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Editor Talks

ขอกล่่าวต้้อนรัับสมาชิิกใหม่่ขององค์์กรธุุรกิิจ
เพื่่� อ การพัั ฒ นาอย่่ า งยั่่� ง ยืืน (TBCSD) จำนวน
2 องค์์กร ได้้แก่่ 1) การไฟฟ้้าส่่วนภููมิภิ าค (กฟภ.)
เป็็นรััฐวิิสาหกิิจสาขาพลัังงาน สัังกััดกระทรวง
มหาดไทยดำเนิินธุุรกิิจในการจััดหาและให้้บริิการ
พลัั ง งานไฟฟ้้ า รวมถึึ ง ธุุ ร กิิ จ ที่่� เ กี่่� ยว เนื่่� อ งทั้้� ง ใน
เชิิงการให้้บริกิ ารพลัังงานไฟฟ้้า และการให้้บริกิ าร
เพื่่�อสนัับสนุุนลููกค้้าของ กฟภ. พร้้อมทั้้�งตระหนััก
ถึึ ง ความสำคัั ญ ในการดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ ด้้ วยคว าม
ดร.วิิจารย์์ สิิมาฉายา
รัับผิิดชอบต่่อสัังคมสิ่่�งแวดล้้อม โดยรัับผิิดชอบ
เลขาธิิการองค์์กรธุุรกิิจเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
จำหน่่ายไฟฟ้้าในพื้้�นที่่� 74 จัังหวััดของประเทศไทย
ผู้้�อำนวยการสถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย
Dr. Wijarn Simachaya
ยกเว้้ น กรุุ ง เทพมหานคร นนทบุุ รีี และ
Secretary General, Thailand Business Council for
สมุุทรปราการ ซึ่่�งคิิดเป็็นร้้อยละ 99 ของพื้้�นที่่�
Sustainable Development
President of Thailand Environment Institute
ประเทศไทย หรืือประมาณ 510,000 ตาราง
กิิโลเมตร โดยมีีจำนวนผู้้�ใช้้ไฟฟ้้า 21,347,929 ราย
กฟภ. ตระหนัักถึึงความสำคััญของการเป็็นองค์์กรแห่่งความยั่่�งยืืน จึึงได้้มุ่่�งมั่่�นที่่�จะขัับเคลื่่�อน
องค์์กรให้้มีีความสมดุุล ทั้้�งในมิิติิเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับ
ประชาชนว่่าจะได้้รัับการบริิการที่่�เป็็นเลิิศ จึึงได้้นำแนวทางตามมาตรฐานสากลด้้านความรัับผิิดชอบต่่อ
สัังคม ISO 26000 และ เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
มาเป็็นปััจจััยนำเข้้าในการกำหนดแผนยุุทธศาสตร์์ กฟภ. ซึ่ง่� การเข้้าถึึงระบบไฟฟ้้าถืือเป็็นสาธารณููปโภค
ขั้้น� พื้้�นฐานของภาคประชาชนและภาคธุุรกิิจ ซึ่ง่� การจััดสรรระบบไฟฟ้้าให้้ทั่่วถึ
� งึ สามารถสนัับสนุุนให้้ภาค
ธุุรกิิจและภาคอุุตสาหกรรมทั้้�งในเมืืองและชนบทเกิิดความเจริิญเติิบโตทางเศรษฐกิิจ เพิ่่�มการจ้้างงาน
ลดความเหลื่่อ� มล้้ำด้้านรายได้้ และสามารถกระจายความเจริิญไปสู่่�ส่ว่ นภููมิภิ าคและชนบทได้้ นอกจากนี้้�
การจััดสรรระบบไฟฟ้้าได้้อย่่างทั่่�วถึึงสามารถสร้้างความเท่่าเทีียมกัันแก่่ประชาชน โดยเฉพาะประชาชน
ในพื้้�นที่่�ห่่างไกลให้้มีีชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�น
และ 2) บริิษััท ยููนิิลีีเวอร์์ ไทย เทรดดิ้้�ง จำกััด ยููนิิลีีเวอร์์เป็็นหนึ่่�งในซััพพลายเออร์์ชั้้�นนำ
ของโลกในด้้านผลิิตภััณฑ์์ความงามและการดููแลส่่วนบุุคคล ผลิิตภััณฑ์์ในครััวเรืือน รวมถึึงอาหารและ
เครื่่�องดื่่�ม โดยมีียอดขายในกว่่า 190 ประเทศและเข้้าถึึงผู้้�บริิโภค 3.4 พัันล้้านคนต่่อวััน โดยมีีแบรนด์์
มากกว่่า 400 แบรนด์์ซึ่่�งเป็็นที่่�นิิยมไปทั่่�วโลก เช่่น บรีีส, โอโม, ซัันไลต์์, คอมฟอร์์ท, ซัันซิิล, โดฟ, เคลีียร์์,
เทรซาเม่่, วาสลีีน, ลัักส์์, ซิิตร้้า, พอนด์์ส, โคลสอััพ, แอ็็กซ์์, เรโซน่่า, คนอร์์, ไอศกรีีมวอลล์์ และ
แบรนด์์อื่่�นๆ เช่่น ไลฟ์์บอย, เลิิฟ บิิวตี้้� แอนด์์ แพลนเน็็ต, เซเว่่นท์์เจนเนอเรชั่่�น, เฮลล์์แมนน์์ และเซิิร์์ฟ
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ยููนิิลีีเวอร์์ ประเทศไทยได้้ฉลองครบ 89 ปีี
ในปีี 2564 และตลอดระยะเวลาที่่� ผ่่ า นมา
ยููนิลีิ เี วอร์์มีเี ป้้าหมายที่่�จะทำให้้การมีีวิถีิ ชีี วิี ติ ที่่�ยั่่ง� ยืืน
เป็็นเรื่่�องธรรมดาสามััญ และมุ่่�งเน้้นการส่่งเสริิม
การมีีชีวิี ติ สุุขภาวะ สุุขภาพ สัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม
ที่่�ดีี ยููนิิลีีเวอร์์ได้้เติิบโตขึ้้�นอย่่างมั่่�นคง จนในวัันนี้้�
ยููนิิลีีเวอร์์ได้้กลายเป็็นบริิษััทผู้้�ผลิิตสิินค้้าอุุปโภค
• ในปีี 2564 เราได้้ ล ดการปล่่ อ ยก๊๊ า ซ บริิโภคอัันดัับหนึ่่�งของเมืืองไทย
วารสาร Green Society ฉบัับนี้้� จะเป็็น
เรืือนกระจกในขอบเขตที่่� 1 และ 2 ลงได้้ถึึง 64%
(ตั้้�งแต่่ปีี 2558) และเป้้าหมายของเราคืือไม่่มีี สื่่อ� กลางนำเสนอเนื้้�อหาสาระและองค์์ความรู้้�ที่่เ� ป็็น
การปล่่อย GHG ในการดำเนิินงานภายในปีี 2573 ประโยชน์์ต่่อสมาชิิก TBCSD เกี่่�ยวกัับประเด็็น
• เราบรรลุุเป้้าหมายไม่่มีีการฝัังกลบของ สำคััญ ได้้แก่่ WBCSD บทความด้้านการพััฒนา
ขยะที่่� ไ ม่่ เ ป็็ น อัั น ตรายในเครืือข่่ า ยโรงงาน อย่่างยั่่�งยืืนขององค์์กรสมาชิิก 5 องค์์กร ได้้แก่่
ทั่่� ว โลกของเราตั้้� ง แต่่ สิ้้�น ปีี 2557 และยััง คงทำ 1) บริิษััท อายิิโนะโมะโต๊๊ะ (ประเทศไทย) จำกััด
2) บริิษััท โกลบอลกรีีนเคมิิคอล จำกััด (มหาชน)
อย่่างต่่อเนื่่�องมาจนถึึงปััจจุุบััน
3) บริิษััท ปตท.สำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำกััด
• เรายัังประสบความสำเร็็จในการผลิิต
(มหาชน) 4) บริิษัทั ไทยออยล์์ จำกััด (มหาชน) และ
ไฟฟ้้าจากพลัังงานหมุุนเวีียนทั้้�งหมด 86% ทั่่�วโลก
5) บริิษััท ยููนิิลีีเวอร์์ ไทย เทรดดิ้้�ง จํํากััด รวมถึึง
• ในปีี 2564, มากกว่่า 53% ของบรรจุุ กิิ จ กรรมของ TBCSD และฉลากสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
ภััณฑ์์พลาสติิกของเราสามารถนำกลัับมาใช้้ใหม่่ได้้ (ฉลากเขีียว) รวมถึึงข่่าวสารของสมาชิิก TBCSD
รีีไซเคิิลได้้ หรืือย่่อยสลายได้้ เราเป็็นบริิษััทแรก (เดืือนพฤษภาคม – สิิงหาคม 2565) เป็็นต้้น
ในอุุ ต สาหกรรมของเราที่่� มุ่่� งมั่่� น ที่่� จ ะสร้้ า ง
และขอขอบคุุ ณ สมาชิิ ก TBCSD ที่่� ร่่ ว ม
ความมั่่�นใจว่่าบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก 100% ของเรา
ผนึึกกำลัังเดิินหน้้าโครงการและกิิจกรรมต่่าง ๆ
สามารถนำกลัับมาใช้้ใหม่่ รีีไซเคิิล หรืือย่่อยสลาย
ของ TBCSD อย่่ า งเข้้ ม แข็็ ง ตลอดระยะเวลา
ได้้ภายในปีี 2568
ที่่� ผ่่ า นมา และขอถืือโอกาสนี้้� เ ชิิ ญ ชวนองค์์ ก ร
• ในปีี 2564 เราใช้้เงิินไป 445 ล้้านยููโรกัับ ธุุ ร กิิ จ ไทยที่่� ส นใจเข้้ า ร่่ ว มเป็็ น สมาชิิ ก TBCSD
ซัั พพลายเออร์์ ที่่� ห ลากหลาย ซึ่่�งเป็็น ปีีแ รกของ เพื่่�อช่่วยกัันผลัักดัันให้้การพััฒนาเศรษฐกิิจควบคู่่�
เป้้ า หมายอัั น ทะเยอทะยานของเราที่่� จ ะใช้้ จ่่ าย ไปกัั บ การดูู แ ลสัั ง คมและสิ่่� ง แวดล้้ อ มของ
2 พัันล้้านยููโรต่่อปีีภายในปีี 2568
ประเทศไทย สู่่�การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนต่่อไป
• ในปีี 2564 แบรนด์์ ข องเราช่่ วยส่่ ง
เสริิมสุุขภาพ ความมั่่�นใจ ความเป็็นอยู่่�ของผู้้�คน
และเพิ่่�มความเท่่าเทีียม เกืือบ 700 ล้้านคนทั่่�วโลก
วิิสัยั ทััศน์ข์ องเรา คืือ การเป็็นผู้น้� ำระดัับโลก
ในธุุรกิิจที่่�ยั่่ง� ยืืน โดยมุ่่�งมั่่�นที่่�จะ 1) ปรัับปรุุงสุุขภาพ
ของโลกให้้ดีีขึ้้�น 2) ส่่งเสริิมสุุขภาพ ความมั่่�นใจ
และความเป็็นอยู่่�ของผู้้�คน และ 3) สนัับสนุุนให้้โลก
มีี คว ามยุุ ติิ ธ รรมและยอมรัั บคว ามแตกต่่ า งทาง
สัังคมมากขึ้้น� โดยมีีตัวั อย่่างการดำเนิินงานด้้านการ
พััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ดัังนี้้�
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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 Interior, 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 covering 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.
Green Society by TBCSD
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• We have also achieved 86% such as 1) Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd.
2) Global Green Chemicals Public
renewable total electricity globally.
• In 2021, 53% of our plastic Company Limited 3) PTT Exploration and
packaging was reusable, recyclable or Production Public Company Limited
compostable, in practice and at scale 4) Thai Oil Public Company Limited and
(i.e. actual recyclability). We were the first 5) Unilever Thai Trading Limited and TBCSD
company in our industry to commit to activities and Eco-Labeling (Green Label)
ensuring that 100% of our plastic packaging including TBCSD member’s news
is reusable, recyclable or compostable by (May - August 2022).
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
6

