังานเพื่่�อค์วัามืมืั�นค์ง และ
สร้างนวััตกรรมืเพื่่�อค์วัามืเติบโตขององค์์การ  
G:	 Green	 Innovation	 for	 Sustainability 
สร้างสรรค์์นวััตกรรมืส่เข่ย่วัสู่เศัรษฐกิจรูปแบบใหม่ื
เพื่่�อการเตบิโตอย่า่งย่ั�งย่น่ 	A:	Agile	EGAT	to	the	
Next	 Chapter สร้างค์วัามืค์ล่องตัวัให้ กฟผ. ใน
การขับเค์ล่�อนสู่บที่ใหมื่ และ T:	Trust	&	Pride	
by	Delivering	Values	to	Regional	People	 

เป็นองค์์การที่่�สังค์มืไวั้วัางใจและค์วัามืภาค์ภูมืิใจ 
ของชิาติ ด์้วัย่การเป็นผู้นำด์้านพื่ลังงานในระด์ับ
ภูมืิภาค์

 

 ที่ั�งน่� กฟผ. พื่ร้อมืปรับตัวัต่อการเปล่�ย่นแปลง
ด์้วัย่หลักการบริหารแบบ ‘ย่่ด์หยุ่่น ที่ันการณ์์ 
ประสานประโย่ชิน์’ พื่ร้อมืที่ั�งเชิ่�อมืั�นในการด์ำเนิน
งานตามืหลักธุรรมืาภิบาลและค์วัามืรับผิด์ชิอบต่อ
สงัค์มืในทุี่กกระบวันการอันจะนำไปสูก่ารเติบโตของ 
กฟผ. ค์วับค์ูก่บัสงัค์มือย่า่งย่ั�งย่น่ ด์งัแนวัค์ดิ์ ‘EGAT	
for	ALL’ กฟผ. เป็นองค์ก์ารของทุี่กค์น และที่ำเพื่่�อ
ค์นไที่ย่ทีุ่กค์น 
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บัรษัิัท ผู้ลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจขัอุงอุงคำ์กร

 บริษัที่ ผลิตไฟฟ้า จำกัด์ (มืหาชิน) หร่อ เอ็กโก 
กรุ๊ป ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชินราย่ใหญ่ราย่แรกของ
ประเที่ศัไที่ย่ มืว่ัสิยั่ที่ศัันท์ี่่�จะเปน็ “บรษิทัี่ไที่ย่ชิั�นนำ
ที่่�ด์ำเนินธุุรกิจพื่ลังงานอย่่างย่ั�งย่่น ด์้วัย่ค์วัามืใส่ใจที่่�
จะธุำรงไวั้ซึ�งสิ�งแวัด์ล้อมืและการพื่ัฒนาสังค์มื” ซึ�ง
หมืาย่ถึงการเจริญเติบโตอย่่างต่อเน่�องและมืั�นค์ง 
ด์้วัย่ค์วัามืเชิ่�อมืั�นวั่า “ค์วัามืย่ั�งย่่น” เป็นรากฐาน
สำคั์ญของการเติบโต และการพัื่ฒนาไปข้างหน้า 
บริษัที่ได์้พื่ัฒนาธุุรกิจเพื่่�อค์วัามืย่ั�งย่่นอย่่างต่อเน่�อง 
ตามืเป้าหมืาย่การพื่ัฒนาที่่�ย่ั� งย่่นขององค์์การ
สหประชิาชิาติ (Sustainable Development 
Goals - SDGs) ที่ั�งที่างตรง และที่างอ้อมื ด์้วัย่ 

การผนวักเป้าหมืาย่ที่่�กลุม่ืบริษทัี่สามืารถด์ำเนินการ
ได้์ เข้ากับแผนการด์ำเนินงานขององค์์กร รวัมื 5  
เป้าหมืาย่หลัก ได์้แก่

กลิย่ทธุ์ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจอุย่�งยั่งย่นิ
	 แนัวัคิ์ดการดำเนิันัธุุรกิจัอย่างยั�งยืนัของ 
เอก็โก	กรุป๊	มีุง่เน้ันัการสืรา้งค์วัามีเติบัโตทางธุรุกิจั	
ภายใ ต้หลักการกำกับักิจัการที� ดี 	 โป ร่งใสื	 
ตรวัจัสือบัได	้ค์วับัค์ูก่บััพื่นััธุกจิัในัการเปน็ัพื่ลเมีอืง
ที�ดีด้วัยการอยู่ร่วัมีกับัสืิ�งแวัดล้อมี	 ชิุมีชินั	 และ
สืังค์มีอย่างเกื�อกูล	 เพื่ื�อสืร้างคุ์ณค์่าเพื่ิ�มีให้กับั 
ผู้มีีส่ืวันัได้เสีืยทุกภาค์ส่ืวันั	 ค์รอบค์ลุมืที่ั�งสังค์มื

ภาย่ในและสงัค์มืภาย่นอก เริ�มืจากสงัค์มืภาย่ใน โด์ย่
กำหนด์เร่�องการให้ค์วัามืสำคั์ญต่อผูม้ืส่่วันได้์เสย่่เป็น
ส่วันหนึ�งในค์่านิย่มืองค์์กร สร้างค์วัามืตระหนักและ
การปฏิบตัอิย่า่งเป็นรูปธุรรมืในการมืุง่ลด์ผลกระที่บ
เชิิงลบและเพื่ิ�มืผลกระที่บเชิิงบวักต่อสิ�งแวัด์ล้อมื 
ชิุมืชิน และสังค์มื ตลอด์กระบวันการด์ำเนินธุุรกิจ 
และขย่าย่สู่ สังค์มืภาย่นอกด์้วัย่การส่งเสริมืให้
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พื่นักงานใช้ิศัักย่ภาพื่และมื่จิตอาสา โด์ย่มื่ส่วันร่วัมื
ด์ำเนนิโค์รงการเพื่่�อสิ�งแวัด์ล้อมื ชิมุืชิน และสังค์มืทัี่�ง
ในระด์บัที่อ้งถิ�นและระด์บัประเที่ศั ค์วับค์ูไ่ปกบัการ
ย่ึด์มืั�นในหลักธุรรมืาภิบาลมืาอย่่าง ต่อเ น่�อง 

ภาย่ใ ต้กรอบการบริหารจัด์การค์วัามืย่ั� งย่่น  
โด์ย่ค์รอบค์ลุมืที่ั�งมีิติเศรษฐกิจั	มีิติทางสืังค์มี และ 
มีิติทางสืิ�งแวัดล้อมี ด์ังน่�

 พื่ร้อมืกันน่�  เพื่่�อสนองตอบต่อเป้าหมืาย่ 
การพื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่นขององค์์การสหประชิาชิาติ 
และการเปล่�ย่นผ่านที่างด้์านพื่ลังงานในอนาค์ต ในปี 
2564 เอ็กโก กรุ๊ป จึงได์้กำหนด์ที่ิศัที่างการด์ำเนิน
ธุุรกิจ “Cleaner,	Smarter	and	Stronger	to	
Drive	 Sustainable	 Growth” เพื่่�อมืุ่งสู่สังค์มื
ค์าร์บอนต�ำ	 โดยตั�งเป้าหมีายลดการปล่อย 
ก๊าซึ่ค์าร์บัอนัไดออกไซึ่ด์สุืทธุิเป็นัศูนัย์ในัปี	 2050 
โด์ย่ Cleaner ก็ค์่อการลงทีุ่นในธุุรกิจที่่�เป็นมืิตรกับ 
สิ�งแวัด์ล้อมืและปรับปรุงกระบวันการที่ำงานให้มื่
ประสิที่ธุิภาพื่สูงสุด์ เพื่่�อลด์การปล่อย่ค์าร์บอน  
ในขณ์ะที่่� Smarter เป็นการสร้างค์วัามืมืั�นค์งใน
ระบบไฟฟ้าและการลงทุี่นในธุุรกิจที่่�มื่การเติบโตสูง 
(New S-Curve) เพื่่�อให้ทัี่นต่อเที่ค์โนโลย่่ ท่ี่�
เปล่�ย่นแปลงอย่า่งรวัด์เร็วั (Digital Disruption) และ

สดุ์ที่า้ย่ Stronger การสรา้งผลตอบแที่นสงูสดุ์ใหแ้ก่
ผู้ถ่อหุ้นด้์วัย่การหาพัื่นธุมิืตรที่างธุุรกิจ เพ่ื่�อการ
เติบโตอย่่ างแ ข็งแก ร่งและย่ั� งย่่น ร่วัมืกับ ผู้มื ่
ส่วันได์้เส่ย่ทีุ่กภาค์ส่วัน
 สำหรับทิี่ศัที่างธุุรกิจน่� ด์ำเนินการภาย่ใต้
กลยุทธ์ุ	4I ได้์แก่ Invest ลงทุี่นในสินที่รัพื่ย์่ที่่�เติบโต
อย่่างย่ั�งย่่นและสร้างผลตอบแที่นที่่�ด์่ในระย่ะย่าวั  
Increase เพื่ิ�มืค์วัามืสามืารถในการแข่งขันด์้าน 
การเงิน Improve ปรับปรุงประสิที่ธุิภาพื่ในการ
ด์ำเนินงาน และบริหารสินที่รัพื่ย์่ที่่�มื่อยู่่ให้มื่ค์วัามื
เป็นเลิศัในสากล และ	 Innovate ขับเค์ล่�อนธุุรกิจ
ด์้วัย่นวััตกรรมื เพื่่�อสร้างการเติบโตอย่่างย่ั�งย่่นและ
สร้างคุ์ณ์ค่์าระย่ะย่าวัให้แก่ผู้มื่ส่วันได้์เส่ย่ พื่ร้อมื
รับมื่อกับทีุ่กค์วัามืเปล่�ย่นแปลงด์้วัย่ระบบนิเวัศัที่าง
ธุุรกิจที่่�แข็งแกร่ง
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บัรษัิัท เอสโซ์่ (ประเทศไทย่) จำากัด (มหาชน)

ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจขัอุงอุงคำ์กร

  บริษัที่ เอสโซ่ (ประเที่ศัไที่ย่) จำกัด์ (มืหาชิน) 
และ บริษัที่ในเค์ร่อเอ็กซอนโมืบิลในประเที่ศัไที่ย่ 
เปน็บรษิทัี่ในเค์รอ่ เอ็กซอน โมืบิล ค์อรป์อเรชิั�น หนึ�ง
ในบริษัที่พื่ลังงานชิั�นนำระด์ับโลก  ได์้ด์ำเนินธุุรกิจ
การกลั�นและจัด์จำหน่าย่น�ำมืันท่ี่�มื่ค์ุณ์ภาพื่ รวัมืถึง
ผลิตภัณ์ฑ์์เค์มื่ภัณ์ฑ์์แบบค์รบวังจร มืาเป็นเวัลากวั่า 
126 ปใีนประเที่ศัไที่ย่   ให้ค์วัามืสำคั์ญในการด์ำเนิน
ธุุรกิจที่่�ก้าวัไปพื่ร้อมืกับค์วัามืรับผิด์ชิอบต่อสังค์มื 
สนับสนุนค์วัามืเจริญสู่ชิุมืชิน ในด์้านต่าง ๆ ที่ั�งการ
ใชิช้ิว่ัติค์วัามืเปน็อยู่ ่การพื่ฒันาค์ณุ์ภาพื่ สิ�งแวัด์ลอ้มื 
รวัมืถึงค์วัามืปลอด์ภัย่และสุขอนามืัย่ 
 จากสถานการณ์โ์รค์โค์วัดิ์-19 ซึ�งมืผู่ป้ว่ัย่เพื่ิ�มืขึ�น
เป็นจำนวันมืาก สโมืสรพื่นักงานเอสโซ่ ร่วัมืกับ
สมืาชิิกบัตรเอสโซ่สไมืล์ส และพื่นักงานบริษัที่ใน
เค์ร่อเอ็กซอนโมืบิลในประเที่ศัไที่ย่ มือบเงินเพื่่�อ
สนับสนุนการจัด์ซ่�อเค์ร่�อง Oxygen High Flow ใน
การรักษาผู้ป่วัย่โค์วิัด์-19 ให้แกส่ภากาชิาด์ไที่ย่ เป็น
จำนวันเงินรวัมืที่ั�งสิ�นกวั่า 1 ล้านบาที่
 ที่างสถาบันการแพื่ที่ย์่ฉกุเฉินแห่งชิาติ ได้์ปฏิบัติ
งานขนส่งผู้ป่วัย่ COVID-19 อย่่างแข็งขัน ในการ 

ชิ่วัย่เหล่อขนส่งผู้ป่วัย่ให้ได้์รับการรักษาอย่่าง 
ที่ันที่่วังที่่ และยั่งค์งด์ำเนินการอย่่างต่อเน่�อง ที่าง 
บริษัที่ฯ และพื่นักงานบริษัที่ในเค์ร่อเอ็กซอนโมืบิล
ในประเที่ศัไที่ย่ ร่วัมืกับสมืาชิิกบัตรเอสโซ่ สไมืล์ส  
ผูบ้รหิารสถานบ่รกิารน�ำมืนัเอสโซ ่และพื่นัธุมืติรที่าง
ธุุรกิจ มือบบัตรเติมืน�ำมืันเอสโซ่  มืูลค์่ารวัมื 
1,300,000 บาที่ ให้แก่ สถาบันการแพื่ที่ย่์ฉุกเฉิน
แห่งชิาติ  ในกิจกรรมืพื่ิเศัษซึ�งเอสโซ่ได์้เพื่ิ�มืมืูลค์่า
ค์ะแนนเอสโซ่ สไมืล์ส ให้สมืาชิิกสามืารถแลก
ค์ะแนนสะสมืเป็นมูืลค์่าเงินเพิื่�มืขึ�นสองเท่ี่า เพ่ื่�อนำ
ไปจดั์ซ่�อบตัรเติมืน�ำมืนั มือบใหก้บัสถาบนัการแพื่ที่ย่์
ฉุกเฉินแห่งชิาติในการขนส่งผู้ป่วัย่ COVID-19
 เน่�องด์ว้ัย่สาธุารณ์สขุปที่มุืธุานไ่ด์ม้ือบหมืาย่ให้
โรงพื่ย่าบาลปทุี่มืธุานเ่ป็นศันูย์่กระจาย่วัคั์ซ่นป้องกัน
โรค์โค์วิัด์-19 ไปย่ังโรงพื่ย่าบาลต่าง ๆ ในจังหวััด์
ปทีุ่มืธุาน่ ซึ�งเป็นหนึ�งในจังหวััด์พื่่�นที่่�ค์วับค์ุมืสูงสุด์
และเข้มืงวัด์จากสถานการณ์์โค์วัิด์-19 ระบาด์ 
ระลอกใหมื่ ที่่�มื่ ผู้ ป่วัย่เพิื่�มืขึ�นเป็นจำนวันมืาก  
การบริจาค์ ตู้ เ ย็่นค์วับคุ์มือุณ์หภูมืิที่่�  2  -  8  
องศัาเซลเซ่ย่สในค์รั� งน่�  จะ ช่ิวัย่ตอบรับต่อ 

