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“กลุ่่�มบริิษััทอายิิโนะโมะโต๊๊ะ” ริ�วมต๊อบสนองต๊�อการิเปลุ่่�ยินแปลุ่งภููมิอากาศโลุ่ก 
เริ�งลุ่ดการิปลุ่�อยิก๊าซเริือนกริะจก เพืื่�อก้าวสู�ความเปน็กลุ่างทางคาริ์บอน

ปต๊ท.สผ. ม่�งมั�นไปสู�การิลุ่ดการิปลุ่�อยิก๊าซเรืิอนกริะจกส่ทธิิเปน็ศูนย์ิ

PTTEP Commits to Achieving Net Zero Greenhouse Gas Emissions.

TBCSD Climate Action : Low Carbon and Sustainable Business
TBCSD Climate Action : Low Carbon and Sustainable Business

WBCSD’s Initiative and Program to Transform the World

GGC ริ�วมกับ GIZ แลุ่ะพัื่นธิมิต๊ริ บันทึกข้อ้ต๊กลุ่งยิกริะดับการิผลิุ่ต๊ปาล์ุ่มนำ�ามนัแลุ่ะนำ�ามนั
ปาลุ่์มอยิ�างยิั�งยิืน

GGC, GIZ, local stakeholders signed MoU to support sustainable palm oil 
production and procurement in Thailand

กลุ่่�มไทยิออยิล์ุ่ส�งมอบริะบบผลิุ่ต๊ไฟฟ�าพื่ลัุ่งงานแสงอาทิต๊ย์ิบนหลัุ่งคาให้โริงพื่ยิาบาลุ่
แหลุ่มฉบังเพืื่�อนำาผลุ่ปริะหยิัดต๊�อยิอดพื่ัฒนาค่ณภูาพื่ช่ีวิต๊ให้ปริะชีาชีน

เป� าปริะสงค์ข้องยูินิลุ่่ เวอร์ิคือการิทำาให้วิถี่ช่ีวิต๊ท่� ยิั� งยิืนเป็นเริื� องธิริริมดาสามัญ 

ท่กหนท่กแห�ง แลุ่ะวิสัยิทัศน์ข้องเริาคือการิเปน็ผู้นำาริะดับโลุ่กในธ่ิริกิจท่�ยิั�งยิืน

Thai Oil group presents the rooftop solar cell panel power generators to 
Laem Chabang Hospital. Saving costs to manifest quality of life development.

Unilever’s purpose is to make sustainable living common place and our 
vision is to be the global leader in sustainable business.

The Ajinomoto Group responds to Climate Change by reducing greenhouse gas 
emissions to become carbon neutrality

WBCSD’s Initiative and Program to Transform the World
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Editor Talks

ดร.วิิจารย์่ สิมาฉาย่า
เลัขาธุิการองค์์กรธุุรกิจเพื่่�อการพื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่น

ผูู้้อำนวิย่การสถาบุันสิ�งแวิดลั้อมไทัย่
Dr. Wijarn Simachaya

Secretary General, Thailand Business Council for 
Sustainable Development

President of Thailand Environment Institute

ขอกล่ัาวิตอ้นรบัุสมาชิกิใหม่ขององค์์กรธุรุกิจ

เพื่่�อการพื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่น (TBCSD) จำนวิน  

2 องค์ก์ร ไดแ้ก ่1) การไฟฟา้ส่ว็นภูมูภิูาค์ (กฟภู.) 

เป็นรัฐวิิสาหกิจสาขาพื่ลัังงาน สังกัดกระทัรวิง

มหาดไทัย่ดำเนินธุุรกิจในการจัดหาแลัะให้บุริการ

พื่ลัังงานไฟฟ้า รวิมถึงธุุรกิจทัี�เกี�ย่วิเน่�องทัั�งใน 

เชิงิการใหบุ้รกิารพื่ลังังานไฟฟา้ แลัะการใหบุ้รกิาร

เพื่่�อสนับุสนุนลัูกค้์าของ กฟภิ. พื่ร้อมทัั�งตระหนัก

ถึงค์วิามสำคั์ญในการดำเนินธุุรกิจด้วิย่ค์วิาม 

รับุผิู้ดชิอบุต่อสังค์มสิ�งแวิดล้ัอม โดย่รับุผู้ิดชิอบุ

จำหนา่ย่ไฟฟา้ในพื่่�นทัี� 74 จงัหวัิดของประเทัศ์ไทัย่ 

ย่กเ ว้ิน  ก รุ ง เทัพื่มหานค์ร นนทับุุ รี  แลัะ

สมุทัรปราการ ซึ่ึ�งค์ิดเป็นร้อย่ลัะ 99 ของพื่่�นทัี�

ประเทัศ์ไทัย่ หร่อประมาณิ 510,000 ตาราง

กโิลัเมตร โดย่มีจำนวินผูู้้ใช้ิไฟฟ้า 21,347,929 ราย่

 กฟภิ. ตระหนักถึงค์วิามสำค์ัญของการเป็นองค์์กรแห่งค์วิามย่ั�งย่่น จึงได้มุ่งมั�นทัี�จะขับุเค์ล่ั�อน

องค์์กรให้มีค์วิามสมดุลั ทัั�งในมิติเศ์รษฐกิจ สังค์ม แลัะสิ�งแวิดล้ัอม รวิมทัั�งสร้างค์วิามเช่ิ�อมั�นให้กับุ

ประชิาชินวิ่าจะได้รับุการบุริการทัี�เป็นเลัิศ์ จึงได้นำแนวิทัางตามมาตรฐานสากลัด้านค์วิามรับุผู้ิดชิอบุต่อ

สังค์ม ISO 26000  แลัะ เป้าหมาย่การพื่ัฒนาทัี�ย่ั�งย่่น (Sustainable Development Goals: SDGs) 

มาเปน็ปัจจัย่นำเข้าในการกำหนดแผู้นยุ่ทัธุศ์าสตร์ กฟภิ. ซึึ่�งการเข้าถึงระบุบุไฟฟ้าถอ่เป็นสาธุารณูิปโภิค์

ขั�นพื่่�นฐานของภิาค์ประชิาชินแลัะภิาค์ธุรุกจิ ซึ่ึ�งการจดัสรรระบุบุไฟฟา้ใหท้ัั�วิถงึสามารถสนบัุสนนุใหภ้ิาค์

ธุุรกิจแลัะภิาค์อุตสาหกรรมทัั�งในเม่องแลัะชินบุทัเกิดค์วิามเจริญเติบุโตทัางเศ์รษฐกิจ เพื่ิ�มการจ้างงาน 

ลัดค์วิามเหลั่�อมลั�ำด้านราย่ได้ แลัะสามารถกระจาย่ค์วิามเจรญิไปสูส่่วินภิมิูภิาค์แลัะชินบุทัได้ นอกจากนี� 

การจัดสรรระบุบุไฟฟ้าได้อย่่างทัั�วิถึงสามารถสร้างค์วิามเทั่าเทัีย่มกันแก่ประชิาชิน โดย่เฉพื่าะประชิาชิน

ในพื่่�นทัี�ห่างไกลัให้มีชิีวิิตค์วิามเป็นอยู่่ทัี�ดีขึ�น

 แลัะ 2) บริษััท ยู่นิลีเว็อร์ ไทย่ เทรดดิ�ง จ้ำกัด ยู่นิลีัเวิอร์เป็นหนึ�งในซัึ่พื่พื่ลัาย่เออร์ชัิ�นนำ 

ของโลักในด้านผู้ลิัตภัิณิฑ์์ค์วิามงามแลัะการดูแลัส่วินบุุค์ค์ลั ผู้ลัิตภัิณิฑ์์ในค์รัวิเร่อน รวิมถึงอาหารแลัะ

เค์ร่�องด่�ม โดย่มีย่อดขาย่ในกวิ่า 190 ประเทัศ์แลัะเข้าถึงผูู้้บุริโภิค์ 3.4 พื่ันล้ัานค์นต่อวิัน โดย่มีแบุรนด์

มากกวิ่า 400 แบุรนด์ซึึ่�งเป็นทัี�นิย่มไปทัั�วิโลัก เชิ่น บุรีส, โอโม, ซึ่ันไลัต์, ค์อมฟอร์ทั, ซึ่ันซึ่ิลั, โดฟ, เค์ลีัย่ร์, 

เทัรซึ่าเม่, วิาสลัีน, ลัักส์, ซิึ่ตร้า, พื่อนด์ส, โค์ลัสอัพื่, แอ็กซึ่์, เรโซึ่น่า, ค์นอร์, ไอศ์กรีมวิอลัลั์ แลัะ 

แบุรนด์อ่�นๆ เช่ิน ไลัฟ์บุอย่, เลัิฟ บุิวิตี� แอนด์ แพื่ลันเน็ต, เซึ่เวิ่นทั์เจนเนอเรชิั�น, เฮลัล์ัแมนน์ แลัะเซิึ่ร์ฟ
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วิสิยั่ทัศั์นข์องเรา ค์อ่ การเปน็ผูู้น้ำระดบัุโลัก

ในธุรุกิจทัี�ย่ั�งย่น่ โดย่มุง่มั�นทัี�จะ 1) ปรบัุปรงุสุขภิาพื่

ของโลักให้ดีขึ�น 2) ส่งเสริมสุขภิาพื่ ค์วิามมั�นใจ 

แลัะค์วิามเปน็อยู่ข่องผูู้ค้์น แลัะ 3) สนับุสนุนใหโ้ลัก

มีค์วิามยุ่ติธุรรมแลัะย่อมรับุค์วิามแตกต่างทัาง

สงัค์มมากขึ�น โดย่มตีวัิอย่า่งการดำเนนิงานดา้นการ

พื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่น ดังนี�

• ในปี 2564 เราได้ลัดการปล่ัอย่ก๊าซึ่ 

เร่อนกระจกในขอบุเขตทัี� 1 แลัะ 2 ลังได้ถึง 64% 

(ตั�งแต่ปี 2558) แลัะเป้าหมาย่ของเราค์่อไม่มี 

การปลั่อย่ GHG ในการดำเนินงานภิาย่ในปี 2573

• เราบุรรลัุเป้าหมาย่ไม่มีการฝัังกลับุของ

ขย่ะทัี� ไม่ เป็น อันตราย่ในเค์ร่อข่ าย่โรงงาน 

ทัั�วิโลักของเราตั�งแต่สิ�นปี 2557 แลัะย่ังค์งทัำ 

อย่่างต่อเน่�องมาจนถึงปัจจุบุัน 

• เราย่ังประสบุค์วิามสำเร็จในการผู้ลัิต

ไฟฟ้าจากพื่ลัังงานหมุนเวิีย่นทัั�งหมด 86% ทัั�วิโลัก

• ในปี 2564, มากกวิ่า 53% ของบุรรจุ

ภัิณิฑ์พ์ื่ลัาสตกิของเราสามารถนำกลับัุมาใชิใ้หมไ่ด้ 

รีไซึ่เคิ์ลัได้ หร่อย่่อย่สลัาย่ได้ เราเป็นบุริษัทัแรก 

ในอุตสาหกรรมของ เราทัี� มุ่ ง มั� นทัี� จะสร้ า ง 

ค์วิามมั�นใจว่ิาบุรรจุภิัณิฑ์์พื่ลัาสติก 100% ของเรา

สามารถนำกลับัุมาใชิ้ใหม่ รีไซึ่เค์ิลั หร่อย่่อย่สลัาย่

ได้ภิาย่ในปี 2568

• ในป ี2564 เราใช้ิเงนิไป 445 ลัา้นยู่โรกับุ

ซัึ่พื่พื่ลัาย่เออร์ทัี�หลัากหลัาย่ ซึึ่�งเป็นปีแรกของ 

เป้าหมาย่อันทัะเย่อทัะย่านของเราทัี�จะใชิ้จ่าย่  

2 พื่ันลั้านยู่โรต่อปีภิาย่ในปี 2568 

• ในปี 2564 แบุรนด์ของเราชิ่วิย่ส่ง

เสริมสุขภิาพื่ ค์วิามมั�นใจ ค์วิามเป็นอยู่่ของผูู้้ค์น 

แลัะเพื่ิ�มค์วิามเทั่าเทัีย่ม เกอ่บุ 700 ลั้านค์นทัั�วิโลัก

ยู่นิลัีเวิอร์ ประเทัศ์ไทัย่ได้ฉลัองค์รบุ 89 ปี

ในปี  2564 แลัะตลัอดระย่ะเวิลัาทัี�ผู้่านมา  

ย่นิูลัเีวิอร์มเีป้าหมาย่ทัี�จะทัำให้การมีวิถีิชิวีิติทัี�ย่ั�งย่น่

เป็นเร่�องธุรรมดาสามัญ แลัะมุ่งเน้นการส่งเสริม 

การมชีิวีิติ สขุภิาวิะ สขุภิาพื่ สงัค์มแลัะสิ�งแวิดล้ัอม

ทัี�ดี ยู่นิลีัเวิอร์ได้เติบุโตขึ�นอย่่างมั�นค์ง จนในวิันนี� 

ยู่นิลีัเวิอร์ได้กลัาย่เป็นบุริษัทัผูู้้ผู้ลิัตสินค้์าอุปโภิค์

บุริโภิค์อันดับุหนึ�งของเม่องไทัย่

วิารสาร Green Society ฉบุับุนี� จะเป็น 

ส่�อกลัางนำเสนอเน่�อหาสาระแลัะองค์ค์์วิามรูท้ัี�เปน็

ประโย่ชิน์ต่อสมาชิิก TBCSD เกี�ย่วิกับุประเด็น

สำคั์ญ ได้แก่ WBCSD บุทัค์วิามด้านการพัื่ฒนา

อย่่างย่ั�งย่่นขององค์์กรสมาชิิก 5 องค์์กร ได้แก่  

1) บุริษัทั อาย่ิโนะโมะโต๊ะ (ประเทัศ์ไทัย่) จำกัด  

2) บุริษัทั โกลับุอลักรีนเค์มิค์อลั จำกัด (มหาชิน) 

3) บุริษัทั ปตทั.สำรวิจแลัะผู้ลิัตปิโตรเลีัย่ม จำกัด 

(มหาชิน) 4) บุรษิทัั ไทัย่ออย่ล์ั จำกดั (มหาชิน) แลัะ 

5) บุริษัทั ยู่นิลีัเวิอร์ ไทัย่ เทัรดดิ�ง จํากัด รวิมถึง 

กิจกรรมของ TBCSD แลัะฉลัากสิ�งแวิดล้ัอม  

(ฉลัากเขีย่วิ) รวิมถึงข่าวิสารของสมาชิิก TBCSD 

(เด่อนพื่ฤษภิาค์ม – สิงหาค์ม 2565) เป็นต้น

แลัะขอขอบุค์ุณิสมาชิิกTBCSD ทัี�ร่วิม 

ผู้นึกกำลัังเดินหน้าโค์รงการแลัะกิจกรรมต่าง ๆ 

ของ TBCSD อย่่างเข้มแข็งตลัอดระย่ะเวิลัา 

ทัี�ผู้่านมา แลัะขอถ่อโอกาสนี�เชิิญชิวินองค์์กร 

ธุุรกิจไทัย่ทัี�สนใจเข้าร่วิมเป็นสมาชิิก TBCSD  

เพื่่�อชิ่วิย่กันผู้ลัักดันให้การพื่ัฒนาเศ์รษฐกิจค์วิบุคู่์

ไปกับุการดู แลัสั งค์มแลัะสิ� ง แวิดลั้ อมของ

ประเทัศ์ไทัย่ สูก่ารพื่ัฒนาทัี�ย่ั�งย่่นต่อไป
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I would like to welcome TBCSD’s  

new members which are 1) Provincial 

Electricity Authority (PEA) is a state  

enterprise under the Ministry of the Interi-

or, responsible for providing electric power 

service to people in the provincial areas 

across Thailand, which covers 99% of the 

country excluding Bangkok, Nonthaburi, 

and Samut Prakan with 21,347,929  

customers. 

PEA recognizes the importance of 

being a sustainable organization. Therefore, 

PEA strives to drive the organization to  

be balanced in economic, social, and  

environmental dimensions as well as to 

ensure that people will receive excellent 

services. Moreover, PEA has adopted the 

guidelines of the international organization 

for standardization according to Social 

Responsibility (ISO 26000) and Sustainable 

Development Goals (SDGs) to formulate 

PEA Strategic Plan. Access to electricity 

networks is considered a basic utility for 

the public and commercial sectors.  

Moreover, the distribution of power  

systems can support businesses and industry 

sectors in urban and rural areas to achieve 

economic growth, increase employment, 

reduce income inequality and extend 

prosperity to provincial and rural areas. 

Therefore, PEA intends to widen the area 

of the electrical system to ensure that all 

households have electricity to use.

 and 2) Unilever Thai Trading 

Limited Unilever is one of the world’s 

largest consumer goods companies cover-

ing 5 Business Groups – Beauty & Wellbeing, 

Personal Care, Home Care, Nutrition and 

Ice Cream. We are a truly global business 

with 3.4 bn people use our products every 

day; in over 190 countries.  We have around 

400 brands found in homes all over the 

world – including iconic global brands like 

Breeze, Sunsilk, Sunlight, Vaseline, Dove, 

Knorr, Wall’s, Magnum, OMO Citra, Close 

Up, Axe, Rexona, Tresemme, Lux, and Surf; 

and other brands such as Love Beauty & 

Planet, Lifebuoy, Seventh Generation and 

The Vegetarian Butcher.

Our vision is to be the global leader 

in sustainable business, while 1) improving 

the health of the planet 2) improving  

people’s health, confidence and wellbeing 

and 3) contributing to a fairer and more 

socially inclusive world. Here is a snapshot 

of how we use our scale for good:

• In 2021 we achieved a 64%  

reduction in our Scope 1 & 2 GHG emissions 

since 2015, and our target is zero GHG 

emissions in our operations by 2030.  

• We achieved zero non-hazardous 

waste to landfill across our global factory 

network by the end 2014 and have  

maintained this in every subsequent year, 

including in 2021.
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• We have also achieved 86%  

renewable total electricity globally.

• In 2021, 53% of our plastic  

packaging was reusable, recyclable or  

compostable, in practice and at scale  

(i.e. actual recyclability). We were the first 

company in our industry to commit to 

ensuring that 100% of our plastic packaging 

is reusable, recyclable or compostable by 

2025. 

• We spent €445 million with  

diverse suppliers in 2021, which was the 

first year of our ambitious goal to spend 

€2 billion annually by 2025. 

• Our brand-led initiatives helped to 

improve health and wellbeing and advance 

equity and inclusion for almost 700 million 

people in 2021.

We have been here in Thailand for 89 

years and throughout these years  

Unilever has aimed to make living a  

sustainable lifestyle commonplace and 

focused on promoting good living, health, 

social and environment. Unilever has grown 

steadily and has become leader of  

consumer goods manufacturer in Thailand.

This issue of Green Society journal 

will be a medium to present the content 

and knowledge that will benefit to TBCSD 

members about the following key issues 

as: WBCSD, articles on sustainable  

development of 5 member organizations 

such as 1) Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd.  

2) Global Green Chemicals Publ ic  

Company Limited 3) PTT Exploration and 

Production Public Company Limited  

4) Thai Oil Public Company Limited and  

5) Unilever Thai Trading Limited and TBCSD 

activities and Eco-Labeling (Green Label) 

inc lud ing TBCSD member’s  news  

(May - August 2022).

We would like to thank our members 

for the great cooperation and tremendous 

supports on the TBCSD’s project  

implementation and activities, and would 

like to take this opportunity to invite Thai 

business organizations to join TBCSD  

as a member to help drive sustainable 

economic development, take care of the 

society and conserve the environment.
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WBCSD Update
เรีียบเรีียงโดย: ดรี.อรีทััย พงศ์ร์ีักธรีรีม

ประชิาค์มโลัก (Global Community) ต่างก็มีค์วิามตระหนักถึงปัญหาเร่งด่วินด้านการพัื่ฒนา 

อย่่างย่ั�งย่่นแลัะปัญหาด้านสิ�งแวิดล้ัอม แลัะเน่�องจากค์วิามจำเป็นเร่งด่วินในการจัดการกับุปัญหาทัี�เป็น 

ค์วิามท้ัาทัาย่เหล่ัานี� ผูู้ค้์นจากทุักประเทัศ์ ทักุภิาค์ส่วิน แลัะทักุระดบัุทัั�วิโลักได้แสดงเจตจำนงทัี�จะแก้ปัญหา

ร่วิมกนัอย่่างจรงิจงั พื่ร้อมทัั�งย่กระดบัุค์วิามร่วิมมอ่ในการขบัุเค์ลั่�อนการดำเนนิงานร่วิมกนัเพื่่�อค้์นหาแนวิทัาง

การแก้ไขปัญหาทัี�มปีระสิทัธิุภิาพื่แลัะแนวิทัางสำหรับุการขับุเค์ล่ั�อนสูเ่ป้าหมาย่การพัื่ฒนาอย่่างย่ั�งย่น่ใน

ทัศ์วิรรษนี� โดย่เฉพื่าะในส่วินของภิาค์ธุรุกจิ สภิาธุรุกจิโลักเพื่่�อการพื่ฒันาอย่่างย่ั�งย่น่ (World Business 

Council on Sustainable Development: WBCSD) ย่งัค์งเดนิหน้าสนบัุสนุนแลัะส่งเสรมิองค์์กรสมาชิกิ 

WBCSD แลัะองค์์กรพัื่นธุมิตรทัั�วิโลักในการขับุเค์ล่ั�อนธุุรกิจสู่ค์วิามย่ั�งย่่นแลัะเป็นมิตรกับุสิ�งแวิดล้ัอม 

มากขึ�นเพื่่�อบุรรลัเุป้าหมาย่การปล่ัอย่ก๊าซึ่เรอ่นกระจกสทุัธุเิป็นศ์นูย์่ (Net Zero) เป้าหมาย่การเปลัี�ย่นแปลัง

ทัี�เป็นเชิงิบุวิกกบัุธุรรมชิาต ิ (Nature Positive) แลัะการมุง่สูโ่ลักทัี�มคี์วิามเท่ัาเทัยี่มกนัมากขึ�น WBCSD  

ได้กำหนดวิสัิย่ทัศั์น์ 2050 (Vision 2050) แลัะกำหนดกรอบุแนวิทัางทัี�สร้างสรรค์์ในการเปลีั�ย่นผู่้านไปสู่โลัก

ทัี�ย่ั�งย่น่แลัะน่าอยู่ส่ำหรบัุทักุค์น ปัจจบุุนั WBCSD มกีารขบัุเค์ลั่�อนใน 3 ประเดน็หลักั แลัะ 6 แนวิทัางสำค์ญั 

โดย่ดำเนนิงานผู่้านโค์รงการต่าง ๆ กว่ิา 20 โค์รงการ

ค์ว็ามจ้ำเป็นเร่งด่ว็น: WBCSD มกีารขบัุเค์ลั่�อนการดำเนนิงานทัี�มคี์วิามจำเป็นเร่งด่วินตามแผู้นปฏิบิุตัิ

การหลักั 3 ประการ ทัั�งในด้านภิมูอิากาศ์ (Climate Action) ด้านค์วิามเสมอภิาค์ (Equity Action) แลัะ

ด้านทัรพัื่ย่ากรธุรรมชิาต ิ(Nature Action) ดงัแสดงในภิาพื่ทัี� 1

’s Initiative
and Program to Transform the World

ภิาพื่ทัี� 1: แผู้นปฏิบัิุตกิารหลักั 3 ประการ ภิาย่ใต้ข้อกำหนดของ WBCSD
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ปฏิบัิุตกิารด้านสภิาพื่ภิมูอิากาศ์ (Climate Action): WBCSD สนบัุสนนุแลัะส่งเสรมิให้องค์์กรสมาชิกิฯ 

มกีารปรบัุเปลัี�ย่นรปูแบุบุการดำเนนิธุรุกจิ (Business Transformation) แลัะการดำเนนิกจิกรรมต่าง ๆ 

ตลัอดห่วิงโซ่ึ่ค์ณุิค่์า (Value Chain) เพื่่�อบุรรลัเุป้าหมาย่การปล่ัอย่ก๊าซึ่เรอ่นกระจกสทุัธิุเป็นศู์นย์่ หรอ่  

Net Zero ภิาย่ในปี 2593 (ค์.ศ์.2050) แลัะพื่ย่าย่ามรักษาอุณิหภูิมิเฉลัี�ย่ผู้ิวิโลักไม่ให้เพื่ิ�มมากไปกว่ิา  

1.5 องศ์าเซึ่ลัเซีึ่ย่ส เม่�อเทีัย่บุกับุระดับุก่อนยุ่ค์อุตสาหกรรม ทัั�งนี� โค์รงการสำคั์ญภิาย่ใต้ปฏิิบัุตกิารด้าน 

สภิาพื่ภิมูอิากาศ์ หร่อ Climate Action ของ WBCSD ได้แก่ โค์รงการลัดการปล่ัอย่ค์าร์บุอนไดออกไซึ่ด์

ด้วิย่สิ�งแวิดล้ัอมสร้างสรรค์์ (Built Environment Decarbonization), โค์รงการลัดการปล่ัอย่ 

ก๊าซึ่ค์าร์บุอนไดออกไซึ่ด์จากการเดนิทัางสญัจร (Mobility Decarbonization) แลัะโค์รงการ SOS 1.5  

ดงัแสดงในภิาพื่ทัี� 2

ปฏิิบุัติการด้านค์วิามเสมอภิาค์ (Equity Action): WBCSD ตระหนักถึงค์วิามสำค์ัญของ 

ค์วิามไม่เท่ัาเทัยี่มกนัในสงัค์ม จงึได้ผู้สานค์วิามร่วิมมอ่กบัุผูู้ม้ส่ีวินได้เสีย่ทักุกลุ่ัมในการจดัการกบัุปัญหาทัี�เป็น

ค์วิามท้ัาทัาย่ระดบัุโลักดงักล่ัาวิ โดย่ WBCSD ได้ร่วิมขบัุเค์ลั่�อนการดำเนนิงานเพ่ื่�อสร้างค์วิามเสมอภิาค์ทัาง

สงัค์ม ผู่้านโค์รงการ Global Agribusiness Action on Equitable Livelihoods ซึ่ึ�งค์รอบุค์ลุัมการดำเนนิ

งานใน 3 ประเดน็สำค์ญั ได้แก่ การเค์ารพื่แลัะส่งเสรมิสทิัธุมินษุย่ชิน (Respect and Promote Human 

Right) สนบัุสนนุแลัะส่งเสรมิการเข้าถงึนวิตักรรมแลัะเทัค์โนโลัย่ ี(Promote Inclusive Innovation and 