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.

WBCSD Update
เรีียบเรีียงโดย: ดร.อรทััย พงศ์์รัักธรรม

’s Initiative

and Program to Transform the World
ประชาคมโลก (Global Community) ต่่างก็็มีีความตระหนัักถึึงปััญหาเร่่งด่่วนด้้านการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืนและปััญหาด้้านสิ่่�งแวดล้้อม และเนื่่�องจากความจำเป็็นเร่่งด่่วนในการจััดการกัับปััญหาที่่�เป็็น
ความท้้าทายเหล่่านี้้� ผู้้�คนจากทุุกประเทศ ทุุกภาคส่่วน และทุุกระดัับทั่่ว� โลกได้้แสดงเจตจำนงที่่�จะแก้้ปัญ
ั หา
ร่่วมกัันอย่่างจริิงจััง พร้้อมทั้้�งยกระดัับความร่่วมมืือในการขัับเคลื่่อ� นการดำเนิินงานร่่วมกัันเพื่่อ� ค้้นหาแนวทาง
การแก้้ไขปััญหาที่่�มีปี ระสิิทธิภิ าพและแนวทางสำหรัับการขัับเคลื่่อ� นสู่่�เป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืนใน
ทศวรรษนี้้� โดยเฉพาะในส่่วนของภาคธุุรกิิจ สภาธุุรกิิจโลกเพื่่อ� การพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน (World Business
Council on Sustainable Development: WBCSD) ยัังคงเดิินหน้้าสนัับสนุุนและส่่งเสริิมองค์์กรสมาชิิก
WBCSD และองค์์กรพัันธมิิตรทั่่�วโลกในการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจสู่่�ความยั่่�งยืืนและเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
มากขึ้้น� เพื่่อ� บรรลุุเป้้าหมายการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิเิ ป็็นศููนย์์ (Net Zero) เป้้าหมายการเปลี่่ย� นแปลง
ที่่�เป็็นเชิิงบวกกัับธรรมชาติิ (Nature Positive) และการมุ่่�งสู่่�โลกที่่�มีคว
ี ามเท่่าเทีียมกัันมากขึ้้น� WBCSD
ได้้กำหนดวิิสัยั ทััศน์์ 2050 (Vision 2050) และกำหนดกรอบแนวทางที่่�สร้้างสรรค์์ในการเปลี่่ย� นผ่่านไปสู่่�โลก
ที่่�ยั่่ง� ยืืนและน่่าอยู่่�สำหรัับทุกุ คน ปััจจุุบันั WBCSD มีีการขัับเคลื่่อ� นใน 3 ประเด็็นหลััก และ 6 แนวทางสำคััญ
โดยดำเนิินงานผ่่านโครงการต่่าง ๆ กว่่า 20 โครงการ
ความจำเป็็นเร่่งด่่วน: WBCSD มีีการขัับเคลื่่อ� นการดำเนิินงานที่่�มีคว
ี ามจำเป็็นเร่่งด่่วนตามแผนปฏิิบัติั ิ
การหลััก 3 ประการ ทั้้�งในด้้านภููมิอิ ากาศ (Climate Action) ด้้านความเสมอภาค (Equity Action) และ
ด้้านทรััพยากรธรรมชาติิ (Nature Action) ดัังแสดงในภาพที่่� 1

ภาพที่่� 1: แผนปฏิิบัติั กิ ารหลััก 3 ประการ ภายใต้้ข้อ้ กำหนดของ WBCSD
Green Society by TBCSD
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ปฏิิบัติั กิ ารด้้านสภาพภููมิอิ ากาศ (Climate Action): WBCSD สนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้องค์์กรสมาชิิกฯ
มีีการปรัับเปลี่่ย� นรููปแบบการดำเนิินธุุรกิิจ (Business Transformation) และการดำเนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ
ตลอดห่่วงโซ่่คุณค่
ุ า่ (Value Chain) เพื่่อ� บรรลุุเป้้าหมายการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิเิ ป็็นศููนย์์ หรืือ
Net Zero ภายในปีี 2593 (ค.ศ.2050) และพยายามรัักษาอุุณหภููมิิเฉลี่่�ยผิิวโลกไม่่ให้้เพิ่่�มมากไปกว่่า
1.5 องศาเซลเซีียส เมื่่อ� เทีียบกับั ระดัับก่อ่ นยุุคอุตุ สาหกรรม ทั้้�งนี้้� โครงการสำคััญภายใต้้ปฏิิบัติั กิ ารด้้าน
สภาพภููมิอิ ากาศ หรืือ Climate Action ของ WBCSD ได้้แก่่ โครงการลดการปล่่อยคาร์์บอนไดออกไซด์์
ด้้วยสิ่่�งแวดล้้อมสร้้างสรรค์์ (Built Environment Decarbonization), โครงการลดการปล่่อย
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์จากการเดิินทางสััญจร (Mobility Decarbonization) และโครงการ SOS 1.5
ดัังแสดงในภาพที่่� 2