กลิย่ทธุ์ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจอุย่�งยั่งย่นิ (มิติดำ้�นิเศรษฐกิจ สังคำม สิ่งแว่ดำลิ้อุม)
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ค์วัามืตอ้งการจดั์เกบ็วัคั์ซ่นท่ี่�เพื่ิ�มืขึ�น เพื่่�อจดั์สง่ให้แก่
โรงพื่ย่าบาลในจังหวััด์ได์้อย่่างมื่ประสิที่ธุิภาพื่ต่อไป  
ที่างค์ลังน�ำมืันเอสโซ่ ลำลูกกาได้์มือบตู้เย็่นค์วับค์ุมื
อุณ์หภูมืิที่่� 2 - 8 องศัาเซลเซ่ย่ส ให้แก่สาธุารณ์สุข
จังหวััด์ปทีุ่มืธุาน่ เพื่่�อจัด์เก็บวััค์ซ่นในสถานการณ์์ 
การระบาด์ของโรค์โค์วัิด์-19  สำหรับแจกจ่าย่ไปย่ัง
โรงพื่ย่าบาลในจังหวััด์
 การแพื่รร่ะบาด์อย่า่งตอ่เน่�องของโรค์โค์วัดิ์-19 
ในพื่่�นท่ี่�จังหวััด์ชิลบุร่ส่งผลให้จำนวันผู้ป่วัย่ติด์เชิ่�อ
เพื่ิ�มืสูงขึ�นมืาก โด์ย่เฉพื่าะผู้ป่วัย่ท่ี่�มื่ค์วัามืผิด์ปกติ
เก่�ย่วักบัการหาย่ใจ เน่�องจากมืป่รมิืาณ์ออกซเิจนใน
เล่อด์ต�ำ บริษัที่ฯ ได์้เล็งเห็นค์วัามืต้องการในส่วันน่�
จึงได์้มือบค์วัามืชิ่วัย่เหล่อให้แก่ชุิมืชินในพื่่�นท่ี่�ท่ี่�เรา
ได์ด้์ำเนนิธุุรกจิอยู่ ่โรงกลั�นน�ำมืนัเอสโซศ่ัรร่าชิาและ
บรษิทัี่ในเค์รอ่เอ็กซอนโมืบิลในประเที่ศัไที่ย่ สง่มือบ
เค์ร่�องผลิตออกซิเจน จำนวัน 6 เค์ร่�อง ให้แก่ 
โรงพื่ย่าบาลแหลมืฉบัง เพื่่�อชิ่วัย่เหล่อผู้ป่วัย่ 
ติด์เชิ่�อจากโรค์โค์วิัด์-19 ในพื่่�นที่่�อำเภอศัร่ราชิา  
จังหวััด์ชิลบุร่ 

 นอกจากน่� ที่างโรงกลั�นน�ำมืันเอสโซ่ศัร่ราชิา
และบริษัที่ในเค์ร่อเอ็กซอนโมืบิลในประเที่ศัไที่ย่ 
มือบชิุด์อุปกรณ์์ป้องกันการติด์เชิ่�อ หร่อ PPE  
(Personal Protective Equipment) จำนวัน 100 
ชิุด์ พื่ร้อมืทัี่�งของใชิ้จำเป็น ประกอบด้์วัย่ ข้าวัสาร
จำนวัน 100 ถุง และน�ำด์่�มืจำนวัน 100 แพื่็ค์ ให้แก่
เที่ศับาลนค์รแหลมืฉบัง เพื่่�อชิ่วัย่เหล่อการด์ำเนิน
งานของศัูนย่์พื่ักค์อย่ผู้ป่วัย่โค์วัิด์-19 รวัมืถึงสำหรับ
ผู้สมัืผัสเส่�ย่งสงูจากผู้ตดิ์เชิ่�อโค์วัดิ์-19 ที่่�ต้องกกัตัวัอยู่่
บ้าน ภาย่ในเขตเที่ศับาลนค์รแหลมืฉบัง จังหวััด์
ชิลบุร่ 
 เพื่่�อชิ่วัย่สนับสนุนการที่ำงานของบุค์ลากรของ
สาธุารณ์สุขในการสอบสวันโรค์และติด์ตามื 
ผู้สัมืผัสโรค์ติด์เชิ่�อไวัรัสโค์โรนา (โค์วิัด์-19) รวัมืทัี่�ง 
การปฏิบัติการค์้นหาเชิิงรุกในพื่่�นที่่�อำเภอศัร่ราชิา 
ที่างบริษัที่ฯ มือบบัตรเติมืน�ำมัืนเอสโซ่ มืูลค์่ารวัมื 
100,000 บาที่ให้แก่สำนักงานสาธุารณ์สุขอำเภอ
ศัร่ราชิา จังหวััด์ชิลบุร่
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ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจขัอุงอุงคำ์กร

บัรษัิัท โกลบัอล เพื่าเวอร ์ซิ์นเนอรย์่ี� จำากัด  (มหาชน)

 GPSC ด์ำเนินธุุรกิจตามืวัิถ่ใหมื่ตระหนักถึง
ค์วัามืสำค์ัญต่อการบริหารเชิิงกลยุ่ที่ธุ์ที่่�จะนำธุุรกิจ
ไปสู่การสร้างนวััตกรรมืและการรับมื่อผลกระที่บ
จากค์วัามืเส่�ย่งที่่�อาจเกดิ์ขึ�นทัี่�งในระย่ะสั�นและระย่ะ
ย่าวั ภาย่ใต้เป้าหมืาย่การพื่ัฒนาที่่�ย่ั�งย่่น (SDGs) 
 ปัจจบุนัธุรุกิจที่ั�วัโลกมืุง่เน้นและให้ค์วัามืสำคั์ญ
ด์้าน ESG มืากขึ�น ส่งผลให้ GPSC เผชิิญกับค์วัามื
ที่้าที่าย่ที่่�จะต้องปรับตัวั และเตร่ย่มืรับมื่อในทีุ่กมืิติ 
เพื่่�อตอบสนองต่อผูม้ืส่่วันได้์เสย่่ในทุี่กกลุม่ืให้ได้์อย่า่ง
ค์รบถ้วัน ซึ�ง GPSC มื่กลยุ่ที่ธุ์ที่่�ชิัด์เจนในการมืุ่งเน้น
ทีุ่กด์้านที่ั�งสิ�งแวัด์ล้อมื สังค์มื และเศัรษฐกิจ มื่การ
บริหารจัด์การเพื่่�อสอด์ค์ล้องกับเหตุการณ์์และ 
การปรบัตวััได์อ้ย่า่งที่นัที่ว่ังที่ ่โด์ย่เฉพื่าะการปรบัตวัั
เพื่่�อให้สอด์รับกับธุุรกิจพื่ลังงานในอนาค์ต มื่การนำ

เที่ค์โนโลย่่มืาประยุ่กต์ใชิ้ร่วัมืกับการปรับตัวัต่อ
พื่ฤติกรรมืผูบ้รโิภค์ที่่�เปล่�ย่นแปลงไป ได์เ้ขา้ไปลงที่นุ
ในธุุรกิจเที่ค์โนโลย่่การกักเก็บพื่ลังงาน สามืารถนำ
มืาประยุ่กต์เข้ากับรูปแบบการด์ำเนินธุุรกิจอย่่าง
ย่ั�งย่น่ เป็นการเพิื่�มืขด่์ค์วัามืสามืารถในการแข่งขนัใน
อนาค์ตของธุุรกิจไฟฟ้า

กลิย่ทธุ์ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจอุย่�งยั่งย่นิ
 การด์ำเนินงานของ GPSC ด์า้นค์วัามืย่ั�งย่น่เพื่่�อ
ไปสู่เป้าหมืาย่ “การสืร้างมีูลค์่าระยะยาวัด้านั
นัวััตกรรมีและพื่ลังงานัที�ยั�งยืนั” ภาย่ใต้กรอบการ
บริหารจัด์การค์วัามืย่ั�งย่่น 4 มืุมืมือง ซึ�งค์รอบค์ลุมื
ในที่ั�ง 3 มืิติในด์้าน ESG อย่่างค์รบถ้วัน และสอด์รับ
กับเป้าหมืาย่การพัื่ฒนาที่่�ย่ั�งย่่น (Sustainable  
Development Goals: SDGs) เพื่่�อนำไปสู่การได์้

รับค์ัด์เล่อกเข้าเป็นสมืาชิิก DJSI และมุ่ืงมืั�นในการ
ลด์การปล่อย่ก๊าซเร่อนกระจกที่่�สอด์ค์ล้องกับเป้า
หมืาย่ในระด์ับสากล
 กรอบการบริหารจัด์การค์วัามืย่ั�งย่่น 4 มืุมืมือง 
ได์้แก่ 
 1)	Power	Accessibility: การเข้าถงึพื่ลังงาน
ด์ว้ัย่การเพิื่�มืค์วัามืเสถ่ย่รภาพื่ของแหล่งพื่ลังงานโด์ย่
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การลงทุี่นในเที่ค์โนโลย่่และโค์รงสร้างพื่่�นฐาน
ประเภที่พื่ลังงานที่างเล่อกแบบกระจาย่อยู่่ที่ั�วัไป 
(Solar Rooftop & Solar Farm, Off-grid Power 
supply, Light for a Better Life project)
 2)	Quality	of	Life:	สง่เสริมืค์วัามืเป็นอยู่ข่อง
ค์นในชุิมืชินและสังค์มืที่่�ด์่ขึ�น (Employment In-
crease Program, Implementing energy effi-
ciency, Support public utility project in the 
EEC and EECi)
	 3)	Eco-system: ระบบนเิวัศัในการขบัเค์ล่�อน

พื่ลังงานสะอาด์ปลูกฝ่ังแนวัคิ์ด์เศัรษฐกิจหมุืนเวั่ย่น
และลด์ผลกระที่บต่อสิ�งแวัด์ล้อมื (Circular  
Economy, GHG Reduction, Waste to Energy 
project)
 4)	Sustainable	Innovation: นวััตกรรมืที่่�
ย่ั� งย่่นสำหรับองค์์กรเ พ่ื่�อผลัก ดั์นใ ห้ เกิด์การ
สร้างสรรค์์สิ�งใหมื่ผ่านปัญญาประด์ิษฐ์ (AI) และ
บล็อกเชิน วััฒนธุรรมืนวััตกรรมืและนวััตกรรมืที่าง
สังค์มืจากเย่าวัชิน (Young Social Innovator, 
Solution provider & ESS, Smart Farming)

มิติดำ้�นิเศรษฐกิจ
 เพื่่�อให้บรรลุุวัิสัย่ทัี่ศัน์และพัื่นธุกิจขององค์์กร 
GPSC ได้์ด์ำเนินงานตามืกลยุ่ที่ธ์ุใหม่ื โด์ย่ได้์มื่การ
ปรับปรุงเพื่่�อขย่าย่ธุุรกิจในชิ่วังเปล่�ย่นผ่านพื่ลังงาน
ได์อ้ย่า่งย่ั�งย่น่ ซึ�งแผนการด์ำเนินในรอบน่�จะมืก่รอบ
ระย่ะเวัลา 10 ปี เพื่่�อให้กลยุ่ที่ธุ์บริษัที่สามืารถตอบ
สนองได้์ที่ั�งในระย่ะ สั�น กลาง และย่าวั มื่การ
ปรบัปรงุ ปณ์ธิุานในการเตบิโตในอนาค์ตในสว่ันของ
พื่ลังงานสะอาด์มืากขึ�นได์้มื่การจัด์ที่ำแผนกลยุ่ที่ธุ์
เป็น 4 เสาหลักกลยุ่ที่ธ์ุ (Strategic pillar) ซึ�ง
ประกอบด์้วัย่ 1. Strengthen and expand the 
Core มืุ่งมืั�นที่่�จะเป็น best in class operation  
ที่ั�งในส่วันเสถ่ย่รภาพื่และค์วัามืมืั�นค์งที่างการผลิต
และจำหน่าย่ไฟฟ้า/ไอน�ำ และสาธุารณ์ูปโภค์ให้กับ
ลกูค์า้ เพื่ิ�มืค์วัามืแขง็แกรง่ของผลการด์ำเนนิงานที่าง
ธุุรกิจของบริษัที่ในอนาค์ต 2. Scale-up green 
energy เพื่่�อการเติบโตที่่�สอด์รับกับปณ์ิธุาน เพื่่�อ
บรรเที่าผลกระที่บจากการเปล่�ย่นแปลงสภาพื่ 
ภูมืิอากาศั GPSC จึงมื่กลยุ่ที่ธุ์ในการเติบโตพื่ลังงาน

หมืุนเวั่ย่นให้มืากขึ�น ทัี่� ง ในและต่างประเที่ศั  
3. S-curve & batteries GPSC มื่แผนการด์ำเนิน
งานด์้านธุุรกิจแบตเตอร่� นอกจากน่� GPSC ได์้ศัึกษา
และเตร่ย่มืตัวัสำหรับธุุรกิจ S-curve อ่�น ๆ  4. Shift 
to customer-centric solutions ค์ำนึงถึงการเข้า
มืาของ Decentralized policy เพื่่�อตอบสนองค์วัามื
ตอ้งการของลูกค้์าให้ได้์มืากขึ�น ด์ว้ัย่การ integrated 
service ท่ี่�รวัมืทัี่�ง Distributed generation,  
District cooling และ Energy Management 
services
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มิติดำ้�นิสังคำม
 GPSC เช่ิ�อมัื�นวัา่ธุรุกิจที่่�ย่ั�งย่น่จะต้องด์ำเนินการ
ค์วับค์ู่ไปกับภาค์สังค์มื ซึ�งมื่สิ�งแวัด์ล้อมืท่ี่�น่าอยู่ ่
มัื�นค์ง และปลอด์ภยั่ ด์งันั�น GPSC จงึเนน้การเขา้ไป
มืส่ว่ันรว่ัมืรบัผดิ์ชิอบตอ่สงัค์มืที่กุภาค์สว่ัน เพื่่�อเสรมิื
สรา้งค์วัามืเข้มืแข็งของภาค์ประชิาสังค์มื ทัี่�งในระย่ะ
สั�นและระย่ะย่าวั โด์ย่ผา่นบรูณ์าการองค์ค์์วัามืรูท้ี่าง
ธุุรกิจของ GPSC สู่ชิุมืชิน สังค์มื ตลอด์จนการ
แสวังหา องค์์ค์วัามืรู้ที่่�เก่�ย่วัข้อง เพื่่�อสนับสนุนการ
พื่ัฒนาชิุมืชินและกิจกรรมืเพื่่�อสังค์มือย่่างต่อเน่�อง 
อาที่ ิการพัื่ฒนาคุ์ณ์ภาพื่ชิวิ่ัตของชุิมืชินที่่�ห่างไกลให้
สามืารถเข้าถึงพื่ลังงานสะอาด์ผ่านโค์รงการผลิต
ไฟฟ้าจากพื่ลังงานแสงอาที่ิตย่์ โค์รงการส่งเสริมื 
บูรณ์าการในการกำจัด์ ขย่ะภาย่ในชิุมืชิน โด์ย่การ
ค์ัด์แย่กขย่ะและสร้างมืูลค์่าเพื่ิ�มืจากขย่ะที่่�ค์ัด์แย่ก 
เปน็ตน้ นอกจากน่� GPSC ย่งัเชิ่�อมืั�นวัา่การมืบุ่ค์ลากร
ที่่�ด์่มื่คุ์ณ์ภาพื่ย่่อมืส่งผลต่อค์วัามืย่ั�งย่่นที่างธุุรกิจใน