Technology) แลัะปรับุปรุง/พัื่ฒนาช่ิองทัางการจัดจำหน่าย่สินค้์าหร่อการเข้าถึงตลัาดของผูู้้ค้์า (Improve 

Access to Markets) ดงัแสดงในภิาพื่ทัี� 3

ภิาพื่ทัี� 2: โค์รงการสำคั์ญภิาย่ใต้ปฏิบิุตักิารด้านสภิาพื่ภูิมิอากาศ์ (Climate Action)

ภิาพื่ทัี� 3: 3 ประเดน็สำค์ญัทัี�มกีารดำเนินการ
ภิาย่ใต้โค์รงการ “Global Agribusiness Action on Equitable Livelihoods”
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ปฏิบัิุตกิารด้านทัรพัื่ย่ากรธุรรมชิาต ิ(Nature Action): WBCSD มุ่งเน้นการขบัุเค์ล่ั�อนการปฏิิบัุติการ

ด้านทัรพัื่ย่ากรธุรรมชิาต ิตามแนวิทัางของ Science-based Targets (SBT) ซึ่ึ�ง SBT เป็นแนวิทัางปฏิบัิุตทิัี�

ดสีำหรบัุให้ภิาค์ธุุรกจินำไปปรบัุใช้ิในการกำหนดเป้าหมาย่การลัดก๊าซึ่เรอ่นกระจกขององค์์กรทัี�สอดค์ล้ัอง

กบัุเป้าหมาย่ของข้อตกลังปารีสบุนพื่่�นฐานทัาง Climate Science อนัจะส่งผู้ลักระทับุเชิงิบุวิกต่อธุรรมชิาติ

มากทัี�สดุ (Nature positive) รวิมทัั�ง ย่งัเป็นการเสรมิสร้างค์วิามเชิ่�อมั�นแลัะสร้างภิาพื่ลักัษณ์ิทัี�ดใีนสาย่ตา

ขององค์์กรสมาชิกิ WBCSD แลัะพื่นัธุมิตรทักุภิาค์ส่วิน โดย่โค์รงการหลักัทัี�สำคั์ญภิาย่ใต้ Nature Action 

ได้แก่ กลัุม่โซึ่ลัชูิั�นด้านป่าไม้ (Forest Solution Group) การแก้ไขปัญหาการเปลีั�ย่นแปลังสภิาพื่ภูิมอิากาศ์

โดย่อาศ์ยั่กลัไกทัางธุรรมชิาต ิ(Natural Climate Solutions) การเปลัี�ย่นแปลังทัี�เป็นเชิิงบุวิกกบัุธุรรมชิาติ 

(Nature Positive) พื่ันธุมิตรทัางธุุรกิจข้ามภิาค์ส่วินระหว่ิางประเทัศ์ ทัี�มุ่งเน้นการดำเนินการด้าน 

ค์วิามหลัากหลัาย่ทัางชิวีิภิาพื่ (One Planet Business for Biodiversity: OP2B) แลัะการขย่าย่พื่่�นทัี� 

เพื่าะปลักูพื่ช่ิจากการเกษตรเชิิงบุวิก (Scaling Positive Agriculture) ดงัแสดงในภิาพื่ทัี� 4

ภิาพื่ทัี� 4: โค์รงการทัี�มคี์วิามสำค์ญัภิาย่ใต้ WBCSD’s Natural Action



แนว็ทางการดำเนินงาน: WBCSD มีกรอบุแนวิทัางการดำเนนิงาน 6 หวัิข้อสำคั์ญ ได้แก่ สิ�งแวิดล้ัอม

สรรค์์สร้าง (Building Environment) พื่ลังังาน (Energy) อาหารแลัะการเกษตร (Food & Agriculture) 

สขุภิาพื่แลัะสขุภิาวิะ (Health & Wellbeing) ผู้ลัติภิณัิฑ์์แลัะวิสัด/ุวิตัถดิุบุ (Products & Materials) แลัะ

การขนส่งแลัะการเดนิทัางสญัจร (Transport & Mobility) ดงัแสดงในภิาพื่ทัี� 5

นอกเหนอ่จากการจดัการกับุค์วิามท้ัาทัาย่ทัี�เป็นวิาระเร่งด่วินระดบัุโลักผู่้านการผู้ลัักดนัการดำเนินงาน

ทีั�เป็นรูปธุรรมระหว่ิางองค์์กรสมาชิกิ WBCSD เองแล้ัวิ นอกจากนี� WBCSD ย่งัได้ขบัุเค์ลั่�อนการดำเนินงาน

ร่วิมกนักบัุองค์์กรเค์รอ่ข่าย่ทัั�วิโลัก (Global Networks) รวิมทัั�งองค์์กรธุรุกจิเพื่่�อการพื่ฒันาอย่่างย่ั�งย่น่ 

(TBCSD) ของประเทัศ์ไทัย่ ผู่้านการประชิมุออนไลัน์อย่่างต่อเน่�อง เพื่่�อรบัุทัราบุค์วิามก้าวิหน้าของ WBCSD 

ในการขับุเค์ล่ั�อนเป้าหมาย่การพัื่ฒนาทัี�ย่ั�งย่น่ อกีทัั�งยั่งได้ร่วิมมอ่กันจัดทัำข้อเสนอเพื่่�อใช้ิในการขับุเค์ล่ั�อน

การพื่ฒันาทัี�ย่ั�งย่น่ในระดบัุท้ัองถิ�น ระดบัุภิมูภิิาค์แลัะระดบัุโลักอกีด้วิย่

ในเดอ่นตลุัาค์ม พื่.ศ์. 2565 ซีึ่อโีอขององค์์กรสมาชิกิ WBCSD แลัะผูู้น้ำทัางธุรุกจิทัี�ย่ั�งย่น่จะมารวิมตัวิ

กันทัี�กรงุโตเกยี่วิ ประเทัศ์ญี�ปุน่ เพื่่�อเข้าร่วิมการประชิมุ WBCSD Council Meeting 2022 เพื่่�อรว่ิม 

แบุ่งปันประสบุการณ์ิแลัะหารอ่แนวิทัางในการจดัการกับุปัญหาทัี�มคี์วิามท้ัาทัาย่ต่อการพื่ฒันาทัี�ย่ั�งย่น่ โดย่

เฉพื่าะวิกิฤตสภิาพื่ภูิมอิากาศ์ (Climate Crisis) การสูญเสยี่ทัรพัื่ย่ากรธุรรมชิาติ (Natural Resource Loss) 

ภิาพื่ทัี� 5: แนวิทัางการดำเนนิงานหลักัทัี�สำค์ญัของ WBCSD
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ที่่�มา:

1. Our approach - World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). เว็็บไซต์์: https://www.wbcsd.

org/Overview/Our-approach (สืืบค้้นเมื�อ 2 กัันยายน 2565)

2. Climate Action - World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). เว็็บไซต์์: https://www.

wbcsd.org/Imperatives/Climate-Action (สืืบค้้นเมื�อ 2 กัันยายน 2565)

3. Global Agribusiness Action on Equitable Livelihoods - World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD). เว็บ็ไซต์์: https://www.wbcsd.org/Programs/Food-and-Nature/Food-Land-Use/Global-Agribusiness-Ac-

tion-on-Equitable-Livelihoods (สืืบค้้นเมื�อ 2 กัันยายน 2565)

แลัะค์วิามไม่เท่ัาเทัยี่มกนั (Inequality) ซึ่ึ�งการประชิมุค์รั�งนี�ถอ่เป็นเวิทักีารทัำงานร่วิมกนั เพื่่�อวิเิค์ราะห์

สถานการณ์ิปัญหาต่าง ๆ อย่่างสร้างสรรค์์ แลัะยั่งเป็นการเสริมสร้างค์วิามเข้มแข็งขององค์์กรธุุรกิจใน 

การระดมค์วิามร่วิมมอ่เพื่่�อจัดการกบัุปัญหาท้ัาทัาย่เร่งด่วิน รวิมทัั�ง เป็นการค้์นพื่บุโอกาส (Identifying the 

Opportunity) แลัะการเตรีย่มค์วิามพื่ร้อมสำหรับุธุุรกิจในการรับุม่อกับุเหตุการณ์ิ “การหยุ่ดชิะงัก”  

(Disruption) หร่อการเปลัี�ย่นแปลังของภิาวิะแวิดล้ัอมทัางธุุรกิจอย่่างรุนแรงแลัะรวิดเร็วิในอัตรา 

ทัี�ไม่เค์ย่เกดิขึ�นมาก่อนอกีด้วิย่ สำหรบัุผูู้ท้ัี�สนใจสามารถเข้าชิมราย่ลัะเอยี่ดการประชิมุ WBCSD Council 

Meeting Tokyo 2022 ได้ทีั� WBCSD Council Meeting Tokyo 2022 - World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD)

11Green Society by TBCSD
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Energy&Climate Solution
เรีียบเรีียงโดย บรีิษััทั อายิโนะโมะโต๊๊ะ (ปรีะเทัศ์ไทัย) จำำากัด

“กลุ่่�มบริษิัทัอายิโินะโมะโต๊ะ๊” 
ร่่วมตอบสนองต่อการ่เปลี่่�ยนแปลี่งภูมิูอากาศโลี่ก 

เร่ง่ลดการ่ปลอ่ยกา๊ซเร่อืนกร่ะจก 
เพืื่�อกา้วสู่่่ความเป็นกลางทางคาร่บ์อน

กลัุม่บุรษิทััอาย่โินะโมะโต๊ะ (กลัุม่บุริษทััฯ) เป็นผูู้้ผู้ลิัตผู้ลิัตภัิณิฑ์อ์าหารแลัะผู้ลิัตภัิณิฑ์์

จากกรดอะมิโนระดับุโลัก ซึ่ึ�งมีส่วินชิ่วิย่ในการแก้ปัญหาด้านอาหาร สุขภิาพื่ แลัะ

โภิชินาการของประชิากรโลัก กลัุม่บุรษิทััฯ ใหค้์วิามสำค์ญัอย่่างย่ิ�งตอ่การลัดผู้ลักระทับุตอ่

สิ�งแวิดลัอ้มอย่า่งย่ั�งย่น่ค์วิบุค์ูไ่ปกับุการอนรุกัษท์ัรพัื่ย่ากรธุรรมชิาต ิโดย่เฉพื่าะอย่า่งย่ิ�งการ

รว่ิมตอบุสนองตอ่การเปลัี�ย่นแปลังสภิาพื่ภิมูอิากาศ์ ซึ่ึ�งเปน็

วิิกฤตทัี�มวิลัมนุษย่ชิาติกำลัังเผู้ชิิญอยู่่แลัะนับุวิันจะย่ิ�งทัวิี

ค์วิามรุนแรงมากย่ิ�งขึ�น ทัั�งระดับุน�ำทัะเลั แลัะสภิาพื่อากาศ์

แบุบุสุดโต่ง ดังนั�น ในเด่อนมีนาค์ม พื่.ศ์. 2565 กลัุ่มบุริษัทั

อาย่โินะโมะโตะ๊ ไดก้ำหนดพื่นัธุกจิแลัะเปา้หมาย่ใหมใ่นการ

มุง่สูค่์วิามเปน็กลัางทัางค์ารบ์ุอน (Carbon Neutrality โดย่

มีค์วิามพื่ย่าย่ามทัี�จะบุรรลัุการปลั่อย่ก๊าซึ่เร่อนกระจกให้

เป็นศ์ูนย่์ภิาย่ในปี พื่.ศ์. 2593  ซึ่ึ�งสอดค์ลั้องกับุทัี�

ประเทัศ์ไทัย่ ไดป้ระกาศ์เจตนารมย่ ์ในการประชิมุ COP26 

ทัี�จะบุรรลัุเป้าหมาย่ค์วิามเป็นกลัางทัางค์าร์บุอน ภิาย่ในปี 

พื่.ศ์. 2593 แลัะเป้าหมาย่การปล่ัอย่ก๊าซึ่เร่อนกระจกสุทัธิุ

เป็นศ์ูนย่์ได้ในปี พื่.ศ์. 2608 

สำหรับุในประเทัศ์ไทัย่ บุริษัทั อาย่ิโนะโมะโต๊ะ 

(ประเทัศ์ไทัย่) จำกัด ได้สนองตอบุต่อนโย่บุาย่ของกลัุ่ม

บุรษิทััอายิ่โนะโมะโตะ๊ ในการมุง่มั�นทัำงานเพื่่�อส่งเสริมค์วิามย่ั�งย่น่ของโลัก ภิาย่ใตแ้นวิค์ดิ 
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“เทค์โนโลยี่สีเขีย่ว็เพ่ื่�อโลกที�ดีข้�น” ทัี�ใช้ิเป็นกรอบุการทัำงานเพื่่�อขับุเค์ล่ั�อนผู่้านกิจกรรมทัางธุุรกิจ

ทัั�งหมด กลัุ่มบุริษัทัอาย่ิโนะโมะโต๊ะ ได้ตั�งเป้าทัี�จะบุรรลัุวิิสัย่ทััศ์น์สำหรับุปี ค์.ศ์. 2030 (พื่.ศ์. 2573)  

ในการเปน็ “กลุม่บริษัทัผูู้้สง่มอบแนว็ทางการแก้ปญัหาและนวั็ต์กรรมที�เกี�ย่ว็กับอาหารและสุขภูาพื่” 

โดย่มุ่งเน้นการบุริหารจัดการทัรัพื่ย่ากรแลัะการทัำงานเพื่่�อลัดผู้ลักระทับุต่อสิ�งแวิดลั้อม ตลัอดจนร่วิม

ฟ้�นฟูสิ�งแวิดลั้อม เพื่่�อร่วิมส่งเสริมค์วิามย่ั�งย่่นของโลักอันเป็นส่วินหนึ�งของนโย่บุาย่ “การสร้างค์ุณค์่า

ร่ว็มกับสังค์มของอายิ่โนะโมะโต๊์ะ” (The Ajinomoto Group Creating Shared Value: ASV)  

ทัี�เราย่ึดมั�นเสมอมา
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จากการทัี�กลัุม่บุรษิทััอาย่โินะโมะโตะ๊ ตั�งเป้าทัี�จะบุรรลัวุิสัิย่ทัศั์นส์ำหรบัุป ีค์.ศ์. 2030 (พื่.ศ์. 2573) 

ในการลัดผู้ลักระทับุต่อสิ�งแวิดลั้อมแลัะสร้างค์วิามยั่�งย่่นของโลัก ด้วิย่การลัดผู้ลักระทับุต่อสิ�งแวิดลั้อม

จากการดำเนินธุุรกิจลังให้ได้ 50% เทัีย่บุกับุปีงบุประมาณิ พื่.ศ์. 2561 เพื่่�อร่วิมตอบุสนองต่อการ

เปลัี�ย่นแปลังสภิาพื่ภิมูอิากาศ์  ดว้ิย่ค์วิามมุง่มั�นแลัะเจตนารมณิที์ั�ชิดัเจนในการดำเนินธุรุกจิเชิงิรุกในการ

ลัดก๊าซึ่เรอ่นกระจก โดย่ทัี�ในชิ่วิงปี พื่.ศ์. 2562 - 2564 บุริษัทั อาย่ิโนะโมะโต๊ะ (ประเทัศ์ไทัย่) จำกัด 

สามารถลัดการปลั่อย่ก๊าซึ่ค์าร์บุอนไดออกไซึ่ด์ได้ถึง 267,000 ตัน เม่�อเทัีย่บุกับุปี พื่.ศ์. 2561 โดย่ 

ขับุเค์ลั่�อนผู้่าน 2 แนวิทัาง ดังนี�

1.) การจัดการภิาย่ใต้การดำเนินการของ บุริษัทั อาย่ิโนโมะโต๊ะ (ประเทัศ์ไทัย่) จำกัด  

(การปล่ัอย่ CO
2
 ในขอบุเขต-1 (Scope1)) ทัั�งการบุริหารจัดการด้านพื่ลังังานแลัะลัดการปล่ัอย่ก๊าซึ่เรอ่น

กระจกทัี�เกิดขึ�นจากกระบุวินการผู้ลัิต ผู้่านกิจกรรมต่าง ๆ  เช่ิน การประหย่ัดพื่ลัังงานแลัะส่งเสริมการใชิ้

พื่ลัังงานให้เกิดประโย่ชิน์สูงสุด โดย่จัดทัำโค์รงการต่าง ๆ เช่ิน การปรับุเปลีั�ย่นกระบุวินการผู้ลัิตให้ใชิ้

พื่ลัังงานน้อย่ลัง การใชิ้พื่ลัังงานอย่่างมีประสิทัธิุภิาพื่ (ไม่ปลั่อย่ทัิ�ง/สูญเสีย่พื่ลัังงานโดย่เปลั่าประโย่ชิน์) 

การปรับุเปลัี�ย่นอุปกรณิ์ไฟฟ้าหร่อพื่ัฒนานวิัตกรรมเพื่่�อปรับุปรุงสมรรถนะของเค์ร่�องจักรให้ใชิ้พื่ลัังงาน

น้อย่ลัง นอกจากนั�น ย่ังมีการใชิ้พื่ลัังงานทัางเลั่อกแลัะพื่ลัังงานหมุนเวิีย่นในกระบุวินการผู้ลัิต เชิ่น  

การใชิ้เทัค์โนโลัย่ีหม้อไอน�ำพื่ลัังงานชิีวิมวิลั โรงไฟฟ้าผู้ลัิตพื่ลัังงานร่วิมจากพื่ลัังงานชิีวิมวิลั แลัะการใชิ้

พื่ลัังงานจากแสงอาทัิตย่์ แทันการใชิ้เชิ่�อเพื่ลัิงฟอสซิึ่ลั เพื่่�อชิ่วิย่ลัดการปลั่อย่ก๊าซึ่เร่อนกระจกได้ โดย่ทัี�

ในปี พื่.ศ์. 2564 ได้ดำเนินการก่อสร้าง โค์รงการโรงไฟฟ้าผู้ลัิตพื่ลัังงานร่วิมจากพื่ลัังงานชิีวิมวิลั  

(Bio mass Co-generation Project) ดว้ิย่กำลังัขนาด 9.8 MWh ณิ โรงงานอายิ่โนะโมะโต๊ะกำแพื่งเพื่ชิร

แลัะโค์รงการโรงไฟฟ้าพื่ลัังงานแสงอาทิัตย่์ ขนาด 725 kWp ณิ โรงงานอาย่ิโนะโมะโต๊ะสระบุุรี

โค์รงการโรงไฟฟ้าผู้ลิัตพื่ลัังงาน
ร่ วิมจากพื่ ลัั ง งาน  ชีิ วิมวิลั  
(Bio mass co-generation) 
ขนาด 9.8 MWh ณิ โรงงาน
กำแพื่งเพื่ชิร จะเริ�มใชิ้งานใน
เด่อนสิงหาค์ม พื่.ศ์. 2565  
ซึ่ึ�งชิ่วิย่ลัดการปลั่อย่ ก๊าซึ่ CO

2
 

ได้ถงึ 50,000 ตัน/ปี
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โค์รงการโรงไฟฟ้าพื่ลัังงาน 

แสงอาทิัตย์่ ขนาด 725 kWp  

ณิ โรงงานสระบุรุ ีเริ�มดำเนนิการ

ตั�งแต่เด่อนกุมภิาพัื่นธ์ุ พื่.ศ์. 

2565 ซึ่ึ�งชิ่วิย่ลัดการปล่ัอย่ก๊าซึ่ 

CO
2
 ได้ถึง 590 ตัน/ปี

 2.) การจัดการเพื่่�อลัดการปลั่อย่ CO
2
 ทัางอ้อมจากการใช้ิพื่ลัังงานไฟฟ้าจากภิาย่นอก (การปลั่อย่ 

CO
2  
ในขอบุเขต-2 (Scope2)) โดย่บุริษัทั อาย่ิโนะโมะโต๊ะ (ประเทัศ์ไทัย่) จำกัด ได้ร่วิมกับุการไฟฟ้าฝ่ัาย่

ผู้ลัิตแห่งประเทัศ์ไทัย่ (กฟผู้.) เดินหน้าลังนามสัญญาซึ่่�อสิทัธุิการใชิ้พื่ลัังงานหมุนเวิีย่น 160,000 RECs 

เพื่่�อลัดการปลั่อย่ก๊าซึ่เร่อนกระจกของประเทัศ์โดย่เริ�มจากปี พื่.ศ์. 2564 แลัะปีถัด ๆ ไป

	 นอกจากน้�น	 ยั้งได้้ร่่วมมือก้บบร่ิษั้ทเอกชนในการ่ทำาสั้ญญาซื้ื�อสัิทธิิการ่ใช้พลั้งงานหมุนเวียัน

จำานวน	145,000	RECs	เพื�อบร่ร่ลัุเป้้าหมายัการ่ใช้ไฟฟ้าจากพลั้งงานหมุนเวียัน	100%	ที�ซื้ื�อจากผู้้้ผู้ลิัต	

(scope	2)	โด้ยัเร่ิ�มจากป้ี	พ.ศ.	2564	แลัะปี้ถั้ด้	ๆ	ไป้
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กลัุม่บุริษัทัอาย่โินะโมะโต๊ะในประเทัศ์ไทัย่ มคี์วิามมุง่มั�งในการลัดการปล่ัอย่ก๊าซึ่ค์ารบ์ุอนไดออกไซึ่ด์ 

อย่่างตอ่เน่�อง โดย่ทัี�ในปี พื่.ศ์. 2564 เราประสบุค์วิามสำเร็จในการลัดการปล่ัอย่กา๊ซึ่ค์ารบ์ุอนไดออกไซึ่ด์ 

ลังได้ถึง 65 % เม่�อเทัีย่บุกับุปี พื่.ศ์. 2561  แลัะเรากำลัังดำเนินการในการปรับุเปลีั�ย่นเช่ิ�อเพื่ลิังของ 

โรงไฟฟ้าผู้ลัิตพื่ลัังงานร่วิม จากทีั�ปัจจุบุันใชิ้เช่ิ�อเพื่ลัิงฟอสซึ่ิลั มาเป็นเชิ่�อเพื่ลัิงชิีวิมวิลัเพื่่�อลัดการปลั่อย่ 

ก๊าซึ่ค์าร์บุอนไดออกไซึ่ด์ ซึึ่�งค์าดว่ิาจะแล้ัวิเสร็จภิาย่ในปี พื่ศ์. 2565 ซึึ่�งจะทัำให้ลัดการปล่ัอย่ 

ก๊าซึ่ค์าร์บุอนไดออกไซึ่ด์ ในปี พื่.ศ์. 2566 ได้ถึง 93 % เม่�อเทัีย่บุกับุปี พื่.ศ์. 2561



การิปลุ่�อยิก๊าซเริือนกริะจกสุ่ทธิิเป็นศููนยิ์
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Energy&Climate Solution
เรีียบเรีียงโดย บรีิษััทั ปต๊ทั.สำำารีวจำและผลิต๊ปิโต๊รีเลียม จำำากัด (มหาชน)

ปตทั.สผู้. มุ่งมั�นทัี�จะ

สร้างค์ุณิค่์าร่วิมในระย่ะย่าวิ

ให้กับุผูู้้มีส่วินได้เสีย่ผู่้านการ

ดำเนินงานด้านการสำรวิจ

แลัะผู้ลัิตปิโตรเลัีย่มอย่่างมี

ค์วิามรับุผิู้ดชิอบุ เพื่่�อสร้าง

ค์วิามมั�นค์งด้านพื่ลัังงาน  

ผู้า่นการขย่าย่การเตบิุโตทัาง

ธุุรกิจอย่่างต่อเน่�อง พื่ร้อม 

ผู้ลัตอบุแทันทัี� แ ข่ ง ขันไ ด้  

ตาม “กรอบแนว็คิ์ดด้านการพื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่น” ขององค์์กร ซึ่ึ�งประกอบุด้วิย่ 3 องค์์ประกอบุสำค์ัญ 

ค์่อ การมุ่งสู่องค์์กรแห่งค์วิามเป็นเลิัศ์ (High Performance Organization - HPO) การกำกับุ 

ดูแลักิจการทัี�ดี การบุริหารค์วิามเสี�ย่ง แลัะการกำกับุการปฏิิบัุติตามกฎเกณิฑ์์ (Governance, Risk  

Management and Compliance - GRC) แลัะการสร้างค์ุณิค่์าอย่่างย่ั�งย่่น (Sustainable Value  

Creation - SVC) ปตทั.สผู้. เช่ิ�อมั�นว่ิาหากเรามีการดำเนินงานทัี�ดีบุนรากฐานทัี�แข็งแกร่ง แลัะค์ำนึง 

ถึงประโย่ชิน์ร่วิมกันของผูู้้มีส่วินได้เสีย่แล้ัวิ บุริษัทัฯ จะสามารถส่งมอบุค์ุณิค่์าอย่่างย่ั�งย่่นให้แก่สังค์ม 

โดย่รวิมได้ (From We to World) แลัะนำพื่าองค์์กรไปสูก่ารเป็น “Energy Partner of Choice”  

ตามวิสัิย่ทัศั์น์ทัี�ตั�งไว้ิในทัี�สดุ

มุ่่�งมุ่่�นไปสู่่�การลดปต๊ท.สุผ.
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ด้วิย่เจตนารมณ์ิแลัะค์วิามมุง่มั�นดงักล่ัาวิ ปตทั.สผู้. จงึร่วิมเป็นส่วินหนึ�งในการจัดการก๊าซึ่เรอ่นกระจก

แลัะแก้ปัญหาภิาวิะโลักร้อน สอดค์ล้ัองกับุทิัศ์ทัางของโลักในการรับุมอ่กับุการเปลัี�ย่นแปลังสภิาพื่ภูิมิอากาศ์ 

รวิมถงึ เป้าหมาย่ของประเทัศ์ไทัย่ทัี�ประกาศ์เจตนารมณ์ิในการประชิมุรฐัภิาค์กีรอบุอนสุญัญาสหประชิาชิาติ

ว่ิาด้วิย่การเปลัี�ย่นแปลังสภิาพื่ภูิมิอากาศ์ (COP26) ณิ เมอ่งกลัาสโกว์ิ เกี�ย่วิกบัุการบุรรลัคุ์วิามเป็นกลัาง

ทัางค์าร์บุอน (Carbon Neutrality) ในปี พื่.ศ์. 2593 แลัะการปล่ัอย่ก๊าซึ่เร่อนกระจกสุทัธุิเป็นศู์นย์่  

(Net Zero Greenhouse Gas Emissions) ในปี พื่.ศ์. 2608

ปตทั.สผู้. ได้วิางแนวิทัางการดำเนินงานเพ่ื่�อลัดการปลั่อย่ก๊าซึ่เร่อนกระจกผู้่านแนวิค์ิด EP Net 

Zero 2050 โดย่ตั�งเป้าหมาย่การปล่อย่ก๊าซเร่อนกระจ้กสุทธิเป็นศัูนย่์ ภูาย่ในปี พื่.ศั. 2593  

(Net Zero Greenhouse Gas Emissions by 2050) ค์รอบุค์ลัุม Scope 1 การปลั่อย่ 

กา๊ซึ่เรอ่นกระจกทัางตรง แลัะ Scope 2 การปล่ัอย่ก๊าซึ่เรอ่นกระจกทัางอ้อมจากการใช้ิพื่ลัังงาน ในธุรุกิจ

สำรวิจแลัะผู้ลัิตปิโตรเลัีย่ม ซึึ่�ง ปตทั.สผู้. เป็นผูู้้ดำเนินการ (Operational Control) แลัะย่ังได้กำหนด

เป้าหมาย่เพื่่�อลัดปริมาณิค์วิามเข้ม (Intensity) การปล่ัอย่ก๊าซึ่เรอ่นกระจกลังให้ได้ไม่นอ้ย่กว่ิาร้อย่ลัะ 30  

ภิาย่ในปี พื่.ศ์. 2573 แลัะร้อย่ลัะ 50 ภิาย่ในปี พื่.ศ์. 2583 จากปีฐาน พื่.ศ์. 2563 เพื่่�อนำไปสูก่ารปล่ัอย่ 

ก๊าซึ่เร่อนกระจกสุทัธุิเป็นศ์ูนย่์ ให้ได้ตามเป้าหมาย่ในปี พื่.ศ์. 2593 ดังกล่ัาวิ โดย่ทัี�ผู้่านมานั�น ปตทั.สผู้. 