ภาพที่่� 2: โครงการสำคััญภายใต้้ปฏิิบัติั กิ ารด้้านสภาพภููมิอิ ากาศ (Climate Action)
ปฏิิ บัั ติิ ก ารด้้ า นความเสมอภาค (Equity Action): WBCSD ตระหนัั ก ถึึ ง ความสำคัั ญ ของ
ความไม่่เท่่าเทีียมกัันในสัังคม จึึงได้้ผสานความร่่วมมืือกัับผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียทุกุ กลุ่่�มในการจััดการกัับปัญ
ั หาที่่�เป็็น
ความท้้าทายระดัับโลกดัังกล่่าว โดย WBCSD ได้้ร่ว่ มขัับเคลื่่อ� นการดำเนิินงานเพื่่อ� สร้้างความเสมอภาคทาง
สัังคม ผ่่านโครงการ Global Agribusiness Action on Equitable Livelihoods ซึ่่ง� ครอบคลุุมการดำเนิิน
งานใน 3 ประเด็็นสำคััญ ได้้แก่่ การเคารพและส่่งเสริิมสิิทธิมิ นุุษยชน (Respect and Promote Human
Right) สนัับสนุุนและส่่งเสริิมการเข้้าถึึงนวััตกรรมและเทคโนโลยีี (Promote Inclusive Innovation and
Technology) และปรัับปรุุง/พััฒนาช่่องทางการจััดจำหน่่ายสิินค้้าหรืือการเข้้าถึึงตลาดของผู้้�ค้า้ (Improve
Access to Markets) ดัังแสดงในภาพที่่� 3
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ภาพที่่� 3: 3 ประเด็็นสำคััญที่่�มีกี ารดำเนิินการ
ภายใต้้โครงการ “Global Agribusiness Action on Equitable Livelihoods”

ปฏิิบัติั กิ ารด้้านทรััพยากรธรรมชาติิ (Nature Action): WBCSD มุ่่�งเน้้นการขัับเคลื่่อ� นการปฏิิบัติั กิ าร
ด้้านทรััพยากรธรรมชาติิ ตามแนวทางของ Science-based Targets (SBT) ซึ่่ง� SBT เป็็นแนวทางปฏิิบัติั ที่่ิ �
ดีีสำหรัับให้้ภาคธุุรกิิจนำไปปรัับใช้้ในการกำหนดเป้้าหมายการลดก๊๊าซเรืือนกระจกขององค์์กรที่่�สอดคล้้อง
กัับเป้้าหมายของข้้อตกลงปารีีสบนพื้้�นฐานทาง Climate Science อัันจะส่่งผลกระทบเชิิงบวกต่่อธรรมชาติิ
มากที่่�สุดุ (Nature positive) รวมทั้้�ง ยัังเป็็นการเสริิมสร้้างความเชื่่อ� มั่่�นและสร้้างภาพลัักษณ์์ที่่ดี� ใี นสายตา
ขององค์์กรสมาชิิก WBCSD และพัันธมิิตรทุุกภาคส่่วน โดยโครงการหลัักที่่�สำคััญภายใต้้ Nature Action
ได้้แก่่ กลุ่่�มโซลููชั่่น� ด้้านป่่าไม้้ (Forest Solution Group) การแก้้ไขปััญหาการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ
โดยอาศััยกลไกทางธรรมชาติิ (Natural Climate Solutions) การเปลี่่ย� นแปลงที่่�เป็็นเชิิงบวกกัับธรรมชาติิ
(Nature Positive) พัันธมิิตรทางธุุรกิิจข้้ามภาคส่่วนระหว่่างประเทศ ที่่�มุ่่�งเน้้นการดำเนิินการด้้าน
ความหลากหลายทางชีีวภาพ (One Planet Business for Biodiversity: OP2B) และการขยายพื้้�นที่่�
เพาะปลููกพืืชจากการเกษตรเชิิงบวก (Scaling Positive Agriculture) ดัังแสดงในภาพที่่� 4

ภาพที่่� 4: โครงการที่่�มีคว
ี ามสำคััญภายใต้้ WBCSD’s Natural Action

Green Society by TBCSD
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แนวทางการดำเนิินงาน: WBCSD มีีกรอบแนวทางการดำเนิินงาน 6 หััวข้อ้ สำคััญ ได้้แก่่ สิ่่ง� แวดล้้อม
สรรค์์สร้้าง (Building Environment) พลัังงาน (Energy) อาหารและการเกษตร (Food & Agriculture)
สุุขภาพและสุุขภาวะ (Health & Wellbeing) ผลิิตภััณฑ์์และวััสดุุ/วััตถุุดิบิ (Products & Materials) และ
การขนส่่งและการเดิินทางสััญจร (Transport & Mobility) ดัังแสดงในภาพที่่� 5

ภาพที่่� 5: แนวทางการดำเนิินงานหลัักที่่�สำคััญของ WBCSD
นอกเหนืือจากการจััดการกัับความท้้าทายที่่�เป็็นวาระเร่่งด่่วนระดัับโลกผ่่านการผลัักดัันการดำเนิินงาน
ที่่�เป็็นรููปธรรมระหว่่างองค์์กรสมาชิิก WBCSD เองแล้้ว นอกจากนี้้� WBCSD ยัังได้้ขับั เคลื่่อ� นการดำเนิินงาน
ร่่วมกัันกัับองค์์กรเครืือข่่ายทั่่�วโลก (Global Networks) รวมทั้้�งองค์์กรธุุรกิิจเพื่่อ� การพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน
(TBCSD) ของประเทศไทย ผ่่านการประชุุมออนไลน์์อย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่อ� รัับทราบความก้้าวหน้้าของ WBCSD
ในการขัับเคลื่่อ� นเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน อีีกทั้้�งยัังได้้ร่ว่ มมืือกัันจััดทำข้้อเสนอเพื่่อ� ใช้้ในการขัับเคลื่่อ� น
การพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืนในระดัับท้อ้ งถิ่่น� ระดัับภูมิู ภิ าคและระดัับโลกอีีกด้้วย
ในเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2565 ซีีอีโี อขององค์์กรสมาชิิก WBCSD และผู้น้� ำทางธุุรกิิจที่่�ยั่่ง� ยืืนจะมารวมตััว
กัันที่่�กรุุงโตเกีียว ประเทศญี่่�ปุ่่�น เพื่่อ� เข้้าร่่วมการประชุุม WBCSD Council Meeting 2022 เพื่่อ� ร่่วม
แบ่่งปัันประสบการณ์์และหารืือแนวทางในการจััดการกัับปัญ
ั หาที่่�มีคว
ี ามท้้าทายต่่อการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน โดย
เฉพาะวิิกฤตสภาพภููมิอิ ากาศ (Climate Crisis) การสููญเสีียทรัพย
ั ากรธรรมชาติิ (Natural Resource Loss)
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และความไม่่เท่่าเทีียมกััน (Inequality) ซึ่่ง� การประชุุมครั้้�งนี้้�ถืือเป็็นเวทีีการทำงานร่่วมกััน เพื่่อ� วิิเคราะห์์
สถานการณ์์ปััญหาต่่าง ๆ อย่่างสร้้างสรรค์์ และยัังเป็็นการเสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งขององค์์กรธุุรกิิจใน
การระดมความร่่วมมืือเพื่่อ� จััดการกัับปัญ
ั หาท้้าทายเร่่งด่่วน รวมทั้้�ง เป็็นการค้้นพบโอกาส (Identifying the
Opportunity) และการเตรีียมความพร้้อมสำหรัับธุุรกิิจในการรัับมืือกัับเหตุุการณ์์ “การหยุุดชะงััก”
(Disruption) หรืือการเปลี่่�ยนแปลงของภาวะแวดล้้อมทางธุุรกิิจอย่่างรุุนแรงและรวดเร็็วในอััตรา
ที่่�ไม่่เคยเกิิดขึ้้น� มาก่่อนอีีกด้้วย สำหรัับผู้้�ที่่ส� นใจสามารถเข้้าชมรายละเอีียดการประชุุม WBCSD Council
Meeting Tokyo 2022 ได้้ที่่� WBCSD Council Meeting Tokyo 2022 - World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD)