ระย่ะย่าวั จงึได้์กำหนด์นโย่บาย่ที่างสังค์มืที่่�เก่�ย่วัข้อง
เป็นแนวัที่างปฏิบัติให้แก่ บุค์ลากร อาทิี่ นโย่บาย่
ค์วัามืรับผิด์ชิอบต่อสังค์มืและสิที่ธุิ มืนุษย่ชิน ค์วับค์ู่
ไปกับการจัด์ฝ่ึกอบรมืให้ค์วัามืรู้ค์วัามืเข้าใจแก่
พื่นักงาน รวัมืที่ั�งการกำกับดู์แลในการปฏิบัติตามื
นโย่บาย่ต่าง ๆ ผ่านชิ่องที่างรับข้อร้องเร่ย่นด์้าน
จริย่ธุรรมืภาย่ในองค์์กร

มิติดำ้�นิสิ่งแว่ดำลิ้อุม

 GPSC ตระหนักถงึค์วัามืสำค์ญัของการกา้วัเขา้
สู่สังค์มืค์าร์บอนต�ำและสนับสนุนเป้าหมืาย่ภาย่ใต้
ค์วัามืตกลงปาร่ส ซึ�งเป็นพื่ันธุกิจร่วัมืกันในระด์ับ
สากล ด์ว้ัย่เหตุน่� กลยุ่ที่ธุก์ารดู์แลผลกระที่บด้์านการ
เปล่�ย่นแปลงสภาพื่ภูมืิอากาศัจึงได์้รับการผนวักเข้า
เป็นส่วันหนึ�งของกลยุ่ที่ธุ์ที่างธุุรกิจระย่ะย่าวัในการ
เพื่ิ�มืสัด์ส่วันการผลิตไฟฟ้าจากพื่ลังงานหมืุนเวั่ย่น
ผา่นการตั�งบรษิทัี่ย่อ่ย่ เพื่่�อประสทิี่ธุภิาพื่การด์ำเนนิ
งานให้บรรลุเป้าหมืาย่ นอกจากน่� GPSC ได์้นำ
แนวัค์ิด์การประเมืินราค์าค์าร์บอนภาย่ในองค์์กรมืา
ประยุ่กต์ใชิ้ โด์ย่ปัจจุบันอยู่่ในระหวั่างการจัด์ที่ำ

กลยุ่ที่ธุ์เชิิงรุกเพ่ื่�อมุื่งสู่เป้าหมืาย่ Net Zero ให้
สอด์ค์ล้องกับสังค์มืค์าร์บอนต�ำในอนาค์ต
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ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจขัอุงอุงคำ์กร

บัรษัิัท ไออารพี์ื่ซ์ี จำากัด (มหาชน)

 การประกาศัวัสิยั่ที่ศัันใ์หมืข่องบรษิทัี่ ไออารพ์ื่ซ่่ 
จำกัด์ (มืหาชิน) (IRPC) เพื่่�อก้าวัสู่การเป็นองค์์กรที่่� 
“สืรา้งสืรรค์น์ัวัตักรรมีการใชิว้ัสัืดแุละพื่ลงังานัเพื่ื�อ
ชิีวัิตที�ลงตัวั” (To	 Shape	 Material	 and	 
Energy	 Solutions	 in	Harmony	with	 Life) 
รองรับกระแสการเปล่�ย่นแปลงท่ี่�สำค์ัญของโลก 
(Megatrends) ต่อย่อด์ค์วัามืเชิ่�ย่วัชิาญในธุุรกิจ
ปิโตรเค์มื่และการกลั�น เพื่่�อใชิ้ในการขับเค์ล่�อน
องค์์กร ให้เติบโตอย่่างแข็งแกร่งค์วับค์ู่ไปกับการ
สร้างสรรค์์สิ�งด์่ ๆ  ให้กับสิ�งแวัด์ล้อมืและทีุ่กชิ่วัิตใน

สงัค์มื รวัมืถงึการสรา้งค์วัามืเชิ่�อมืั�นตอ่ผูม้ืส่ว่ันได์เ้สย่่
ที่กุภาค์ส่วัน ขณ์ะเด่์ย่วักันย่งัแสวังหาธุรุกจิใหมืภ่าย่
ใต้วัสิยั่ที่ศัันใ์หมื ่โด์ย่ไมืถ่กูจำกดั์อยู่แ่ค์ธุ่รุกจิการกลั�น
และปิโตรเค์มื่อ่กต่อไป IRPC ให้ค์วัามืสำค์ัญต่อการ
สร้างสรรค์์นวััตกรรมืการใชิ้วััสดุ์ให้ตอบสนองค์วัามื
ต้องการของผู้บริโภค์ รวัมืถึงการใช้ิวััสดุ์หมืุนเวั่ย่น
และการรกัษาสิ�งแวัด์ลอ้มื ด์ว้ัย่การพื่ฒันาผลติภณั์ฑ์์
ที่่�สามืารถรองรบัค์วัามืตอ้งการใชิง้านที่างการแพื่ที่ย่์ 
และสุขภาพื่ ที่่�สร้างประโย่ชิน์ต่อสังค์มืไที่ย่ เพื่่�อให้
องค์ก์รสามืารถด์ำเนินธุรุกจิได้์อย่า่งมืั�นค์งและย่ั�งย่น่

กลิย่ทธุ์ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจอุย่�งยั่งย่นิ

 การด์ำเนินงานด้์านค์วัามืย่ั�งย่น่ ถอ่เป็นแนวัค์ดิ์พื่่�นฐานที่่�จะขบัเค์ล่�อน IRPC ให้บรรลวุัสิยั่ที่ศัันด์์งักลา่วั 
ซึ�งประกอบด์้วัย่การด์ำเนินงานที่ั�ง 3 มืิติ ด์ังน่�
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มิติดำ้�นิเศรษฐกิจ

สืานังานัเดมิี	เสืรมิีธุรุกจิัใหมี	่ขับัเค์ลื�อนัองค์ก์รดว้ัย
นัวััตกรรมีและเทค์โนัโลยี
 ภารกจิค์รั�งใหมืข่อง IRPC จะย่งัค์งสานตอ่ธุรุกจิ
เด์ิมืให้แข็งแกร่งย่ิ�งขึ�น และจะเสริมืธุุรกิจใหม่ื เพื่่�อ
เพื่ิ�มืประสทิี่ธุภิาพื่การใชิพ้ื่ลงังานแหง่อนาค์ตใหด้์ก่วัา่ 
ซึ�งพื่ลังงานแห่งอนาค์ตที่่� IRPC มืุ่งจะเด์ินหน้าเสริมื
การลงทุี่นในค์รั�งน่� จะมื่ที่ั�งพื่ลังงานที่างเล่อก และ
พื่ลังงานหมืนุเวัย่่น อาที่ ิวัสัด์เุค์ลอ่บแผงโซลารเ์ซลล์
ลด์ค์วัามืร้อน และอุปกรณ์์เก็บพื่ลังงานสำรองให้
รถย่นต์ไฟฟ้า รวัมืถึงการปรับปรุงกระบวันการผลิต
โรงกลั�นน�ำมืันให้ได์้เป็นผลิตภัณ์ฑ์์ปิโตรเค์มื่มืูลค์่า
เพิื่�มืมืากขึ�น โด์ย่จะใชิ้องค์์ค์วัามืรู้ขององค์์กร ที่่�
ประกอบด้์วัย่นวัตักรรมื ค์วัามืเช่ิ�ย่วัชิาญของบุค์ลากร 
รวัมืถึงค์วัามืพื่ร้อมืในการนำเที่ค์โนโลย่แ่ละดิ์จทิี่ลัมืา

ประยุ่กต์ใชิ้เพ่ื่�อเพื่ิ�มืค์วัามืแมื่นย่ำ วั่องไวั ที่ันต่อ
สถานการณ์์ ค์วับค์ู่ไปกับการสร้างค์วัามืร่วัมืมื่อกับ
พื่ันธุมืิตรธุุรกิจ โด์ย่มืุ่งเน้นการส่งมือบสิ�งด์่ ๆ ให้กับ
ชิ่วัิตและสิ�งแวัด์ล้อมืได์้อย่่างย่ั�งย่่น

มิติดำ้�นิสังคำม

We	Care	by	IRPC	สื่วันัเล็ก	ๆ 	ของสืังค์มีไทย	สื่ง
กำลังใจัให้ค์นัไทยฝุ่�าวัิกฤตไปด้วัยกันั
 ภาย่ใต้โค์รงการ We Care by IRPC เราตั�ง
ปณ์ิธุานในการเป็นส่วันหนึ�งในการร่วัมืช่ิวัย่เหล่อ
สังค์มืและชิุมืชิน ที่่ามืกลางการแพื่ร่ระบาด์ของเชิ่�อ
ไวัรัสโค์วิัด์-19 เราได้์ด์ูแลและให้ค์วัามืช่ิวัย่เหล่อ
พื่นักงานและค์รอบค์รัวั พื่ร้อมืกับชิ่วัย่เหล่อสังค์มื 
ปกป้องบุค์ลากรที่างการแพื่ที่ย่์ให้ปลอด์ภัย่จาก 
เชิ่�อไวัรัสโค์วัิด์-19 และยั่งเป็นการตอบแที่นสังค์มื
โด์ย่สร้างค์วัามืมืั�นค์ง และค์วัามืเข้มืแข็งที่างด์้าน
สาธุารณ์สุขให้กับประเที่ศัไที่ย่ โค์รงการต่าง ๆ  อาที่ิ 
การสร้างอาค์ารตรวัจโรค์ระบบที่างเด์ินหาย่ใจแรง
ด์นัลบ อาค์ารระย่องรวัมืใจพัื่ฒน ์ให้แกโ่รงพื่ย่าบาล
ระย่อง เพื่่�อใช้ิเป็นอาค์ารตรวัจคั์ด์กรองโรค์โค์วิัด์-19 
และสามืารถใชิ้เป็นอาค์ารตรวัจโรค์ที่างเด์ินหาย่ใจ 
หลังจากการระบาด์หมืด์ลงแล้วั การมือบเต่ย่ง

เค์ล่�อนย้่าย่ผู้ป่วัย่แรงดั์นลบพื่ร้อมืผ้าพื่ลาสติกค์ลุมื
เต่ย่ง  การมือบผ้าสปันบอนด์์  ซึ� งผ ลิตจาก 
เมืด็์พื่ลาสตกิของบรษิทัี่ฯ นำไปตดั์เปน็ชิดุ์ใส่ปอ้งกนั
การติด์เชิ่�อ (PPE) เพื่่�อส่งมือบให้แก่โรงพื่ย่าบาลที่ั�วั
ประเที่ศั การนำผลติภณั์ฑ์์และนวัตักรรมืของบรษิทัี่ฯ 
ไปต่อย่อด์สร้างมูืลค่์าที่างธุุรกิจ เช่ิน ผ้า Melt 
blown Fabric หน้ากากผ้ากราฟีน KleanTeQ 
Mask และย่ังได้์ร่วัมืกับพัื่นธุมืิตรที่างธุุรกิจเพ่ื่�อ
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พื่ัฒนา “นัวััตกรรมีเตียงสืนัามีพื่ลาสืติก	 POLI-
MAXX” ผลิตจากเมื็ด์พื่ลาสติก PP และ HDPE มื่
ค์ุณ์สมืบัติพื่ิเศัษ แข็งแรง กันสารค์ัด์หลั�ง สามืารถ
รองรับผู้ป่วัย่ที่่�มื่น�ำหนักมืากถึง 200 กิโลกรัมื 
สามืารถ recycle ได์้ เป็นมืิตรกับสิ�งแวัด์ล้อมื 

นอกจากน่� IRPC ได์้ส่งมือบน�ำมืันเชิ่�อเพื่ลิงให้แก่วััด์
ที่ั�วัประเที่ศั เพื่่�อช่ิวัย่บรรเที่าค์วัามืเด์อ่ด์ร้อนจากการ
ขาด์แค์ลนน�ำมืันเชิ่�อเพื่ลิงในการประกอบพื่ิธุ่
ฌาปนกิจผู้ประสบภัย่จากโค์วัิด์-19 อ่กด์้วัย่