ไดต้ั�งเป้าหมาย่ลัดค์วิามเข้มของการปล่ัอย่ก๊าซึ่เรอ่นกระจกลังไม่นอ้ย่กว่ิาร้อย่ลัะ 25 ภิาย่ในปี พื่.ศ์. 2573 

จากปีฐาน พื่.ศ์. 2555 ซึ่ึ�งบุรรลัุเป้าหมาย่ดังกล่ัาวิแลั้วิในไตรมาสทัี� 1 ปี พื่.ศ์. 2565 ถอ่เป็นค์วิามสำเร็จ

ทัี� ปตทั.สผู้. สามารถบุรรลัุผู้ลัได้เร็วิกวิ่าเป้าหมาย่ทัี�ตั�งไวิ้ถึง 8 ปี โดย่สามารถลัดก๊าซึ่เรอ่นกระจกสะสม

ได้ราวิ 3 ลั้านตันค์าร์บุอนไดออกไซึ่ด์เทัีย่บุเทั่า 
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ทัั�งนี� แนวิทัางการดำเนินงานผู้่านแนวิค์ิด EP Net Zero 2050  

ของ ปตทั.สผู้. นั�น สามารถแบุ่งออกเป็น 2 แนวิทัางหลัักได้ดังนี�

 Exploring for Lower Carbon E&P Portfolio

ค์อ่ การบุริหารจดัการการสำรวิจแลัะผู้ลิัตปโิตรเลัยี่ม (E&P Portfolio) 

เพื่่�อมุ่งสู่องค์์กรค์าร์บุอนต�ำ โดย่เลั่อกลังทุันในโค์รงการทัี�สอดค์ล้ัองกับุ 

เป้าหมาย่ Net Zero Greenhouse Gas Emissions แลัะเน้นการลังทัุน 

ในโค์รงการก๊าซึ่ธุรรมชิาติ โดย่นำปัจจัย่เกี�ย่วิกับุค์วิามเข้มของปริมาณิการปลั่อย่ก๊าซึ่เร่อนกระจก 

มาพิื่จารณิาประกอบุการลังทัุนในโค์รงการใหม่ ๆ

 Production and Planet in Balance

ค์่อ การพื่ัฒนาเทัค์โนโลัย่ีเพื่่�อลัดการปลั่อย่ก๊าซึ่เร่อนกระจกจากกระบุวินการผู้ลัิต โดย่เดินหน้า

โค์รงการการดักจับุก๊าซึ่ค์าร์บุอนไดออกไซึ่ด์แลัะนำไปกักเก็บุ (Carbon Capture and Storage - CCS) 

ย่ังชิั�นใต้ดินในพื่่�นทัี�ปฏิิบุัติการของบุริษัทัฯ ในอ่าวิไทัย่ แลัะประเทัศ์มาเลัเซีึ่ย่ ซึึ่�งจะสามารถชิ่วิย่ลัดการ

ปลั่อย่ก๊าซึ่เร่อนกระจกได้ในปริมาณิมาก นับุเป็นการทัำโค์รงการลัักษณิะนี�เป็นค์รั�งแรกในประเทัศ์ไทัย่ 

นอกจากนั�น บุริษัทัฯ ย่ังได้ศ์ึกษาโอกาสแลัะเทัค์โนโลัย่ีทัี�จะนำก๊าซึ่ค์าร์บุอนไดออกไซึ่ด์มาใช้ิประโย่ชิน์ 

(Carbon Capture and Utilization - CCU) โดย่เปลัี�ย่นเป็นผู้ลิัตภิัณิฑ์์ทัี�มีมูลัค่์าหรอ่วัิสดุเพื่่�ออนาค์ต 

บุริษัทัฯ ย่ังมุ่งสู่การปลั่อย่ก๊าซึ่ส่วินเกินซึึ่�งเกิดจากกระบุวินการผู้ลัิตปิโตรเลัีย่มเป็นศู์นย่์ (Zero 

Routine Flare) สำหรับุโค์รงการใหม่ ๆ ในอนาค์ต โดย่การนำก๊าซึ่ทัี�เกิดขึ�นจากการเผู้าทัิ�งในกระบุวิน 

การผู้ลัิตปิโตรเลัีย่มกลัับุมาใช้ิประโย่ชิน์ใหม่ ค์วิบุค์ู่ไปกับุการใชิ้เทัค์โนโลัยี่ CCS รวิมทัั�ง การเพื่ิ�มการใชิ้

พื่ลังังานหมนุเวิยี่น (Renewable Energy) อาทั ิการตดิตั�งโซึ่ลัา่เซึ่ลัลั ์แลัะกงัหนัลัม รวิมถงึการหาโอกาส

ในการใชิ้พื่ลัังงานรูปแบุบุใหม่ในอนาค์ต เชิ่น ไฮโดรเจน เพื่่�อใชิ้ผู้ลิัตไฟฟ้าในพื่่�นทัี�ปฏิบิุัติการของบุริษัทัฯ 

ให้มากขึ�น นอกจากนี� บุริษัทัฯ ยั่งมุง่สร้างสมดุลัด้วิย่การปลัูกป่า ทัั�งป่าบุกแลัะป่าชิาย่เลัน เพื่่�อเพื่ิ�มพื่่�นทัี�

ในการดูดซัึ่บุก๊าซึ่เร่อนกระจก (Carbon Removal Project) โดย่มีเป้าหมาย่ในการดูดซัึ่บุก๊าซึ่เรอ่นกระจก

สะสมกว่ิา 2 ลัา้นตันในปี พื่.ศ์. 2593 แลัะดำเนินโค์รงการเพื่่�อสังค์มภิาย่ใต้กลัยุ่ทัธ์ุทัะเลัเพื่่�อชีิวิติ (Ocean 

for Life) อย่่างต่อเน่�อง เพื่่�อเพื่ิ�มค์วิามหลัากหลัาย่ทัางชิีวิภิาพื่ให้กับุระบุบุนิเวิศ์ใต้ทัะเลั ซึ่ึ�งเป็น 

แหลั่งกักเก็บุค์าร์บุอนไดออกไซึ่ด์ทัางธุรรมชิาติทัี�มีค์วิามสำคั์ญมาก

สแกน QR Code 

เพื่่�อรับชมว็ีดีทัศัน์ 

EP Net Zero 2050 

ของ ปต์ท.สผู้.
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The Way For Sustainability
เรีียบเรีียงโดย : บรีิษััทั ไทัยออยล์ จำำากัด (มหาชน)

เพื่่�อเป็็นการสนับสนุนการอนุรักษ์์พื่ลัังงานแลัะลัดภาระ 

ค่่าใช้้จ่่ายด้านกระแสไฟฟ้าให้้โรงพื่ยาบาลัเป็้าห้มาย บริษ์ัท  

ไทยออยล์ั จ่ำากัด (มห้าช้น) ได้ดำาเนินโค่รงการติิดติั�งระบบ 

ผลัิติไฟฟ้าจ่ากพื่ลัังงานแสงอาทิติย์ขนาดกำาลัังการผลิัติ  

80.24 กิโลัวััติติ์ ให้ก้ับโรงพื่ยาบาลัแห้ลัมฉบัง โดยโรงพื่ยาบาลัฯ 

สามารถนำาผลัป็ระห้ยัดค่่าไฟฟ้ามาดำาเนินโค่รงการติ่อยอดสร้าง

ป็ระโยช้นก์บัสงัค่ม แลัะเพื่่�มค่วัามสามารถในการให้้บรกิารทางการ

แพื่ทย์ ช้ว่ัยพัื่ฒนาค่ณุภาพื่ชี้วัติิให้กั้บป็ระช้าช้น ทั�งเป็น็การส่งเสรมิ

ใ ห้้ โรงพื่ยาบาลัใช้้พื่ลัังงานทางเลัือก ช้่วัยลัดการป็ลั่อย 

ก๊าซเรือนกระจ่กด้วัย  

ส่่งมอบระบบผลิิตไฟฟา้พลัิงงานแส่งอาทิิตย์บ์นหลัิงคาใหโ้รงพย์าบาลิ
แหลิมฉบัง เพ่�อนำาผลิประหยั์ดต่อย์อดพัฒนาคณุภาพชีวิีิตให้ประชีาชีน

ผู้ลัประหย่ดัจากการตดิตั�งระบุบุโซึ่ลัา่เซึ่ลัลัด์งั

กล่ัาวิได้นำไปต่อย่อดพัื่ฒนาโค์รงการจัดตั�ง ธุนาค์าร

อุปกรณ์ิทัางการแพื่ทัย์่แลัะศู์นย์่ซึ่่อมบุำรุงดัดแปลัง

อุปกรณิ์เค์ร่�องชิ่วิย่ค์วิามพื่ิการ รพื่.แหลัมฉบุัง เพื่่�อ

เป็นศ์ูนย์่กลัางในการดูแลัผูู้้พื่ิการในระดับุอำเภิอ  

ทัี�สามารถมาขอรับุบุริการ ย่่ม เปลัี�ย่นอะไหลั่ หร่อ

ซึ่่อมบุำรุงแลัะจัดซึ่่�ออุปกรณิ์สำหรับุผูู้้พิื่การ เชิ่น 

เตีย่ง รถเข็น อุปกรณิ์ช่ิวิย่พื่ยุ่ง เค์ร่�องผู้ลัิตออกซิึ่เจน 

เค์ร่�องดูดเสมหะ เป็นต้น ทัำให้ผูู้้ป่วิย่ทีั�ด้อย่โอกาส

สามารถดำรงชีิวิิตได้ตามปกติไม่เป็นภิาระของ

ค์รอบุค์รัวิ มีค์ุณิภิาพื่ชิีวิิตทัี�ดีขึ�น ถ่อเป็นการแบุ่งเบุา

ภิาระด้านงบุประมาณิของทัางโรงพื่ย่าบุาลั แลัะ

เป็นการเพื่ิ�มทัางเลั่อกในการรักษาของค์นไข้อีกด้วิย่
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ค์ุณิวิิรัตน์ เอ่�อนฤมิต ประธุานเจ้าหน้าทีั�บุริหาร แลัะกรรมการ 

ผูู้้จัดการใหญ่ บุริษัทั ไทัย่ออย่ลั์ จำกัด (มหาชิน) กลั่าวิวิ่า โค์รงการนี� 

ถอ่เป็นกลัย่ทุัธ์ุในการดำเนนิกจิกรรมด้านค์วิามรบัุผิู้ดชิอบุต่อสังค์ม ภิาย่ใต้ 

แนวิค์ิด “Sustainable Energy for Health Care” โดย่การติดตั�งระบุบุ

ไฟฟ้าพื่ลัังงานแสงอาทิัตย่์ให้กับุโรงพื่ย่าบุาลัแลัะหน่วิย่งานสาธุารณิสุข 

ต่าง ๆ ซึ่ึ�งทัางบุริษัทัฯได้ดำเนินการมาอย่่างต่อเน่�อง เชิ่น โรงพื่ย่าบุาลั

เกาะสีชิัง จังหวิัดชิลับุุรี โรงพื่ย่าบุาลัธุัญญารักษ์ จังหวิัดแม่ฮ่องสอน แลัะ

ศ์นูย่ก์ารเรยี่นตำรวิจตระเวินชิาย่แดนบุา้นหว้ิย่ตง จงัหวิดันค์รศ์รธีุรรมราชิ

นอกจากนี�  บุริษัทัฯ ย่ั ง ได้นำค์วิามรู ้ 

ค์วิามเชิี�ย่วิชิาญ แลัะประสบุการณ์ิของบุุค์ลัากร 

มาบุริหารจัดการในเร่�องเทัค์นิค์การออกแบุบุแลัะ

ตดิตั�ง รวิมถึงเร่�องของระบุบุการตรวิจสอบุ ให้ตรงกับุ

ค์วิามตอ้งการของโรงพื่ย่าบุาลั สามารถลัดค์า่ใช้ิจ่าย่ 

นำผู้ลัประหย่ัดจากค์่าไฟฟ้ามาต่อย่อดชิ่วิย่เหลั่อ

พื่ัฒนาค์ุณิภิาพื่ชิีวิิตของผูู้้ป่วิย่ ให้ได้รับุโอกาส 

ในการรักษา ทัำให้มีค์ุณิภิาพื่ชีิวิิตทัี�ดีย่ิ�งขึ�น อีกทัั�งย่ังเป็นการใช้ิพื่ลัังงานทัางเลั่อกช่ิวิย่ลัดการปล่ัอย่ 

ก๊าซึ่เร่อนกระจก เป็นการรักษาสิ�งแวิดลั้อมไปพื่ร้อมๆ กันด้วิย่

นาย่แพื่ทัย่์ราเมศ์ร์ อำไพื่พื่ิศ์ ผูู้้อำนวิย่การ

โรงพื่ย่าบุาลัแหลัมฉบัุง กล่ัาวิว่ิา ไทัย่ออย่ล์ั 

ไดจ้ดัทัำโค์รงการตา่งๆ ทัี�เปน็ประโย่ชินต์อ่สขุภิาพื่

ของประชิาชินมากมาย่ ไม่วิา่เป็นศู์นย์่สขุภิาพื่แลัะ

การเรีย่นรู้ไทัย่ออย่ลั์ เพ่ื่�อดูแลัสุขภิาพื่อนามัย่ 

โค์รงการเวิชิศ์าสตร์ชิุมชิน แลัะจัดสร้างอาค์าร

อุบุัติเหตุแลัะฉุกเฉินให้กับุโรงพื่ย่าบุาลัแหลัมฉบุัง 

ลั่าสุดโค์รงการติดตั�งระบุบุไฟฟ้าพื่ลัังงานแสงอาทัิตย่์ เพื่่�อนำผู้ลัประหย่ัดมาใชิ้ประโย่ชิน์ต่อสุขภิาพื่ 

ของชุิมชิน พัื่ฒนาคุ์ณิภิาพื่ชีิวิิต ชิ่วิย่เสริมงบุประมาณิทัี�โรงพื่ย่าบุาลั ได้รับุในการดำเนินโค์รงการ 

ทัี�เป็นประโย่ชิน์ต่อชิมุชินแลัะสงัค์ม ทัำให้โรงพื่ย่าบุาลัสามารถขย่าย่ผู้ลัการดแูลัค์นไข้ได้อย่่างมปีระสิทัธิุภิาพื่

มากขึ�น ลัดภิาระค์นดูแลัผูู้้ป่วิย่ แลัะทัำให้ผูู้้ป่วิย่สามารถฟ้�นตัวิเองแลัะกลัับุมาใชิ้ชิีวิิตปกติได้เร็วิขึ�น  

ถ่อวิ่าเป็นโค์รงการทัี�แก้ไขปัญหาแลัะพื่ัฒนาค์ุณิภิาพื่ชิีวิิตของผูู้้ป่วิย่ได้อย่่างเป็นรูปธุรรม 
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ตัวิอย่่างค์นไข้ทัี�ได้รับุโอกาสจากโค์รงการนี�

ผูู้้ป่วิย่ส่วินใหญ่จะขาดโอกาสเข้าถึงการรักษาไม่วิ่าจะเป็นเร่�องค่์าใช้ิจ่าย่ แลัะการเดินทัาง เช่ิน  

ราย่นี�เปน็ชิาย่ไทัย่อาย่ ุ46 ป ีมาโรงพื่ย่าบุาลัดว้ิย่อาการเวิยี่นศ์รีษะ แขนขาออ่นแรงทัั�งสองขา้ง รกัษาตวัิ

ในโรงพื่ย่าบุาลั 7 วัิน แต่มีปัญหาการทัรงตวัิในท่ัาย่น่ ทัางโรงพื่ย่าบุาลัจงึให้การรกัษาด้วิย่การกาย่ภิาพื่บุำบุดั 

ซึ่ึ�งตอ้งทัำตอ่เน่�อง แตผูู่้ป้ว่ิย่มปีญัหาในการเดนิทัางทัี�จะเขา้มารบัุการฝักึกาย่ภิาพื่บุำบุดั ทัางโรงพื่ย่าบุาลั

จงึมอบุอปุกรณ์ิช่ิวิย่เดนิเป็นไม้เท้ัา 4 ขา ทัี�ได้รับุการสนับุสนุนจากโค์รงการนี� มาใช้ิเป็นอปุกรณ์ิในการช่ิวิย่

ฝัึกย่่นแลัะเดิน หลัังออกจากโรงพื่ย่าบุาลัได้  1เด่อน แพื่ทัย่์ประเมินแล้ัวิอาการดีขึ�น สามารถย่่นทัรงตัวิ

แลัะเดินโดย่ ใชิ้อุปกรณิ์เป็นไม้เท้ัา 4 ขาได้ดีขึ�น 

“ไม้เทั้า 4 ขา ทัี�ได้รับุมานี�มีประโย่ชิน์อย่่างมาก ชิ่วิย่ฝึักทัรงตัวิ ต้องขอบุค์ุณิโค์รงการนี�ทัี�ให้โอกาส

เข้าถึงการรักษาทัำให้มีคุ์ณิภิาพื่ชิีวิิตดีขึ�น”

 โค์รงการต่อย่อดนำผู้ลัประหย่ัดจากการติดตั�งระบุบุผู้ลัิตไฟฟ้าจากพื่ลัังงานแสงอาทัิตย่์ 

ให้กับุโรงพื่ย่าบุาลัแหลัมฉบุังในค์รั�งนี� นับุได้วิ่าเป็นประโย่ชิน์ทัั�งในเร่�องของสิ�งแวิดลั้อมแลัะการ

พื่ฒันาค์ณุิภิาพื่ชิวิีิตใหด้ขึี�น ทัั�งนี�ย่งัเปน็การแบุง่เบุาภิาระดา้นงบุประมาณิของทัางโรงพื่ย่าบุาลั แลัะ

เป็นการเพื่ิ�มทัางเลัอ่กใหม่ในการรักษาของค์นไข้ได้ดีเพื่ิ�มมากขึ�นด้วิย่
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The Way For Sustainability
เริ่ยิบเริ่ยิงโดยิ บริิษััท ยูินิลุ่่เวอริ์ ไทยิ เทริดดิ�ง จำากัด

เป้าปร่ะสงค์์ของยููนิิลีีเวอร์ ์
คื์อการ่ทำำาให้้วิถ่ีชี่วิตท่ำ�ย่�งยืนเป็นเร่ื�องธร่ร่มดาสาม่ญ
ทุำกห้นทุำกแห่้งแลี่ะวิส่ยทำ่ศน์ของเร่าคื์อการ่เป็น 

ผูู้�นิำ�ร์ะดับัโลีกในิธุุร์กจิทีี่�ยัู�งยูนืิ
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โลกท่�ปร่าศจากการ่ปล่อย
ก๊าซเรื่อนกร่ะจกสู่ามาร่ถ
เป็นไปได้

เรามีแผู้นการอย่่างมุ่งมั�นทัี�จะนำเรา

ไปสู่การปลั่อย่มลัพิื่ษสุทัธุิเป็นศ์ูนย่์ภิาย่ในปี 

พื่.ศ์. 2582 เรากำลัังมุง่เน้นการดำเนินการ

ของเราในสี�ประเด็นหลััก ได้แก่ การดำเนิน

งานของเรา แบุรนด์แลัะผู้ลัิตภิัณิฑ์์ของเรา 

หว่ิงโซ่ึ่ค์ณุิค่์าของเรา แลัะอิทัธิุพื่ลัในวิงกวิา้ง

ของเราต่อสังค์ม

1.	 การ่ดำาเนินงานของเร่า

ค์วิามมุ่งมั�นอย่่างแรกของเราค์่อการกำจัดการปลั่อย่มลัพื่ิษในพื่่�นทัี�การปฏิิบุัติงานทัี� 1 แลัะ 2 จากโรงงาน

ผู้ลัิต สำนักงาน แลัะห้องปฏิิบัุติการวิิจัย่ของเรา แม้ว่ิานี�จะเป็นเพื่ีย่งส่วินเล็ัก ๆ ของฟุ้ตพื่ริ�นท์ัทัั�งหมดของเรา  

แต่เราสามารถค์วิบุคุ์มการปล่ัอย่มลัพื่ิษเหลั่านี�ได้โดย่ตรง ดังนั�นเราจึงตั�งเป้าไว้ิทัี�ศ์ูนย่์ 

สำหรับุยู่นิลีัเวิอร์ประเทัศ์ไทัย่ การดำเนินงานของเรารวิมไปถึงการใช้ิพื่ลัังงานชีิวิมวิลัในพื่่�นทีั�การปฏิิบัุติ

งานทัี� 1 แลัะ 2 เชิ่น โรงงานยู่นิลัีเวิอร์ เกตเวิย่์ ได้ดำเนินการใชิ้เค์ร่�องกำเนิดไอน�ำเชิ่�อเพื่ลัิงชิีวิมวิลั โดย่เชิ่�อเพื่ลัิง

เหลั่านี�ผู่้านกระบุวินการเผู้าไหม้ ทัำให้ได้พื่ลัังงานค์วิามร้อนแลัะผู้ลัิตกระแสไฟฟ้าได้

2.	 แบร่นด์และผลิตภััณฑ์์ของเร่า

แบุรนด์ของเรากำลัังสร้างสรรค์์นวิัตกรรมเพื่่�อ

ออกแบุบุผู้ลัติภิณัิฑ์แ์ลัะบุรรจภุิณัิฑ์ใ์หมท่ัี�มีค์ารบ์ุอนต�ำลัง 

ซึึ่�งรวิมถึงสูตรแลัะบุรรจุภิัณิฑ์์ทัี�เข้มข้นมากขึ�นแลัะส่วิน

ผู้สมใหม่ทัี�ปล่ัอย่มลัพิื่ษต�ำลัง เรากำลัังดำเนินการเพ่ื่�อ

สร้างทัางเลัอ่กทัี�ย่ั�งย่น่ใหเ้ปน็เร่�องงา่ย่สำหรบัุผูู้บุ้รโิภิค์ เช่ิน 

ผู้ลัิตภิัณิฑ์์ทัำค์วิามสะอาดทัี�ปราศ์จากเชิ่�อเพื่ลัิงฟอสซิึ่ลั 

สำหรับุยู่นิลีัเวิอร์ในประเทัศ์ไทัย่ บุรีสได้ปรับุ

เปลัี�ย่นสูตรในผู้ลัิตภิัณิฑ์์สูตรน�ำทัุกชินิดให้เป็นมิตรกับุ 

สิ�งแวิดลัอ้มมากขึ�นโดย่ใชิส้ว่ินผู้สมของเอนไซึ่มท์ัี�สกดัจาก

ธุรรมชิาติแลัะย่อ่ย่สลัาย่ได้ทัางชิวีิภิาพื่แลัะมีแผู้นจะนำไป

พัื่ฒนาแลัะปรับุใชิ้กับุผู้ลัิตภิัณิฑ์์อ่�นๆของบุรีสต่อไป

นอกจากนี� แบุรนด์แลัะผู้ลัิตภิัณิฑ์์ของเรามุ่งมั�นทัี�จะใชิ้พื่ลัาสติกทัี�ดีขึ�น น้อย่ลัง หร่อไม่ใช้ิเลัย่
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ย่นูลิัเีวิอร ์ประเทัศ์ไทัย่ ไดเ้ปดิตวัิ “สถานเีตมิผู้ลัติภิณัิฑ์”์ หรอ่ รีฟิลั สเตชิั�น ทีั�ทัอ็ปส ์มารเ์กต็ สาขา เซึ่น็ทัรลัั 

เวิสต์เกต อย่่างเป็นทัางการเม่�อวิันทัี� 14 กรกฎาค์ม 2565 โดย่ผูู้้บุริโภิค์สามารถนำบุรรจุภิัณิฑ์์สะอาดขนาดตั�งแต่ 

1 ลิัตรขึ�นไป มาเติมผู้ลัิตภิัณิฑ์์น�ำย่าปรับุผู้้านุม่ค์อมฟอร์ทั อัลัตร้า เดลัี� เฟรชิ แลัะ ค์อมฟอร์ทั เพื่ีย่วิ ทัั�งนี�เพื่่�อสาน

ต่อค์วิามมุ่งมั�นในการแก้ปัญหาขย่ะพื่ลัาสติก  ส่งเสริมการนำบุรรจุภิัณิฑ์์พื่ลัาสติกกลับัุมาใชิ้ใหม่ แลัะย่ังสามารถ

ชิ่วิย่ให้ผูู้้บุริโภิค์ลัดค่์าค์รองชิีพื่ โดย่ประหย่ัดค์่าใชิ้จ่าย่ได้มากถึง 30%

 ใช้พื่ลาสต์ิกน้อย่ลง: ลัดปริมาณิการใชิ้พื่ลัาสติกตั�งแต่ต้นทัาง ยู่นิลัีเวิอร์ ประเทัศ์ไทัย่ ดำเนินการ

ลัดการใชิพ้ื่ลัาสตกิด้วิย่การออกแบุบุ ตัวิอย่า่งเชิน่ การลัดค์วิามหนาของบุรรจภุิณัิฑ์,์ การทัำใหบุ้รรจุ