ที่่�มา:
1. Our approach - World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). เว็็บไซต์์: https://www.wbcsd.
org/Overview/Our-approach (สืืบค้้นเมื่่�อ 2 กัันยายน 2565)
2. Climate Action - World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). เว็็บไซต์์: https://www.
wbcsd.org/Imperatives/Climate-Action (สืืบค้้นเมื่่�อ 2 กัันยายน 2565)
3. Global Agribusiness Action on Equitable Livelihoods - World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD). เว็็บไซต์์: https://www.wbcsd.org/Programs/Food-and-Nature/Food-Land-Use/Global-Agribusiness-Acttion-on-Equitable-Livelihoods (สืืบค้้นเมื่่�อ 2 กัันยายน 2565)
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Energy&Climate Solution
เรีียบเรีียงโดย บริิษััท อายิิโนะโมะโต๊๊ะ (ประเทศไทย) จำำ�กััด

“กลุ่่ม
� บริิษัท
ั อายิิโนะโมะโต๊๊ะ”
� นแปลงภููมิอ
ร่่วมตอบสนองต่่อการเปลี่่ย
ิ ากาศโลก

เร่่งลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก

เพื่�่ อก้้าวสู่่�ความเป็็นกลางทางคาร์์บอน

กลุ่่�มบริิษัทั อายิิโนะโมะโต๊๊ะ (กลุ่่�มบริิษัทั ฯ) เป็็นผู้้�ผลิิตผลิิตภััณฑ์์อาหารและผลิิตภััณฑ์์
จากกรดอะมิิโนระดัับโลก ซึ่่�งมีีส่่วนช่่วยในการแก้้ปััญหาด้้านอาหาร สุุขภาพ และ
โภชนาการของประชากรโลก กลุ่่�มบริิษัทั ฯ ให้้ความสำคััญอย่่างยิ่่ง� ต่่อการลดผลกระทบต่่อ
สิ่่ง� แวดล้้อมอย่่างยั่่ง� ยืืนควบคู่่�ไปกัับการอนุุรักั ษ์์ทรัพย
ั ากรธรรมชาติิ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� การ
ร่่วมตอบสนองต่่อการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ ซึ่ง่� เป็็น
วิิกฤตที่่�มวลมนุุษยชาติิกำลัังเผชิิญอยู่่�และนัับวัันจะยิ่่�งทวีี
ความรุุนแรงมากยิ่่ง� ขึ้้น� ทั้้�งระดัับน้้ำทะเล และสภาพอากาศ
แบบสุุดโต่่ง ดัังนั้้�น ในเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2565 กลุ่่�มบริิษััท
อายิิโนะโมะโต๊๊ะ ได้้กำหนดพัันธกิิจและเป้้าหมายใหม่่ในการ
มุ่่�งสู่่�ความเป็็นกลางทางคาร์์บอน (Carbon Neutrality โดย
มีีความพยายามที่่�จะบรรลุุการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกให้้
เป็็ น ศูู น ย์์ ภ ายในปีี พ.ศ. 2593 ซึ่่� ง สอดคล้้ อ งกัั บที่่�
ประเทศไทย ได้้ประกาศเจตนารมย์์ ในการประชุุม COP26
ที่่�จะบรรลุุเป้้าหมายความเป็็นกลางทางคาร์์บอน ภายในปีี
พ.ศ. 2593 และเป้้าหมายการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิ
เป็็นศููนย์์ได้้ในปีี พ.ศ. 2608
สำหรัับในประเทศไทย บริิษััท อายิิโนะโมะโต๊๊ะ
(ประเทศไทย) จำกััด ได้้สนองตอบต่่อนโยบายของกลุ่่�ม
บริิษัทั อายิิโนะโมะโต๊๊ะ ในการมุ่่�งมั่่�นทำงานเพื่่อ� ส่่งเสริิมความยั่่ง� ยืืนของโลก ภายใต้้แนวคิิด
12

“เทคโนโลยีีสีีเขีียวเพื่่�อโลกที่่�ดีีขึ้้�น” ที่่�ใช้้เป็็นกรอบการทำงานเพื่่�อขัับเคลื่่�อนผ่่านกิิจกรรมทางธุุรกิิจ
ทั้้�งหมด กลุ่่�มบริิษััทอายิิโนะโมะโต๊๊ะ ได้้ตั้้�งเป้้าที่่�จะบรรลุุวิิสััยทััศน์์สำหรัับปีี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573)
ในการเป็็น “กลุ่่�มบริิษัทั ผู้้�ส่ง่ มอบแนวทางการแก้้ปัญ
ั หาและนวััตกรรมที่่�เกี่่ยวกั
� บั อาหารและสุุขภาพ”
โดยมุ่่�งเน้้นการบริิหารจััดการทรััพยากรและการทำงานเพื่่�อลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ตลอดจนร่่วม
ฟื้้�นฟููสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อร่่วมส่่งเสริิมความยั่่�งยืืนของโลกอัันเป็็นส่่วนหนึ่่�งของนโยบาย “การสร้้างคุุณค่่า
ร่่วมกัับสัังคมของอายิิโนะโมะโต๊๊ะ” (The Ajinomoto Group Creating Shared Value: ASV)
ที่่�เรายึึดมั่่�นเสมอมา
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จากการที่่�กลุ่่�มบริิษัทั อายิิโนะโมะโต๊๊ะ ตั้้ง� เป้้าที่่�จะบรรลุุวิสัิ ยั ทััศน์ส์ ำหรัับปีี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573)
ในการลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสร้้างความยั่่�งยืืนของโลก ด้้วยการลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
จากการดำเนิินธุุรกิิจลงให้้ได้้ 50% เทีียบกัับปีีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่่�อร่่วมตอบสนองต่่อการ
เปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ ด้้วยความมุ่่�งมั่่น� และเจตนารมณ์์ที่่ชั� ดั เจนในการดำเนิินธุุรกิิจเชิิงรุุกในการ
ลดก๊๊าซเรืือนกระจก โดยที่่�ในช่่วงปีี พ.ศ. 2562 - 2564 บริิษััท อายิิโนะโมะโต๊๊ะ (ประเทศไทย) จำกััด
สามารถลดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ได้้ถึึง 267,000 ตััน เมื่่�อเทีียบกัับปีี พ.ศ. 2561 โดย
ขัับเคลื่่�อนผ่่าน 2 แนวทาง ดัังนี้้�
1.) การจัั ด การภายใต้้ ก ารดำเนิิ น การของ บริิ ษัั ท อายิิ โ นโมะโต๊๊ ะ (ประเทศไทย) จำกัั ด
(การปล่่อย CO2 ในขอบเขต-1 (Scope1)) ทั้้�งการบริิหารจััดการด้้านพลัังงานและลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือน
กระจกที่่�เกิิดขึ้้�นจากกระบวนการผลิิต ผ่่านกิิจกรรมต่่าง ๆ เช่่น การประหยััดพลัังงานและส่่งเสริิมการใช้้
พลัังงานให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด โดยจััดทำโครงการต่่าง ๆ เช่่น การปรัับเปลี่่�ยนกระบวนการผลิิตให้้ใช้้
พลัังงานน้้อยลง การใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ (ไม่่ปล่่อยทิ้้�ง/สููญเสีียพลัังงานโดยเปล่่าประโยชน์์)
การปรัับเปลี่่�ยนอุุปกรณ์์ไฟฟ้้าหรืือพััฒนานวััตกรรมเพื่่�อปรัับปรุุงสมรรถนะของเครื่่�องจัักรให้้ใช้้พลัังงาน
น้้อยลง นอกจากนั้้�น ยัังมีีการใช้้พลัังงานทางเลืือกและพลัังงานหมุุนเวีียนในกระบวนการผลิิต เช่่น
การใช้้เทคโนโลยีีหม้้อไอน้้ำพลัังงานชีีวมวล โรงไฟฟ้้าผลิิตพลัังงานร่่วมจากพลัังงานชีีวมวล และการใช้้
พลัังงานจากแสงอาทิิตย์์ แทนการใช้้เชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล เพื่่�อช่่วยลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกได้้ โดยที่่�
ในปีี พ.ศ. 2564 ได้้ดำเนิินการก่่อสร้้าง โครงการโรงไฟฟ้้าผลิิตพลัังงานร่่วมจากพลัังงานชีีวมวล
(Bio mass Co-generation Project) ด้้วยกำลัังขนาด 9.8 MWh ณ โรงงานอายิิโนะโมะโต๊๊ะกำแพงเพชร
และโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ ขนาด 725 kWp ณ โรงงานอายิิโนะโมะโต๊๊ะสระบุุรีี
โครงการโรงไฟฟ้้าผลิิตพลัังงาน
ร่่ ว มจากพลัั ง งาน ชีี ว มวล
(Bio mass co-generation)
ขนาด 9.8 MWh ณ โรงงาน
กำแพงเพชร จะเริ่่�มใช้้งานใน
เดืือนสิิ ง หาคม พ.ศ. 2565
ซึ่่�งช่่วยลดการปล่่อย ก๊๊าซ CO2
ได้้ถึงึ 50,000 ตััน/ปีี
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โครงการโรงไฟฟ้้ า พลัั ง งาน
แสงอาทิิตย์์ ขนาด 725 kWp
ณ โรงงานสระบุุรีี เริ่่ม� ดำเนิินการ
ตั้้� ง แต่่ เ ดืือนกุุ ม ภาพัั น ธ์์ พ.ศ.
2565 ซึ่่�งช่่วยลดการปล่่อยก๊๊าซ
CO2 ได้้ถึึง 590 ตััน/ปีี