มิติดำ้�นิสิ่งแว่ดำลิ้อุม

มีุ่งสืู่สืังค์มีค์าร์บัอนัต�ำ	ย�ำแนัวัทางการดำเนัินังานั
ที�เป็นัมีิตรต่อสืิ�งแวัดล้อมี
 แนวัที่างการด์ำเนินงานของ IRPC มืุ่งเน้นการ
ด์ำเนินธุุรกิจเพื่่�อการเติบโตอย่่างย่ั�งย่่น ด์้วัย่การขับ
เค์ล่�อนกลยุ่ที่ธุ์การบริหารจัด์การค์วัามืย่ั�งย่่นท่ี่�เป็น
เลิศัตามืมืาตรฐานสากล สามืารถพัื่ฒนาและ
สร้างสรรค์์ผลิตภัณ์ฑ์์ที่่�มื่มูืลค์่าเพื่ิ�มื สนับสนุนหลัก
การเศัรษฐกิจหมืุนเวั่ย่น พื่ร้อมืรับมื่อกับการ
เปล่�ย่นแปลงที่่�กำลังเผชิิญอย่่างรวัด์เร็วัและเที่่าที่ัน
 ที่ั�งน่� IRPC ได์้ด์ำเนินโค์รงการต่าง ๆ ตามื
แนวัที่างการด์ำเนินธุรุกิจค์าร์บอนต�ำและย่ั�งย่น่ อาทิี่ 
โค์รงการสวันโซลาร์ลอย่น�ำ IRPC แหล่งผลิตไฟฟ้า
ทีุ่่นลอย่น�ำที่่�มื่ขนาด์ใหญ่ท่ี่�สุด์ในเอเช่ิย่ตะวัันออก
เฉ่ย่งใต้ ที่่�ค์าด์ว่ัาจะช่ิวัย่ลด์ก๊าซเร่อนกระจกลงได้์
ประมืาณ์ 9,459 ตันค์าร์บอนได์ออกไซด์์เที่่ย่บเท่ี่า
ต่อปี และยั่งช่ิวัย่จัด์การปัญหาน�ำท่ี่วัมืและน�ำแล้ง
ของชุิมืชินโด์ย่รอบ ซึ�งได้์รับการขึ�นที่ะเบ่ย่นเป็น
โค์รงการลด์ก๊าซเร่อนกระจกภาค์สมัืค์รใจตามื
มืาตรฐานของประเที่ศัไที่ย่ (T-VER) และ โค์รงการ
ตดิ์ตั�งระบบไฟฟา้พื่ลังงานแสงอาที่ติย่ส์ำหรบัเค์ร่�อง
สูบน�ำและระบบต่าง ๆ ภาย่ใต้โค์รงการลำไที่รโย่ง
โมืเด์ล ณ์ ศัูนย่์ส่งเสริมืพื่ัฒนาค์นพื่ิการ สังฆมืณ์ฑ์ล
อุด์รธุาน่ จังหวััด์อุด์รธุาน่ และหมืู่บ้านหนองย่าง 
จงัหวัดั์บรุร่มัืย่ ์ได์ร้บัใบประกาศัเกย่่รตคิ์ณุ์ โค์รงการ
สนับสนุนกิจกรรมืลด์ก๊าซเร่อนกระจก (Low  
Emission Support Scheme: LESS) โด์ย่ลด์
ปริมืาณ์ก๊าซเร่อนกระจกได์้จำนวัน 7.414 ตัน
ค์าร์บอนได์ออกไซด์์เที่่ย่บเท่ี่า ในช่ิวังเวัลาตั�งแต่ 1 

สิงหาค์มื 2561 ถึง 31 ธุันวัาค์มื 2563 รวัมืถึงการ
เข้าร่วัมืโค์รงการอ่�น ๆ  ของ อบก. เพื่่�อสนับสนุนการ
ลด์การปล่อย่ก๊าซเร่อนกระจก ได้์แก่ โค์รงการ
กิจกรรมืค์าร์บอนฟุตพื่ริ�นที่์ขององค์์กร โค์รงการส่ง
เสริมืภาค์ธุุรกิจลด์ก๊าซเร่อนกระจกโด์ย่กำหนด์เป้า
หมืาย่ที่างวัิที่ย่าศัาสตร์ โค์รงการพัื่ฒนากลไก 
เชิิงเศัรษฐศัาสตร์เพ่ื่�อกำหนด์ราค์าค์าร์บอนภาย่ใน
องค์์กร และการลงทีุ่นเพ่ื่�อลด์การปล่อย่ก๊าซเร่อน
กระจก โค์รงการฉลากลด์ค์าร์บอน รวัมืที่ั�งการนำ
ที่รัพื่ย่ากรที่่�ใช้ิแล้วักลับมืาแปรรูปและนำกลับไปใช้ิ
อ่กในอนาค์ต และการปรับปรุงเที่ค์โนโลย่่ใน
กระบวันการผลิตเพื่่�อลด์การเผาไหม้ืและลด์การสูญ
เส่ย่ในการใชิ้พื่ลังงานจากกระบวันการผลิต
 IRPC มืุ่งมืั�นตั�งใจในการด์ำเนินธุุรกิจค์วับค์ู่ไป
กับการสร้างสมืด์ุลในการใชิ้ชิ่วัิตของผู้ค์นในชิุมืชิน 
สังค์มื และสิ�งแวัด์ล้อมื ในทีุ่กมืิติได์้อย่่างสมืด์ุลและ
ย่ั�งย่่น ตามืปณ์ิธุานขององค์์กร “IRPC	สืร้างสืิ�งที�ดี
เพื่ื�ออนัาค์ต”
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 ปตที่.สผ. ได้์พัื่ฒนา "กรอบัแนัวัค์ิดด้านัการ
พื่ัฒนัาอย่างยั�งยืนั" ขึ�นเพื่่�อเป็นวิัถ่การที่ำงาน 
ร่วัมืกันในองค์์กร และเป็นรากฐานการพื่ัฒนาที่่�
แข็งแกร่งให้แก่องค์์กรในระย่ะย่าวั รวัมืถึงเป็นส่วัน
สำค์ัญที่่�จะที่ำให้บริษัที่ฯ มืุ่งสู่การเป็น "Energy	
Partner	 of	 Choice" ตามืวัิสัย่ที่ัศัน์ที่่�ตั�งไวั้ โด์ย่
กรอบแนวัค์ิด์ด์้านการพื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่นน่�เน้นการ
สร้างค์วัามืสมืด์ุลระหวั่าง การมืุ่งสู่องค์์กรแห่งค์วัามื
เป็นเลิศั หร่อ "ค์นัเก่ง" การกำกับด์ูแลกิจการที่่�ด์ ่
การบริหารค์วัามืเส่�ย่ง และการกำกับการปฏิบตัติามื
กฎเกณ์ฑ์ ์หรอ่ "ค์นัด"ี	และการสรา้งค์ณุ์ค์า่ในระย่ะ
ย่าวัให้แก่ผู้มื่ส่วันได้์เส่ย่ หร่อ "มื่ค์วัามืรับผิด์ชิอบ" 
โด์ย่กรอบแนวัคิ์ด์ด์้านการพัื่ฒนาอย่่างย่ั�งย่่นของ 
ปตที่.สผ. และประเด็์นสำคั์ญด์้านค์วัามืย่ั�งย่่นของ 
บริษัที่ฯ สนับสนุนและสอด์ค์ล้องกับเป้าหมืาย่การ
พื่ัฒนาที่่�ย่ั�งย่่น (Sustainable Development 
Goals - SDGs) ขององค์์การสหประชิาชิาติ

 1.	การมีุง่สืูอ่งค์ก์รแห่งค์วัามีเปน็ัเลศิ	หรอื	"ค์นั
เก่ง"	 (High	 Performance	 Organization	 -	
HPO)
 มืุ่งเน้นการด์ำเนินงานที่่�เป็นเลิศัในทีุ่กองค์์
ประกอบของการด์ำเนินธุุรกิจด์้วัย่มืาตรฐานระด์ับ
สากล เพื่่�อเพื่ิ�มืค์วัามืสามืารถในการแขง่ขนัและค์วัามื
สามืารถในการปรับตัวัเพ่ื่�อตอบสนองต่อการ
เปล่�ย่นแปลงในอนาค์ต
	 2.	การกำกับัดูแลกิจัการที�ด	ีการบัริหารค์วัามี
เสืี�ยง	และการกำกับัการปฏิิบััติตามีกฎเกณฑ์์	หรือ	
"ค์นัดี"	(Governance,	Risk	Management	and	
Compliance	-	GRC)
 มืุ่งเน้นการด์ำเนินธุุรกิจด์้วัย่ค์วัามืโปร่งใส และ
มืป่ระสทิี่ธุภิาพื่ เพื่่�อสรา้งเสถย่่รภาพื่และค์วัามืย่ั�งย่น่
ให้กับองค์์กร โด์ย่ย่ึด์มืั�นในหลักธุรรมืาภิบาล การ
กำกบัด์แูลให้มืก่ารบรหิารค์วัามืเส่�ย่งและการค์วับค์มุื
ภาย่ในอย่า่งเหมืาะสมื ตลอด์จนปฏบิติัตามืกฎหมืาย่
และกฎเกณ์ฑ์์ที่่�เก่�ย่วัข้องอย่่างเค์ร่งค์รัด์
	 3.	การสืร้างค์ุณค์่าในัระยะยาวัให้แก่ผู้มีีสื่วันั
ได้เสืีย	หรือ	"มีีค์วัามีรับัผิดชิอบั"	(Stakeholder	
Value	Creation	-	SVC)

บัรษัิัท ปตท.สำารวจและผู้ลิตปิโตรเลีย่ม จำากัด (มหาชน)
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 มืุ่งมืั�นด์ำเนินธุุรกิจโด์ย่ให้ค์วัามืสำค์ัญในการ
สร้างคุ์ณ์ค่์าในระย่ะย่าวัแก่ผู้มื่ส่วันได้์เส่ย่ทุี่กกลุ่มื 
ด์ำเนินธุุรกิจค์วับค์ู่ไปกับค์วัามืรับผิด์ชิอบในการ
อนุรักษ์ที่รัพื่ย่ากรธุรรมืชิาติ ฟ้�นฟูสิ�งแวัด์ล้อมื และ
พื่ัฒนาชิุมืชินและสังค์มื

 ด้์วัย่กรอบแนวัคิ์ด์น่�  ปตที่.สผ. เช่ิ�อมืั�นวั่า  
เมื่�อบริษัที่ฯ มื่การด์ำเนินงานท่ี่�ด่์บนรากฐานท่ี่�
แข็งแกร่ง และค์ำนึงถึงประโย่ชิน์ร่วัมืกันของผู้มื ่
ส่วันได้์ส่วันเส่ย่ต่าง ๆ แล้วั บริษัที่ฯ จะสามืารถ 
ส่งมือบคุ์ณ์ค์่าและสร้างค์วัามืย่ั�งย่่นให้แก่สังค์มื 
โด์ย่รวัมืได์้ในที่่�สุด์ (From We to World)

กลิย่ทธุ์ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจอุย่�งยั่งย่นิ

 ภาย่ใต้กรอบแนวัคิ์ด์เพื่่�อการพัื่ฒนาอย่า่งย่ั�งย่น่ 
ปตที่.สผ. ได้์พื่ฒันากลย่ทุี่ธุเ์พื่่�อค์วัามืย่ั�งย่น่ขึ�นโด์ย่ใช้ิ
กระบวันการประเมืนิประเด์น็สำค์ญัด์า้นค์วัามืย่ั�งย่น่
เพื่่�อรับมื่อกับค์วัามืที่้าที่าย่ในอนาค์ต ซึ�งรวัมืถึงการ
ปรับตัวัเข้าสู่ยุ่ค์เปล่�ย่นผ่านด์้านพื่ลังงาน (Energy 

Transition) พื่รอ้มืกับการสร้างคุ์ณ์ค์า่รว่ัมืแก่ผูม้ืส่่วัน
ได์เ้ส่ย่อย่า่งตอ่เน่�อง โด์ย่กลย่ทุี่ธ์ุเพ่ื่�อค์วัามืย่ั�งย่น่และ
เป้าหมืาย่ระย่ะย่าวัในระดั์บองค์์กร (ปี 2573) 
ประกอบด์้วัย่

 นอกเหน่อจากกลยุ่ที่ธุ์เพื่่�อค์วัามืย่ั�งย่่นและ
เปา้หมืาย่ระย่ะย่าวัในระดั์บองค์ก์รแล้วั ปตที่.สผ. 
ย่ังมืุ่งมืั�นด์ำเนินงานในด์้านต่าง ๆ ภาย่ใต้กรอบ
การพื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่นขององค์์กรที่ั�ง 3 ด์้านอย่่าง
ต่อเน่�อง เพื่่�อให้เกิด์การด์ำเนินงานด์้านค์วัามื
ย่ั�งย่่นค์รอบค์ลุมืทีุ่กมืิติซึ�งจะช่ิวัย่สนับสนุนให้
บริษัที่ฯ ได์้รับการย่อมืรับและค์วัามืเชิ่�อมืั�นจาก 
ผู้มื่ส่วันได้์เส่ย่ และสามืารถบรรลุวัิสัย่ที่ัศัน์ของ
องค์์กรในการเป็น Energy Partner of Choice 
ได์้ในที่่�สุด์
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 นอกจากน่� ที่่ามืกลางภาวัะวัิกฤตโรค์ไวัรัสโค์
วัดิ์-19 ซึ�งประเที่ศัไที่ย่และที่ั�วัโลกกำลังเผชิญิกับการ
แพื่รร่ะบาด์ของโรค์อย่า่งรุนแรง ปตที่.สผ. จงึจำเป็น
ต้องปรับตัวัเพื่่�อรองรับกับสถานการณ์์ต่าง ๆ ที่่�เกิด์
ขึ�นเหลา่น่� ไมืว่ัา่จะเปน็การปรบักลย่ทุี่ธุแ์ละแผนการ
ด์ำเนินงานเพื่่�อให้ค์งค์วัามืสามืารถในการแข่งขัน 
เพิื่�มืประสิที่ธุิภาพื่การที่ำงานด์้วัย่การขับเค์ล่�อน
องค์ก์รให้เกิด์การเปล่�ย่นแปลงต่าง ๆ  ที่ั�งการเปล่�ย่น
วัิถ่การที่ำงานรูปแบบใหมื่ การปรับปรุงระบบ
สารสนเที่ศั รวัมืไปถึงการมื่ส่วันร่วัมืสู้วิักฤตค์รั�งน่�
โด์ย่ผสานองค์์ค์วัามืรู้และเที่ค์โนโลย่่มืาประยุ่กต์ใชิ้
ในการสร้างนวััตกรรมื เพื่่�อชิ่วัย่ปกป้องบุค์ลากร
ที่างการแพื่ที่ย์่ และลด์การแพื่ร่กระจาย่ของเชิ่�อ

ไวัรัส เชิ่น เต่ย่งเค์ล่�อนย่้าย่และรถเข็นผู้ป่วัย่แรงด์ัน
ลบ กล่องที่ำหัตถการแรงดั์นลบ ชิุด์อุปกรณ์์พื่ร้อมื
ระบบตรวัจวัดั์อุณ์หภูมืแิละค์วับคุ์มืหว่ังโซ่ค์วัามืเย็่น  
ซึ�งมือบให้แก่กระที่รวังสาธุารณ์สุขเพ่ื่�อประกัน
ค์ุณ์ภาพื่การจัด์เก็บวััค์ซ่นโค์วิัด์-19 รวัมืถึงหุ่นย่นต์
นำส่งเวัชิภัณ์ฑ์์และอาหาร (CARA) และหุ่นย่นต์ฆ่า
เชิ่�อโรค์อัตโนมัืติด์้วัย่แสงยู่วั่ (Xterlizer) ซึ�งเป็น
นวััตกรรมืที่่�บริษัที่ AI and Robotics Ventures 
บริษทัี่ในเค์รอ่ของ ปตที่.สผ. พื่ฒันาขึ�น นอกจากนั�น 
ปตที่.สผ. ย่ังได้์ร่วัมืกับกลุ่มื ปตที่. จัด์ที่ำโค์รงการ 
“ลมืหาย่ใจเด์่ย่วักัน” โด์ย่เปิด์หน่วัย่ค์ัด์กรอง 
ผู้ป่วัย่โค์วัิด์-19 และโรงพื่ย่าบาลสนามืค์รบวังจร 
(End-to-End) อ่กด์้วัย่