ภิัณิฑ์์มีน�ำหนักเบุาลัง แลัะเปลัี�ย่นจากบุรรจุภัิณิฑ์์พื่ลัาสติกเป็นกระดาษในผู้ลิัตภิัณิฑ์์ไอศ์กรีม  

ทัั�งหมดนี�เพื่่�อให้ง่าย่ต่อการนำเข้าสูก่ระบุวินการรีไซึ่เค์ิลัต่อไป 

 การใช้พื่ลาสต์ิกที�ดีข้�น: เปลัี�ย่นไปใช้ิวิัสดุรีไซึ่เคิ์ลั แลัะทัำให้แน่ใจว่ิาผู้ลิัตภิัณิฑ์์ของเราสามารถนำ

กลัับุมาใชิ้ใหม่ได้ เราพื่ัฒนาแลัะเปลีั�ย่นขวิดบุรรจุภิัณิฑ์์ของเราจากพื่ลัาสติกชินิด HDPE (ขวิด

แกลัลัอน ขวิดน�ำย่าซัึ่กผู้้า น�ำย่าปรับุผู้้านุ่ม ขวิดแชิมพืู่แลัะขวิดค์รีมนวิด) เป็นพื่ลัาสติก HDPE 

รีไซึ่เค์ิลั (rHDPE) ถ่อเป็นค์รั�งแรกในประเทัศ์ไทัย่ทัี�นำพื่ลัาสติกใชิ้แลั้วิจากค์รัวิเรอ่นหมุนเวิีย่นกลับัุ

มาผู้ลัิตเป็นขวิดบุรรจุภิัณิฑ์์ใหม่ โดย่ใชิ้นวิัตกรรมเม็ดพื่ลัาสติกรีไซึ่เค์ิลัค์ุณิภิาพื่สูง (High Quality 

Post-Consumer Recycled Resin – PCR)

 การย่กเลิกการใช้พื่ลาสต์ิกโดย่สิ�นเชิง: โดย่ใชิ้ “สถานีเติมผู้ลิัตภิัณิฑ์์” (Refill Station)  

เพื่่�อนำพื่ลัาสติกใหม่ออกให้หมดแลัะเปลัี�ย่นมาใช้ิวิัสดุทัางเล่ัอก เช่ิน กระดาษ แก้วิ หร่อ 

อลูัมิเนีย่ม เป็นต้น 
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3.	 ห่่วงโซ่คุณค่าของเร่า

เรากำลัังดำเนนิการเพื่่�อลัดการปลัอ่ย่มลัพื่ษิจากวิงจรชิวีิติของผู้ลัติภิณัิฑ์ข์องเรา ตั�งแตต่น้น�ำในวิตัถดุบิุ

แลัะบุรรจุภิัณิฑ์์ทัี�เราใช้ิ ไปจนถึงปลัาย่น�ำในการจัดจำหน่าย่ การใช้ิ แลัะการจัดการผู้ลิัตภัิณิฑ์์ของเรา  

เราไม่สามารถจัดทัำแผู้นปฏิบัิุตกิารการเปลัี�ย่นแปลังสภิาพื่ภูิมอิากาศ์ได้หากไม่มีซัึ่พื่พื่ลัาย่เออร์ ดงันั�นเราจึง

ร่วิมม่ออย่่างใกลั้ชิิดกับุพื่วิกเขาแลัะสนับุสนุนพื่วิกเขาแลัะพื่ันธุมิตรอ่�นๆ ให้ลัดการปลั่อย่ก๊าซึ่เร่อนกระจก

แลัะกำหนดเป้าหมาย่ตามหลัักวิิทัย่าศ์าสตร์ของตนเอง เราย่ังสนับุสนุนการเปลัี�ย่นแปลังทัี�จะลัดผู้ลักระทับุ

ของผู้ลัติภิณัิฑ์ข์องเราในทัา้ย่ทัี�สดุเม่�อผูู้บุ้รโิภิค์ใชิ ้รวิมถงึการเรง่ค์วิามกา้วิหนา้ในดา้นอ่�น ๆ  ของหว่ิงโซึ่ค่์ณุิค์า่

ของเรา 

สำหรับุยู่นิลัีเวิอร์ประเทัศ์ไทัย่ ได้เริ�มต้นใชิ้รถขนส่งทัี�ใช้ิพื่ลัังงานไฟฟ้า 100% ในการขนส่งสินค้์า

ไอศ์กรีม เพื่่�อลัดการปลั่อย่ก๊าซึ่เรอ่นกระจก โดย่ระบุบุรถขนส่งไอศ์กรีมนี�จะมีระบุบุสำรองด้วิย่การใชิ้น�ำมัน

หากเกิดกรณิีฉุกเฉินเม่�อแบุตเตอรี�ของรถมีปัญหาเพื่่�อรับุประกันมาตรฐานคุ์ณิภิาพื่ของไอศ์กรีมแลัะ

ประสบุการณิ์ของผูู้้บุริโภิค์ทัี�เหม่อนเดิม

นอกจากนี� เรายั่งให้ค์วิามสำค์ัญกับุค์วิามร่วิมม่อกับุองค์์กรอ่�น ๆ อาทัิเช่ิน ร่วิมกับุ NGO ในโค์รงการ

รวิบุรวิมขย่ะพื่ลัาสติก โดย่จับุม่อกับุสย่ามพื่ิวิรรธุน์ จัดทัำยู่นิลัีเวิอร์ x สย่ามพื่ิวิรรธุน์ รีไซึ่เค์ิลัเซึ่็นเตอร์  

รวิมทัั�งย่ังได้เข้าร่วิมเป็นสมาชิิกกับุหลัากหลัาย่พัื่นธุมิตรเพื่่�อรณิรงค์์ให้ผูู้้ค์นได้ตระหนักเกี�ย่วิกับุปัญหา 

ด้านสิ�งแวิดล้ัอมแลัะปัญหาขย่ะจากพื่ลัาสติก เชิ่น โค์รงการม่อวิิเศ์ษ โค์รงการ PIM Recycling Business 

แลัะโค์รงการส่งพื่ลัาสติกกลัับุบุ้าน เป็นต้น
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4.	อิทธิิพื่ลในวงกว้างของเร่าต่อสัู่งคม

เรารู้วิ่าเราไม่สามารถบุรรลัุเป้าหมาย่ด้านสภิาพื่อากาศ์โดย่ลัำพื่ังได้ เรากำลัังเรีย่กร้องให้ทัุกค์น ไม่ว่ิาจะ

เป็นภิาค์ธุรุกจิ รฐับุาลั แลัะพื่นัธุมติรระหวิา่งประเทัศ์ รว่ิมมอ่กนัเพื่่�อจดัการกบัุการเปลัี�ย่นแปลังสภิาพื่ภิมูอิากาศ์ 

การแข่งขันเพื่่�อบุรรลัุเศ์รษฐกิจแลัะสังค์มทัี�ไร้ค์าร์บุอนต้องเป็นค์วิามพื่ย่าย่ามร่วิมกัน แลัะธุุรกิจเพื่ีย่งอย่่างเดีย่วิ

ไม่สามารถขับุเค์ลั่�อนการเปลัี�ย่นแปลังด้วิย่ค์วิามเร็วิทัี�ต้องการได้

เรากำลัังทัำงานอย่่างหนักเพ่ื่�อให้ธุุรกิจของเราก้าวิหน้า แลัะต้องการเรีย่กร้องให้รัฐบุาลัทัั�งหมดกำหนด 

เปา้หมาย่อย่า่งมุง่มั�นในเร่�องการปล่ัอย่ก๊าซึ่เร่อนกระจกสุทัธิุใหเ้ปน็ศู์นย่ ์เช่ินเดยี่วิกับุเป้าหมาย่การลัดการปล่ัอย่

มลัพิื่ษในระย่ะสั�น โดย่ได้รับุการสนับุสนุนด้วิย่กรอบุนโย่บุาย่ทัี�เปิดใช้ิงาน เช่ิน การกำหนดราค์าค์าร์บุอน  

นี�เป็นทัั�งค์วิามจำเป็นทัางศี์ลัธุรรมแลัะทัางธุุรกิจ
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Sustainable Development
เริ่ยิบเริ่ยิงโดยิ บริิษััท โกลุ่บอลุ่กริ่นเคมิคอลุ่ จำากัด (มหาชีน)

GGC ร่่วมกัับ GIZ และพัันธมิตร่
บันทึกึัข้้อตกัลงยกัร่ะดัับกัาร่ผลิต
ปาล์มนำ�ามันและนำ�ามันปาล์มอย่างยั�งยืน

• GGC สำรี้างโอกาสำทัางการีต๊ลาดนำ�ามันปาล์มยั�งยืน 

ของไทัย เพื�อให้สำามารีถเข้าถึงต๊ลาดโลก ยกรีะดับการีผลิต๊ 

ปาล์มนำ�ามันและนำ�ามันปาล์มอย�างยั� งยืนในปรีะเทัศ์ไทัย 

ต๊ลอดห�วงโซ่� อุปทัาน

• GGC และ GIZ รี�วมดำาเนินโครีงการีการีผลิต๊ปาล์ม
นำ�ามันและนำ�ามันปาล์มอย�างยั�งยืนและเป็นมิต๊รีต๊�อสิำ�งแวดล้อม 
เพื� อยกรีะดับมาต๊รีฐานปาล์มนำ�ามันในปรีะเทัศ์ไทัยและ 

สำรี้างโอกาสำทัางธุรีกิจำ ด้วยการีผลิต๊นำ�ามันปาล์มอย�างยั�งยืน

• โครีงการีการีผลิต๊ปาล์มนำ�ามันและนำ�ามันปาล์ม 

อย�างยั�งยืนและเป็นมิต๊รีต๊�อสำิ�งแวดล้อม สำะท้ัอนถึงบทับาทัและ
การีเป็นผ้้นำาผลิต๊ภััณฑ์์เคมีเพื�อสำิ�งแวดล้อม พรี้อมขับเคลื�อน
พลังแห�งการีสำรี้างสำรีรีค์ เพื�อคุณค�าทัี�ยั�งยืนของ GGC
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บุริษัทั โกลับุอลักรีนเค์มิค์อลั จำกัด (มหาชิน) หร่อ GGC ร่วิมกับุองค์์กรค์วิามร่วิมม่อระหวิ่าง

ประเทัศ์ของเย่อรมนั (GIZ) ประเทัศ์ไทัย่ ดำเนินโค์รงการการผู้ลิัตปาล์ัมน�ำมันแลัะน�ำมันปาลัม์อย่่างย่ั�งย่น่

แลัะเป็นมิตรต่อสิ�งแวิดลั้อม (Sustainable and Climate – Friendly Palm Oil Production and 

Procurement in Thailand  หร่อ SCPOPP) เพื่่�อส่งเสริมแลัะพื่ัฒนาขีดค์วิามสามารถของเกษตรกร

ราย่ย่่อย่ผูู้ป้ลักูปาลัม์น�ำมนัในประเทัศ์ไทัย่ ใหไ้ดร้บัุการรบัุรองมาตรฐาน Roundtable on Sustainable 

Palm Oil (RSPO) มุ่งหวิังย่กระดับุการผู้ลัิตปาลั์มน�ำมันอย่่างย่ั�งย่่นในประเทัศ์ไทัย่ 

สำหรับุค์วิามค์่บุหน้าในการดำเนินโค์รงการการผู้ลัิตปาลั์มน�ำมันแลัะน�ำมันปาลั์มอย่่างย่ั�งย่่นแลัะ

เป็นมิตรต่อสิ�งแวิดล้ัอม ปัจจุบุัน GGC แลัะ GIZ พื่ันธุมิตรโรงงานสกัดน�ำมันปาลั์มแลัะกลุ่ัมเกษตรกร 

ผูู้้ปลูักปาล์ัมน�ำมันในพื่่�นทีั�ภิาค์ใต้ได้ร่วิมบัุนทึักข้อตกลังค์วิามร่วิมม่อ ภิาย่ใต้โค์รงการดังกล่ัาวิ โดย่ร่วิม

กนัส่งเสริม สนบัุสนนุ แลัะพื่ฒันาค์ณุิภิาพื่ชีิวิติเกษตรกรราย่ย่อ่ย่ผูู้ป้ลูักปาลัม์น�ำมัน ดว้ิย่การนำหลักัสตูร

การพื่ัฒนาเกษตรกรราย่ย่่อย่ผูู้้ผู้ลัิตปาลั์มน�ำมันของไทัย่ (Thailand Palm Smallholder Academy 

หร่อ TOPSA) มาสร้างค์วิามเชิ่�อมโย่งให้กับุเค์ร่อข่าย่เกษตรกรกับุโรงงานสกัดปาล์ัมน�ำมันแลัะ 

การเตรีย่มค์วิามพื่ร้อมให้กับุกลัุ่มเกษตรกรเข้าสู่การรับุรองมาตรฐาน Roundtable on Sustainable 

Palm Oil (RSPO) ภิาย่ในปี พื่.ศ์. 2567

นาย่ไพื่โรจ้น์ สมุทรธนานนท์ กรรมการผูู้้จั้ดการ บริษััท โกลบอล 

กรีนเค์มิค์อล จ้ำกัด (มหาชน) กล่ัาวิวิ่า “GGC ในฐานะภิาค์เอกชินทัี�

เป็นผูู้้นำผู้ลิัตภิัณิฑ์์เค์มีเพ่ื่�อสิ�งแวิดล้ัอมแลัะผูู้้บุุกเบิุกด้านการผู้ลิัต

ผู้ลัติภิณัิฑ์โ์อลัโีอเค์ม ีในประเทัศ์ไทัย่ นอกจากการสรา้งโอกาสใหแ้ก่

การดำเนินธุรุกิจของ GGC การสร้างค์วิามย่ั�งย่น่ทัางเศ์รษฐกิจให้แก่

ภิาค์เกษตรกรรมของประเทัศ์ให้เกิดค์วิามย่ั�งย่่นตั�งแต่ต้นน�ำถึง 

ปลัาย่น�ำเป็นสิ�งทัี� GGC ใหค้์วิามสำคั์ญ เรามุง่มั�นทัี�จะเป็นสว่ินหนึ�งใน

การสนับุสนุนการผู้ลัิตน�ำมันปาลั์มอย่่างย่ั�งย่่นให้เกิดขึ�นในประเทัศ์ไทัย่

แลัะให้ได้การย่อมรับุในระดับุสากลั เพื่่�อสร้างค์วิามย่ั�งย่่นทัางเศ์รษฐกิจให้

กับุภิาค์เกษตรกรรมแลัะอุตสาหกรรมของประเทัศ์ไทัย่ตลัอดห่วิงโซึ่่ค์ุณิค์่า  

ซึึ่�งสอดค์ล้ัองกับุเปา้หมาย่การพัื่ฒนาทัี�ย่ั�งย่น่ขององค์ก์ารสหประชิาชิาติ (Sustainable Development 

Goals หรอ่ SDGs) แลัะการดำเนินงานด้านค์วิามย่ั�งย่น่ของ GGC ทัั�งในมติเิศ์รษฐกจิ สงัค์ม แลัะสิ�งแวิดล้ัอม 

ค์วิามรว่ิมมอ่ในการดำเนนิโค์รงการการผู้ลัติปาลัม์น�ำมนัแลัะน�ำมนัปาลัม์อย่า่งย่ั�งย่น่แลัะเปน็มติร

ตอ่สิ�งแวิดล้ัอม ระหว่ิาง GGC แลัะ GIZ เกิดขึ�นด้วิย่เป้าหมาย่เดีย่วิกันค์อ่ต้องการย่กระดับุการผู้ลิัตปาล์ัม

น�ำมันแลัะน�ำมันปาล์ัมอย่่างย่ั�งย่่นให้เกิดขึ�นในประเทัศ์ไทัย่ สำหรับุการบัุนทัึกข้อตกลังค์วิามร่วิมม่อ 

ในค์รั�งนี� เป็นการร่วิมกันระหว่ิาง 4 ภิาคี์ ค์่อ GGC  GIZ  7 พื่ันธุมิตรโรงสกัดปาล์ัมน�ำมัน แลัะ 
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ดร. กนกว็รรณ ศัาศัวั็ต์เต์ชะ ผูู้้จ้ัดการโค์รงการการผู้ลิต์ปาล์มน�ำมัน

และน�ำมันปาล์มอย่่างยั่�งย่่นและเป็นมิต์รต์่อสิ�งแว็ดล้อม (SCPOPP) 

องค์ก์รค์ว็ามรว่็มมอ่ระหว็า่งประเทศัของเย่อรมนั (GIZ) ประเทศัไทย่ 

กลั่าวิวิ่า “ค์วิามทั้าทัาย่ของอุตสาหกรรมน�ำมันปาลั์มประเทัศ์ไทัย่

ไม่ใชิ่ปัญหาการทัำลัาย่ผู่้นป่า แต่เป็นเร่�องข้อจำกัดของเกษตรกร 

สวินปาลั์มน�ำมันราย่ย่่อย่ทีั�มากกวิ่าร้อย่ลัะ 70 ย่ังค์งขาด 

ค์วิามตระหนกัรู ้ โอกาสในการเขา้ถงึค์วิามรู ้ตลัอดจนมเีงนิทันุทัี�จำกดั 

เพื่่�อย่กระดับุการผู้ลิัตน�ำมันปาล์ัมอย่่างย่ั�งย่่นได้ GIZ ประเทัศ์ไทัย่ 

ร่วิมกับุกระทัรวิงเกษตรแลัะสหกรณิ์ ได้ดำเนินโค์รงการ SCPOPP ตั�งแต่ปี 

พื่.ศ์. 2561 โค์รงการได้พื่ัฒนาเค์ร่�องม่อต่างๆ เพ่ื่�อปลัดลั็อกค์วิามทั้าทัาย่ของ

เกษตรกรราย่ย่่อย่เหล่ัานี� เชิน่ หลักัสูตรการฝึักอบุรมสำหรบัุเกษตรกรราย่ย่่อย่ทัี�เน้นผูู้้เรยี่นเป็นศู์นย่ก์ลัาง 

การเรีย่นรู้ค์วิบุค์ู่กับุการจัดทัำแปลังสาธุิต  ตลัอดจนการพัื่ฒนาแอปพื่ลิัเค์ชิันการจัดการฐานข้อมูลั 

การผู้ลัิตอย่่างย่ั�งย่่น 

ขณิะนี� วิทิัย่ากรเกษตรกรกวิ่า 200 ราย่ ซึึ่�งมาจากเจ้าหน้าส่งเสริมการเกษตร ผูู้้นำเกษตรกร แลัะ

ผูู้แ้ทันจากโรงงานสกัดน�ำมันปาล์ัม ได้รบัุการฝึักอบุรมจากโค์รงการฯ แลัะไดส่้งต่อค์วิามรูไ้ปยั่งเกษตรกร

ราย่ย่่อย่กว่ิา 3,400 ราย่  ในปี พื่.ศ์. 2564  นอกจากนี�เกษตรกรราย่ย่่อย่ 400 ราย่ ได้รับุการรับุรอง 

การผู้ลัิตน�ำมันปาลั์มอย่่างย่ั�งย่่นตามมาตรฐาน RSPO แลัะเชิ่�อมต่อกับุตลัาดโลักได้สำเร็จ เห็นได้ชิัดวิ่า 

ค์วิามสำเร็จในการย่กระดับุการผู้ลัิตน�ำมันปาลั์มอย่่างย่ั�งย่่นในประเทัศ์ไทัย่เป็นเร่�องทัี�สามารถทัำได้

แน่นอน หากผูู้้เลั่นในห่วิงโซ่ึ่ร่วิมม่อกัน โดย่เริ�มต้นจากพื่ัฒนาศั์กย่ภิาพื่ของเกษตรกรราย่ย่่อย่” 

กลัุ่มเกษตรกรราย่ย่่อย่ผูู้้ปลัูกปาลั์มน�ำมัน 1,000 ราย่  ในพื่่�นทัี�นำร่อง 4 จังหวิัด ได้แก่ กระบุี� ตรัง ชิุมพื่ร 

แลัะพื่ังงา เพื่่�อร่วิมกันผู้ลัักดันให้เกิดการผู้ลิัตปาลั์มแลัะน�ำมันปาล์ัมอย่่างย่ั�งย่่นแลัะเป็นมิตรต่อ 

สิ�งแวิดล้ัอมตลัอดทัั�งห่วิงโซ่ึ่อุปทัาน ตลัอดจนสร้างภิาพื่ลัักษณิ์ทัี�ดีให้กับุอุตสาหกรรมน�ำมันปาล์ัมของ

ประเทัศ์ไทัย่ ผู้า่นกจิกรรมตา่ง ๆ  ไดแ้ก ่การฝึักอบุรมวิทิัย่ากร การฝักึอบุรมเกษตรกร แลัะการสนบัุสนนุ

ชิ่วิย่เหลั่อเกษตรราย่ย่่อย่ให้สามารถเข้าถึงมาตรฐานการผู้ลิัตน�ำมันปาล์ัมอย่่างย่ั�งย่่นทัี�เป็นสากลั 

มาตรฐาน RSPO ภิาย่ในปี พื่.ศ์. 2567”
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เกี�ย่ว็กับโค์รงการการผู้ลิต์ปาล์มน�ำมันและน�ำมันปาล์ม 

อย่่างยั่�งย่่นและเป็นมิต์รต์่อสิ�งแว็ดล้อม (Sustainable and  

Climate-friendly Palm Oil Production and Procurement 

Project in Thailand : SCPOPP) 

โค์รงการการผู้ลัิตปาล์ัมน�ำมันแลัะน�ำมันปาลั์มอย่่างย่ั�งย่่น 

แลัะเป็นมิตรตอ่สิ�งแวิดลัอ้ม (Sustainable and Climate-friendly Palm 

Oil Production and Procurement Project in Thailand หร่อ 

SCPOPP) เป็นโค์รงการค์วิามร่วิมมอ่ระหว่ิางบุรษิทัั โกลับุอลักรีนเค์มคิ์อลั 

จำกัด (มหาชิน) หร่อ GGC แลัะองค์์กรค์วิามร่วิมม่อระหวิ่างประเทัศ์ของ

เย่อรมัน (GIZ) ประเทัศ์ไทัย่ ดำเนินโค์รงการฯ ขึ�นโดย่มีวิัตถุประสงค์์เพื่่�อ

เป็นส่วินหนึ�งในการสนับุสนุนการผู้ลัิตน�ำมันปาลั์มอย่่างย่ั�งย่่นในระดับุ

ประเทัศ์แลัะระดับุสากลั ส่งเสริมเกษตรกรราย่ย่่อย่ผูู้้ปลัูกปาล์ัมน�ำมัน 

ในประเทัศ์ให้ดำเนินการตามมาตรฐานแลัะได้รับุการรับุรอง RSPO  

อย่่างย่ั�งย่่น ย่กระดับุแลัะพื่ัฒนาค์ุณิภิาพื่ชิีวิิตของเกษตรกรผูู้้ปลัูก 

ปาลั์มน�ำมันของประเทัศ์ไทัย่ สร้างค์วิามมั�นค์งทัางเศ์รษฐกิจแลัะการเงิน

ในระย่ะย่าวิของเกษตรกร สอดค์ล้ัองกับุเป้าหมาย่การพัื่ฒนาทัี�ย่ั�งย่น่ของ

องค์์การสหประชิาชิาติ (SDGs) สะทั้อนถึงการดำเนินงานของ GGC  

ทัี�รับุผิู้ดชิอบุต่อเศ์รษฐกิจ สังค์ม แลัะสิ�งแวิดลั้อม

ข้อมูลเพื่ิ�มเต์ิม 

ค์ุณิปานรดา วิงศ์์สุวิรรณิ

ม่อถอ่ 082-654-4463

ค์ุณิกรรณิิการ์ โสภิักดี

ม่อถอ่ 094-924-6989

ค์ุณิสุวิิสาข์ ย่่นย่ง

ม่อถอ่ 065-554-9291

รักษาการผูู้้จัดการส่วิน หน่วิย่งานบุริหารค์วิามย่ั�งย่่นแลัะภิาพื่ลัักษณิ์องค์์กร

อีเมลั panrada.w@ggcplc.com

Communication Officer                           

อีเมลั kannika.s@ggcplc.com

Sustainability Strategy Analyst 

อีเมลั suwisa.y@ggcplc.com          
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ปูนซีึ่เมนต์สามารถทัำจากปูนมาร์ลั หินปูน หร่อดินเหนีย่วิ นำไปเผู้าให้ค์วิามร้อนถึง 2,642  

องศ์าเซึ่ลัเซึ่ีย่ส เกิดการสลัาย่ตัวิของหินปูนเป็นแค์ลัเซึ่ีย่มออกไซึ่ด์แลัะค์าร์บุอนไดออกไซึ่ด์ วัิสดุทัี�ได้นั�น

เรีย่กว่ิา ปูนเม็ด (Clinker) ซึึ่�งถูกบุดแลัะ

ผู้สมกบัุชิอลัก์ (Chalk) จนกลัาย่เปน็ซึ่เีมนต์ 

ระหวิ่างการเผู้าแลัะการใชิ้พื่ลัังงานของ 

การผู้ลัิตซึ่ีเมนต์ 1 เมตริกตันส่งผู้ลัให้มี 

การปล่ัอย่ CO
2
 ออกสู่บุรรย่ากาศ์โดย่

ประมาณิ 1 เมตริกตัน

ป็ู น ซี เ ม น ต์ิ เ ป็็ น วัั ส ดุ

โค่รงสร้างห้ลัักในงานก่อสร้างที�

ใช้้งานได้ห้ลัากห้ลัาย ราค่าถูก 

ทนทาน มอีายกุารใช้ง้านยาวันาน 

โดยพื่บวั่าทั�วัโลักมีการใช้้ซีเมนติ์

มากกวัา่ 4 พื่นัลัา้นเมติรกิตินั แลัะ

ในกระบวันการผลิัติมีการป็ล่ัอย 

CO
2
 เกือบ 3 พื่ันลั้านเมติริกติัน 

ซ่� งก่อให้้ เ กิดการป็ล่ัอย CO
2 

ป็ระมาณ 7.5% ห้รือ ค่ิดเป็็น 

การป็ลั่อยก๊าซเรือนกระจ่ก 5.5% เทียบกับอุติสาห้กรรมการผลัิติทั�วัโลัก

Eco-Labeling
เรีียบเรีียงโดย : นางสำาวธารีิณี ขามเกาะ

การพ่ัฒนาธุ่รกิจอย่�างย่่�งย่ืน: 

ตอนที่่� 3 ปนูซีเมนต๊์
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 ด้วิย่ค์วิามต้องการใชิ้ซีึ่เมนต์ในแต่ลัะปีทีั�

เพื่ิ�มมากขึ�น ส่งผู้ลัให้การผู้ลัิตปูนซีึ่เมนต์มากขึ�น

ตามไปด้วิย่ เพื่่�อตอบุสนองค์วิามต้องการของ 

ผูู้้บุริโภิค์ ทัั�งนี� เพื่่�อให้อุตสาหกรรมปูนซึ่ีเมนต์

ดำเนินการไปได้อย่่างย่ั�งย่่น ส่วินหนึ�งต้องมีการลัด

ผู้ลักระทับุทัี�ก่อให้เกิดการเปลัี�ย่นแปลังสภิาพื่ 

ภิูมิอากาศ์ (Climate Change) ซึึ่�งเป็นสาเหตุของ

ภิาวิะโลักร้อน (Global Warming) สอดค์ลั้องกับุ

การประชิุม United Framework Convention 

on Climate Change :UNFCCC เม่�อป ีพื่.ศ์. 2559 

ประเทัศ์ไทัย่ซึึ่�งเป็นหนึ�งในสมาชิิกของ UNFCCC 

ได้ ให้สั ตย่า บัุนตามข้อตกลังปา รีส (Par i s  

Agreement) ทัี�จะมีส่วินร่วิมในการลัดการปลั่อย่

ก๊าซึ่เร่อนกระจก (Greenhouse Gas Emission 

Reduction) รวิมถึง ในการประชิุมปี พื่.ศ์. 2564 

สมัชิชิาประเทัศ์ภิาค์ีอนุ สัญญาว่ิาด้ วิย่การ

เปลีั�ย่นแปลังสภิาพื่ภูิมิอากาศ์ ค์รั�งทัี� 26 (UN  

Climate Change Conference of the Parties: 

COP 26) ประเทัศ์ไทัย่ได้ประกาศ์ย่กระดับุการลัด

การปลัอ่ย่กา๊ซึ่เรอ่นกระจกของไทัย่เปน็รอ้ย่ลัะ 40 

พื่ร้อมมุ่งสู่ค์วิามเป็นกลัางทัางค์าร์บุอน (Carbon 

Neutral) ภิาย่ในปี พื่.ศ์. 2593 แลัะปลัดปล่ัอย่

ค์าร์บุอนสุทัธุิเป็นศ์ูนย่์ (Net Zero Emission) 

ภิาย่ในปี พื่.ศ์. 2608 

 ดังนั�น เพื่่�อตอบุสนองนโย่บุาย่ดังกลั่าวิ 

บุริษัทัต่าง ๆ จึงมีค์วิามเค์ล่ั�อนไหวิ เพื่่�อทัำให้เกิด

นวัิตกรรมทัี�มกีารปลัดปลัอ่ย่ค์ารบ์ุอนต�ำ แลัะทัำให้

เ กิดแรงจู ง ใจทัาง เศ์รษฐกิจทัี� จะทัำให้ เกิ ด 



ที่่�มา:

1. https://www.greenbiz.com/article/cement-most-destructive-material-world-or-driver-progress (สืืบค้้นเมื�อ 1  

   กัรกัฏาค้ม 2565)

2. https://thaipublica.org/2022/03/building-esg-driven-society12/ (สืืบค้้นเมื�อ 1 กัรกัฏาค้ม 2565)

3. https://www.azobuild.com/news.aspx?newsID=23256 (สืืบค้้นเมื�อ 1 กัรกัฏาค้ม 2565)

4. https://www.matichon.co.th/economy/news_3248458 (สืืบค้้นเมื�อ 1 กัรกัฏาค้ม 2565)
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การเปลัี�ย่นแปลังไปในทัิศ์ทัางทัี�ดี หนี�งในกลุ่ัม

บุริษัทัเหลั่านั�น ค์่อ บุริษัทั ปูนซีึ่เมนต์ไทัย่ จำกัด 

(มหาชิน) เป็นหนึ�งในสมาชิิกองค์์กรธุุรกิจเพื่่�อการ

พื่ฒันาอย่า่งย่ั�งย่น่ (TBCSD) ทัี�ไดมุ่้งเน้นการพื่ฒันา

สินค์้าแลัะบุริการทัี� เป็นมิตรต่อสิ� งแวิดลั้อม  

(Low Carbon Product) เชิ่น ปูนงานโค์รงสร้าง

สูตรไฮบุริด นวัิตกรรมปูนซีึ่ เมนต์ รักษ์โลัก  

ด้วิย่มาตรฐานปูนซีึ่เมนต์ไฮดรอลิัก ทัี�มีการนำ 

เชิ่�อเพื่ลัิงชีิวิมวิลั (Biomass) แลัะลัมร้อนเหลัอ่ทัิ�ง

จากกระบุวินการผู้ลัิตมาใชิ้เป็นเช่ิ�อเพื่ลัิงแลัะ

พื่ลัั ง ง านทัดแทัน  ชิ่ วิ ย่ลัดการปลั่ อย่ก๊ า ซึ่

ค์ารบ์ุอนไดออกไซึ่ดใ์นกระบุวินการผู้ลัติไดถ้งึ 0.05 

ตันค์าร์บุอนต่อปูน 1 ตัน แลัะย่ังเป็นหนึ�งใน 

สมาชิิกฉลัากเขีย่วิ ซึึ่�งได้การรับุรองในผู้ลิัตภัิณิฑ์์ 

ปูนซึ่ีเมนต์ไฮดรอลัิกมาอย่่างต่อเน่�อง ข้อกำหนด

ฉลัากเขยี่วิค์รอบุค์ลัมุเฉพื่าะปนูซึ่เีมนตป์อรต์แลันด์

ตามมาตรฐานเลัขทัี� มอก.15 แลัะปูนซึ่ีเมนต์- 

ไฮดรอลิักตามมาตรฐาน เลัขทัี� มอก. 2594 

นอกจากนี� การรับุรองฉลัากเขีย่วิย่ังมุ่งเน้นให้

บุริษัทัฯ ทัี�ย่่�นขอการรับุรองต้องผู้่านทัั�งมาตรฐาน

ทัางด้านคุ์ณิภิาพื่ สิ�งแวิดล้ัอม กระบุวินการผู้ลิัต

ปูนซีึ่เมนต์ต้องมีการจัดการปริมาณิการปล่ัอย่ 

ก๊าซึ่เร่อนกระจกไม่เกิน 800 kg CO
2
e ต่อตัน

ผู้ลัิตภิัณิฑ์์ รวิมถึง สามารถจัดการบุรรจุภิัณิฑ์์หลััง

จากการใชิ้งานได้อย่่างเหมาะสม 

 เพื่ราะปูนซีึ่เมนต์เป็นวัิสดุหลัักทัี�ชิ่วิย่สร้าง

โค์รงสร้างพื่่�นฐาน ซึ่ึ�งเป็นรากฐานทัี�สำค์ัญของ

สังค์มแลัะเศ์รษฐกิจเช่ินเดีย่วิกับุ “ฉลากเขีย่ว็”  

ทัี�เป็นส่วินสำคั์ญทัี�ช่ิวิย่ย่่นยั่นให้กับุบุริษัทัได้แสดง

ถึงค์วิามมุ่งมั�นของผูู้้ผู้ลิัตในการสนับุสนุนสังค์มให้

ก้าวิไปสูค่์วิามเปน็มติรตอ่สิ�งแวิดล้ัอมไดอ้ย่า่งย่ั�งย่น่
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Member Activities
เริ่ยิบเริ่ยิงโดยิ นางสาวภูิญญดา เจริิญสิน

 องค์์กรธุรกิจ้เพื่่�อการพื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่น 

(Tha i land Bus iness  Counc i l  for  

Sustainable Development : TBCSD) เป็น

องค์์กรทัี�เกิดจากการรวิมตัวิกันของภิาค์ธุุรกิจ 

ชิั�นแนวิหน้าของประเทัศ์ไทัย่ทัี� เป็นผูู้้นำด้าน 

การพัื่ฒนาอย่่างย่ั�งย่่น จากก้าวิแรกถึงปัจจุบัุน  

ผู้่านระย่ะเวิลัากวิ่า 29 ปี ปัจจุบุันนี� TBCSD  

มี อ งค์์ กรสมาชิิ กจำนวินก ว่ิา  43  องค์์ กร  

อั นค์รอบุค์ลัุ มก ลุ่ัมอุ ตสาหกรรมหลัั กของ

ประเทัศ์ไทัย่ นอกจากองค์์กรสมาชิิก TBCSD แลั้วิ

นั�น TBCSD ย่ังได้ร่วิมม่อค์รั�งสำค์ัญกับุองค์์กร

พื่ันธุมิตร  5  หน่ วิย่งานหลัักของประเทัศ์  

ได้แก่ 1) สภิาอุตสาหกรรมแห่งประเทัศ์ไทัย่  

2 )  หอการค์้ า ไทัย่แลัะสภิาหอการค์้ าแห่ ง

ประเทัศ์ไทัย่ 3) สำนักงานค์ณิะกรรมการกำกับุ

หลักัทัรัพื่ย์่แลัะตลัาดหลักัทัรัพื่ย์่ 4) ตลัาดหลักัทัรัพื่ย์่

แห่งประเทัศ์ไทัย่ แลัะ 5) องค์์การบุริหารจัดการ

ก๊าซึ่เร่อนกระจก (องค์์การมหาชิน) ในการ 

ขับุเค์ล่ั�อนการพัื่ฒนาอย่่างย่ั�งย่่นของภิาค์ธุุรกิจ 

แลัะสนับุสนุนการเข้าสู่สังค์มค์าร์บุอนต�ำ ซึ่ึ�ง 

กลัุ่ม TBCSD มุ่งมั�นทัี�จะ “ส่งเสริมให้ธุุรกิจใน

ประเทัศ์ไทัย่มีค์วิามย่ั�งย่่นแลัะประสบุค์วิามสำเร็จ 

เพ่ื่�อชิ่วิย่การเปลีั�ย่นผู้่านไปสู่โลักทัี�ย่ั�งย่่น” รวิมถึง 

ประสานค์วิามร่วิมม่อกับุองค์์กรภิาคี์เค์ร่อข่าย่ 

ต่าง ๆ เพื่่�ออนาค์ตทัี�ย่ั�งย่่นของประเทัศ์ไทัย่  

โดย่มีสถาบัุนสิ� งแวิดล้ัอมไทัย่ทัำหน้าทัี� เป็น 

สำนักเลัขาธิุการของ TBCSD

 การเปลี� ย่นแปลงสภูาพื่ภูู มิอากาศั  

(Climate Change) เป็นประเด็นปัญหา 

สิ�งแวิดลั้อมสำคั์ญของประเทัศ์แลัะของโลักทัี� 

TBCSD ในฐานะเค์ร่อข่าย่ธุุรกิจด้านการพื่ัฒนา

อย่่างย่ั�งย่่นทัี�ใหญ่ทัี�สุดเค์ร่อข่าย่หนึ�งของประเทัศ์ 

Commit ทัี�จะร่วิมขับุเค์ลั่�อนประเด็น Climate 

Change อย่่างเป็นรูปธุรรม โดย่ร่วิมม่อกบัุหน่วิย่งาน

ทีั� เกี�ย่วิข้อง เพ่ื่�อกำหนด Climate Action  

ใหช้ิดัเจน โดย่การกำหนดเปา้หมาย่ มาตรการแลัะ

กรอบุกจิกรรมทัี�ภิาค์ธุรุกจิสามารถดำเนนิการร่วิมกนั

เพื่่�อสนับุสนุนการขับุเค์ล่ั�อนองค์์กรสูต้่์นแบบธรุกจิ้

ค์าร์บอนต์�ำและย่ั�งย่่น (Low Carbon and 

Sustainable Business) พื่ร้อมทัั�ง การสร้าง

ค์วิามรู ้ค์วิามเขา้ใจในการดำเนนิงานของภิาค์สว่ิน

ต่าง ๆ เพื่่�อร่วิมกันขย่าย่ผู้ลัแลัะผู้ลัักดันระดับุ
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นโย่บุาย่ของประเทัศ์ อนัเป็นการแสดงออกถึงพื่ลังั

จากการรวิมตัวิขององค์์กรภิาค์ธุุรกิจในการ 

ขบัุเค์ล่ั�อนสู่สังค์มค์าร์บุอนต�ำ อนัเปน็การย่กระดับุ

ประเทัศ์สู่ เศ์รษฐกิจแลัะสังค์มทัี� เ ป็นมิตรกับุ 

สิ�งแวิดล้ัอม เพื่่�อมุ่งสู่การปล่ัอย่ก๊าซึ่เร่อนกระจก

สทุัธุเิปน็ศ์นูย่ต์อบุสนองนโย่บุาย่ตามเปา้หมาย่ของ

ประเทัศ์ไทัย่แลัะมุ่งสู่ค์วิามย่ั�งย่่น

 โดย่ องค์์กรธุรุกจิเพื่่�อการพื่ฒันาอย่่างย่ั�งย่น่ 

(TBCSD) ไดก้ำหนดการจัดงาน TBCSD Climate 

Action “ต้์นแบบธุรกิจ้ค์าร์บอนต์�ำและยั่�งย่่น 

(Low Carbon and Sustainable Business)” 

ทัั�งหมดจำนวิน 5 ค์รั�ง โดย่ในช่ิวิงระหว่ิางเด่อน

มิถุนาย่น – พื่ฤศ์จิกาย่น 2565 ตามประเภิทักลัุ่ม

อุตสาหกรรมอันค์รอบุค์ลัุมกลัุ่มอุตสาหกรรมหลััก

ของประเทัศ์ โดย่มีวัิตถุประสงค์์เพื่่�อให้หน่วิย่งาน

แลัะองค์์กรต่าง ๆ ทัั�งภิาค์รัฐแลัะภิาค์ธุุรกิจ  

ได้ตระหนักถึงค์วิามสำคั์ญของการดำเนินงานทัี�ส่ง

เสรมิการพื่ฒันาทัี�ย่ั�งย่น่ รวิมถงึ บุทับุาทัขององค์ก์ร

ภิาค์ธุุรกิจไทัย่ในการร่วิมแก้ไขปัญหาสำค์ัญด้าน 

สิ�งแวิดลัอ้ม (Country Issue) แลัะการพื่ฒันาอย่า่ง

ย่ั�งย่น่ของประเทัศ์ แลัะการย่กระดับุมาตรฐานของ

องค์์กรภิาค์ธุุรกิจไทัย่ไปสู่การเป็นองค์์กรต้นแบุบุ

ธุุรกิจค์าร์บุอนต�ำแลัะย่ั�งย่่น (Low Carbon and 

Sustainable Business) อันเป็นการย่กระดับุ

ประเทัศ์สู่เศ์รษฐกิจแลัะสังค์มทัี� เ ป็นมิตรกับุ 

สิ�งแวิดล้ัอม เพื่่�อมุ่งสู่การปล่ัอย่ก๊าซึ่เร่อนกระจก

สทุัธุเิปน็ศ์นูย่ต์อบุสนองนโย่บุาย่ตามเปา้หมาย่ของ

ประเทัศ์ไทัย่แลัะมุ่งสู่ค์วิามย่ั�งย่่น ดังนี� ค์รั�งทีั� 1  

กลัุม่อสังหารมิทัรพัื่ย์่ก่อสร้าง แลัะนิค์มอตุสาหกรรม 

ค์รั�งทัี� 2 กลัุม่ธุุรกิจการเงิน แลัะกลัุ่มปิโตรเค์มีแลัะ

เค์มีภิัณิฑ์์ ค์รั�งทัี� 3 กลัุ่มพื่ลัังงานเชิ่�อเพื่ลิัง ค์รั�งทัี� 4 

กลัุ่มพื่ลัังงานไฟฟ้า กลุ่ัมอาหารแลัะเค์ร่�องด่�ม  

กลัุม่เทัค์โนโลัย่ ีแลัะ ค์รั�งทัี� 5 กลุ่ัมสนิค้์าอตุสาหกรรม 

แลัะกลัุ่มส่�อสารแลัะบุริการ ซึึ่�งในชิ่วิงทัี�ผู้่านมา 

ตั� ง แต่ เด่ อน มิถุนาย่น –  สิ งหาค์ม 2565  

ได้จัดงาน จำนวิน 3 ค์รั�ง ดังราย่ลัะเอีย่ดต่อไปนี�
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 วัินทัี� 13 มิถุนาย่น 2565 : องค์์กรธุุรกิจ

เพื่่�อการพัื่ฒนาอย่่างย่ั�งย่่น (TBCSD) ร่วิมกับุ 

สถาบุันสิ�งแวิดลั้อมไทัย่ (TEI) สำนักงานนโย่บุาย่

แลัะแผู้นทัรพัื่ย่ากรธุรรมชิาตแิลัะสิ�งแวิดลัอ้ม แลัะ 

องค์์การบุริหารจัดการก๊าซึ่เร่อนกระจก (องค์์การ

มหาชิน) ได้จัดงาน TBCSD Climate Action 

“ต้นแบุบุธุุรกิจค์าร์บุอนต�ำแลัะย่ั�งย่่น (Low  

Carbon and Sustainable Business)”  

# Season 1: กลุม่อสังหาริมทรัพื่ย่ก่์อสร้าง และ

นคิ์มอตุ์สาหกรรม ผู้า่นระบุบุออนไลัน ์Zoom โดย่

ภิาย่ในงานได้รับุเกีย่รติจาก ดร.วิ็จ้ารย์่ สิมาฉาย่า 

ผูู้้อำนวิย่การสถาบุันสิ� งแวิดลั้อมไทัย่ แลัะ 

เลัขาธิุการองค์์กรธุุรกิจเพื่่�อการพื่ัฒนาอย่่างยั่�งย่่น 

เป็นประธุานกล่ัาวิเปิดงาน พื่ร้อมทัั�ง ค์ุณธีรพื่งษั์ 

เหล่าพื่งศั์พื่ิชญ์ ผูู้้อำนวิย่การกลัุ่มงานนโย่บุาย่ 

แลัะยุ่ทัธุศ์าสตร์  กองประสานการจัดการ 

การเปลัี�ย่นแปลังสภิาพื่ภิูมิอากาศ์ สำนักงาน

นโย่บุาย่แลัะแผู้นทัรัพื่ย่ากรธุรรมชิาติแลัะ 

สิ�งแวิดลั้อม มาร่วิมบุรรย่าย่พื่ิเศ์ษ เร่�อง Global 

Climate Action & Thailand Climate Action: 

Climate Adaptation and Resilience  แลัะ  

ค์ุณนพื่รัต์น์ พื่รหมอินทร์ ผูู้้จัดการ สำนักส่งเสริม

ตลัาดค์าร์บุอนแลัะนวัิตกรรม องค์์การบุริหาร

จัดการก๊าซึ่เรอ่นกระจก (องค์์การมหาชิน) มาร่วิม

บุรรย่าย่พื่ิเศ์ษ เร่�อง ค์วิามสำค์ัญการดำเนินธุุรกิจ

ค์าร์บุอนต�ำแลัะย่ั�งย่่น แลัะแนวิทัางการกำหนด 

เ ป้ า ห ม า ย่ บุ น พื่่� น ฐ า น ทั า ง วิิ ทั ย่ า ศ์ า ส ต ร์  

(Science-based Targets) แลัะชิ่วิงการเสวินา 

เร่�อง  หัวิข้อ “การย่กระดับมาต์รฐานขององค์์กร

ธรุกจิ้ไทย่ไปสูก่ารเปน็ธรุกจิ้ค์ารบ์อนต์�ำและย่ั�งย่น่

ในอนาค์ต์” ได้รบัุเกยี่รตจิากผูู้บุ้รหิารจาก 5 องค์์กร

ทัี�มีบุทับุาทัสำคั์ญในการย่กระดับุมาตรฐานของ

องค์์กรภิาค์ธุรุกิจไทัย่ไปสู่การเป็นธุุรกิจค์าร์บุอนต�ำ

แลัะย่ั�งย่น่ ไดแ้ก ่ดร.วั็นเฉลิม ชโลธร ประธุานค์ณิะ

ทัำงาน TCMA on Sustainability สมาค์ม

อุตสาหกรรมปูนซึ่ีเมนต์ไทัย่ (TCMA), ค์ุณสมสกุล 

แสงสุว็รรณ ประธุานเจ้าหน้าทีั�สาย่งานออกแบุบุ

ผู้ลิัตภิัณิฑ์์ บุริษัทั ออริจิ�น พื่ร็อพื่เพื่อร์ตี� จำกัด 

(มหาชิน), ค์ุณชนะ ภููมี Cement and Green 

Solution Business, Vice President - Cement 

& Building Material, SCG, คุ์ณธนสิษัฐ์ สุจ้ริต์

จ้ันทร์ South East Asia Business Excellence 

Director องค์์กร กลัุ่มบุริษัทั แซึ่ง-โกแบุ็ง 

ประเทัศ์ไทัย่ แลัะ ค์ุณบุปผู้า กว็ินว็ศัิน  

ผูู้้ ชิ่ วิย่ ผูู้้วิ่ าการ การนิค์มอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทัศ์ไทัย่

 ทัั�งนี� ทั่านสามารถเข้าไปดูราย่ลัะเอีย่ด

ข้อมูลัประเด็นสำคั์ญในการนำเสนอของวิิทัย่ากร

แต่ลัะทัา่นภิาย่ในงานฯ ไดโ้ดย่การ Scan QR Code 

ด้านล่ัางนี�
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 วัินทัี� 12 กรกฎาค์ม 2565 : องค์์กรธุุรกิจ

เพื่่�อการพัื่ฒนาอย่่างย่ั�งย่่น (TBCSD) ร่วิมกับุ 

สถาบุันสิ�งแวิดลั้อมไทัย่ (TEI) สำนักงานนโย่บุาย่

แลัะแผู้นทัรพัื่ย่ากรธุรรมชิาตแิลัะสิ�งแวิดลัอ้ม แลัะ 

องค์์การบุริหารจัดการก๊าซึ่เร่อนกระจก (องค์์การ

มหาชิน) ได้จัดงาน TBCSD Climate Action 

“ต้นแบุบุธุุรกิจค์าร์บุอนต�ำแลัะย่ั�งย่่น (Low  

Carbon and Sustainable Business)”  

# Season 2: กลุ่มธุรกิจ้การเงิน และกลุ่ม

ปิโต์รเค์มีและเค์มีภูัณฑ์์ ผู้่านระบุบุออนไลัน์ 

Zoom โดย่ภิาย่ ในงานได้ รั บุ เ กี ย่รติ จ าก  

ดร.ว็ิจ้ารย์่ สิมาฉาย่า ผูู้้อำนวิย่การสถาบัุน 

สิ�งแวิดลั้อมไทัย่ แลัะ เลัขาธุิการองค์์กรธุุรกิจเพื่่�อ

การพื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่น เป็นประธุานกลั่าวิเปิดงาน 

พื่ร้อมทัั�ง ค์ุณเกีย่รต์ิชาย่ ไมต์รีว็งษ์ั ผูู้้อำนวิย่การ

องค์์การบุริหารจัดการก๊าซึ่เร่อนกระจก (องค์์การ

มหาชิน) มาร่วิมบุรรย่าย่พื่ิเศ์ษ เร่�อง Climate 

Change: Impacts and Mitigation แลัะ  

ค์ณุธรีพื่งษั ์เหลา่พื่งศัพ์ื่ชิญ ์ผูู้อ้ำนวิย่การกลัุม่งาน

นโย่บุาย่แลัะยุ่ทัธุศ์าสตร์ กองประสานการจัดการ

การเปลีั�ย่นแปลังสภิาพื่ภิูมิอากาศ์ สำนักงาน

นโย่บุาย่แลัะแผู้นทัรัพื่ย่ากรธุรรมชิาติแลัะ 

สิ�งแวิดล้ัอม มาร่วิมบุรรย่าย่พื่ิเศ์ษ เร่�อง นโย่บุาย่

แลัะทิัศ์ทัางด้านการเปลีั�ย่นแปลังสภิาพื่ภูิมิอากาศ์

ของประเทัศ์ไทัย่  ตามกรอบุยุ่ทัธุศ์าสตร์ในการ 

มุง่ไปสู่สังค์มค์าร์บุอนต�ำสูค่์วิามย่ั�งย่น่ แลัะช่ิวิงการ

เสวินา เร่�อง  หัวิข้อ “การย่กระดับมาต์รฐานของ

องค์์กรธุรกิจ้ไทย่ไปสู่การเป็นธุรกิจ้ค์าร์บอนต์�ำ

และย่ั�งย่่นในอนาค์ต์” ได้รับุเกีย่รติจากผูู้้บุริหาร

จาก 6 องค์์กรทัั�งจากกลัุม่ธุุรกิจการเงิน แลัะ กลัุม่

ปิโตรเค์มีแลัะเค์มีภัิณิฑ์์ ทัี�มีบุทับุาทัสำค์ัญในการ

ย่กระดับุมาตรฐานขององค์์กรภิาค์ธุุรกิจไทัย่ไปสู่

การเป็นธุุรกิจค์าร์บุอนต�ำแลัะย่ั� ง ย่่น ได้แก่  

ดร.จ้ิระว็ัฒน์ ปั�นเปี�ย่มรัษัฎ์์ VP ฝ่ัาย่ผูู้้จัดการใหญ่ 
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ธุนาค์ารกรุงเทัพื่ จำกัด (มหาชิน) ในนาม 

สมาค์มธุนาค์ารไทัย่, ดร.ว็ิชัย่ ณรงค์์ว็ณิชย่์  

ผูู้้ชิ่วิย่กรรมการผูู้้จัดการ ธุนาค์ารกสิกรไทัย่ จำกัด 

(มหาชิน), ค์ณุเสถียี่ร เลี�ย่ว็ว็ารณิ รองผูู้้จดัการใหญ่

อาวิุโส ประธุานเจ้าหน้าทัี�บุริหาร กลัุ่มงานกลัยุ่ทัธ์ุ

องค์์กร ธุนาค์ารไทัย่พื่าณิิชิย์่ จำกัด (มหาชิน),  

ค์ุณ เจ้ ริญชั ย่  ประ เท่ อ งสุ ขศัรี  ประธุาน 

กลัุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเค์มี สภิาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทัศ์ไทัย่, ค์ุณประทรรศัน์ สูต์ะบุต์ร Circular 

Economy Director กลัุม่บุรษิทัั ดาวิ ประเทัศ์ไทัย่ 

แลัะ ดร.ณัฐกร ไกรกุล ผูู้้จัดการฝั่าย่ หน่วิย่งาน  

Decarbonization Center of Excellence  

บุริษัทั พื่ีทีัทัี โกลับุอลั เค์มิค์อลั จำกัด (มหาชิน) 