2.) การจััดการเพื่่�อลดการปล่่อย CO2 ทางอ้้อมจากการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าจากภายนอก (การปล่่อย
CO2 ในขอบเขต-2 (Scope2)) โดยบริิษััท อายิิโนะโมะโต๊๊ะ (ประเทศไทย) จำกััด ได้้ร่่วมกัับการไฟฟ้้าฝ่่าย
ผลิิตแห่่งประเทศไทย (กฟผ.) เดิินหน้้าลงนามสััญญาซื้้�อสิิทธิิการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน 160,000 RECs
เพื่่�อลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกของประเทศโดยเริ่่�มจากปีี พ.ศ. 2564 และปีีถััด ๆ ไป

นอกจากนั้้�น ยัังได้้ร่่วมมืือกัับบริิษััทเอกชนในการทำำ�สััญญาซื้้�อสิิทธิิการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน
จำำ�นวน 145,000 RECs เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายการใช้้ไฟฟ้้าจากพลัังงานหมุุนเวีียน 100% ที่่�ซื้้�อจากผู้้�ผลิิต
(scope 2) โดยเริ่่�มจากปีี พ.ศ. 2564 และปีีถััด ๆ ไป
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กลุ่่�มบริิษัทั อายิิโนะโมะโต๊๊ะในประเทศไทย มีีความมุ่่�งมั่่ง� ในการลดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
อย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยที่่�ในปีี พ.ศ. 2564 เราประสบความสำเร็็จในการลดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
ลงได้้ถึึง 65 % เมื่่�อเทีียบกัับปีี พ.ศ. 2561 และเรากำลัังดำเนิินการในการปรัับเปลี่่�ยนเชื้้�อเพลิิงของ
โรงไฟฟ้้าผลิิตพลัังงานร่่วม จากที่่�ปััจจุุบัันใช้้เชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล มาเป็็นเชื้้�อเพลิิงชีีวมวลเพื่่�อลดการปล่่อย
ก๊๊ า ซคาร์์ บ อนไดออกไซด์์ ซึ่่� ง คาดว่่ า จะแล้้ ว เสร็็ จ ภายในปีี พศ. 2565 ซึ่่� ง จะทำให้้ ล ดการปล่่ อ ย
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ ในปีี พ.ศ. 2566 ได้้ถึึง 93 % เมื่่�อเทีียบกัับปีี พ.ศ. 2561
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Energy&Climate Solution
เรีียบเรีียงโดย บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

ปตท.สผ. มุ่่�งมั่่�นไปสู่่�การลด

การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์
ปตท.สผ. มุ่่�งมั่่� น ที่่� จ ะ
สร้้างคุุณค่่าร่่วมในระยะยาว
ให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียผ่่านการ
ดำเนิิ น งานด้้ า นการสำรวจ
และผลิิตปิิโตรเลีียมอย่่างมีี
ความรัับผิิดชอบ เพื่่�อสร้้าง
ความมั่่� น คงด้้ า นพลัั ง งาน
ผ่่านการขยายการเติิบโตทาง
ธุุ ร กิิ จ อย่่ า งต่่ อ เนื่่�อ ง พร้้ อ ม
ผลตอบแทนที่่� แ ข่่ ง ขัั น ได้้
ตาม “กรอบแนวคิิดด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน” ขององค์์กร ซึ่่�งประกอบด้้วย 3 องค์์ประกอบสำคััญ
คืือ การมุ่่�งสู่่�องค์์กรแห่่งความเป็็นเลิิศ (High Performance Organization - HPO) การกำกัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี การบริิหารความเสี่่�ยง และการกำกัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ (Governance, Risk
Management and Compliance - GRC) และการสร้้างคุุณค่่าอย่่างยั่่�งยืืน (Sustainable Value
Creation - SVC) ปตท.สผ. เชื่่�อมั่่�นว่่าหากเรามีีการดำเนิินงานที่่�ดีีบนรากฐานที่่�แข็็งแกร่่ง และคำนึึง
ถึึงประโยชน์์ร่่วมกัันของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียแล้้ว บริิษััทฯ จะสามารถส่่งมอบคุุณค่่าอย่่างยั่่�งยืืนให้้แก่่สัังคม
โดยรวมได้้ (From We to World) และนำพาองค์์กรไปสู่่�การเป็็น “Energy Partner of Choice”
ตามวิิสัยั ทััศน์ที่่์ ตั้้� ง� ไว้้ในที่่�สุดุ
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ด้้วยเจตนารมณ์์และความมุ่่�งมั่่น� ดัังกล่่าว ปตท.สผ. จึึงร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก
และแก้้ปัญ
ั หาภาวะโลกร้้อน สอดคล้้องกัับทิศท
ิ างของโลกในการรัับมืือกัับการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ
ั ญาสหประชาชาติิ
รวมถึึง เป้้าหมายของประเทศไทยที่่�ประกาศเจตนารมณ์์ในการประชุุมรััฐภาคีีกรอบอนุุสัญ
ว่่าด้้วยการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ (COP26) ณ เมืืองกลาสโกว์์ เกี่่ยวกั
� บั การบรรลุุความเป็็นกลาง
ทางคาร์์บอน (Carbon Neutrality) ในปีี พ.ศ. 2593 และการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์
(Net Zero Greenhouse Gas Emissions) ในปีี พ.ศ. 2608