ข�อม้ลเพิ�มเตุิม : รายงานความยั�งย่นป็ระจำป็ี และ 

เว็บไซตุ์ ป็ตุที่.สผู้. หัวข�อการพัฒนาอย่างยั�งย่น
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บัรษัิัท ปตท. นำามันและการค์�าปลีก จำากัด (มหาชน)

 OR ด์ำเนินธุุรกิจน�ำมืันและธุุรกิจค์้าปล่กใน
ฐานะเป็นบริษัที่แกนนำ (Flagship) ของกลุ่มื ปตที่. 
มืุง่แสวังหาโอกาสใหม่ืในการด์ำเนินธุรุกิจ ค์ดิ์ค้์นและ
พื่ัฒนาคุ์ณ์ภาพื่ของสินค์้าและบริการ เพื่่�อส่งมือบ
ประสบการณ์์ที่่�ด่์และตรงใจให้แก่ผู้บริโภค์อย่่างต่อ
เน่�อง พื่ร้อมืที่ั�งชิ่วัย่เสริมืสร้างค์วัามืแข็งแกร่งที่าง
ธุรุกจิให้แก่ผู้ประกอบการไที่ย่ราย่ย่อ่ย่ (SMEs) และ
สร้างการเติบโตร่วัมืกัน
 แบรนด์์ต่าง ๆ ของ OR เป็นที่่�นิย่มืและ 
ได์้รับการตอบรับเป็นอย่่างด์่จากผู้บริโภค์ อาทิี่  
แบรนด์ส์ถาน่บริการน�ำมัืน	“PTT	Station”	“Café	
Amazon” แบรนด์์กาแฟชิั�นนำของประเที่ศัไที่ย่ที่่� 
OR ได์้สร้างและพื่ัฒนาขึ�นเองมืาตั�งแต่ พื่.ศั. 2545 

จนได้์รบัการตอบรับเป็นอย่า่งด์จ่ากผูบ้ริโภค์
และย่ังถ่อวั่าเป็นร้านกาแฟที่่�มื่จำนวันสาขา
มืากที่่�สุด์ในประเที่ศัไที่ย่ แสด์งให้เหน็วัา่การ
ด์ำเนินธุุรกิจของ OR สามืารถตอบสนอง
ค์ วั า มื ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ลู ก ค์้ า ไ ด์้ อ ย่่ า ง มื่
ประสิที่ธุิภาพื่ 
        การด์ำเนินธุุรกิจของ OR ค์รอบค์ลุมื
ตั�งแต่การจัด์หา จัด์เก็บ จัด์ส่ง และจำหน่าย่
ผลิตภัณ์ฑ์์ปิโตรเล่ย่มื OR จึงมื่เค์ร่อข่าย่ค์ลัง
เก็บผลิตภัณ์ฑ์์ปิโตรเล่ย่มื และการกระจาย่
ผลิตภัณ์ฑ์์ปิโตรเล่ย่มืในทีุ่กภูมืิภาค์ของ
ประเที่ศัไที่ย่ และมืจ่ดุ์สมัืผสับรกิารหลกั ค์อ่ 
สถาน่บริการน�ำมืัน PTT Station และ 
ร้านกาแฟ Café Amazon ค์รอบค์ลุมืทีุ่ก
พ่ื่�นที่่�ที่ั�วัประเที่ศั และยั่งได้์ขย่าย่ขอบข่าย่
การด์ำเนินธุุรกิจออกไปยั่งต่างประเที่ศั 
จำนวัน 10 ประเที่ศั ได์แ้ก ่ประเที่ศัฟลิปิปนิส์ 
กมัืพูื่ชิา ลาวั จน่ เมืย่่นมืา สงิค์โปร์ เวัย่่ด์นามื 
โอมืาน ญ่�ปุ่น และมืาเลเซ่ย่

 ในปี 2564 OR ได์้กำหนด์กรอบกลยุ่ที่ธุ์ในการ
ด์ำเนนิธุรุกจิใหมื ่(OR New Strategic Framework) 
โด์ย่นำประเด์น็สำค์ญัขององค์ก์ร (OR Materiality) 

กลิย่ทธุ์ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจอุย่�งยั่งย่นิ

มืาใช้ิเป็นหนึ�งในข้อมูืลป้อนเข้าด้์วัย่ในกระบวันการ
กำหนด์กรอบกลยุ่ที่ธ์ุ ที่ั�งน่�ด์้วัย่เจตนารมืณ์์ในการ
ด์ำเนินธุุรกิจ OR เชิ่�อเสมือวั่า โอกาสในการเติบโตสู่
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ค์วัามืสำเร็จ โอกาสในการเติบโตสู่คุ์ณ์ภาพื่ชิ่วิัตที่่�ด์ ่
และโอกาสในการเติบโตรว่ัมืไปกบัสิ�งแวัด์ลอ้มืที่่�อดุ์มื
สมืบูรณ์์ เป็นสิ�งที่่� “ทุกค์นั” ค์วัรได์้รับ ด์ังนั�น OR 
พื่ร้อมืร่วัมืเตมิืเตม็ื “โอกาส” ในการเตบิโต ใหก้บัที่กุ
ชิ่วัิต และส่งต่อไปย่ังผู้ค์นที่่�เรารักอย่่างย่ั�งย่่น ที่ั�งใน
วัันน่� และในอนาค์ต 
 OR ได้์กำหนด์พัื่นธุกิจหลักของ OR ค์่อ  
“Together	for	Betterment”	หร่อ “รวัมืพื่ลัง 
ร่วัมืสร้าง เพื่่�อทีุ่กวัันที่่�ด์่ขึ�น” โด์ย่มืุ่งมืั�นที่่�จะด์ำเนิน
การใน 4 แนวัที่างหลัก ได์้แก่
 1. สรา้งค์วัามืแขง็แกรง่ใหก้บัธุรุกจิพื่ลงังานแบบ
ผสมืผสานเพื่่�อการเค์ล่�อนที่่�อย่่างไร้รอย่ต่อ
 2. มืุ่งมืั�นสร้างที่างเล่อกสำหรับการด์ำเนินชิ่วัิต
แบบค์รบวังจรเพื่่�อตอบโจที่ย่์การใชิ้ชิ่วัิตทีุ่กรูปแบบ
 3. ขย่าย่ฐานธุรุกจิเพื่่�อสร้างค์วัามืสำเรจ็และการ
ย่อมืรับในตลาด์โลก
 4. แกป้ญัหาสังค์มืและสิ�งแวัด์ล้อมืเพื่่�อย่กระดั์บ
สู่นวััตกรรมืในแบบฉบับ OR
 OR ได์ก้ำหนด์เปา้หมืาย่องค์ก์รในป ี2573 หรอ่ 
OR 2030 Goals ที่่�ค์รอบค์ลุมืการด์ำเนินงานใน 3 
มืิติ ประกอบด์้วัย่ มืิติเศัรษฐกิจ (Profit) มืิติสังค์มื 
(People) และมืิติสิ�งแวัด์ล้อมื (Planet) โด์ย่มื่ราย่
ละเอ่ย่ด์ ด์ังน่�
	 1.	Economic	Prosperity:	 สร้างการเติบโต
และกระจาย่ค์วัามืมืั� งค์ั� งสู่ผู้มื่ ส่วันได้์เส่ย่กว่ัา 
1,000,000 ราย่

 2.	 Living	 Community:	 ย่กระด์ับค์ุณ์ภาพื่
ชิ่วัิตและสร้างชิุมืชินน่าอยู่่กวั่า 15,000 ชิุมืชิน
	 3.	Healthy	 Environment: ลด์ผลกระที่บ
เชิิงลบต่อสิ�งแวัด์ล้อมืให้ได์้ 1 ใน 3 จากการด์ำเนิน
ธุุรกิจ
 เป้าหมืาย่ OR 2030 Goals นั�นมื่ค์วัามื
สอด์ค์ลอ้งเปน็อย่า่งด่์กบัเปา้หมืาย่การพื่ฒันาที่่�ย่ั�งย่น่ 
(SDGs) ขององค์์การสหประชิาชิาติ จำนวันที่ั�งสิ�น 9 
หัวัข้อหลัก โด์ย่แย่กเป็นกลุ่มืที่่� OR ให้ค์วัามืสำค์ัญ
เป็นหลัก 5 หัวัข้อ ได์้แก่ No.8: Decent Work and 
Economic Growth, No.7: Affordable and 
Clean Energy, No.12: Responsible Consump-
tion and Production, No.11: Sustainable 
Cities and Communities, และ No.10: Reduced 
Inequalities นอกจากน่� ย่งัมืก่ลุ่มืที่่�มืค่์วัามืเก่�ย่วัข้อง
กับการด์ำเนินธุุรกิจของ OR 4 หัวัข้อ ได้์แก่  
No.13: Climate Action, No.4 Quality  
Educat ion, No.3:  Good Health and  
Well-Being, และ No.2 Zero Hunger
 การด์ำเนินธุุรกิจของ OR ตามืกรอบกลยุ่ที่ธุ์ใน
การด์ำเนินธุุรกิจใหมื่ (OR New Strategic Frame-
work) และเป้าหมืาย่องค์์กรปี 2030 นั�น มื่ค์วัามื
สอด์ค์ล้องประเด็์นสำคั์ญขององค์์กร เช่ิ�อมืโย่งกับ 
SDGs และค์รอบค์ลุมืมิืติการด์ำเนินงานด้์าน
เศัรษฐกิจ สังค์มื และสิ�งแวัด์ล้อมื โด์ย่มื่ตัวัอย่่าง 
แผนงานที่่�ได์้ด์ำเนินงานแล้วัอย่่างเป็นรูปธุรรมื ด์ังน่�

มิติดำ้�นิเศรษฐกิจ

 OR มื่สถาน่บริการน�ำมืัน PTT Station และ
ร้าน Café Amazon ค์รอบค์ลุมืที่ั�วัประเที่ศัไที่ย่ ซึ�ง
ชิ่วัย่ส่งเสริมืการพื่ัฒนาศัักย่ภาพื่ของผู้ประกอบการ
ไที่ย่ราย่ย่อ่ย่ (SMEs)  โด์ย่เปิด์โอกาสให้สงัค์มื ชิมุืชิน 
และผู้ประกอบการได้์เข้ามืาเป็นส่วันหนึ�งห่วังโซ่
อุปที่านของ OR ที่ั�งน่�ในปี 2563 ท่ี่�ผ่านมืา มื่ผู้
ประกอบการเป็นเจ้าของสถาน่บริการน�ำมืัน PTT 

Station ร้อย่ละ 81 และร้าน Café Amazon ร้อย่
ละ 79  กอ่ใหเ้กดิ์การจา้งงานมืากกวัา่ 85,000 อตัรา 
และชิ่วัย่ส่งเสริมืผู้ประกอบการไที่ย่ย่่อย่กวั่า 4,000 
ราย่ นอกจากน่� OR ย่งัได์ด้์ำเนนิ “โค์รงการไที่ย่เด์ด็์” 
เพ่ื่�อพัื่ฒนาและเพิื่�มืช่ิองที่างการจำหน่าย่สินค้์าให้กบั
ผลติภณั์ฑ์ต์า่ง ๆ  ที่่�เปน็ของด์ ่ของเด์ด็์ ที่ั�วัประเที่ศัไที่ย่ 
นำมืาจำหน่าย่ภาย่ในพื่่�นที่่�ของสถาน่บริการน�ำมืัน 
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มิติดำ้�นิสังคำม
 OR ภาย่ใต้การด์ำเนินงานของธุุรกิจ Café 
Amazon ได์้ด์ำเนินโค์รงการ Café Amazon for 
Chance ที่่�มืุ่งเน้นการพื่ัฒนาอาชิ่พื่ของผู้พื่ิการและ
ผู้สูงอายุ่ ภาย่ใต้แนวัค์ิด์ธุุรกิจเพื่่�อสังค์มื (Social 
Enterprise) ที่่�นำจุด์แขง็ของธุรุกิจมืาช่ิวัย่แก้ปญัหา
และพื่ัฒนาสังค์มืได์้อย่่างย่ั�งย่่น โด์ย่สนับสนุนการ
จ้างงานผู้ พิื่การที่างการได้์ย่ิน ผู้สูงอายุ่ และ
ที่หารผ่านศัึก ให้เข้ามืาเป็นพื่นักงานบาริสต้าตามื
มืาตรฐานของ Café Amazon สามืารถสร้างราย่ได์้ 
สร้างค์วัามืเที่่าเที่่ย่มื ย่กระด์ับค์ุณ์ภาพื่ชิ่วัิต สร้าง
ค์วัามืภาค์ภูมืิใจให้กับผู้พื่ิการและผู้ด์้อย่โอกาส โด์ย่
ในปี 2563 OR มื่ร้าน Café Amazon มื่พื่นักงาน
บารสิตา้ที่่�เปน็ผูพ้ื่กิารและผูส้งูอาย่ ุจำนวัน 10 สาขา 

สามืารถสร้างอาชิ่พื่ให้แก่ผู้พิื่การที่างการได์้ย่ิน 
จำนวัน 20 อัตรา ผู้พื่ิการด์้านสติปัญญา จำนวัน 2 
อตัรา ผูสู้งอาย่ ุจำนวัน 7 อตัรา และที่หารพื่กิารและ
ค์รอบค์รัวั จำนวัน 3 อัตรา โด์ย่การด์ำเนินงานด์้าน
สังค์มืตามืตัวัอย่่างที่่�กล่าวัมืาน่� (สอด์ค์ล้องกับ 
เป้าหมืาย่ SDG 10: Reduced Inequalities)

มิติดำ้�นิสิ่งแว่ดำลิ้อุม

 OR เป็นผู้นำในการริเริ�มืจำหน่าย่ผลิตภัณ์ฑ์์
น�ำมืันเช่ิ�อเพื่ลิงช่ิวัภาพื่ราย่แรกของประเที่ศั ได์้แก่ 
น�ำมืันแก๊สโซฮอล์ (E10 E20 และ E85) น�ำมืันไบโอ
ด์่เซล (B7 B10 และ B20) ท่ี่�ล้วันมื่คุ์ณ์ภาพื่สูง 
สามืารถตอบสนองค์วัามืต้องการของผู้ใชิ้รถย่นต์ได์้
อย่่างลงตัวั เพื่่�อชิ่วัย่ลด์การปล่อย่มืลพื่ิษต่าง ๆ  รวัมื
ถึงฝุ่่น PM 2.5 ได์้เป็นอย่่างด์่ นอกจากน่� สถาน่
บรกิารน�ำมัืน PTT Station ได้์ตดิ์ตั�งจุด์บริการชิาร์จ
ไฟฟ้าให้แก่ย่านย่นต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) 
เพื่่�อขย่าย่ขอบข่าย่การด์ำเนินธุุรกิจให้รองรับการ