 ทัั�งนี� ทั่านสามารถเข้าไปดูราย่ลัะเอีย่ด

ข้อมูลัประเด็นสำคั์ญในการนำเสนอของวิิทัย่ากร

แตล่ัะทัา่นภิาย่ในงานฯ ไดโ้ดย่การ Scan QR Code 

ด้านล่ัางนี�
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 วินัทัี� 22 สงิหาค์ม 2565 : องค์ก์รธุรุกิจเพื่่�อ

การพื่ัฒนาอย่่างย่ั�งย่่น (TBCSD) ร่วิมกับุ สถาบุัน

สิ�งแวิดลั้อมไทัย่ (TEI) สำนักงานนโย่บุาย่แลัะแผู้น

ทัรัพื่ย่ากรธุรรมชิาติแลัะสิ�งแวิดลั้อม แลัะ องค์์การ

บุริหารจัดการก๊าซึ่เร่อนกระจก (องค์์การมหาชิน) 

ไดจั้ดงาน TBCSD Climate Action “ตน้แบุบุธุรุกจิ

ค์าร์บุอนต�ำแลัะย่ั�งย่่น (Low Carbon and Sus-

tainable Business)” # Season 3: กลุ่ม

พื่ลงังานเช่�อเพื่ลิง ผู้า่นระบุบุออนไลัน ์Zoom โดย่

ภิาย่ในงานได้รับุเกีย่รติจาก ดร.ว็ิจ้ารย่์ สิมาฉาย่า 

ผูู้้อำนวิย่การสถาบุันสิ� งแวิดลั้อมไทัย่ แลัะ 

เลัขาธิุการองค์์กรธุุรกิจเพื่่�อการพื่ัฒนาอย่่างยั่�งย่่น 

เป็นประธุานกลั่าวิเปิดงาน พื่ร้อมทัั�ง ค์ุณจิ้รว็ัฒน์ 

ระติ์สุนทร รองเลัขาธิุการสำนักงานนโย่บุาย่แลัะ

แผู้นทัรัพื่ย่ากรธุรรมชิาติแลัะสิ�งแวิดล้ัอม มาร่วิม

บุรรย่าย่พิื่เศ์ษ เร่�อง สรุปผู้ลัของการประชุิมภิาคี์

การขับุเค์ล่ั�อนการปฏิบัิุตงิานด้านการเปลัี�ย่นแปลัง

สภิาพื่ภิูมิอากาศ์ของไทัย่ (Thailand Climate 

Action Conference) แลัะ ค์ุณนพื่รัต์น์  

พื่รหมอนิทร ์ผูู้้จดัการ สำนักสง่เสริมตลัาดค์าร์บุอน

แลัะนวิัตกรรม องค์์การบุริหารจัดการก๊าซึ่เร่อน

กระจก (องค์์การมหาชิน) มาร่วิมบุรรย่าย่พื่ิเศ์ษ 

เร่�อง แนวิทัางการขับุเค์ลั่�อนของภิาค์ธุุรกิจไทัย่สู่

เป้าหมาย่ค์วิามเปน็กลัางทัางค์ารบ์ุอน แลัะชิว่ิงการ

เสวินา เร่�อง หัว็ข้อ “การย่กระดับมาต์รฐานของ

องค์์กรธุรกิจ้ไทย่ไปสู่การเป็นธุรกิจ้ค์าร์บอนต์�ำ

และย่ั�งย่่นในอนาค์ต์” ได้รับุเกีย่รติจากผูู้้บุริหาร  

8 องค์์กรของสมาชิิก TBCSD จากกลัุ่มพื่ลัังงาน 

เช่ิ�อเพื่ลิัง ทัี�มีบุทับุาทัสำคั์ญในการย่กระดับุ

มาตรฐานขององค์์กรภิาค์ธุุรกิจไทัย่ไปสู่การเป็น

ธุุรกิจค์าร์บุอนต�ำแลัะย่ั�งย่่น ได้แก่ ค์ุณกลอย่ต์า  

ณ ถีลาง ผูู้้ชิ่วิย่กรรมการผูู้้จัดการใหญ่ สาย่งาน

ส่�อสารองค์์กรแลัะกิจการเพื่่�อค์วิามยั่�งย่่น บุริษัทั 

บุางจาก ค์อร์ปอเรชิั�น จำกดั (มหาชิน), ค์ณุปัณว็รรธน์ 

นลิกจิ้ศัรานนท ์รองประธุานกรรมการบุรหิารฝัา่ย่

วิิศ์วิกรรมโค์รงสร้าง บุริษัทั เชิฟรอนประเทัศ์ไทัย่
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สำรวิจแลัะผู้ลิัต จำกัด, ดร.ทวี็ศัักดิ� บรรล่อสินธุ์ 

กรรมการ บุริษัทั เอสโซึ่่ (ประเทัศ์ไทัย่) จำกัด 

(มหาชิน) แลัะผูู้้จัดการกิจกรรมองค์์กรแลัะรัฐกิจ

สั มพื่ั น ธุ์  บุ ริ ษัทั  เ อ็ กซึ่อน โมบุิ ลั  จ ำกั ด ,  

ค์ุณว็รพื่งษั์ นาค์ฉัต์รีย์่ ผูู้้ช่ิวิย่กรรมการผูู้้จัดการ

ใหญ่บุริหารค์วิามย่ั�งย่่น บุริษัทั ปตทั. จำกัด 

(มหาชิน) ,  ค์ุณสมเ กีย่รติ์  เ ลิศัฤทธิ�ภููว็ดล  

รองกรรมการผูู้้จัดการใหญ่ สาย่กลัยุ่ทัธุ์แผู้นแลัะ

พื่ัฒนาธุุรกิจองค์์กร บุริษัทั ไออาร์พีื่ซีึ่ จำกัด 

(มหาชิน), ค์ุณธนสิทธิ� ว็ิชัย่ไพื่โรจ้น์ว็งศั์ ผูู้้ชิ่วิย่

กรรมการผูู้้จัดการใหญ่ สาย่งานกลัยุ่ทัธุ์องค์์กร 

บุริษัทั ปตทั.สำรวิจแลัะผู้ลัิตปิโตรเลัีย่ม จำกัด 

(มหาชิน), ค์ุณว็ิศัน สุนทราจ้ารย์่ รองกรรมการ 

ผูู้จ้ดัการใหญก่ลัยุ่ทัธุอ์งค์ก์รแลัะค์วิามย่ั�งย่น่ บุรษัิทั 

ปตทั. น�ำมันแลัะการค์้าปลัีก จำกัด (มหาชิน) แลัะ 

ค์ณุนิค์ม ฆ้้องนอก ผูู้จ้ดัการฝ่ัาย่กจิการองค์ก์รแลัะ

ค์วิามย่ั�งย่น่ บุรษิทัั ไทัย่ออย่ล์ั จำกัด (มหาชิน) ทัั�งนี� 

ทั่านสามารถเข้าไปดูราย่ลัะเอีย่ดข้อมูลัประเด็น

สำค์ัญในการนำเสนอของวิิทัย่ากรแต่ลัะท่ัาน 

ภิาย่ในงานฯ ได้โดย่การ Scan QR Code ด้านล่ัางนี�

 ทัา้ย่สุดนี� ขอเชิญิชิวินหน่วิย่งานทุักภิาค์ส่วินให้รว่ิมมอ่กันเพื่่�อช่ิวิย่กันผู้ลักัดันให้สังค์มไทัย่ให้เกิด

ค์วิามย่ั�งย่่นในทัุกมิติ ทัั�งด้านสังค์ม ด้านเศ์รษฐกิจ แลัะด้านสิ�งแวิดลั้อม พื่ร้อมทัั�ง การพื่ัฒนาธุุรกิจบุน 

พื่่�นฐานของการใช้ิทัรัพื่ย่ากรธุรรมชิาติอย่่างสมดุลั เพื่่�อค์วิามย่ั�งย่่นในอนาค์ต
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PR News

ทกุโร่งงานของ	Dow	ปลอดภััย	ใสู่่ใจสิู่�งแวดล้อมและชุมุชุน	ควา้
ร่างวลัธิงธิร่ร่มาภับิาลสิู่�งแวดลอ้มและความปลอดภัยัยอดเย่�ยม

 ระย่อง – 26 กรกฎาค์ม 2565 – นาย่นารนิทัร์ 

วิงศ์์ธุนาศ์ิริกุลั ผูู้้อำนวิย่การฝั่าย่สิ�งแวิดลั้อม  

ค์วิามปลัอดภิัย่ อาชีิวิอนามัย่ แลัะรัฐกิจสัมพัื่นธุ์ 

พื่รอ้มกบัุผูู้บุ้รหิารของกลัุม่บุรษัิทั ดาวิ ประเทัศ์ไทัย่ 

(Dow) รับุรางวัิลัธุงธุรรมาภิิบุาลัสิ�งแวิดล้ัอมแลัะ

ค์วิามปลัอดภิัย่ประจำปี 2564 (ธุงขาวิ-ดาวิเขีย่วิ) 

แลัะรางวัิลัธุงธุรรมาภิิบุาลัสิ�งแวิดล้ัอมแลัะค์วิาม

ปลัอดภัิย่ย่อดเย่ี�ย่มประจำปี 2558 - 2564  

(ธุงขาวิ-ดาวิทัอง) จาก นาย่พื่รเทัพื่ ภิูริพื่ัฒน์  

รองผูู้้ว่ิาการนิค์มอุตสาหกรรมแห่งประเทัศ์ไทัย่ 

สาย่งานปฏิิบัุติการ 3 ณิ ห้องประชุิม สมเจตน์ 

สำนักงานนิค์มอุตสาหกรรมมาบุตาพืุ่ด จังหวิัด

ระย่อง โดย่ทุักโรงงานของ Dow ได้รบัุการประเมิน 

ผู้า่นเกณิฑ์์ดเีย่ี�ย่มในการบุรหิารจดัการสิ�งแวิดลัอ้ม 

ค์วิามปลัอดภิัย่แลัะการรับุผิู้ดชิอบุต่อสังค์ม

 รางวิัลัธุงธุรรมาภิิบุาลัสิ�งแวิดลั้อมแลัะ

ค์วิามปลัอดภิัย่จะพื่ิจารณิามอบุให้แก่องค์์กรทัี�มี

การรักษามาตรฐานการบุริหารจัดการด้าน 

สิ�งแวิดลั้อม ด้านค์วิามปลัอดภิัย่ แลัะด้านค์วิาม 

รับุผิู้ดชิอบุต่อสังค์มในระดับุดีเย่ี�ย่ม ซึ่ึ�งจัดขึ�นโดย่ 

การนิค์มอุตสาหกรรมแห่งประเทัศ์ไทัย่ (กนอ.)  

เพื่่�อส่งเสริมการมีส่วินร่วิมของภิาค์ประชิาชินใน

การกำกับุดูแลัด้านสิ�งแวิดล้ัอมแลัะค์วิามปลัอดภัิย่

ของโรงงานอุตสาหกรรม แลัะกระตุ้ น ใ ห้ 

ผูู้้ประกอบุการมีหลัักธุรรมาภิิบุาลัสิ�งแวิดล้ัอมแลัะ 

ค์วิามปลัอดภัิย่ในการดำเนินธุุรกิจ

 Dow เ ป็นบุริษัทัด้ านวิัสดุศ์าสตร์ทัี� 

มุ่งสร้างสรรค์์นวัิตกรรมเพื่่�อชิีวิิตแลัะสิ�งแวิดลั้อมทัี�

ดีกว่ิามาตลัอดระย่ะเวิลัา 125 ปี ปฏิิบุัติงาน 

ด้วิย่ค์วิามรับุผิู้ดชิอบุต่อชุิมชิน สิ� งแวิดล้ัอม  

อาชิวีิอนามยั่ แลัะค์วิามปลัอดภัิย่ โดย่ใช้ิเทัค์โนโลัยี่

ทัี�ทัันสมัย่แลัะเป็นมิตรต่อสิ�งแวิดลั้อม พื่ร้อม 

ร่วิมม่อกับุพื่ันธุมิตรทัางธุุรกิจเพ่ื่�อส่งเสริมค์ุณิภิาพื่

ชิีวิิตแลัะค์วิามเป็นอยู่่ทัี�ดีของชิุมชินอย่่างต่อเน่�อง

เป็นระย่ะเวิลัากว่ิา 55 ปี ของการดำเนินธุุรกิจ 

ในประเทัศ์ไทัย่
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เอ็กโก	 กรุ่๊ป	 คว้าร่างวัล	 “Asia	 Responsible	 Enterprise	
Awards	2022”	ต่อเนื�องปีท่�	2	จากผลสู่ำาเร่จ็โคร่งการ่จัดการ่
ขยะภัายในองคก์ร่

 บริษััท ผู้ลิต์ไฟฟ้า จ้ำกัด (มหาชน) หร่อ 

เอ็กโก กรุ๊ป นำโค์รงการจัดการขย่ะภิาย่ในองค์์กร  

“EGCO Ecosystem” ค์วิ้ารางวิัลั “Asia  

Responsible Enterprise Awards 2022” 

(AREA 2022) ต่อเน่�องปีทัี� 2 สาขา Green  

Leadership จากสถาบุนั Enterprise Asia องค์ก์ร

พื่ัฒนาเอกชินชิั�นนำทัี�ส่งเสริมศ์ักย่ภิาพื่ผูู้้ประกอบุ

การทัี�มีค์วิามรับุผิู้ดชิอบุต่อสังค์มแลัะสิ�งแวิดล้ัอม

ในภิูมิภิาค์เอเชิีย่ สะทั้อนการย่อมรับุในระดับุ

ภูิมภิิาค์ตอ่การดำเนนิธุรุกิจตามแนวิทัางการพัื่ฒนา

อย่่างย่ั�งย่่น ด้วิย่ค์วิามใส่ใจต่อสิ�งแวิดล้ัอมแลัะ 

การมุ่งสู่สังค์มค์าร์บุอนต�ำของเอ็กโก กรุ๊ป

 นาย่เทพื่รัต์น์ เทพื่พื่ิทักษั์ กรรมการ 

ผูู้้จ้ัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผู้ย่วิ่า เอ็กโก กรุ๊ป 

มุ่งมั�นดำเนินธุุรกิจพื่ลัังงานค์รบุวิงจรตามแนวิทัาง

การพื่ฒันาอย่่างย่ั�งย่น่ ตามค์วิามเช่ิ�อทัี�ว่ิา “ต้นทัางดี 

จะก่อกำเนิดผู้ลัลััพื่ธุ์ปลัาย่ทัางทัี�ดี” ผู่้านการ 

ปลัูกฝัังค่์านิย่มองค์์กรด้าน “การเป็นพื่ลัเม่องทัี�ดี

ของสังค์มแลัะใส่ใจผูู้้มีส่วินได้เสีย่” ให้แก่พื่นักงาน

ทัุกค์น เพื่่�อสร้างค์วิามย่ั�งย่่นจากภิาย่ในองค์์กรสู่

สงัค์มภิาย่นอก ทัมีพื่นกังานจติอาสาของเอก็โก กรุป๊ 

จึงริเริ�มโค์รงการจัดการขย่ะภิาย่ในองค์์กรตั�งแต่

ตน้ทัาง ภิาย่ใตช้ิ่�อ “EGCO Ecosystem” นบัุตั�งแต่

ป ี2563 ตอ่เน่�องถงึปจัจบุุนั เพื่่�อปลูักจติสำนึกแลัะ

ส่งเสริมให้พื่นักงานรู้จักประเภิทัขย่ะแลัะมี

พื่ฤติกรรมการคั์ดแย่กขย่ะภิาย่ในอาค์ารเอ็กโก 

สำนักงานใหญ่ อย่่างถูกต้อง ซึึ่�งโค์รงการฯ ได้รับุ

ค์วิามรว่ิมมอ่เปน็อย่่างดีจากผูู้บุ้รหิารแลัะพื่นกังาน

ทัุกระดับุ แลัะปัจจุบุันโค์รงการนี�กำลัังจะขย่าย่ผู้ลั

ไปสู่ชิุมชิน ทัั�งวิัดแลัะโรงเรีย่น



GCME	ผ่านการ่ปร่ะเมนิธิร่ร่มาภับิาลสิู่�งแวดลอ้ม	ปร่ะจำาปี	2565

 บุริษัทั จีซีึ่ เมนเทันแนนซึ่์ แอนด์ เอนจิเนีย่

รงิ จำกัด ผู้า่นการตรวิจประเมินสถานประกอบุการ

เพื่่�อสง่เสรมิใหเ้ขา้สูร่ะบุบุธุรรมาภิบิุาลัสิ�งแวิดลัอ้ม 

ตามโค์รงการการบุริหารจัดการลัุ่มน�ำ แลัะ 

วิางระบุบุธุรรมมาภิิบุาลัสิ�งแวิดล้ัอมจังหวิัดระย่อง 

ประจำป ี2565 ของกระทัรวิงอตุสาหกรรม เพื่่�อมุง่

เนน้ใหเ้กดิค์วิามรว่ิมมอ่ระหวิา่งผูู้้ประกอบุการ แลัะ

ชิุมชินโดย่รอบุสถานประกอบุการอุตสาหกรรม  

ทัั� งด้านการดำเนินกิจการด้วิย่ค์วิามโปร่งใส  

เป็นธุรรม แลัะตรวิจสอบุได้
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IRPC	ควา้ร่างวัล	Asia	Responsible	Enterprise	Awards	
2022	สู่าขา	Health	Promotion	จากโคร่งการ่	VAJIRA	LAB:	
Healthcare	Security	for	Society

 ค์ุณิชิวิลิัต ทัิพื่พื่าวินิชิ ประธุานเจ้าหน้าทัี�

บุริหารแลัะกรรมการผูู้้ จัดการใหญ่ บุริ ษัทั  

ไออาร์พื่ีซึ่ี จำกัด (มหาชิน) หร่อ IRPC รับุมอบุ

รางวิัลั  Asia Responsible Enterprise 

Awards 2022 หร่อ AREA 2022 ในสาขา 

Health Promotion จาก Enterprise Asia ซึ่ึ�ง

เปน็องค์ก์รอิสระทัี�ดำเนินงานด้านการสนับุสนุน สง่

เสรมิแลัะพื่ฒันาศ์กัย่ภิาพื่ทัางธุรุกจิทัี�รบัุผู้ดิชิอบุตอ่

สังค์มแลัะสิ�งแวิดลั้อมในภิูมิภิาค์เอเชิีย่ โดย่ IRPC 

ได้เข้าร่วิมประกวิดรางวิัลั AREA 2022 ภิาย่ใต้ชิ่�อ 

โค์รงการ VAJIRA LAB: Healthcare Security 

for Society (ว็ชิรแล็บ เพื่่�อสังค์ม) ซึึ่�งเป็น

โค์รงการทัี�บุริษัทัฯ ร่วิมกับุ ค์ณิะแพื่ทัย่ศ์าสตร์ 

วิชิริพื่ย่าบุาลั มหาวิทิัย่าลัยั่นวิมินทัราธุริาชิ ดำเนนิ

การศ์ึกษา แลัะจัดตั�งห้องปฏิิบุัติการกลัางเพื่่�อ 

ตรวิจสอบุมาตรฐานผู้ลิัตภัิณิฑ์์ทัางการแพื่ทัย์่ 

ค์รบุวิงจรแห่งแรกในประเทัศ์ไทัย่แลัะเอเชีิย่ 

ตะวัินออกเฉีย่งใต้ โดย่บูุรณิาการองค์์ค์วิามรู ้ 

ค์วิามเชิี�ย่วิชิาญ แลัะประสบุการณิ์ในการวิิจัย่

พื่ฒันาเค์ร่�องมอ่ทัางการแพื่ทัย่แ์ลัะอปุกรณิป้์องกนั

ทัางการแพื่ทัย่์  รวิมถึ ง วิิชิาการแพื่ทัย่์แลัะ

สาธุารณิสุขของมหาวิิทัย่าลััย่นวิมินทัราธิุราชิ  

ผู้นวิกเข้ากับุประสบุการณิ์ในด้านการวิิเค์ราะห์

ทัดสอบุ แลัะพื่ฒันาผู้ลัติภัิณิฑ์์ในกลุ่ัมพื่อลิัเมอรข์อง 

IRPC เพื่่�อนำมาใช้ิในการบุริหารจัดการ แลัะให้

บุริการวิิเค์ราะห์ ทัดสอบุ แลัะรับุรองมาตรฐาน

ผู้ ลัิ ต ภิั ณิ ฑ์์ ทั า ง ก า ร แ พื่ ทั ย่์ ใ น ร ะ ดั บุ ส า ก ลั  

โดย่พื่ิธุีรับุรางวัิลัจัดแบุบุ Virtual Ceremony  

เม่�อวัินทัี� 21 ก.ค์. 65 ทัี�ผู้่านมา
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 บุริษัทั ปตทั.สำรวิจแลัะผู้ลิัตปิโตรเลัีย่ม 

จำกัด (มหาชิน) หรอ่ ปตทั.สผู้. ได้รับุรางวิัลั 2002 

Global CSR Excellence & Leadership Awards 

ด้านสาธุารณิสุข จากเวิทีั The 11th World CSR 

Congress ทัี�นค์รมุมไบุ ประเทัศ์อินเดีย่ จากการ

ทัี� บุริษัทั พื่ีทัีทัีอีพื่ี อินโดนีเซีึ่ย่ จำกัด ซึึ่�งเป็นบุริษัทั

ย่่อย่ในสาธุารณิรัฐอินโดนีเซีึ่ย่ ดำเนินโค์รงการ

ป้องกันภิาวิะแค์ระแกร็นในเด็ก (The Stunting 

Prevention Program) ในพื่่�นทัี�นูซึ่าเตง็การาตะวินั

ออก (East Nusa Tenggara: NTT) เพื่่�อชิว่ิย่พื่ฒันา

แลัะย่กระดับุค์ุณิภิาพื่ชิีวิิตของชิุมชิน

 โค์รงการป้องกันภิาวิะแค์ระแกร็นในเด็ก 

เป็นค์วิามร่วิมม่อระหว่ิาง พื่ีทัีทัีอีพื่ี อินโดนีเซีึ่ย่ 

สำนักเลัขานุการรองประธุานาธิุบุดีแห่งสาธุารณิรัฐ

อนิโดนีเซีึ่ย่ รฐับุาลัท้ัองถิ�นนูซึ่าเต็งการาตะวัินออก 

องค์์กรไมแ่สวิงผู้ลักำไร แลัะชิมุชินในพื่่�นทัี� โดย่เริ�ม

ดำเนินงานมาตั�งแต่ปี 2563 แลัะจะเป็นต้นแบุบุ

การดำเนินโค์รงการดังกลั่าวิของพื่่�นทัี�อ่�น ๆ  

ในอินโดนีเซึ่ีย่

ปตท.สู่ผ.	คว้าร่างวลั	โคร่งการ่เพืื่�อสัู่งคมในเวท่ร่ะดบัสู่ากล
2022	Global	CSR	Excellence	&	Leadership	Awards
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ปตท.	 คว้าร่างวลัให่ญ่ร่่ะดบัเอเชุย่	Asia	 Pacific	 Enterprise	
Awards	 2022	 มุง่มั�นพัื่ฒนาองค์กร่	 ขับเคลื�อนปร่ะเทศด้วย
พื่ลงัแห่่งอนาคต

 เม่�อเร็วิ ๆ นี� – บริษััท ปต์ท. จ้ำกัด 

(มหาชน) เขา้รบัุรางวิลัั Asia Pacific Enterprise 

Awards 2022 (APEA 2022) จำนวิน 3 รางวิัลั 

โดย่ นาย่อรรถีพื่ล ฤกษัพ์ื่บิลูย่ ์ประธานเจ้า้หนา้ที�

บริหารและกรรมการผูู้้จ้ัดการใหญ่ ปต์ท.  

รับรางว็ัลย่อดเย่ี�ย่มของผูู้้นำองค์์กร (Master 

Entrepreneur Award) นางสาว็พื่รรณนลิน  

มหาว็งศั์ธิกุล ประธานเจ้้าหน้าที�บริหารการเงิน 

รั บ ร า งว็ั ลด้ านกล ยุ่ทธ์ แบรนด์ ที� ส ะท้ อน 

ค์ว็ามย่ั�งย่่น (Inspirational Brand Award) แลัะ 

นาย่สุชาต์ิ ระมาศั รองกรรมการผูู้้จ้ัดการใหญ่

บริหารศัักย่ภูาพื่องค์์กรและธรรมาภิูบาล  

รับรางว็ัลที�แสดงค์ว็ามเป็นเลิศัขององค์์กร  

(Corporate Excellence Award)  

 รางวิัลั APEA จัดขึ�นโดย่องค์์กรพัื่ฒนา

เอกชิน Enterprise Asia เพื่่�อเชิ่�อมโย่งผูู้้ประกอบุ

ธุุรกิจหลัาย่สาขา ในหลัาย่ประเทัศ์ทัั�วิภูิมิภิาค์

เอเชีิย่ ซึ่ึ�งการได้รับุรางวัิลัระดับุภูิมิภิาค์ของ ปตทั. 