ปตท.สผ. ได้้วางแนวทางการดำเนิินงานเพื่่�อลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกผ่่านแนวคิิด EP Net
Zero 2050 โดยตั้้�งเป้้าหมายการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์ ภายในปีี พ.ศ. 2593
(Net Zero Greenhouse Gas Emissions by 2050) ครอบคลุุม Scope 1 การปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกทางตรง และ Scope 2 การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางอ้้อมจากการใช้้พลัังงาน ในธุุรกิิจ
สำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม ซึ่่�ง ปตท.สผ. เป็็นผู้้�ดำเนิินการ (Operational Control) และยัังได้้กำหนด
เป้้าหมายเพื่่อ� ลดปริิมาณความเข้้ม (Intensity) การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกลงให้้ได้้ไม่่น้อ้ ยกว่่าร้้อยละ 30
ภายในปีี พ.ศ. 2573 และร้้อยละ 50 ภายในปีี พ.ศ. 2583 จากปีีฐาน พ.ศ. 2563 เพื่่�อนำไปสู่่�การปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์ ให้้ได้้ตามเป้้าหมายในปีี พ.ศ. 2593 ดัังกล่่าว โดยที่่�ผ่่านมานั้้�น ปตท.สผ.
ได้้ตั้้ง� เป้้าหมายลดความเข้้มของการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกลงไม่่น้อ้ ยกว่่าร้้อยละ 25 ภายในปีี พ.ศ. 2573
จากปีีฐาน พ.ศ. 2555 ซึ่่�งบรรลุุเป้้าหมายดัังกล่่าวแล้้วในไตรมาสที่่� 1 ปีี พ.ศ. 2565 ถืือเป็็นความสำเร็็จ
ที่่� ปตท.สผ. สามารถบรรลุุผลได้้เร็็วกว่่าเป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้ถึึง 8 ปีี โดยสามารถลดก๊๊าซเรืือนกระจกสะสม
ได้้ราว 3 ล้้านตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า
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ทั้้�งนี้้� แนวทางการดำเนิินงานผ่่านแนวคิิด EP Net Zero 2050
ของ ปตท.สผ. นั้้�น สามารถแบ่่งออกเป็็น 2 แนวทางหลัักได้้ดัังนี้้�

Exploring for Lower Carbon E&P Portfolio
คืือ การบริิหารจััดการการสำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม (E&P Portfolio)
เพื่่�อมุ่่�งสู่่�องค์์กรคาร์์บอนต่่ำ โดยเลืือกลงทุุนในโครงการที่่�สอดคล้้องกัับ
เป้้าหมาย Net Zero Greenhouse Gas Emissions และเน้้นการลงทุุน
ในโครงการก๊๊าซธรรมชาติิ โดยนำปััจจััยเกี่่�ยวกัับความเข้้มของปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
มาพิิจารณาประกอบการลงทุุนในโครงการใหม่่ ๆ

Production and Planet in Balance
คืือ การพััฒนาเทคโนโลยีีเพื่่�อลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากกระบวนการผลิิต โดยเดิินหน้้า
โครงการการดัักจัับก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์และนำไปกัักเก็็บ (Carbon Capture and Storage - CCS)
ยัังชั้้�นใต้้ดิินในพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิการของบริิษััทฯ ในอ่่าวไทย และประเทศมาเลเซีีย ซึ่่�งจะสามารถช่่วยลดการ
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกได้้ในปริิมาณมาก นัับเป็็นการทำโครงการลัักษณะนี้้�เป็็นครั้้�งแรกในประเทศไทย
นอกจากนั้้�น บริิษััทฯ ยัังได้้ศึึกษาโอกาสและเทคโนโลยีีที่่�จะนำก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์มาใช้้ประโยชน์์
(Carbon Capture and Utilization - CCU) โดยเปลี่่�ยนเป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีมููลค่่าหรืือวััสดุุเพื่่�ออนาคต
บริิษััทฯ ยัังมุ่่�งสู่่�การปล่่อยก๊๊าซส่่วนเกิินซึ่่�งเกิิดจากกระบวนการผลิิตปิิโตรเลีียมเป็็นศููนย์์ (Zero
Routine Flare) สำหรัับโครงการใหม่่ ๆ ในอนาคต โดยการนำก๊๊าซที่่�เกิิดขึ้้�นจากการเผาทิ้้�งในกระบวน
การผลิิตปิิโตรเลีียมกลัับมาใช้้ประโยชน์์ใหม่่ ควบคู่่�ไปกัับการใช้้เทคโนโลยีี CCS รวมทั้้�ง การเพิ่่�มการใช้้
พลัังงานหมุุนเวีียน (Renewable Energy) อาทิิ การติิดตั้้ง� โซล่่าเซลล์์ และกัังหัันลม รวมถึึงการหาโอกาส
ในการใช้้พลัังงานรููปแบบใหม่่ในอนาคต เช่่น ไฮโดรเจน เพื่่�อใช้้ผลิิตไฟฟ้้าในพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิการของบริิษััทฯ
ให้้มากขึ้้�น นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังมุ่่�งสร้้างสมดุุลด้้วยการปลููกป่่า ทั้้�งป่่าบกและป่่าชายเลน เพื่่�อเพิ่่�มพื้้�นที่่�
ในการดููดซัับก๊า๊ ซเรืือนกระจก (Carbon Removal Project) โดยมีีเป้้าหมายในการดููดซัับก๊า๊ ซเรืือนกระจก
สะสมกว่่า 2 ล้้านตัันในปีี พ.ศ. 2593 และดำเนิินโครงการเพื่่อ� สัังคมภายใต้้กลยุุทธ์ท์ ะเลเพื่่อ� ชีีวิติ (Ocean
for Life) อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อเพิ่่�มความหลากหลายทางชีีวภาพให้้กัับระบบนิิเวศใต้้ทะเล ซึ่่�งเป็็น
แหล่่งกัักเก็็บคาร์์บอนไดออกไซด์์ทางธรรมชาติิที่่�มีีความสำคััญมาก
สแกน QR Code
เพื่่�อรัับชมวีีดีีทััศน์์
EP Net Zero 2050
ของ ปตท.สผ.
Green Society by TBCSD
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The Way For Sustainability
เรีียบเรีียงโดย : บริิษััท ไทยออยล์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ส่่งมอบระบบผลิิตไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์บนหลัังคาให้้โรงพยาบาล
ิ ให้้ประชาชน
แหลมฉบััง เพื่่� อนำำ�ผลประหยััดต่่อยอดพัั ฒนาคุุณภาพชีีวิต

เพื่่�อเป็็นการสนัับสนุุนการอนุุรัักษ์์พลัังงานและลดภาระ
ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยด้้ า นกระแสไฟฟ้้ า ให้้ โ รงพยาบาลเป้้ า หมาย บริิ ษัั ท
ไทยออยล์์ จำำ�กัั ด (มหาชน) ได้้ ดำำ� เนิิ น โครงการติิ ด ตั้้� ง ระบบ
ผลิิ ต ไฟฟ้้ า จากพลัั ง งานแสงอาทิิ ตย์์ ข นาดกำำ� ลัั ง การผลิิ ต
80.24 กิิโลวััตต์์ ให้้กัับโรงพยาบาลแหลมฉบััง โดยโรงพยาบาลฯ
สามารถนำำ�ผลประหยััดค่่าไฟฟ้้ามาดำำ�เนิินโครงการต่่อยอดสร้้าง
ประโยชน์์กับั สัังคม และเพิ่่ม� ความสามารถในการให้้บริิการทางการ
แพทย์์ ช่่วยพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ให้้กับั ประชาชน ทั้้�งเป็็นการส่่งเสริิม
ให้้ โ รงพยาบาลใช้้ พ ลัั ง งานทางเลืื อ ก ช่่ ว ยลดการปล่่ อ ย
ก๊๊าซเรืือนกระจกด้้วย