เปล่�ย่นแปลงรูปแบบการใช้ิ
พื่ลังงานและอำนวัย่ค์วัามื
สะด์วักใหแ้กผู้่บรโิภค์ในการ
ก้าวัผ่านสู่การใชิ้พื่ลังงานรูป
แบบใหมื่ในอนาค์ตอ่กด์้วัย่ 
(สอด์ค์ล้องกับเป้าหมืาย่ 
SDG 7: Affordable and 
Clean Energy, SDG 13: 
Climate Action)

PTT Station ถอ่เป็นการสร้างโอกาสให้กบัเกษตรกร 
วัิสาหกิจชุิมืชิน และผู้ประกอบการ SMEs ที่ั�วั
ประเที่ศัได้์เติบโตอย่า่งย่ั�งย่น่ตามืแนวัคิ์ด์การด์ำเนิน
ธุุรกิจ Social Inclusiveness ของ OR อ่กที่ั�งย่ัง
เป็นการส่งเสริมืเศัรษฐกิจฐานรากของประเที่ศัให้มื่
ค์วัามืเข้มืแข็งด์้วัย่ (สอด์ค์ล้องกับเป้าหมืาย่ SDG 8: 
Decent Work and Economic Growth)
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ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจขัอุงอุงคำ์กร

บัรษัิัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

 ปตที่. มืุ่งเน้นการสร้างมืูลค์่าเพื่ิ�มืต่อย่อด์ธุุรกิจ
ค์วับคู่์ไปกับการสร้างนวััตกรรมืด์้านพื่ลังงาน โด์ย่
ลงทีุ่นตลอด์ห่วังโซ่ธุุรกิจตั�งแต่ต้นน�ำจนถึงปลาย่น�ำ 
ประกอบด้์วัย่ธุุรกิจที่่�ด์ำเนินงานเอง และธุุรกิจที่่�
ลงที่นุผา่นบรษิทัี่ในกลุม่ื ปตที่. ซึ�งมืก่รอบกลยุ่ที่ธุก์าร
ด์ำเนินธุุรกิจเพื่่�อถ่าย่ที่อด์วิัสัย่ทัี่ศัน์ไปสู่การปฏิบัติ
อย่่างเป็นรูปธุรรมื 
 ในปี 2564 ปตที่. ได้์กำหนด์วิัสัย่ที่ัศัน์ใหม่ืค์่อ 
“Powering	 Life	 with	 Future	 Energy	 and	
Beyond” เพื่่�อขับเค์ล่�อนทีุ่กชิ่วัิตด์้วัย่พื่ลังแห่ง
อนาค์ต โด์ย่มื ่“PTT by PTT” เป็น Aspiration ของ
องค์ก์รในการขับเค์ล่�อนประเที่ศัไที่ย่ให้กา้วัผา่นการ
เปล่�ย่นแปลง ด์ว้ัย่องค์ป์ระกอบสำคั์ญ 3 ปจัจัย่ ได้์แก่
 	 Partnership and Platform เน้นการ

ด์ำเนินธุรุกิจด้์วัย่การสร้างพัื่นธุมิืตรและพัื่ฒนาธุรุกิจ
ของ ปตที่. ให้มืลั่กษณ์ะเป็นแพื่ลตฟอร์มืมืากกว่ัาเป็น
แค์่ผู้ผลิตสินค้์าและจำหน่าย่ รวัมืถึงรัฐวิัสาหกิจ 
เอกชิน ผู้ประกอบการไที่ย่ และ SMEs เพื่่�อร่วัมืกัน
สร้าง New business model และ New  
ecosystem
 	Technology for All พื่ัฒนาและประยุ่กต์
ใชิ้เที่ค์โนโลย่่ที่่�เกิด์จากการผสมืผสานด้์วัย่ค์วัามืรู้
ค์วัามืเชิ่�ย่วัชิาญ นวัตักรรมื และดิ์จิที่ลั บริหารจัด์การ
องค์์กรและเพื่่�อสังค์มื
 	Transparency and Sustainability สรา้ง
ค์วัามืโปร่งใสและค์วัามืเชิ่�อมืั�นในการด์ำเนินธุุรกิจ 
พื่ร้อมืกับพื่ัฒนาการด์ำเนินธุุรกิจให้เกิด์ค์วัามืย่ั�งย่่น
ที่ั�งมืิติที่างเศัรษฐกิจ สังค์มื และสิ�งแวัด์ล้อมื
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ค์วัามืย่ั�งย่่นตามืตัวัชิ่�วััด์ Dow Jones Sustainabil-
ity Indices (DJSI) และสอด์รับกับเป้าหมืาย่การ
พื่ัฒนาที่่�ย่ั�งย่่น (Sustainable Development 
Goals : SDGs) ด์้วัย่การสร้างการมื่ส่วันร่วัมื  

มิติดำ้�นิก�รกำ�กับดำ้แลิ

	 ผลดำเนัินังานัเราต้องเลิศ	 (Good	 Gover-
nance	 and	 Performance	 Excellence) 
ประกอบด์้วัย่
 	 ปรับัตัวัให้ทันัต่อการเปลี�ยนัแปลง	 เร่ง
สืร้าง	การเตบิัโต	ผลกัดนััเศรษฐกจิั การด์ำเนนิงาน
ที่่�สำค์ัญ ได์้แก่ การปรับที่ิศัที่างกลยุ่ที่ธุ์ตามืการ

เปล่�ย่นผา่นด้์านพื่ลังงาน การขย่าย่ธุรุกจิใหม่ื เปน็ตน้
 	ปฏิิบััติตามีหลักการกำกับัดูแลกิจัการที�ดี	
และมีีจัริยธุรรมี โด์ย่มื่เป้าหมืาย่ค์วับคุ์มืจำนวัน
เหตุการณ์ก์ารละเมิืด์การปฏิบตัติามืกฎ ระเบย่่บและ
ข้อบังค์ับที่่�เกิด์ซ�ำให้เป็นศัูนย่์

กลิย่ทธุ์ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจอุย่�งยั่งย่นิ
 ปตที่. ให้ค์วัามืสำคั์ญกับการบริหารจัด์การ
ค์วัามืย่ั�งย่่น โด์ย่บูรณ์าการเป็นส่วันหนึ�งของกรอบ
กลย่ทุี่ธุ ์ที่ศิัที่างกลย่ทุี่ธุ ์และเปา้หมืาย่ในการด์ำเนนิ
ธุุรกิจ โด์ย่สอด์ค์ล้องกับหลักปรัชิญาของเศัรษฐกิจ
พื่อเพื่ย่่ง กรอบแนวัคิ์ด์ ESG (Environment, Social 
and Governance) มืก่ารวัดั์ผลการด์ำเนินงานด้์าน

ค์วัามืเชิ่�อมืั�น มืุ่งเน้นการสร้างค์ุณ์ค์่าและตอบสนอง
ต่อค์วัามืต้องการและค์วัามืค์าด์หวัังของผู้มื่ส่วันได์้ 
ส่วันเส่ย่ทีุ่กกลุ่มือย่่างสมืด์ุล ในปี 2563 ปตที่. ได์้
กำหนด์ “แผนัแมี่บัทการบัริหารจััดการด้านัค์วัามี
ยั�งยืนัเพื่ื�อแสืดงค์วัามีรับัผิดชิอบัต่อสัืงค์มีและ 
สืิ�งแวัดล้อมี	 ปตท.	 ปี	 2564-2568” ขึ�นซึ�ง 
ประกอบด้์วัย่ราย่ละเอ่ย่ด์ของ ที่ิศัที่างกลยุ่ที่ธุ์ 
ด์้านค์วัามืย่ั�งย่่น (PTT Sustainability Strategic 
Direction) เป้าหมืาย่การด์ำเนินงานในปี 2568  
รวัมืที่ั�งแผนงานที่่�สำค์ัญ ใน 3 มืิติ ด์ังน่�
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ปตท. ให้คำว่�มสำ�คำัญกับก�รปรับตัว่ให้สอุดำรับกับสถึ�นิก�รณ์คำว่�มเสี่ยง
แลิะโอุก�สท�งธุ่รกิจ รว่มถึึงทิศท�งแลิะแนิว่โนิ้มที่สำ�คำัญขัอุงโลิกที่มีก�ร
ปรับเปลิี่ยนิอุย่�งรว่ดำเร็ว่ โดำยคำำ�นิึงถึึงคำว่�มต้อุงก�รแลิะคำว่�มคำ�ดำหว่ัง
ขัอุงผ้้มีส่ว่นิไดำ้ส่ว่นิเสียอุย่�งสมดำ่ลิ เพ่่อุให้ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจเป็นิไปอุย่�ง

มีประสิทธุิภ�พ ส�ม�รถึบรรลิ่ประสิทธุิผลิในิก�รเป็นิอุงคำ์กรที่ช่ิว่ย
ขัับเคำลิ่่อุนิเศรษฐกิจขัอุงประเทศอุย่�งยั่งย่นิต่อุไป

มิติดำ้�นิสังคำม

	 สืั ง ค์มี ไทย เ ร าต้ อ งอุ้ มีชิู 	 ( Peop le ’ s	 
Well-being) ประกอบด์้วัย่
 	สืร้างสืภาพื่แวัดล้อมีการทำงานัที�ดี	และ
ค์ำนึังถุงึหลักสืทิธุมิีนัษุยชินั โด์ย่มืเ่ปา้หมืาย่ค์วับค์มุื
สถิติการเกิด์อุบัติเหตุจากการที่ำงานถึงขั�นร้าย่แรง
ตามืค์า่ที่่�กำหนด์ และข้อรอ้งเรย่่นด์า้นสทิี่ธุมิืนษุย่ชิน
เปน็ศูันย์่ การด์ำเนินงานที่่�สำคั์ญ ได้์แก่ ศันูย์่ตดิ์ตามื
และเฝ่้าระวััง กรณ์่โรค์อุบัติใหมื่ COVID-19 (ศัูนย่์
พื่ลังใจ) การสร้างวััฒนธุรรมืค์วัามืปลอด์ภัย่ในการ
ที่ำงาน การบริหารจัด์การด์้านสิที่ธุิมืนุษย่ชิน ที่ั�วัที่ั�ง
องค์์กรและตลอด์ห่วังโซ่อุปที่าน เป็นต้น
 	สืรา้งค์ณุค์า่รว่ัมีกนัั	และยกระดับัค์ณุภาพื่
ชิีวัิตของชิุมีชินัและสืังค์มี โด์ย่มื่เป้าหมืาย่ตัวัช่ิ�วััด์
ของงบประมืาณ์การด์ำเนินงานด์้านสังค์มื รวัมืที่ั�ง
การประเมืินผลลัพื่ธุ์ที่างสั งค์มื (S IA)  และ 

ผลตอบแที่นที่างสงัค์มืจากการลงที่นุ (SROI) ได์ต้ามื
ค์า่ที่่�กำหนด์  การด์ำเนนิงานที่่�สำค์ญั  ได์แ้ก ่โค์รงการ
เพื่่�อสังค์มื เชิ่น โค์รงการ Smart farming/Smart 
marketing การพัื่ฒนาชิมุืชินใหพ้ื่ึ�งพื่าตนเอง กระตุน้
การจ้างงานและกระตุ้นเศัรษฐกิจไที่ย่ โค์รงการ
วัสิาหกจิเพ่ื่�อสงัค์มื ภาย่ใตบ้รษิทัี่ สานพื่ลงั วัสิาหกจิ
เพื่่�อสังค์มื จำกัด์ เชิ่น Café Amazon for Change 
เป็นต้น
 	การเตรียมีค์วัามีพื่ร้อมีของบัุค์ลากร	เพื่ื�อ
รองรับัการเติบัโตของธุุรกิจัในัอนัาค์ต โด์ย่ตั�งเป้า
หมืาย่เพื่ิ�มืค์ะแนนของ Human Capital Index ตามื
ค์่าที่่�กำหนด์ การด์ำเนินงานที่่�สำค์ัญ เชิ่น การปรับ
รูปแบบการที่ำงานให้สอด์ค์ล้องกับวัิ ถ่ ใหมื่  
การพื่ัฒนาบุค์ลากรผ่านระบบ Online Learning

มิติดำ้�นิสิ่งแว่ดำลิ้อุม

	 โลกเราต้องรกัษ	์(Sustainable	Production	
and	Consumption) ประกอบด์้วัย่
 	พื่ฒันัาธุรุกจิัสืูสั่ืงค์มีค์ารบ์ัอนัต�ำ	ค์วับัค์ูไ่ป
กับัการดำเนัินัธุุรกิจัที�เป็นัมีิตรต่อสืิ�งแวัดล้อมี	โด์ย่
ตั�งเป้าหมืาย่ลด์การปล่อย่ก๊าซเร่อนกระจกในปี 
2573 ลงร้อย่ละ 15 เมื่�อเที่่ย่บกับปริมืาณ์การปล่อย่
ในปี 2563  มืุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวันการและ
การเพื่ิ�มืประสิที่ธุิภาพื่การใชิ้พื่ลังงาน การขย่าย่การ
ลงทีุ่นในธุุรกิจพื่ลังงานหมืุนเวั่ย่น เป็นต้น

 	ใชิ้ทรัพื่ยากรอย่างค์ุ้มีค์่าโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจัหมีุนัเวัียนั	(Circular	Economy)	
โด์ย่ตั�งเปา้หมืาย่ย่กระด์บัการประย่กุตใ์ชิห้ลกั
เศัรษฐกิจหมุืนเวั่ย่นในการด์ำเนินธุุรกิจ  
(Maturity Level) ในระด์ับ 3
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ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจขัอุงอุงคำ์กร

บัรษัิัท ราช กรุป๊ จำากัด (มหาชน)