ในค์รั�งนี� สะทั้อนถึงค์วิามมุ่งมั�นในการดำเนินงาน

ของ ปตทั. เพื่่�อตอบุสนองต่อผูู้้มีส่วินได้ส่วินเสีย่

อย่่างเทั่าเทัีย่ม ด้วิย่วิิสัย่ทััศ์น์ “Powering Life 

with Future Energy and Beyond ขับุเค์ล่ั�อน

ทัุกชีิวิิตด้วิย่พื่ลัังแห่งอนาค์ต”
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 บุริษัทั ราชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชิน) รับุโลั่

ประกาศ์เกีย่รติค์ุณิภิาคี์ภิาค์เอกชินทัี�สนับุสนุน 

การพื่ัฒนาป่าชิุมชินจาก ดร.ยุ่ทัธุพื่ลั อังกินันทัน์ 

ทัี�ปรึกษารัฐมนตรีวิ่าการกระทัรวิงทัรัพื่ย่ากร 

ธุรรมชิาติแลัะสิ�งแวิดลั้อม ในโอกาสวิันป่าชิุมชิน

แห่งชิาติ ประจำปี 2565 เม่�อวิันทัี� 24 พื่ฤษภิาค์ม 

ทัี�ผู่้านมา   

 บุริษัทั ราชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชิน) ได้ริเริ�ม

โค์รงการ “ค์นรักษั์ป่า ป่ารักชุมชน” ดำเนินงาน

ร่วิมกับุกรมป่าไม้ มาตั�งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบุัน 

โค์รงการนี�มุ่งเน้นขับุเค์ลั่�อนการมีส่วินร่วิมของ

ชิมุชินในการปกป้องดูแลั ฟ้�นฟูรกัษาป่าอย่า่งย่ั�งย่น่ 

ด้วิย่กลัไก “ป่าชุิมชิน” บุนเป้าหมาย่ “ป่าย่ั�งย่่น 

ชุิมชินได้ประโย่ชิน์” นับุตั�งแต่ปี 2551 - 2564 

บุริษัทัฯ ได้สนับุสนุนป่าชิุมชินผู้่านกิจกรรมการ

ประกวิดป่าชุิมชินตัวิอย่่างระดับุประเทัศ์ โดย่มี 

ป่าชิุมชินจำนวิน 1,395 แห่ง รวิมพื่่�นทัี�ป่าชิุมชินทัี�

ได้รับุรางวัิลั 1.28 ล้ัานไร่ ประมาณิการค์วิาม

สามารถในการกักเก็บุค์าร์บุอนไดออกไซึ่ด์ได้

ประมาณิ 8 ล้ัานตันค์าร์บุอนไดออกไซึ่ด์ (ค่์าเฉลัี�ย่ 

6.3 ตัน/ไร่ )  นอกจากนี�  บุริษัทัฯ ย่ังได้ให้ 

การสนบัุสนนุแลัะสง่เสรมิศ์กัย่ภิาพื่ของปา่ชิมุชินใน 

ทัุกภูิมิภิาค์ของประเทัศ์ ผู้่านกิจกรรมเสริมสร้าง 

ค์วิามเข้มแข็งต่าง ๆ อย่่างต่อเน่�อง

ร่าชุ	 กรุ่๊ป	 รั่บโล่ปร่ะกาศเก่ยร่ติคุณ	 “วันป่าชุุมชุนแห่่งชุาติ” 
ภัายใต้ความร่่วมมือในโคร่งการ่	 “คนร่ักษ์์ป่า	 ป่าร่ักชุุมชุน” 
กวา่ทศวร่ร่ษ์
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แซง-โกแบ็ง	(ปร่ะเทศไทย)	ได้ร่บัร่างวลั	Green	Team	Award	
2022

 โรงงานย่ิปรอค์ (แหลัมฉบุัง จ.ชิลับุุรี) ซึ่ึ�ง

เปน็โรงงานผู้ลิัตผู้ลิัตภัิณิฑ์แ์ผู่้นย่ปิซัึ่มบุอร์ดภิาย่ใต้

แบุรนด์ย่ิปรอค์ หนึ�งในกลัุ่มธุุรกิจของแซึ่ง-โกแบ็ุง 

(ประเทัศ์ไทัย่) ไดรั้บุรางวิลัั Green Team Award 

2022 จากกลัุ่มแซึ่ง-โกแบุ็ง เอเชิีย่-แปซึ่ิฟิค์ 

(Asia-Pacific Group: APAC) ทัี�ไดจั้ดงานโค์รงการ 

The Act Sustainably Program มีวิัตถุประสงค์์

เพื่่�อส่งเสริมแนวิค์ิดแลัะนวิัตกรรมด้านการพื่ัฒนา

อย่า่งย่ั�งย่น่ ทัางโรงงานย่ปิรอค์ ไดน้ำเสนอโค์รงการ 

“Gypsum Mix Plus” ซึึ่�งเกี�ย่วิกับุการลังทุัน

เค์ร่�องจักรให้กับุรัฐวิิสาหกิจชุิมชินเพื่่�อเพื่ิ�มการนำ

วิัสดุทัี�เหล่ัอใช้ิไปผู้สมเป็นวัิตถุดิบุทัดแทัน โดย่

โรงงานได้สนับุสนุนเค์ร่�องจักรแลัะนำเศ์ษวิัสดุ 

ไดแ้ก ่กระดาษทัี�กรองจากการบุดย่อ่ย่แผู้น่บุอรด์ทัี�

นำกลับัุมาใช้ิซึ่�ำ (Waste Screen) มอบุให้กบัุชิมุชิน

ชิากย่าย่จีน จังหวิัดชิลับุุรี ซึ่ึ�งเศ์ษวิัสดุเหล่ัานั�น 

เม่�อนำมาผู้สมกับุปูนแลัะส่วินผู้สมตามสัดส่วิน

สามารถทัดแทันการใช้ิอิฐบุล็ัอกสำหรับุการปูพื่่�นได้
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 ธุรกิจ้ซีเมนต์์และผู้ลิต์ภูัณฑ์์ก่อสร้าง เอส

ซีจ้ี ได้รับการรับรองฉลากสิ�งแว็ดล้อมสําหรับ

ผู้ลิต์ภูัณฑ์์หมุนเว็ีย่น หร่อ Circular Mark เป็น 

กลุ่มแรกของประเทศัไทย่ ภูาย่ในงาน Circular 

Mark  “Circular Economy in Action”   

จัดโดย่ค์ณิะสิ�งแวิดลัอ้ม มหาวิทิัย่าลัยั่เกษตรศ์าสตร์ 

แลัะสถาบุนัสิ�งแวิดล้ัอมไทัย่ ร่วิมกับุหน่วิย่งานภิาค์รฐั

แลัะเอกชินต่างๆ โดย่นาย่กฤษณ์ิ จินดาวิานิชิสกุลั 

Chief Operation Off icer บุริษัทั เอสซึ่ีจี รูฟฟิ�ง 

จำกดั  แลัะนาย่สรุชิยั่ จนิดาประกาย่ Sustainable 

Development and Risk Management  

Manager บุริษัทั สย่ามซึ่านิทัารีแวิร์ จำกัด  

เป็นตัวิแทันเข้ารับุรางวิัลั 

 Circular Mark ค์่อฉลากที�ให้การรับรอง

ผู้ลิต์ภูัณฑ์์ที�ออกแบบและมีกระบว็นการผู้ลิต์ 

ที�เป็นมิต์รกับสิ�งแว็ดล้อม ต์ามหลักเศัรษัฐกิจ้

หมุนเว็ีย่น ภิาย่ใต้โค์รงการวิิจัย่เร่�อง “การพื่ัฒนา

ระบบฉลากสิ� งแว็ดล้อมสำหรับผู้ลิต์ภูัณฑ์์

หมนุเว็ยี่น อนัเปน็การสง่เสรมิการหมนุเว็ยี่นว็สัดุ

เพื่่�อขับเค์ล่�อนนโย่บาย่เศัรษัฐกิจ้หมุนเว็ีย่นของ

ประเทศัไทย่” โดย่ผู้ลิต์ภัูณฑ์์ก่อสร้างของเอสซีจ้ี

ที�ได้รับการรับรอง Circular Mark ได้แก่ 

สุขภูัณฑ์์นั�งราบค์รบชุดชิ�นเดีย่ว็ จากบุริษัทั  

สย่ามซึ่านิทัารีแวิร์อินดัสทัรี จำกัด ไม้ฝา เอสซีจ้ี 

จากบุริษัทั สย่ามไฟเบุอร์ซึ่ีเมนต์กรุ๊ป จำกัด  

ฉนว็นกันค์ว็ามร้อน เอสซีจ้ี สำหรับุงานเค์ร่�องใชิ้

ไฟฟ้า จากบุริษัทั สย่ามไฟเบุอร์กลัาส จำกัด แลัะ

กระเบ่�องหลังค์าค์อนกรีต์ เอสซีจ้ี รุ่นเพื่รสทีจ้ 

X-Shield จากบุริษัทั เอสซีึ่จี รูฟฟิ�ง จำกัด  

ซึ่ึ�งนวิัตกรรมสินค์้ารักษ์โลักดังกล่ัาวิย่ังสอดค์ลั้อง

กับุการดำเนินธุุรกิจของเอสซีึ่จีตามกลัยุ่ทัธ์ุ ESG  

(Environmental, Social and Governance)  

อีกด้วิย่

เอสู่ซ่จ	่ไดร้่บัร่องฉลากสิู่�งแวดลอ้มสู่ำาห่ร่บัผลติภัณัฑ์ห์่มุนเวย่น	
(Circular	 Mark)	 สู่่งเสู่ร่ิมการ่ใชุ้ทรั่พื่ยากร่อย่างคุ้มค่า 
การ่นัตค่วามเป็นมติร่กบัสิู่�งแวดลอ้ม
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ไทยออยล์	ร่บัร่างวัล	Thailand	Top	Company	Award	2022

 เม่�อเร็วิ ๆ นี� ค์ุณถีิรยุ่ทธ ลิมานนท์ (ซ้าย่) 

รักษัาการผูู้้จ้ัดการฝ่าย่กิจ้การสัมพื่ันธ์ บริษััท  

ไทย่ออย่ล์ จ้ำกัด (มหาชน) รับุมอบุรางวัิลั  

Thailand Top Company Awards 2022 

ประเภูท ค์ว็ามเป็นเลิศั “TOP MANAGEMENT 

AWARD” จาก ฯพื่ณฯ ศัาสต์ราจ้ารย่์เกีย่รต์ิค์ุณ 

นาย่แพื่ทย่์เกษัม ว็ัฒนชัย่ (ขว็า) องค์มนต์รี โดย่

รางว็ัลดังกล่าว็มอบให้แก่องค์์กรที�มีผู้ลงาน 

ในการบริหารงานที�โดดเด่น ทัั�งในด้านการ

เปลัี�ย่นแปลังองค์ก์ร แลัะการสรา้งผู้ลัประกอบุการ

ทีั�โดดเดน่ ดว้ิย่มุง่หวิงัทัี�จะเชิดิชิเูกยี่รตอิงค์ก์รธุรุกจิ

ในประเทัศ์ไทัย่ซึ่ึ�งจะเป็นแบุบุอย่่างวิิธุีค์ิด แลัะ 

วิิธุีปฏิิบุัติให้แก่องค์์กรธุุรกิจอ่�น ๆ พื่ิธีุดังกล่ัาวิ 

จัดขึ�น ณิ ห้องบุอลัรูม โรงแรมอินเตอร์ค์อนติเนตัลั 

กรุงเทัพื่ฯ

 โค์รงการ Thailand Top Company 

Awards 2022 จดัขึ�นโดย่นติย่สาร Business Plus 

ของ บุริษัทั เออาร์ไอพีื่ จำกัด (มหาชิน) ร่วิมกับุ

มหาวิทิัย่าลััย่หอการค์า้ไทัย่ เพื่่�อมอบุรางวิลััอันเปน็

เค์ร่�องหมาย่แห่งค์วิามภิาค์ภิูมิใจ ให้แก่บุริษัทั 

ทัี�ประสบุค์วิามสำเร็จในระดับุสูงสุดของประเทัศ์  

ซึึ่�งจะนำไปสู่ค์วิามเจรญิงอกงามของเศ์รษฐกจิไทัย่

ต่อไปในอนาค์ต
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WBCSD Update
By: Dr. Orathai Pongruktham

The global communities have been well aware of the pressing sustainable development 

and environmental issues. With the urgent needs to address these challenges, people from 

all counties, sectors and levels work together to find the solutions and approaches for 

sustainable paths. For the business sector, the World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD) continues their efforts to facilitate the business members and 

global partners to accelerate the system transformation toward achieving net zero, nature 

positive and more equitable future. WBCSD has set a shared vision “Vision 2050” and frame 

constructive approaches on how to transform to a sustainable world which all of the 

global residents live well together. Currently, WBCSD actions within 3 Imperatives and  

6 Pathways via over 20 projects

Imperatives: WBCSD’s imperatives prioritize 3 key actions on Climate Action, Equity 

Action and Nature Action (Figure 1)

Figure 1: Three key actions under WBCSD’s Imperatives.

Our approach - World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
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Climate Action: WBCSD mobilizes its member’s efforts to create system transformation 

in businesses and value chains to achieve Net Zero by 2050, and keep temperature increase 

at a maximum of 1.5°C above pre-industrial levels. Key projects under Climate Action are 

Built Environment Decarbonization, Mobility Decarbonization and SOS 1.5 (Figure 2).

Equity Action: WBCSD recognizes the needs to address inequality to enable shared 

commitment and capacity of all stakeholders for overcoming the global sustainable chal-

lenges. Therefore, WBCSD work on equity action through a project entitled Global Agribusi-

ness Action on Equitable Livelihoods covering 3 priority action areas as shown in Figure 3.

Figure 2: Priority projects under Climate Action.

Climate Action - World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

Figure 3: Three priority action area under “Global Agribusiness 
Action on Equitable Livelihoods” Project.

Global Agribusiness Action on Equitable Livelihoods - World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD)
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Nature Action: WBCSD’s Nature Action focuses on driving science-based targets, business 

guidance for credible Nature-Positive business actions among members and multi-sectoral 

partners. Key flagship projects include Forest Solution Group, Natural Climate Solutions, 

Nature Positive, One Planet Business for Biodiversity and Scaling Positive Agriculture  

(Figure 4).

Figure 4: Key projects under WBCSD’s Natural Action.
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Pathways: WBCSD’s Pathways are framed around 6 priority topics including Building 

Environment, Energy, Food and Agriculture, Health and Wellbeing, Products and Materials, 

and Transport and Mobility (Figure 5).

In addition to address the global pressing challenges through driving concrete actions 

among the WBCSD’s members, WBCSD also has been mainstreaming its efforts to facilitate 

collaboration among the global network through online regular meetings which the  

global networks- including TBCSD, get together and learn about WBCSD’s movements 

toward sustainable transformation; and join hands to develop proposal for driving  

sustainable development at the local, regional and global levels.

 In October 2022, CEOs of WBCSD members and the would sustainable business  

leaders will join together in Tokyo, Japan at WBCSD Council Meeting 2022 to share and 

discuss approaches in addressing challenges on sustainable development, particularly 

climate crisis, nature resources loss and inequality. The meeting is a collaborative platform 

Figure 5: Major priorities of WBCSD’s Pathways.
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Sources:

1. Our approach - World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). website: https://www.

wbcsd.org/Overview/Our-approach (Retrieved on 2 September, 2022)

2. Climate Action - World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). website: https://www.

wbcsd.org/Imperatives/Climate-Action (Retrieved on 2 September, 2022)

3. Global Agribusiness Action on Equitable Livelihoods - World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD). website: https://www.wbcsd.org/Programs/Food-and-Nature/Food-Land-Use/Global-Agribusiness-Ac-

tion-on-Equitable-Livelihoods (Retrieved on 2 September, 2022)

to constructively analyze the situations, strengthen corporation, accelerate the actions to 

address the pressing challenges, identify opportunities and prepare businesses for the 

disruptions to come. More information of WBCSD Council Meeting 2022 please visit: WBCSD 

Council Meeting Tokyo 2022 - World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).
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The Ajinomoto Group
responds to Climate Change by 
reducing greenhouse gas emissions 
to become carbon neutrality

The Ajinomoto Group is a global manufacturer of high-quality food and amino acid 

based products which has been contributing to resolve food, health and nutrition issues 

of people worldwide. The group placed great importance on sustainable environmental 

protection along with maximizing efficient use of food resources and conservation of 

natural resources. Nowadays, Climate change is one of the crises confronting humanity 

and the problem is becoming increasingly severe impact reflects on the sea level and 

extreme weather conditions. As the result, the Group has set its commitment and new 

target to become “Carbon Neutrality with an effort to achieve net-zero greenhouse gas 

emissions by 2050. This is consistent with Thailand’s intention which has been announced 

at the COP26 Conference regarding the achievement of carbon neutrality by 2050 and 

a net zero greenhouse gas emissions target by 2065. 

Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd., responds to the Ajinomoto Group’s policy  

in striving to work towards upholding global sustainability by adhering The Green  

Technology for better Earth concept as a framework driven through all business  

activities in every establishment. The Group aims to achieve its vision for 2030 outcome 

to become a “Solution-providing Group of Companies for Food and Health Issues” by 

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

to reduce environmental impacts and regenerate the environment sustainably which 

reflects our core business operation that “The Ajinomoto Group Creating Shared Value 

(ASV)”.

By : Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd.

Energy&Climate Solution
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The Ajinomoto Group aims to achieve its outcome for 2030 of environmental 

protection and sustainability, whereby we will reduce our environmental impact by 50% 

compared to fiscal 2018 regarding climate change. With a clear determination and intent 

to engage in proactive greenhouse gas emission reduction, the company could achieve 

in reducing CO
2 
emissions by 267,000 tons in the year 2021 compared to the year 2018 

which is driven through 2 approach scopes as follow;.

 1. Management under the direct operation of the Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd. 

(CO
2 
emissions in scope-1) through energy management and reduction of greenhouse 

gas emissions of the production process.  There were many projects to efficient use  

of resources such as Energy saving and maximizing resource usage, modifying the  

production process to use less energy, effective power consumption (no energy loss), 

modify of electrical equipment or developing innovations to improve machine  

performance with minimum energy consumption.In addition, alternative and renewable 

energy is also used in the production process, for example using biomass boiler  

technology, Cogeneration Power Plant (biomass) and solar energy instead of using fossil 

fuels, which can reduce greenhouse gas emissions. In the year 2021, the company has 

started construction on a Biomass Cogeneration Power Plant Project of 9.8 MWh at 

Kamphaeng Phet Factory and 725 kWh of solar power project at plant in Saraburi.  

reducing CO
2
 emissions 590 tons/ year.
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2. Management to reduce indirect CO
2
 emissions from electricity purchases (CO

2
 

emissions in scope-2)

• Ajinomoto (Thailand) Co., Ltd., together with the Electricity Generating  

Authority of Thailand (EGAT), proceeded to sign the contract to purchase the right to 

use renewable energy for 160,000 RECs to support the reduction of the country’s  

greenhouse gas emissions since the year 2021 and so on.

• Also, we are partnering with private companies to contract 145,000 RECs of  

renewable energy licenses to meet our goal of using 100% renewable purchased  

electricity (scope 2) since the year 2021 and so on.

The  A j i nomoto  G roup  o f  

Companies in Thailand, we are  

committed to continually reducing our 

CO
2
 emissions. In 2021, we are able to 

achieve the reduction of CO
2
 emissions 

by 65% compared to 2018, and we are 

working to transform our Cogeneration 

plant’s fuel source from the current 

use of fossil fuels to biomass in order to reduce carbon dioxide emissions, It is  

expected to be completed in 2022, which will reduce total carbon emissions in 2023 

by 93% compared to 2018.



Net Zero Greenhouse Gas Emissions.

Energy&Climate Solution
By : PTT Exploration and Production Public Company Limited

To create long-term 

value to all stakeholders, 

PTTEP strives to operate 

its petroleum exploration 

and production business 

with responsibility to 

provide energy security 

through cont inuous 

growth and competitive 

returns as guided by its 

Sustainable Development Framework. The framework comprises 3 main components 

namely: High Performance Organization (HPO), Governance, Risk Management and  

Compliance (GRC), and Sustainable Value Creation (SVC). PTTEP is confident that under a 

strong business foundation together with a conscious consideration of all stakeholders’ 

interests, PTTEP will be able to deliver sustainable value to the world (From We to World) 

and consequently achieve its vision of becoming the “Energy Partner of Choice”.

Commits to AchievingPTTEP
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With the spirit and determination towards sustainable growth, PTTEP, therefore, 

takes part in managing greenhouse gas and solving global warming issues. The effort is in 

line with the global action on climate change and Thailand’s commitment to the UN 

Climate Change Conference of the Parties (COP26) in Glasgow, where Thailand agreed to 

reach carbon neutrality in 2050 and Net Zero Greenhouse Gas Emissions in 2065.

PTTEP sets forth to reach Net Zero Greenhouse Gas Emissions by 2050 with  

the EP Net Zero 2050 concept. This target covers both direct emissions (Scope 1) and 

indirect emissions (Scope 2) of the exploration and production business under PTTEP’s 

operational control. PTTEP has also set interim targets to reduce greenhouse gas  

emissions intensity by at least 30% within 2030 and 50% within 2040 (from base year 

2020) and achieve net zero greenhouse gas emissions in 2050. Formerly, PTTEP had 

set the target to reduce greenhouse gas emissions intensity by at least 25%, within 2030 

from base year 2012. This target was achieved in the first quarter of 2022, 8 years ahead 

of schedule with total accumulated greenhouse gas reduction of approximately  

3 million tonnes of carbon dioxide equivalent. 
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Under the EP Net Zero 2050, PTTEP sets forth the  

following 2 plans:

 Exploring for Lower Carbon E&P Portfolio

The E&P Portfolio will be managed to transform PTTEP 

into a lower-carbon organization. New projects with an  

emphasis on natural gas and greenhouse gas intensity will be 

factored into the investment decision-making process.

 Production and Planet in Balance

PTTEP will pursue the development of technology to reduce greenhouse gas 

emissions from the production process, in particular Carbon Capture and Storage which 

will dramatically reduce greenhouse gas emissions. The captured emissions will be  

injected and sequestrated in the reservoirs located in the Gulf of Thailand and Malaysia, 

marking the first of its kind in Thailand. Aside, PTTEP is studying technology for Carbon 

Capture and Utilization, to turn carbon dioxide into value-added products or future 

materials.

The company is also moving forward Zero Routine Flare initiative for new projects, 

by using technology to recover and utilize flare gas along with Carbon Capture and 

Storage (CCS). We will also aim to maximize the use of renewable energy i.e., solar and 

wind power and explore new forms of future energy such as Hydrogen for use at our 

operating sites. PTTEP also focuses on emissions offsetting through the planting of trees 

in forests and mangroves (Carbon Removal Project) which will increase the natural 

carbon sink with the target to absorb more than 2 million tonnes of carbon dioxide  

in 2050. Ocean for Life projects will be continuously conducted to improve the  

biodiversity abundance and marine ecosystems as healthy oceans and coastal  

ecosystems are the efficient sources of carbon sink.

Scan QR Code to 

watch PTTEP’s 
EP Net Zero 2050 VDO
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By supporting the energy saving and helping lessen 

financial burden involving electricity for targeted hospitals, 

Thai Oil Public Company Limited has proceeded with the 

project to establish the solar cell generation of 80.24 kW 

of capacity for Laem Chabang Hospital.  

Enabled with electricity cost saving, the hospital has 

allocated the budget on other social contribution  

programmes and enabled medical treatment services to 

enhance people’s quality of life as well as promoting  

renewable energy among hospitals to reduce greenhouse 

gas emission.    

presents the rooftop solar cell panel power generators to Laem Chabang 
Hospital. Saving costs to manifest quality of life development.  

By saving budget from the installment of solar 
cell system, the budget has been allocated to some 
other projects including the establishment of  
medical devices bank and the centre of aiding 
equipment modification and maintenance for  
disable patients. These institutions are purposed to 
providing disabilities in each district with services 
for equipment lending, accessory repair, and also 
conducting procurement for devices such as bed, 
wheelchair, supporting devices, oxygen concentrator, 
and suction. Enabled with the supporting aids, the 
underprivileged patients are able to live without 
being a burden for family and enjoy the enhanced 
quality of life.  

The Way For Sustainability
By : Thai Oil Public Company Limited

Thai Oil group
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Wirat Uanarumit, Chief Executive Officer and President,  
Thai Oil Public Company Limited stated “This programme  
is the CSR implementation operated under the concept  
“Sustainable Energy for Health Care” by providing solar cell 
establishment for hospital and public health care centres 
nationwide including Koh Si Chang Hospital, Chonburi;  
Thanyarak Hospital Mae Hong Son Hospital, and Ban Huay Tong 
Police Patrol Centres Nakhon Si Thammarat where Thai Oil has 
been steadily providing contribution.”   

In addition, the company has engaged 
corporate knowledge, expertise, and  
extensive experiences to assist on technical 
system design and installation as well  
as monitoring systems in response to  
hospital requirements. With proper system  
establishment, hospitals are able to reduce 
expenses and allocate the surplus budget 
to aid life quality development for the patients with alternative options for medical 
treatment as well as help reduce greenhouse gas emission to preserve the environment.

Dr. Rames Ampaipit, the director of 
Laem Chabang Hospital stated “Thai  
Oil has contributed diverse ranges of 
health related programmes for the locals 
such as Thai Oil health and learning centres 
for health care service, Community  
Medicine Project, and construction of 
emergency building for Laem Chabang 
Hospital.”

The recent solar cell panel installation has cultivated the economical benefits to 
the health of the community and quality of life improvement. The surplus budget  
is enabling other implementation for projects beneficial to community and society.  
The new medical devices are optimising efficiency in patient caring as well as reducing 
burden in providing treatment for patients while patients are recovering and resuming 
to normal life quickly. The initiative is recognised as the concrete solution and  
development for patients’ quality of life.  
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Patient testimonial participated in the programme : 
Most patients are short of resources, including medical expense and travelling 

budget to access treatment facilities. This 46-year old male patient was admitted to the 
hospital with symptoms of dizziness and muscle fatigue. After having treatment for  
7 days, he still had problems with standing posture so the hospital provide him the physical 
therapy programme that needs steady treatment. However, the patient experiences 
difficulty reaching the hospital to receive the treatment, a four-legged walker supported 
by this CSR programme is therefore offered to the patient to help with standing and 
walking training. After one month of treatment, the evaluation is confirmed by the doctor 
that the patient is able to stand and walk with a four-legged walker support.  

“The four-legged walker received from the hospital is worthwhile for recovery and 
helping me to stand. I would like to thank this programme for granting me the opportunity 
to access the treatment for better quality of life.”  



The Way For Sustainability
By: Unilever Thai Trading Limited

Unilever’s purpose is 
to make sustainable living common 
place and our vision is to be  
the global leader in 
sustainable business.
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A	 net	 zero	 emissions	 world	 is	

possible.	

We have an ambitious plan to take 

us to net zero emissions by 2039. We’re 

focusing our actions in four key areas: our 

operations, our brands and products, our 

value chain and our wider influence on 

society.

1. Our operations 

Our first ambition is to eliminate operational Scope 1 and 2 emissions from our factories, 

offices and research labs. While this is a relatively small part of our total footprint, we have 

direct control over these emissions so we’re aiming for zero. 

For Unilever Thailand, our operation include Biomass used in scope 1 and 2, such as 

Unilever Gateway factory, where biomass fuel steam generators are used by these fuels through 

the combustion process. This makes it possible to obtain heat energy and generate electricity.

2. Our Brands and Products 

Our brands are innovating to redesign 

lower carbon products and packaging. This 

includes more concentrated or compacted 

formulas and packaging and new lower 

emission ingredients. We’re also working to 

make sustainable choices easy for consum-

ers, for instance fossil-fuel-free cleaning 

products. 