ผลประหยััดจากการติิดตั้้ง� ระบบโซล่่าเซลล์์ดังั
กล่่าวได้้นำไปต่่อยอดพััฒนาโครงการจััดตั้้ง� ธนาคาร
อุุปกรณ์์ทางการแพทย์์และศููนย์์ซ่่อมบำรุุงดััดแปลง
อุุปกรณ์์เครื่่�องช่่วยความพิิการ รพ.แหลมฉบััง เพื่่�อ
เป็็นศููนย์์กลางในการดููแลผู้้�พิิการในระดัับอำเภอ
ที่่�สามารถมาขอรัับบริิการ ยืืม เปลี่่�ยนอะไหล่่ หรืือ
ซ่่อมบำรุุงและจััดซื้้�ออุุปกรณ์์สำหรัับผู้้�พิิการ เช่่น
เตีียง รถเข็็น อุุปกรณ์์ช่่วยพยุุง เครื่่�องผลิิตออกซิิเจน
เครื่่�องดููดเสมหะ เป็็นต้้น ทำให้้ผู้้�ป่่วยที่่�ด้้อยโอกาส
สามารถดำรงชีี วิิ ต ได้้ ต ามปกติิ ไ ม่่ เ ป็็ น ภาระของ
ครอบครััว มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น ถืือเป็็นการแบ่่งเบา
ภาระด้้านงบประมาณของทางโรงพยาบาล และ
เป็็นการเพิ่่�มทางเลืือกในการรัักษาของคนไข้้อีีกด้้วย
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คุุณวิิรััตน์์ เอื้้�อนฤมิิต ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และกรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท ไทยออยล์์ จำกััด (มหาชน) กล่่าวว่่า โครงการนี้้�
ถืือเป็็นกลยุุทธ์ใ์ นการดำเนิินกิิจกรรมด้้านความรัับผิดิ ชอบต่่อสัังคม ภายใต้้
แนวคิิด “Sustainable Energy for Health Care” โดยการติิดตั้้�งระบบ
ไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ให้้กัับโรงพยาบาลและหน่่วยงานสาธารณสุุข
ต่่าง ๆ ซึ่่�งทางบริิษััทฯได้้ดำเนิินการมาอย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น โรงพยาบาล
เกาะสีีชััง จัังหวััดชลบุุรีี โรงพยาบาลธััญญารัักษ์์ จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน และ
ศููนย์์การเรีียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้้านห้้วยตง จัังหวััดนครศรีีธรรมราช
นอกจากนี้้� บริิ ษัั ท ฯ ยัั ง ได้้ น ำความรู้้�
ความเชี่่�ยวชาญ และประสบการณ์์ของบุุคลากร
มาบริิหารจััดการในเรื่่�องเทคนิิคการออกแบบและ
ติิดตั้้ง� รวมถึึงเรื่่อ� งของระบบการตรวจสอบ ให้้ตรงกัับ
ความต้้องการของโรงพยาบาล สามารถลดค่่าใช้้จ่า่ ย
นำผลประหยััดจากค่่าไฟฟ้้ามาต่่อยอดช่่วยเหลืือ
พัั ฒ นาคุุ ณภ าพชีี วิิ ต ของผู้้�ป่่ วย ให้้ ไ ด้้ รัั บ โอกาส
ในการรัักษา ทำให้้มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�น อีีกทั้้�งยัังเป็็นการใช้้พลัังงานทางเลืือกช่่วยลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจก เป็็นการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมไปพร้้อมๆ กัันด้้วย
นายแพทย์์ราเมศร์์ อำไพพิิศ ผู้้�อำนวยการ
โรงพยาบาลแหลมฉบัั ง กล่่ า วว่่ า ไทยออยล์์
ได้้จัดั ทำโครงการต่่างๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่อ่ สุุขภาพ
ของประชาชนมากมาย ไม่่ว่า่ เป็็นศููนย์์สุขุ ภาพและ
การเรีียนรู้้�ไทยออยล์์ เพื่่�อดููแลสุุขภาพอนามััย
โครงการเวชศาสตร์์ชุุมชน และจััดสร้้างอาคาร
อุุบััติิเหตุุและฉุุกเฉิินให้้กัับโรงพยาบาลแหลมฉบััง
ล่่าสุุดโครงการติิดตั้้�งระบบไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ เพื่่�อนำผลประหยััดมาใช้้ประโยชน์์ต่่อสุุขภาพ
ของชุุมชน พััฒนาคุุณภาพชีีวิิต ช่่วยเสริิมงบประมาณที่่�โรงพยาบาล ได้้รัับในการดำเนิินโครงการ
ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่อ่ ชุุมชนและสัังคม ทำให้้โรงพยาบาลสามารถขยายผลการดููแลคนไข้้ได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ
มากขึ้้�น ลดภาระคนดููแลผู้้�ป่่วย และทำให้้ผู้้�ป่่วยสามารถฟื้้�นตััวเองและกลัับมาใช้้ชีีวิิตปกติิได้้เร็็วขึ้้�น
ถืือว่่าเป็็นโครงการที่่�แก้้ไขปััญหาและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�ป่่วยได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม
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ตััวอย่่างคนไข้้ที่่�ได้้รัับโอกาสจากโครงการนี้้�
ผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่จะขาดโอกาสเข้้าถึึงการรัักษาไม่่ว่่าจะเป็็นเรื่่�องค่่าใช้้จ่่าย และการเดิินทาง เช่่น
รายนี้้�เป็็นชายไทยอายุุ 46 ปีี มาโรงพยาบาลด้้วยอาการเวีียนศีีรษะ แขนขาอ่่อนแรงทั้้�งสองข้้าง รัักษาตััว
ในโรงพยาบาล 7 วััน แต่่มีปัี ญ
ั หาการทรงตััวในท่่ายืืน ทางโรงพยาบาลจึึงให้้การรัักษาด้้วยการกายภาพบำบััด
ซึ่ง่� ต้้องทำต่่อเนื่่อ� ง แต่่ผู้้�ป่่วยมีปัี ญ
ั หาในการเดิินทางที่่�จะเข้้ามารัับการฝึึกกายภาพบำบััด ทางโรงพยาบาล
จึึงมอบอุุปกรณ์์ช่วย
่ เดิินเป็็นไม้้เท้้า 4 ขา ที่่�ได้้รับั การสนัับสนุุนจากโครงการนี้้� มาใช้้เป็็นอุุปกรณ์์ในการช่่วย
ฝึึกยืืนและเดิิน หลัังออกจากโรงพยาบาลได้้ 1เดืือน แพทย์์ประเมิินแล้้วอาการดีีขึ้้�น สามารถยืืนทรงตััว
และเดิินโดย ใช้้อุุปกรณ์์เป็็นไม้้เท้้า 4 ขาได้้ดีีขึ้้�น
“ไม้้เท้้า 4 ขา ที่่�ได้้รัับมานี้้�มีีประโยชน์์อย่่างมาก ช่่วยฝึึกทรงตััว ต้้องขอบคุุณโครงการนี้้�ที่่�ให้้โอกาส
เข้้าถึึงการรัักษาทำให้้มีีคุุณภาพชีีวิิตดีีขึ้้�น”

โครงการต่่อยอดนำผลประหยััดจากการติิดตั้้�งระบบผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์
ให้้กัับโรงพยาบาลแหลมฉบัังในครั้้�งนี้้� นัับได้้ว่่าเป็็นประโยชน์์ทั้้�งในเรื่่�องของสิ่่�งแวดล้้อมและการ
พััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ให้้ดีขึ้้ี น� ทั้้�งนี้้�ยังั เป็็นการแบ่่งเบาภาระด้้านงบประมาณของทางโรงพยาบาล และ
เป็็นการเพิ่่�มทางเลืือกใหม่่ในการรัักษาของคนไข้้ได้้ดีีเพิ่่�มมากขึ้้�นด้้วย
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The Way For Sustainability
เรีียบเรีียงโดย บริิษััท ยูู นิิลีีเวอร์์ ไทย เทรดดิ้้�ง จํํากััด

เป้้าประสงค์์ของ

ยููนิิลีีเวอร์์

คืือการทำำ�ให้้วิิถีีชีีวิิตที่่�ยั่่�งยืืนเป็็นเรื่่�องธรรมดาสามััญ
ทุุ ก หนทุุ ก แห่่ ง และวิิ สัั ยทััศน์์ ข องเราคืื อ การเป็็ น

ผู้้นำ
� �ำ ระดัับโลกในธุุรกิจ
ิ ที่่ยั่่
� ง
� ยืืน
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โลกที่่� ป ราศจากการปล่่ อ ย
ก๊๊ า ซเรืื อ นกระจกสามารถ
เป็็นไปได้้
เรามีีแผนการอย่่างมุ่่�งมั่่�นที่่�จะนำเรา
ไปสู่่�การปล่่อยมลพิิษสุุทธิิเป็็นศููนย์์ภายในปีี
พ.ศ. 2582 เรากำลัังมุ่่�งเน้้นการดำเนิินการ
ของเราในสี่่�ประเด็็นหลััก ได้้แก่่ การดำเนิิน
งานของเรา แบรนด์์และผลิิตภััณฑ์์ของเรา
ห่่วงโซ่่คุณค่
ุ า่ ของเรา และอิิทธิพล
ิ ในวงกว้้าง
ของเราต่่อสัังคม
1. การดำำ�เนิินงานของเรา