 บรษิทัี่ ราชิ กรุป๊ จำกดั์ (มืหาชิน) ประกอบธุรุกจิ
ในรูปแบบบริษัที่โฮลด์ิ�ง ด์้วัย่การลงทีุ่นถ่อหุ้นใน
บริษัที่อ่�นที่่�ด์ำเนินธุุรกิจหลากหลาย่ที่ั�งในประเที่ศั
และต่างประเที่ศั ภาย่ใต้วัิสัย่ที่ัศัน์ “เป็นับัริษัทชิั�นั
นัำด้านัพื่ลังงานัและระบับัสืาธุารณูปโภค์พืื่�นัฐานั
ที�มีุง่เนัน้ัการสืรา้งมีลูค์า่ในัภมูีภิาค์เอเชิยีแปซึ่ฟิกิ”	
บริษัที่ฯ ได์้มืุ่งเน้นลงทีุ่นใน 3 ธุุรกิจ ด์ังน่�
 1. ธุุรกิจผลิตไฟฟ้า เป็นธุุรกิจหลักของบริษัที่ฯ 
แบง่เปน็กลุม่ืโรงไฟฟ้าเชิ่�อเพื่ลิงหลกัในประเที่ศั กลุม่ื
โรงไฟฟ้าประเภที่พื่ลังงานที่ด์แที่นในประเที่ศั และ
กลุ่มืโรงไฟฟ้าในต่างประเที่ศั บริษัที่ฯ มื่เป้าหมืาย่
ลงทีุ่นขย่าย่กำลังการผลิตให้ถึง 10,000 เมืกะวััตต์
ในปี 2568 โด์ย่จะพัื่ฒนากำลังผลิตจากพื่ลังงาน
ที่ด์แที่น 2,500 เมืกะวัตัต ์หรอ่รอ้ย่ละ 25 ของกำลงั
การผลิตเป้าหมืาย่รวัมื
           2. ธุรุกิจระบบสาธุารณู์ปโภค์พื่่�นฐาน เป็นการ
ขย่าย่การลงทีุ่นธุุรกิจเพ่ื่�อเสริมืสร้างการเติบโตให้
มัื�นค์งและย่ั�งย่่น ปัจจุบัน บริษัที่ฯ มื่การลงทีุ่น
โค์รงการค์มืนาค์มืขนส่งประเภที่รางและถนน น�ำ
ประปา โค์รงข่าย่ส่�อสารโที่รค์มืนาค์มื เที่ค์โนโลย่ ่

Internet of Things (IoT) โค์รงข่าย่ส่งไฟฟ้าอจัฉริย่ะ 
รวัมืถึง ธุุรกิจบริการสุขภาพื่
 3. ธุุรกิจเก่�ย่วัเน่�องกับพื่ลังงานและอ่�น ๆ 
บรษิทัี่ฯ แสวังหาโอกาสที่างธุรุกจิที่่�เก่�ย่วัเน่�องกบัการ
ผลิตไฟฟา้และพื่ลงังาน เพื่่�อสรา้งมืลูค์า่กจิการใหเ้พื่ิ�มื
ขึ�น ปจัจบุนั บรษิทัี่ฯ มืก่ารลงทุี่นในธุรุกิจบริการเดิ์น
เค์ร่�องและบำรุงรักษา การซ่อมือุปกรณ์์กังหันก๊าซ 
การผลติเชิ่�อเพื่ลงิชิว่ัมืวัลอดั์แที่ง่ การจัด์หาเชิ่�อเพื่ลงิ
ชิว่ัมืวัล การใหบ้รกิารจดั์หาบคุ์ลากรโรงไฟฟา้ ตลอด์
จนการลงที่นุหุน้กจิการพื่ลงังานในตลาด์หลกัที่รพัื่ย่์
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กลิย่ทธุ์ก�รดำำ�เนิินิธุ่รกิจอุย่�งยั่งย่นิ

 ราชิ กรุ๊ป ได้์กำหนด์นโย่บาย่การพัื่ฒนาค์วัามืย่ั�งย่่นองค์์กรเป็นแนวัที่างในการด์ำเนินธุุรกิจด์้วัย่ 
หลักธุรรมืาภิบาล เพื่่�อสร้างมืูลค์่าที่างเศัรษฐกิจ ค์วับค์ู่ไปกับสร้างค์ุณ์ค์่าร่วัมืด์้านสิ�งแวัด์ล้อมื และสังค์มื

มิติดำ้�นิเศรษฐกิจ
 -  แสวังหาแนวัที่างพื่ัฒนาและปรับปรุง
ประสิที่ธุิภาพื่การด์ำเนินงานในทุี่กกิจกรรมือย่่าง 
ต่อเน่�อง 
 - พื่ัฒนาและส่งเสริมืนวััตกรรมืองค์์กร และ
เที่ค์โนโลย่่ใหมื่ ๆ ให้เป็นกลยุ่ที่ธุ์ธุุรกิจ เพื่่�อสร้าง
มืูลค์่าเพื่ิ�มืและค์วัามืเติบโตขององค์์กรในระย่ะย่าวั 
ตลอด์จนประโย่ชิน์ร่วัมืด์้านสังค์มืและสิ�งแวัด์ล้อมื
 - ส่งเสริมืและสนับสนุนให้พื่ันธุมืิตร ค์ู่ค์้า และ
ผู้มื่ส่วันได์้เส่ย่ตลอด์ห่วังโซ่ธุุรกิจด์ำเนินธุุรกิจตามื
แนวัที่างการพื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่น
	 เป้าหมีาย	
 - เพื่ิ�มืกําลังการผลิตในธุุรกิจพื่ลังงานที่ด์แที่น 
 - พื่ัฒนาธุุรกิจส่เข่ย่วั เที่ค์โนโลย่่และนวััตกรรมื

มิติดำ้�นิสังคำม
 - ลงทีุ่นพื่ัฒนาศัักย่ภาพื่ค์วัามืสามืารถของ
พื่นักงานด์้วัย่การสนับสนุนการอบรมืให้ค์วัามืรู้และ
ที่รัพื่ย่ากรที่่�จำเป็น สร้างสภาพื่แวัด์ล้อมืในการ
ที่ำงานที่่�ปลอด์ภัย่ กระตุน้ให้เกิด์ค์วัามืคิ์ด์สร้างสรรค์์ 
และที่ำงานได์้เต็มืข่ด์ค์วัามืสามืารถ
 - ตอบสนองต่อค์วัามืต้องการ และสร้างค์วัามื
พื่ึงพื่อใจของลูกค์้า ที่ั�งในด์้านปริมืาณ์และคุ์ณ์ภาพื่
ของสินค์้าและบริการตามืสัญญาอย่่างค์รบถ้วัน
 - เสริมืสร้างและส่งเสริมืการมื่ส่วันร่วัมืของ
ชิุมืชินและผู้มื่ส่วันได้์เส่ย่ท่ี่�เก่�ย่วัข้อง ด์้วัย่การเปิด์
กว้ัางรับฟังค์วัามืค์ิด์เห็น การปรึกษาหาร่ออย่่าง
โปร่งใสและสร้างสรรค์์ ปฏิบัติต่อกันอย่่างเที่่าเที่่ย่มื 
และเค์ารพื่ในค์วัามืแตกตา่ง ตลอด์จนสนบัสนนุการ
พื่ัฒนาค์ุณ์ภาพื่ชิ่วัิต และค์วัามืเข้มืแข็งของชิุมืชิน

 - ให้ค์วัามืร่วัมืมื่อกับหน่วัย่งานภาค์รัฐ สมืาค์มื
อตุสาหกรรมื พื่นัธุมืติรธุรุกจิ ภาค์ประชิาสงัค์มื และ
ผู้มื่ส่วันได์้เส่ย่อ่�น ๆ เพื่่�อมื่ส่วันร่วัมืในการพื่ัฒนา 
และ/หร่อ ประยุ่กต์ใชิ้มืาตรฐานและวัิธุ่ปฏิบัติด์้าน
ค์วัามืย่ั�งย่่นที่่�ด์่ของอุตสาหกรรมื 
	 เป้าหมีาย
 - ผู้ม่ืส่วันได์้เส่ย่เชิ่�อถ่อและย่อมืรับ โด์ย่ไมื่มื่ 
การร้องเร่ย่น การเย่่ย่วัย่าหร่อชิด์เชิย่
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 - จัด์การค์ุณ์ภาพื่สิ�งแวัด์ล้อมืและค์วัามืหลาก
หลาย่ที่างชิ่วัภาพื่ตามืเกณ์ฑ์์ของกฎหมืาย่และกฎ
ระเบย่่บที่่�เก่�ย่วัขอ้ง พื่รอ้มืที่ั�งลงที่นุ พื่ฒันา ปรบัปรงุ 
และแสวังหามืาตรการและวัิธุ่การใหมื่ ๆ เพื่่�อ 
ย่กระด์ับประสิที่ธุิภาพื่การจัด์การและค์วับค์ุมื
ค์ุณ์ภาพื่สิ�งแวัด์ล้อมื
 - ค์ดิ์ค้์นและแสวังหาแนวัที่างและวิัธุก่ารลด์การ
ใชิท้ี่รัพื่ย่ากรและพื่ลังงาน ลด์การปลอ่ย่มืลสาร ของ
เส่ย่ และก๊าซเร่อนกระจก เพื่่�อป้องกัน ค์วับค์ุมื และ
ลด์ผลกระที่บให้น้อย่ที่่�สุด์

 - กำหนด์เป้าหมืาย่การปล่อย่ก๊าซเร่อนกระจก
จากการผลิตไฟฟ้าและการด์ำเนินธุุรกิจ กำหนด์วิัธุ่
การประเมืินค์วัามืเส่�ย่งและผลกระที่บจากการ
เปล่�ย่นแปลงสภาพื่ภมูือิากาศั แสวังหามืาตรการลด์
การปลด์ปล่อย่ก๊าซเร่อนกระจก และวัิธุ่การตอบ
สนองต่อการเปล่�ย่นแปลงสภาพื่ภูมืิอากาศั 
	 เป้าหมีาย
 - เพื่ิ�มืกำลังผลิตจากพื่ลังงานที่ด์แที่นให้ได้์ 
2,500 เมืกะวััตต์ในปี 2568 
 - ปรมิืาณ์กา๊ซเรอ่นกระจกลด์ลงใหไ้ด์ร้อ้ย่ละ 25 
ของปริมืาณ์ที่่�ปล่อย่ในปี 2568
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บัรษัิัท สตาร ์ปิโตรเลีย่ม รไีฟน์นิ�ง จำากัด (มหาชน)

 บริษัที่ สตาร์ ปิโตรเล่ย่มื ร่ไฟน์นิ�ง จำกัด์ 
(มืหาชิน) หร่อ “SPRC”	ก่อตั�งขึ�น ในปี 2535 ใน
ฐานะบรษิทัี่รว่ัมืที่นุ (Joint Venture) ระหวัา่ง บรษิทัี่ 
เชิฟรอน (ประเที่ศัไที่ย่) จำกัด์ (“เชิฟรอน”) และ
บริษัที่ ปตที่. จำกัด์ (มืหาชิน) (“ปตที่.”) ในปี 2558 
บริษัที่ฯ เข้าจด์ที่ะเบ่ย่นอยู่่ในตลาด์หลักที่รัพื่ย่์ 
แห่งประเที่ศัไที่ย่ ซึ�งมื่เชิฟรอนเป็นผู้ถ่อหุ้นราย่ใหญ่ 
มืส่ดั์สว่ันการถอ่หุน้อยู่ท่ี่่�ร้อย่ละ 61 และเปิด์ให้มืก่าร
ซ่�อขาย่แกป่ระชิาชินที่ั�วัไปรอ้ย่ละ 39 ซึ�งมืส่ำนกังาน
ใหญแ่ละหนว่ัย่การผลติของ SPRC ตั�งอยู่ใ่นเขตนคิ์มื

อุตสาหกรรมื มืาบตาพุื่ด์ จังหวััด์ระย่อง 
ประเที่ศัไที่ย่ และมื่กำลังการผลิต 175,000 
บาร์เรลต่อวััน ค์ิด์เป็นประมืาณ์ร้อย่ละ 14 
ของกำลังการกลั�นน�ำมัืนดิ์บของประเที่ศัไที่ย่
      ผลิตภัณ์ฑ์์ของบริษัที่ฯ ประกอบด์้วัย่ 
กา๊ซปโิตรเลย่่มืเหลวั โพื่รพื่ลิน่เกรด์โพื่ลิเมือร์ 
แนฟที่าเกรด์ปิโตรเค์มื่ น�ำมืันแก๊สโซฮอล์
เกรด์พื่ิเศัษ และเกรด์ธุรรมืด์า น�ำมืัน
อากาศัย่าน น�ำมืันด์่เซล น�ำมืันเตา และย่าง
มืะตอย่ SPRC เป็นโรงกลั�นน�ำมืันด์ิบที่่�เน้น
การผลิตภาย่ในประเที่ศั โด์ย่จำหน่าย่

ผลิตภณั์ฑ์ม์ืากกวัา่ร้อย่ละ 80 แกก่ลุม่ืลกูค์า้หลัก ค์อ่ 
บริษัที่ เชิฟรอน (ประเที่ศัไที่ย่) จำกัด์ บริษัที่ ปตที่. 
จำกัด์ (มืหาชิน) และบริษัที่ ปตที่. น�ำมืันและการค์้า
ปล่ก จำกัด์ (มืหาชิน) 
 นอกจากน่� บริษัที่ฯ ย่ังส่งออกผลิตภัณ์ฑ์์ไปย่ัง
ประเที่ศัในกลุ่มือินโด์จ่น สาธุารณ์รัฐประชิาธุิปไตย่
ประชิาชินลาวั ราชิอาณ์าจักรกัมืพูื่ชิา สาธุารณ์รัฐ
แห่งสหภาพื่เมื่ย่นมืา และสาธุารณ์รัฐสิงค์โปร์ เพื่่�อ
ขย่าย่ตลาด์ให้ใหญ่และค์รอบค์ลุมืภูมืิภาค์เอเชิ่ย่
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 ค์รอบค์รัวั SPRC มืุ่งมืั�นที่่�จะด์ำเนินการและ
สร้างการเติบโตที่่�ย่ั�งย่่นแก่ธุุรกิจ ด์้วัย่ค์วัามืห่วังใย่ 
ใสใ่จ ภาย่ใตห้ลกัการกำกบัด์แูลกจิการท่ี่�ด์ ่ตลอด์หว่ัง
โซ่ค์ุณ์ค์่า โด์ย่ค์ำนึงถึงผลกระที่บต่อผู้มื่ส่วันได์้เส่ย่ 
สังค์มื สิ�งแวัด์ล้อมื และเศัรษฐกิจ ภาย่ใต้ปณ์ิธุาน 

“เราดำเนัินัธุุรกิจั	 ด้วัยค์วัามีห่วังใย	 ใสื่ใจั	 และ	 
รับัผิดชิอบั”	ที่ั�งน่� บริษัที่ฯ ได้์กำหนด์แนวัปฏิบัติ 
ด์้านค์วัามืย่ั�งย่่นในแต่ละมืิติ รวัมืถึง กลยุ่ที่ธุ์ และ 
การด์ำเนินธุุรกิจ