For Unilever Thailand, Breeze have 

transformed its formula to be more environ-

mentally friendly in every water-based 

product. A mixture of naturally extracted and biodegradable enzymes has been started. It will 

be developed and adapted to other products of Breeze

Additionally, our brands and products are committed to use less plastic, better plastic 

and No plastic.
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 Less plastic:  cutting down how much we use in the first place. Unilever  

Thailand has taken steps to reduce plastic by design. For example, reducing 

packaging thickness, making the packaging lighter and replacing plastic packag-

ing with paper in ice cream products. All of this to make it easier to put into 

the recycling process.

 Better plastic: switching to recycled content and making sure our products  

are recyclable. We develop and replace Unilever’s HDPE packaging bottles 

(gallon bottles, fabric detergent bottles, shampoo and conditioner bottles) with 

recycled HDPE bottles (rHDPE) for the first time in Thailand. The post-consumer 

plastics will be recycled into new packaging bottles with high quality post-con-

sumer recycled resin (PCR) innovation.

 No plastic: using refill stations to cut out new plastic completely and  

switching to alternative materials such as paper, glass or aluminium. 

Unilever Thailand has launched a pilot project the “Refill station” at Tops Market Central 

Westgate. Officially opened on July 14, 2022. Consumers can bring their own clean and dry 

plastic 1 litre bottle or more to refill Comfort Daily Fresh Ultra fabric and Comfort Pure soften-

er to continue our commitment to solving plastic waste problems and encourage the recycling 

of plastic packaging. Furthermore, the Refill Station helps consumers reduce their cost of living 

by saving up to 30%.
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3. Our Value Chain 

We’re working to reduce emissions from the lifecycle of our products – from upstream 

in the raw materials and packaging we use, to downstream in the distribution, use and dispos-

al of our products. We can’t deliver our Climate Transition Action Plan without our suppliers 

so we’re partnering closely with them and encouraging them and other partners to reduce 

their emissions and set their own science-based targets. We’re also advocating for changes 

that will ultimately reduce the impact of our products when used by consumers as well as 

accelerating progress in other areas of our value chain. 

Unilever Thailand has started using a 100% electric truck to transport ice cream  

to reduce greenhouse gas emissions. The ice cream truck system will have a backup system 

with fuel in the event of an emergency when the vehicle’s battery fails to guarantee the same 

quality standards of ice cream and the same consumer experience.

In addition, we also have been working with various organizations, for example,  

joining forces with NGOs to collect plastic waste through the collaboration with Siam Piwat to 

develop the Unilever x Siam Piwat Recycling Center, and have participated in various business 

alliances to raise awareness on environmental and plastic waste issues, such as the Magic Hand 

Project, the PIM Recycling Business page, and the Plastic Takeout Project”.
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4. Our wider influence on society

We know we can’t achieve our climate goals alone. We’re calling on everyone –  

businesses, governments and international alliances – to come together to tackle climate 

change. The race to achieve a zero-carbon economy and society must be a collective effort, 

and business alone cannot drive the transition at the speed that is required. 

We’re working hard to make progress in our business, and would like to call on all  

governments to set ambitious net zero targets, as well as short-term emissions reduction 

targets, supported with enabling policy frameworks such as carbon pricing. This is both  

a moral and business imperative.

74



75Green Society by TBCSD

Sustainable Development
By : Global Green Chemicals Public Company Limited

GGC, GIZ, local stakeholders
signed MoU to support sustainable palm oil 
production and procurement in Thailand

• GGC creates market opportunities for sustainable 
palm oil in Thailand to access global market by  
introducing sustainable production throughout the  
supply chain.

• GGC works with GIZ to implement Sustainable and 
Climate-friendly Palm Oil Production and Procurement 
(SCPOPP) project, aimed at upscaling domestic oil palm 
standard and enhancing business opportunities through 
sustainable palm oil products.

• The SCPOPP project reflects GGC’s leading role on 
driving oleochemical products, creativity, and sustainability 
in action.



76

Global Green Chemicals Public Company Limited (GGC) together with the Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH through the Sustainable 

and Climate – friendly Palm Oil Production and Procurement in Thailand (SCPOPP) helps 

promote and enhance the capacity of oil palm smallholders in implementing the 

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) standard for sustainability in sustainable 

palm oil production in Thailand. 

GGC and GIZ, palm oil mill partners and smallholder farmers in the southern region 

today signed a Memorandum of Understand as a joint partnership aimed at promoting 

and improving livelihoods among smallholder farmers by implementing Thailand Palm 

Smallholder Academy (TOPSA), for connecting farmers’ networks with palm oil mills 

and enhancing their capacities for the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)  

certification by 2024.

Piroj Samutthananont, GGC Managing Director, said 

“GGC,  p lays  a  lead ing ro le in  p ioneer ing  the  

environmental-friendly chemical and oleochemical  

industry in Thailand. Apart from providing opportunities 

for agricultural sector, we also aim to create economic  

sustainability throughout the value chain. Our company 

is committed to supporting Thailand’s sustainable palm 

oil production, gaining international recognition. This is  

accordingly to the United Nations Sustainable Development 

Goals (SDGs) and GGC’s sustainability performance in economic, 

social, and environmental dimensions.

 GGC and GIZ also share the same goal in enhancing Thailand’s sustainable palm 

oil production and procurement throughout the supply chain. The MoU signed today 

represents a joint partnership between GGC, GIZ, seven palm oil mill operators and 

more than 1,000 oil palm smallholders throughout the project’s pilot four provinces of 

Krabi, Trang, Chumphon and Phang Nga, to drive forward the sustainable,  

environmental-friendly production of palm and palm oil throughout the supply chain 

and support for smallholder farmers to access the Roundtable on Sustainable Palm Oil 

(RSPO), regarded as one of the internationally accepted standards, by 2024.”
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Dr Kanokwan Saswattecha, Project Manager of Sustainable 

and Climate – friendly Palm Oil Production and  

Procurement in Thailand (SCPOPP), said “The challenge 

of Thailand’s palm oil industry is not deforestation, but 

limited capacities and ability of farmers to access  

international standards. Majority oil palm smallholder 

farmers still lack awareness and opportunities to access 

knowledge and resources essential for upscaling domestic 

oil palm production to meet international standard. GIZ has 

been working with the Ministry of Agriculture and Cooperatives to run 

the SCPOPP project since 2018 by introducing the Thailand Oil Palm Smallholder  

Academy (TOPSA) and developing “i-Palm” application. These tools and resources are 

essential for enhancing their oil palm production capacities and competitiveness in the 

global market in the long run. 

 Over 200 TOSPA-trained agricultural extension officials, smallholder farmers and 

representatives from palm oil mills participated in the TOPSA training have managed to 

pass on knowledge on sustainable oil palm and palm oil production to more than 3,400 

palm oil farmers in the four pilot provinces. Of the total, up to 400 smallholders  

are certified as sustainable oil palm producers following the RSPO standard and  

successfully establish the connection in the global markets, leading to an improvement 

of their local livelihoods and the sustainable palm oil production in Thailand.  

Evidently, cooperation from all players in the supply chain can increase the potential 

of our oil palm smallholder farmers.”
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About the Sustainable and Climate-friendly Palm Oil 

Production and Procurement Project in Thailand (SCPOPP)

The Sustainable and Climate-friendly Palm Oil Production 

and Procurement Project in Thailand (SCPOPP) implemented 

by Global Green Chemicals Public Company Limited (GGC) 

and the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenar-

beit (GIZ) GmbH in Thailand, aims to support sustainable palm 

oil production at a global level and encourage oil palm  

smallholder farmers to implement RSPO standard and achieve 

sustainable certification. In the meantime, the project works 

to improve the quality of local farmers’ lives and maintain 

their long-term finance and economic growth, reflecting GGC’s 

commitment to conduct the business responsibly in alignment 

with the United Nations Sustainable Development Goals 

(SDGs).

For more information 

Panrada Wongsuwan 

Tel: (+66) 82-654-4463

Kannika Sopakdee                             

Tel: (+66) 94-924-6989 

Suwisa Yuenyong            

Tel: (+66) 65-554-9291                              

Acting Division Manager Sustainability and Corporate Branding

E-mail: panrada.w@ggcplc.com

Communication Officer                           

E-mail: kannika.s@ggcplc.com

Sustainability Strategy Analyst 

E-mail: suwisa.y@ggcplc.com           
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Cement can be made from marl, limestone, or clay by heating it to 2642°C, which 

cause the decomposition reaction of limestone led to formation of calcium oxide and 

carbon dioxide. The material obtained from that the cement-making process is called 

Clinker, which is crushed and mixed  

with Chalk until it becomes cement. For 

each metric ton of cement releases  

approximately 1 metric ton of CO
2
 into the 

atmosphere during the combustion  

process and the energy consumption of 

cement production.

The Cement is the main 

structural material in various 

construction because of  

its versatility, cheap price, 

durability, and a long service 

life. More than 4 billion metric 

tons of cement are used 

worldwide especially in the 

manufacturing process.  

Cement  manufactur ing  

process emit nearly 3 billion metric tons of CO
2
 emissions which is contributing to 7.5% 

CO
2
 emissions or about 5.5%  greenhouse gas emissions when compared to the  

global emission from all manufacturing industry.

Eco-Labeling
By: Ms. Tarinee Khamko

Sustainable Business Development: 
Part 3 Cement
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 The increasing demand for cement 

each year then make more cement  

production to meet consumer demand. 

The mitigation of impact on climate change, 

which is the cause of global warming, is 

one of crucial steps that making-cement 

industr ies should operate towards  

sustainability in accordance with the  

United Framework Convention on Climate 

Change (UNFCCC) meeting in 2016.  

Thailand, a member of the UNFCCC, has 

ratified the Paris Agreement to contribute 

to the greenhouse gas emission reduction, 

including the 26th UN Climate Change  

Conference of the Parties (COP26) in 2021. 

Moreover, Thailand has announced to raise 

the level of Thailand’s greenhouse gas 

emissions reduction to 40% in order to 

achieve the 2050 carbon neutral and 2065 

net zero emission targets. 

 Therefore, companies are driven to 

favor low-carbon products and innovation 

for creating an economic incentive for the 

private sector to incorporate pollution 

abatement into production contributing 

positive changes in response to these  

policies. One of those companies is the 

Siam Cement Public Company Limited, 

Sources: https://theconversation.com/green-cement-a-step-closer-to-being-a-game-changer-for-construction-emissions-126033
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Sources:

1. https://www.greenbiz.com/article/cement-most-destructive-material-world-or-driver-progress (Retrieved  

    on 1July, 2022)

2. https://thaipublica.org/2022/03/building-esg-driven-society12/  (Retrieved on 1July, 2022)

3. https://www.azobuild.com/news.aspx?newsID=23256 (Retrieved on 1July, 2022)

4. https://www.matichon.co.th/economy/news_3248458 (Retrieved on 1July, 2022)

which is a member of the Thailand  

Business Council for Sustainable  

Development (TBCSD). The company 

focuses  on the development  o f  

eco-friendly goods and services (low carbon 

products), such as SCG Hybrid Cement for 

structural work, Innovative eco-friendly 

cement with hydraulic cement standard. 

They utilize biomass and waste heat from 

the production process as fuel and  

alternative energy respectively. This  

activity leads to reduce CO
2
 emissions from 

the production process by up to 0.05 tons 

per ton of cement produces. Moreover, 

SCG is also got continuously certified by 

Green Label for hydraulic cement  

products. The Green Label requirements 

cover only Portland cement in accordance 

with TIS 15 standard and hydraulic cement 

according to TIS 2594 standard. Not only 

quality standard, hydraulic cement  

products also comply with Green Label 

environmental criteria. The cement  

production process of SCG manage the 

greenhouse gas emissions of no more than 

800 kg CO
2
eq per ton of product, as well 

as be able to handle properly packaging 

waste after the use. 

 Green Label is an important part that 

demonstrate that manufacturer’s commit-

ment in dedicating to the society towards 

sustainable eco-friendly therefore the 

certified cement from Green Label will be 

the main material that helps to build  

infrastructure as the cornerstone of our  

green economy and enhances society as 

same as the “Green Label”.
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Member Activities
By: Ms.Pinyada Charoensin

 For nearly three decades, from  

first step to present, Thailand Business 

Council for Sustainable Development 

(TBCSD) comprise Thailand’s over 43 

members of leading business organizations 

in sustainable development covering all 

main industries of Thailand. In addition to 

the member organizations, TBCSD also has 

significant cooperation with 5 key national 

associations and  organizations, namely  

1) The Federation of Thai Industries, 2) The 

Thai Chamber of Commerce and Board of 

Trade of Thailand, 3) The Securities and 

Exchange Commission, Thailand, 4) The 

Stock Exchange of Thailand and 5) Thailand 

Greenhouse Gas Management Organization 

(Public Organization) to drive sustainable 

development of the business sector toward 

and transition to the low-carbon society, 

while supporting various national agendas 

on sustainable development. which TBCSD 

is committed “Accelerate the transition to 

a sustainable world by making more  

sustainable businesses in Thailand more 

successful”, including collaborating with 

various network partners for a sustainable 

future of Thailand through Thailand  

Environment Institute Foundation (TEI) 

which is one of the national and global top 

think tanks on environmental sustainability 

serves as the TBCSD’s Secretariat.

 Climate Change is a key environ-

mental issue of the country and world. 

TBCSD as one of the country’s largest 

business networks for sustainable  

development commits to concretely  

address climate change issue through  

collaborating with relevant agencies by 

defining clear climate actions and targets, 

identifying concrete measures and  

defining actionable frameworks for the 

private sector towards Low Carbon and 

Sustainable Business. Moreover, TBCSD 

contributes to awareness raising and  

TBCSD Climate Action: Low Carbon 
and Sustainable Business
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knowledge dissemination on how business 

can scale up their resources and support 

the national policies. This is a collective 

efforts of the private sectors to drive the 

transformation towards Low Carbon Society

 TBCSD has scheduled to organize a 

total of 5 events titled “TBCSD Climate 

Action: Low Carbon and Sustainable  

Business” based on industry covering all 

main industries of Thailand during June and 

November 2022. It’s objectives are to  

realize the importance of business  

operations that promote sustainable  

development of various agencies and  

organizations, both government and  

business sectors, including the role of Thai 

business organizations in solving important 

country issue in term of environment and 

sustainable development of the country, 

and to raise the standards of Thai business 

organizations to become a model organi-

zation for low carbon and sustainable 

business, which enhance the country to an 

environmentally-friendly economy and 

society and to respond to the climate crisis 

and shift to a net-zero greenhouse gas 

emission in accordance with Thailand’s 

goals and towards sustainability as follows:

 The 1st events are in topic of  

Property & Construction Industry, 2nd is  

Financials Industry and Petrochemicals & 

Chemicals Industry, 3rd is Resources  

Industry, 4th is Resources Industry (electrical 

energy group), Food and Beverage Industry 

and Technology Industry, and last one is 

Industrials Industry and Service Industry. 

During June – August 2022, TBCSD have 

organized such events already for three 

times as detailed below: 
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 Thailand Business Council for  

Sustainable Development (TBCSD)  

together with Thailand Environment  

Institute (TEI), Office of Natural Resources 

and Environmental Policy and Planning 

(ONEP) ,  Thai land Greenhouse Gas  

Management Organizat ion (Publ ic  

Organization) (TGO), organized the event 

“TBCSD Climate Action: Low Carbon and 

Sustainable Business Model”

 June 13, 2022, # Season 1: Property 

& Construction Industry. Therefore, the 

attendees can scan QR Code below to 

access the details of important event  

information in the presentation of each 

guest speaker.
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July 12, 2022, # Season 2: Financials  

Industry and Petrochemicals & Chemicals 

Industry. Therefore, the attendees can scan 

QR Code below to access the details of 

important event information in the  

presentation of each guest speaker.
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 August 22, 2022, # Season 3:  

Resources Industry. Therefore, the  

attendees can scan QR Code below to 

access the details of important event  

information in the presentation of each 

guest speaker.

 Finally, we invite all relevant  

agencies from all sectors enhancing to 

continue support the Thai society towards 

sustainability in all dimensions including 

economic, social and environmental  

aspects, along with balancing the use of 

natural resources in business operation for 

sustainable future.
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PR News

All	Plants	of	Dow	Thailand	receive	Good	Governance	
Awards	for	Environmental	and	Safety	Excellence

 RAYONG – 26 July 2022 – Narin 

Wongtanasirikul, Thailand Responsible Care 

Director, together with Dow Thailand 

Group’s executives have received the Good 

Governance Awards for Environmental and 

Safety Excellence, known as ‘Green Star 

Award (2021)’ and ‘Gold Star Award  

(2015-2021)’ as extra recognition of  

companies which have received the Green 

Star Awards for 6 consecutive years, from 

Porntep Puripatana, Deputy Governor  

(Operation Function 3) of Industrial Estate 

Authority of Thailand (I-EA-T) at Map Ta Phut 

Industrial Estate Office in Rayong province.

 The Good Governance Award for 

Environmental and Safety Excellence is 

presented to the companies for their  

sustained excellent environmental and 

safety management system as well as 

Corporate Social Responsibility (CSR)  

management. This recognition which is a 

program for community involvement and 

companies’ environment and safety good 

governance was organized by I-EA-T.

 Dow is a materials science company 

that has been innovating for better living 

and the environment for 125 years,  

operating responsibly for the community, 

environment, health, and safety. More than 

55 years of doing business in Thailand with 

modern and state-of-the-art technology 

and having a commitment to being  

environmentally friendly, Dow Thailand 

Group and its business partners continuously 

promote the quality of life and well-being 

of the community.
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EGCO	 Group	Wins	 “Asia	 Responsible	 Enterprise	
Awards	 2022”	 for	 2nd	 Consecutive	 Year	 from	 the	
“EGCO	Ecosystem”	Project

 Electricity Generating Public  

Company Limited or EGCO Group received 

the “Asia Responsible Enterprise Awards 

2022” (AREA 2022) for the 2nd consecutive 

year in the Green Leadership category with 

the nomination of the internal waste  

management project named “EGCO  

Ecosystem” Project. The award was  

initiated by Enterprise Asia, a leading  

non-governmental organization, to  

recognize and honor deserving Asian  

businesses for championing sustainable and 

responsible business practices. 

 According to EGCO Group’s President 

Thepparat Theppitak, “In accordance with 

EGCO Group’s mission to be a good corporate 

citizen and be considerate to society and 

environment and our belief that a good 

start will lead to a good result, the “EGCO 

Ecosystem” Project was initiated by EGCO 

Group’s voluntary staff since 2020, to raise 

awareness and encourage employees to 

correctly and properly separate waste  

within the organization. Internal waste  

management practices will lead to shaping 

good behavior at the individual level. The 

project has been well cooperated by top 

executives and staff at all levels and is  

expected to broaden to surrounding  

communities including temples and 

schools.”



GCME	 is	accredited	to	be	the	2022	Environmental	
Good	 Governance	 Organization	 certified	 by	 the	 
Ministry	of	Industry.

 GCME comprises the rules, practices, 

policies and institutions that shape how 

humans interact with the environment. 

Good environmental governance takes into 

account the role of all actors that impact 

the environment.
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IRPC	wins	Asia	Responsible	Enterprise	Awards	2022	
under	Health	Promotion	category	 for	VAJIRA	LAB:	
Healthcare	Security	for	Society	project

 On behalf of IRPC Public Company 

Limited (IRPC), Mr. Chawalit Tippawanich, 

President and Chief Executive Officer,  

received the Asia Responsible Enterprise 

Awards 2022 (AREA 2022) under Health 

Promotion category from Enterprise Asia, a 

non-governmental organization in pursuit 

of promoting and developing Asian  

businesses demonstrating responsibility to 

the society and the environment.  IRPC has 

participated in the AREA 2022 contest for 

VAJIRA LAB: Healthcare Security for  

Society project whereby the Company has 

collaborated with the Faculty of Medicine 

Vaj i ra Hospital ,   Navamindradhiraj  

University to conduct studies and to  

establish one-stop-service Central laboratory 

for medical product standard testing which 

is the first in Thailand and Southeast Asia.  

The body of knowledge, expertise and 

experiences in research and development 

of medical devices and medical protective 

equipment as well as the medical and 

public health knowledge of Navamindradhiraj 

University were integrated with IRPC’s  

experiences in testing & analysis and  

development of polymer products so as 

to execute and provide analytical services, 

test and certify international medical  

product standards. The award ceremony 

was virtually held on July 21, 2022.
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 PTT Exploration and Production 

Public Company Limited (PTTEP) through 

its subsidiary, PTTEP Indonesia, received 

the 2022 Global CSR Excellence &  

Leadership Awards in the Concern of Health 

category from the 11th World CSR Congress, 

held in Mumbai, India. The company was 

awarded from the implementation of the 

Stunting Prevention Program for Better 

Generation in the East Nusa Tenggara area 

(NTT), Indonesia. It aims to raise standard 

of living and improve the community  

people’s quality of life.

 This project is a collaboration  

between PTTEP Indonesia, Office of the 

Secretariat of the Vice President of  

the Republic of Indonesia, NTT local  

governments, non-profits organization 

(Dompet Dhuafa), and communities in NTT. 

The program has been implemented since 

2020 along with rolling out to other areas 

in Indonesia.

PTTEP	wins	Global	 CSR	Awards	 “2022	Global	 CSR	
Excellence	&	Leadership	Awards”
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PTT	won	Asia	 Pacific	 Enterprise	Awards	 2022	 for	 
championing	the	sustainable	growth	of	the	organisation	
and	the	country	with	‘Future	Energy	and	Beyond’

 PTT Public Company Limited (PTT) 

recently received three Asia Pacific  

Enterprise Awards 2022 (APEA 2022).  

Mr. Auttapol Rerkpiboon, PTT’s president 

and chief executive officer, was honoured 

with the Master Entrepreneur Award for 

his outstanding leadership with great  

perseverance and tenacity to innovate the 

new vision and direction. Ms. Pannalin 

Mahawongtikul, PTT’s chief financial  

officer, was given the Inspirational Brand 

Award for the transformational brand that 

promotes goodness, wellness and  

sustainability. Mr. Suchart Ramarch,  

PTT’s senior executive vice president in the  

Organizational Potential Management and 

Good Governance, accepted the Corporate 

Exce l lence  Award  fo r  e f fec t i ve  

mobilisation and organisational capability. 

 The leading non-governmental  

organisation Enterprise Asia held the APEA 

Awards to connect all entrepreneurs across 

Asia in pursuit of a successful entrepreneurial 

ecosystem and greater innovation. This 

regional award honours PTT’s long-term 

commitment to treat all stakeholders 

equally, with the vision “Powering Life with 

Future Energy and Beyond”. 
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 RATCH Group Public Company  

Limited received a plaque of honor from 

private sector partners who supported the 

development of community forests from 

Dr. Yuthaphon Angkinan, the advisor to  

the Minister of Natural Resources and  

Environment on occasion of the National 

Community Forest Day 2022, on May 24, 

2022. 

 The  “Love  the  Fo res t  and  

Community” project was initiated by RATCH 

Group Public Company Limited, working in  

cooperation with the Royal Forest  

Department since 2008 up to date.  This 

project focuses on driving community  

participation in safeguarding, rehabilitating, 

and protecting the sustainably forests via 

“Community Forests” with the aim of  

creating a “sustainable forest and beneficial 

community”.  Since 2008 to 2021, the 

Company has supported community  

forests through the national contest for the 

best-practice community forest. There are 

1,395 community forests, including 1.28 

million raise of award-winning community 

forests, representing the CO
2 
capture of 

approximately 8 mil l ion tons CO
2
  

(an average of 6.3 tons per rai). In  

addition, the Company has supported and 

promoted the potential advancement of 

community forests across the country 

through various strengthening activities.

RATCH	Group	received	an	honorary	plaque	on	“National	
Community	Forest	Day”	under	a	collaboration	of	the	
“Love	the	Forest	and	Community”	project	over	a	decade
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Saint-Gobain	(Thailand)	won	Green	Team	Award	2022

 Gyproc plant (Laem Cha-Bang,  

Chonburi Province); the plant that  

produces gypsum board products under 

Gyproc brand which is one of business of 

Saint-Gobain (Thailand), had received the 

Green Team Award 2022 from Saint-Gobain 

Asia – Pacific Group (APAC) that organized 

“The Act Sustainably Program.” The  

objective is to promote ideas and  

innovations in sustainable development.

 Gyproc plant team submitted  

“Gypsum Mix Plus” project regarding  

investing in machinery for state enterprises 

to increase using leftover materials. And 

they had supported the machine and 

wasted screen to Chak Yai Chin Community, 

Chonburi Province. The wasted screen can 

be mixed with cement and other mixtures 

in proportion as the alternative raw  

materials in brick blocks for paving.
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 SCG’s building materials have  

certified the circular mark for environmental 

label in the “Circular Economy in Action” 

event, organized by Faculty of Environment, 

Kasetsart Univers i ty and Thai land  

Environment Institute together with other 

related organizations.  Krit Jindawanichsakul, 

Chief Operation Officer of SCG Roofing  

Co., Ltd. and Surachai Jindaprakai, Sustainable 

Development and Risk Management  

Manager of Siam Sanitary Ware Co., Ltd. 

have joined the event as SCG representatives. 

 Circular Mark is the label that  

ce r t i fied  p roduct s  des i gned and  

manufactured in an environmentally- 

friendly manner.  SCG’s building materials 

that  have cer t ified wi th  C i rcu la r  

Mark are One Piece Water Closet from 

Siam Sanitaryware Industry Co., Ltd., SCG 

Wood Plank from Siam Fibre Cement 

Group Co., Ltd., SCG Thermal Insulation 

for Home Appliance from Siam Fiberglass 

Co., Ltd., and SCG Concrete Tile Prestige 

X-Shield from SCG Roofing Co., Ltd.  The 

Circular Mark awarding to SCG reflects SCG’s  

dedication to operates it business under 

Sustainable Development framework  

and ESG (Environmental, Social and  

Governance) guidelines.

SCG’s	building	materials	have	certified	the	circular	
mark	for	environmental	label,	guaranteed	resource	
efficiency	and	eco-friendliness
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Thaioil	has	won	Thailand	Top	Company	Award	2022

 Recently, Mr. Thirayoot Limanond 

(Left) (Acting) Vice President Corporate 

Affairs, Thai Oil Public Company Limited, 

received Thailand Top Company Award 

2022 recognized as “Top Management 

Award”  f rom Professor Emeritus  

Dr. Kasem Wattanachai, Privy Councillor 

(right). The Top Management Award 

demonstrate Thaioi l’s remarkable  

performance in organization management 

with outstanding business performances. 

The Ceremony was held at Ballroom,  

Intercontinental Hotel, Bangkok, Thailand.

 Thailand Top Company Award is 

organized by Business Plus magazine,  

together with University of the Thai  

Chamber of Commerce. These awards are 

the symbolic of excellence and proud. 

They have been presented to the  

companies with outstanding performances 

in different management areas.
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