มิติดำ้�นิเศรษฐกิจ

 ค์รอบค์รัวั SPRC ตระหนักถึงการด์ำเนินธุุรกิจ
อย่่างมื่ประสิที่ธุิภาพื่ ตลอด์ห่วังโซ่ค์ุณ์ค์่า ตั�งแต่การ
จดั์หาน�ำมัืนด์บิถงึการสง่มือบผลติภัณ์ฑ์์ ให้แกล่กูค์า้
ผ่านกระบวันการค์ัด์เล่อกที่่�เข้มืงวัด์ การด์ำเนินการ
ด์งักล่าวั อยู่่ภาย่ใต้การกำกับด์แูลของค์ณ์ะกรรมืการ
จัด์หาวััตถุด์ิบ โด์ย่ค์ำนึงถึงปัจจัย่ด์้านเศัรษฐกิจและ
ด์้านค์ุณ์ภาพื่ ตลอด์จนให้แน่ใจวั่ามื่กระบวันการ
ที่ำงานที่่�ปลอด์ภัย่และเชิ่�อถ่อได์้ มืุ่งลด์ผลกระที่บ

ด์า้นสงัค์มืและสิ�งแวัด์ล้อมืจากกระบวันการ เนน้การ
พื่ัฒนาผลิตภัณ์ฑ์์ การส่งมือบท่ี่�มื่คุ์ณ์ภาพื่และสร้าง
ค์วัามืพึื่งพื่อใจให้แก่ผู้มื่ส่วันได้์เส่ย่ของบริษัที่ฯ 
นอกจากน่� บริษัที่ฯ ได์้ที่ำการสำรวัจค์วัามืค์าด์หวััง
จากผู้มื่ส่วันได์้เส่ย่ที่่�มื่บที่บาที่ต่อการด์ำเนินธุุรกิจ 
เชิ่น พื่นักงาน ชิุมืชิน ผู้ถ่อหุ้น ลูกค์้า และค์ู่ค์้า โด์ย่
มื่แนวัที่างเพื่่�อสามืารถตอบสนองต่อค์วัามืค์าด์หวััง
ได์้อย่่างเหมืาะสมื
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 ค์รอบค์รัวั SPRC กำหนด์นโย่บาย่และแนวั
ปฏิบัติด์้านสิที่ธุิมืนุษย่ชิน รวัมืถึงนโย่บาย่ที่่�เก่�ย่วักับ
การปฏบิตัติอ่ผูม่้ืสว่ันได์เ้สย่่ที่กุกลุม่ื  ด์ำเนนิโค์รงการ
ค์วัามืรับผิด์ชิอบต่อสังค์มืที่่�ชิัด์เจนในการสนับสนุน
การพื่ัฒนาชิุมืชิน สั งค์มื ตลอด์จนอนุ รั กษ์
ที่รพัื่ย่ากรธุรรมืชิาตแิละสิ�งแวัด์ลอ้มืในพื่่�นที่่�ที่่�บรษิทัี่
ด์ำเนินธุรุกิจ โด์ย่ที่ำค์วัามืเข้าใจถึงค์วัามืค์าด์หวังัและ
การตอบสนองผา่นการด์ำเนินกจิกรรมืด์า้นค์วัามืรับ

ผิด์ชิอบต่อสังค์มื ค์รอบค์ลุมืด้์านการศึักษาและ
เย่าวัชิน ด์า้นคุ์ณ์ภาพื่ชิวิ่ัต ด์า้นสิ�งแวัด์ล้อมื และด้์าน
สร้างค์วัามืสัมืพื่ันธุ์ในระย่ะย่าวัร่วัมืกับชิุมืชินโด์ย่
รอบ ในปี 2564 บรษิทัี่ฯ ย่งัค์งมืุง่มืั�นพื่ฒันาศักัย่ภาพื่
ของพื่นักงานให้สอด์ค์ล้องกับการเปล่�ย่นแปลงของ
ธุุรกิจ ค์วับค์ู่ไปกับการดู์แลพื่นักงาน สังค์มื ให้มื่
ค์ุณ์ภาพื่ชิ่วัิตที่่�ด์่ขึ�น

มิติดำ้�นิสิ่งแว่ดำลิ้อุม

 ค์รอบค์รัวั SPRC กำหนด์นโย่บาย่และแนวั
ปฏบิตัดิ์า้นการจดั์การสิ�งแวัด์ลอ้มื ภาย่ใตค้์ูม่ือ่ระบบ
การบริหารจัด์การสิ�งแวัด์ล้อมื อาชิ่วัอนามืัย่ และ
ค์วัามืปลอด์ภัย่ ซึ�งค์รอบค์ลุมืประเด์็นการป้องกัน
และการจดั์การการหกรั�วัไหล การกำจดั์กากของเสย่่ 
ค์ุณ์ภาพื่อากาศั รวัมืทัี่�งการบริหารจัด์การการใชิ้

ที่รั พื่ย่ากรน� ำ  และการ ใ ช้ิพื่ลั ง ง านอย่่ า งมื่
ประสิที่ธุิภาพื่ บริษัที่ฯ มืุ่งมืั�นด์ำเนินกิจกรรมื
ปรับปรุงประสิที่ธุิภาพื่การใชิ้พื่ลังงานและลด์การ
ปล่อย่ก๊าซเร่อนกระจกในกระบวันการผลิต 
อย่่างต่อเน่�อง
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บัรษัิัท ไทย่ออย่ล์ จำากัด (มหาชน)

 นับเ ป็นระย่ะเวัลากว่ัา 60 ปี  ที่่�บ ริษัที่  
ไที่ย่ออย่ล์ จำกัด์ (มืหาชิน) ซึ�งเป็นผู้ประกอบการ
ธุุรกิจการกลั�นและจำหน่าย่น�ำมัืนปิโตรเล่ย่มืท่ี่�ใหญ่
ที่่�สดุ์ในไที่ย่ และเป็นโรงกลั�นที่่�มืป่ระสิที่ธิุภาพื่ระดั์บ
ชัิ�นนำแหง่หนึ�งในภูมืภิาค์เอเช่ิย่ ที่่�มืก่ารบูรณ์าการไป
ย่ังธุุรกิจปิโตรเค์มื่และเค์มื่ภัณ์ฑ์์อ่�น ๆ ในสาย่ 
โซ่อุปที่าน ได์้มืุ่งมืั�นด์ำเนินธุุรกิจภาย่ใต้ค์วัามืรับผิด์
ชิอบต่อสังค์มืและสิ� งแวัด์ล้อมื ด์้วัย่วัิสัย่ทัี่ศัน์ 
“สร้างสรรค์์ค์ณุ์ภาพื่ช่ิวัติ ด์ว้ัย่พื่ลงังานและเค์มืภ่ณั์ฑ์์
ที่่�ย่ั�งย่่น” โด์ย่มื่เป้าหมืาย่ก้าวัสู่องค์์กร 100 ปี ด์้วัย่

มืาตรฐานการบรหิารจดั์การด์า้นค์วัามืย่ั�งย่น่ในระด์บั
สากล ค์รอบค์ลุมืทีุ่กมืิติ ด์ังน่�

มิติดำ้�นิเศรษฐกิจ
	 มีติเิศรษฐกจิัและบัรรษทัภบิัาล เพื่่�อเตบิโตตามื
แนวัโน้มืการเปล่�ย่นแปลงของโลก ไที่ย่ออย่ล์มื่
กลยุ่ที่ธุ์ที่างธุุรกิจใน 3 ด์้านหลัก ได์้แก่ 1) Value 
Maximization: เสริมืสรา้งค์วัามืแข็งแกร่งของธุรุกิจ
หลักและต่อย่อด์สู่ธุุรกิจปิโตรเค์มื่ 
 ที่ั�งอะโรเมืตกิสแ์ละโอเลฟนิส ์รวัมืที่ั�งผลติภณั์ฑ์์
มืูลค์่าสูง (High Value Product: HVP) 2) Value 
Enhancement: พื่ัฒนาตลาด์ผลิตภัณ์ฑ์์ท่ี่�มื่ค์วัามื
ต้องการสูงในภูมืิภาค์และแสวังหาโอกาสการลงทีุ่น 
เพื่่�อสนับสนุนการพื่ัฒนา HVP และใกล้ชิิด์กับค์วัามื
ต้องการของลูกค์้ามืากขึ�น 3) Value Diversifica-

tion: เพื่่�อสรา้งราย่ได์ท้ี่่�มืั�นค์งผา่นการกระจาย่พื่อรต์
การลงทีุ่น พื่ร้อมืแสวังหาโอกาสในธุุรกิจที่่�เป็นมืิตร
ตอ่สิ�งแวัด์ล้อมื และสร้างธุรุกจิใหมืเ่ชิงินวัตักรรมืด้์วัย่
กลยุ่ที่ธ์ุที่างธุรุกิจที่่�ด์ำเนินการ ค์วับค์ูไ่ปกับการสร้าง
ค์วัามืเชิ่�อมืั�นด์้านบรรษัที่ภิบาล ผ่านการบูรณ์าการ 
GRC (Governance, Risk and Compliance) โด์ย่
เน้นการสร้างสมืด์ุลระหวั่างค์วัามืเข้มืงวัด์ของ
มืาตรการค์วับคุ์มืภาย่ในและค์วัามืย่่ด์หยุ่่นค์ล่องตัวั
ในการด์ำเนินธุุรกิจ โด์ย่มื่เป้าหมืาย่การปราศัจาก
การฝ่่าฝ่้นกฎหมืาย่และกฎระเบ่ย่บขององค์์กร
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มิติดำ้�นิสังคำม
 มืิติสังค์มื สร้างค์วัามืผูกพื่ันและการเติบโตร่วัมื
กับชิุมืชินและสังค์มืในระย่ะย่าวั 
 • มุ่ืงเน้นการม่ืส่วันร่วัมืของชิุมืชิน ผ่านการ
ส่�อสารเชิิงรุก การรับฟังค์วัามืเห็น การพื่ัฒนาค์วัามื
สัมืพื่ันธุ์และโค์รงการเพื่่�อพื่ัฒนาค์ุณ์ภาพื่ชิ่วัิต ซึ�ง
ค์รอบค์ลุมืที่ั�งการพัื่ฒนาระบบสาธุารณู์ปโภค์ การ
ย่กระด์ับด์้านบริการสาธุารณ์สุข การจัด์ที่ำพื่่�นที่่�ส่
เข่ย่วั และการส่งเสริมือาชิ่พื่ เป็นต้น
 • การสร้างค์ุณ์ค์่าให้กับสังค์มื โด์ย่การนำค์วัามื
รูค้์วัามืเช่ิ�ย่วัชิาญของบุค์ลากรและธุรุกิจของบริษทัี่ฯ 
ไปใช้ิในการพัื่ฒนาคุ์ณ์ภาพื่ชิ่วิัต โด์ย่เฉพื่าะด้์าน
สุขภาพื่อนามืัย่และด์้านสาธุารณ์สุข เชิ่น การนำ
ค์วัามืเชิ่�ย่วัชิาญด์้านการจัด์การประสิที่ธุิภาพื่การใชิ้
พื่ลงังานและการใช้ิพื่ลังงานที่ด์แที่นไปที่ำประโย่ชิน์
ให้กับสังค์มืผ่านหน่วัย่งานด์้านสาธุารณ์สุข โด์ย่การ
ตดิ์ตั�งระบบผลิตไฟฟ้าพื่ลงังานเเสงอาทิี่ตย่ใ์หก้บัโรง

พื่ย่าบาล ซึ�งในอนาค์ตจะมื่การต่อย่อด์สู่การพื่ัฒนา
นวััตกรรมืที่างการแพื่ที่ย์่ให้สอด์ค์ล้องกับธุุรกิจใหม่ื
ในอนาค์ตของบริษัที่ฯ 
 • ภาย่ใต้สถานการณ์โ์ค์วิัด์-19 ไที่ย่ออย่ล์ได้์รเิริ�มื
โค์รงการ “สืง่พื่ลงังานั	สืร้างพื่ลงัใจั” ขึ�นโด์ย่การนำ
ผลิตภัณ์ฑ์์ต่าง ๆ  ของกลุ่มืไที่ย่ออย่ล์ เชิ่น น�ำมืันเชิ่�อ
เพื่ลงิ เค์มืภ่ณั์ฑ์์น�ำย่าฆา่เชิ่�อโรค์ และเจลแอลกอฮอล์ 
ไปสนับสนุนภารกิจของภาค์รัฐในการชิ่วัย่เหล่อ
ประชิาชินซึ�งจำเป็นต้องใชิ้น�ำมืันเชิ่�อเพื่ลิง เชิ่น การ
เด์นิที่างของบคุ์ลากรที่างการแพื่ที่ย่ ์การเค์ล่�อนย่า้ย่
อุปกรณ์์เพื่่�อรักษาผู้ป่วัย่ การฉ่ด์วััค์ซ่นเชิิงรุก ตลอด์
จนการสนับสนุนระบบบริหารและจัด์การศูันย์่ฉ่ด์
วััค์ซ่นโค์วิัด์-19 รวัมืถึงการมือบอุปกรณ์์ที่างการ
แพื่ที่ย่์ เชิ่น เค์ร่�องให้อากาศั และอุปกรณ์์ป้องกัน
สว่ันบุค์ค์ล เช่ิน หน้ากากอนามัืย่ เจลแอลกอฮอล์ ให้
บุค์ลากรที่างการแพื่ที่ย่์และประชิาชินที่ั�วัไป

มิติดำ้�นิสิ่งแว่ดำลิ้อุม

 มิืติสิ�งแวัด์ล้อมื เพื่่�อบริหารจัด์การด้์านสิ�ง
แวัด์ล้อมืรวัมืที่ั�งการเปล่�ย่นแปลงสภาพื่ภูมืิอากาศั 
โด์ย่กำหนด์เป้าหมืาย่ลด์ก๊าซเร่อนกระจกสุที่ธุิร้อย่
ละ 15 จากกรณ์่ปกติภาย่ในปี 2573 ด์้วัย่การเพื่ิ�มื
ประสทิี่ธุภิาพื่การใชิพ้ื่ลงังาน และการลงที่นุในธุรุกจิ
ไฟฟา้จากพื่ลงังานที่ด์แที่น และได์เ้ตรย่่มืการเพื่่�อมืุง่
สูก่ารปล่อย่ก๊าซเรอ่นกระจกให้เปน็ศันูย่ ์(Net Zero 
Emission) ในอนาค์ต นอกจากน่�ย่งัมืุง่รกัษาสดั์สว่ัน

ราย่ได้์จากผลิตภัณ์ฑ์์ที่่�เป็นมืิตรต่อสิ�งแวัด์ล้อมืให้ไมื่
ต�ำกวั่าร้อย่ละ 25 ของราย่ได์้สุที่ธุิ
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