ความมุ่่�งมั่่�นอย่่างแรกของเราคืือการกำจััดการปล่่อยมลพิิษในพื้้�นที่่�การปฏิิบััติิงานที่่� 1 และ 2 จากโรงงาน
ผลิิต สำนัักงาน และห้้องปฏิิบััติิการวิิจััยของเรา แม้้ว่่านี่่�จะเป็็นเพีียงส่่วนเล็็ก ๆ ของฟุ้้�ตพริ้้�นท์์ทั้้�งหมดของเรา
แต่่เราสามารถควบคุุมการปล่่อยมลพิิษเหล่่านี้้�ได้้โดยตรง ดัังนั้้�นเราจึึงตั้้�งเป้้าไว้้ที่่�ศููนย์์
สำหรัับยููนิิลีีเวอร์์ประเทศไทย การดำเนิินงานของเรารวมไปถึึงการใช้้พลัังงานชีีวมวลในพื้้�นที่่�การปฏิิบััติิ
งานที่่� 1 และ 2 เช่่น โรงงานยููนิิลีีเวอร์์ เกตเวย์์ ได้้ดำเนิินการใช้้เครื่่�องกำเนิิดไอน้้ำเชื้้�อเพลิิงชีีวมวล โดยเชื้้�อเพลิิง
เหล่่านี้้�ผ่่านกระบวนการเผาไหม้้ ทำให้้ได้้พลัังงานความร้้อนและผลิิตกระแสไฟฟ้้าได้้
2. แบรนด์์และผลิิตภััณฑ์์ของเรา

แบรนด์์ ข องเรากำลัั ง สร้้ า งสรรค์์ น วัั ต กรรมเพื่่� อ
ออกแบบผลิิตภััณฑ์์และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ใหม่่ที่่มี� คี าร์์บอนต่่ำลง
ซึ่่�งรวมถึึงสููตรและบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เข้้มข้้นมากขึ้้�นและส่่วน
ผสมใหม่่ที่่�ปล่่อยมลพิิษต่่ำลง เรากำลัังดำเนิินการเพื่่�อ
สร้้างทางเลืือกที่่�ยั่่ง� ยืืนให้้เป็็นเรื่่อ� งง่่ายสำหรัับผู้้�บริิโภค เช่่น
ผลิิตภััณฑ์์ทำความสะอาดที่่�ปราศจากเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล
สำหรัั บยูู นิิ ลีี เ วอร์์ ใ นประเทศไทย บรีี ส ได้้ ป รัั บ
เปลี่่�ยนสููตรในผลิิตภััณฑ์์สููตรน้้ำทุุกชนิิดให้้เป็็นมิิตรกัับ
สิ่่ง� แวดล้้อมมากขึ้้น� โดยใช้้ส่ว่ นผสมของเอนไซม์์ที่่ส� กััดจาก
ธรรมชาติิและย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพและมีีแผนจะนำไป
พัั ฒ นาและปรัั บ ใช้้ กัั บผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ อื่่� น ๆของบรีี ส ต่่ อ ไป
นอกจากนี้้� แบรนด์์และผลิิตภััณฑ์์ของเรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะใช้้พลาสติิกที่่�ดีีขึ้้�น น้้อยลง หรืือไม่่ใช้้เลย
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ใช้้พลาสติิกน้้อยลง: ลดปริิมาณการใช้้พลาสติิกตั้้�งแต่่ต้้นทาง ยููนิิลีีเวอร์์ ประเทศไทย ดำเนิินการ
ลดการใช้้พลาสติิกด้้วยการออกแบบ ตััวอย่่างเช่่น การลดความหนาของบรรจุุภัณ
ั ฑ์์, การทำให้้บรรจุุ
ภััณฑ์์มีีน้้ำหนัักเบาลง และเปลี่่�ยนจากบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกเป็็นกระดาษในผลิิตภััณฑ์์ไอศกรีีม
ทั้้�งหมดนี้้�เพื่่�อให้้ง่่ายต่่อการนำเข้้าสู่่�กระบวนการรีีไซเคิิลต่่อไป
การใช้้พลาสติิกที่่�ดีีขึ้�้น: เปลี่่�ยนไปใช้้วััสดุุรีีไซเคิิล และทำให้้แน่่ใจว่่าผลิิตภััณฑ์์ของเราสามารถนำ
กลัับมาใช้้ใหม่่ได้้ เราพััฒนาและเปลี่่�ยนขวดบรรจุุภััณฑ์์ของเราจากพลาสติิกชนิิด HDPE (ขวด
แกลลอน ขวดน้้ำยาซัักผ้้า น้้ำยาปรัับผ้้านุ่่�ม ขวดแชมพููและขวดครีีมนวด) เป็็นพลาสติิก HDPE
รีีไซเคิิล (rHDPE) ถืือเป็็นครั้้�งแรกในประเทศไทยที่่�นำพลาสติิกใช้้แล้้วจากครััวเรืือนหมุุนเวีียนกลัับ
มาผลิิตเป็็นขวดบรรจุุภััณฑ์์ใหม่่ โดยใช้้นวััตกรรมเม็็ดพลาสติิกรีีไซเคิิลคุุณภาพสููง (High Quality
Post-Consumer Recycled Resin – PCR)
การยกเลิิ ก การใช้้ พ ลาสติิ ก โดยสิ้้� น เชิิ ง : โดยใช้้ “สถานีี เ ติิ ม ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ” (Refill Station)
เพื่่� อ นำพลาสติิ ก ใหม่่ อ อกให้้ ห มดและเปลี่่� ย นมาใช้้ วัั ส ดุุ ท างเลืือก เช่่ น กระดาษ แก้้ ว หรืือ
อลููมิิเนีียม เป็็นต้้น

ยููนิลีิ เี วอร์์ ประเทศไทย ได้้เปิิดตััว “สถานีีเติิมผลิิตภััณฑ์์” หรืือ รีีฟิลิ สเตชั่่น� ที่่�ท็อ็ ปส์์ มาร์์เก็็ต สาขา เซ็็นทรััล
เวสต์์เกต อย่่างเป็็นทางการเมื่่�อวัันที่่� 14 กรกฎาคม 2565 โดยผู้้�บริิโภคสามารถนำบรรจุุภััณฑ์์สะอาดขนาดตั้้�งแต่่
1 ลิิตรขึ้้�นไป มาเติิมผลิิตภััณฑ์์น้้ำยาปรัับผ้้านุ่่�มคอมฟอร์์ท อััลตร้้า เดลี่่� เฟรช และ คอมฟอร์์ท เพีียว ทั้้�งนี้้�เพื่่�อสาน
ต่่อความมุ่่�งมั่่�นในการแก้้ปััญหาขยะพลาสติิก ส่่งเสริิมการนำบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกกลัับมาใช้้ใหม่่ และยัังสามารถ
ช่่วยให้้ผู้้�บริิโภคลดค่่าครองชีีพ โดยประหยััดค่่าใช้้จ่่ายได้้มากถึึง 30%

Green Society by TBCSD

25

3. ห่่วงโซ่่คุุณค่่าของเรา

เรากำลัังดำเนิินการเพื่่อ� ลดการปล่่อยมลพิิษจากวงจรชีีวิติ ของผลิิตภััณฑ์์ของเรา ตั้้ง� แต่่ต้น้ น้้ำในวััตถุุดิบิ
และบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เราใช้้ ไปจนถึึงปลายน้้ำในการจััดจำหน่่าย การใช้้ และการจััดการผลิิตภััณฑ์์ของเรา
เราไม่่สามารถจััดทำแผนปฏิิบัติั กิ ารการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศได้้หากไม่่มีซัี พพล
ั ายเออร์์ ดัังนั้้�นเราจึึง
ร่่วมมืืออย่่างใกล้้ชิิดกัับพวกเขาและสนัับสนุุนพวกเขาและพัันธมิิตรอื่่�นๆ ให้้ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
และกำหนดเป้้าหมายตามหลัักวิิทยาศาสตร์์ของตนเอง เรายัังสนัับสนุุนการเปลี่่�ยนแปลงที่่�จะลดผลกระทบ
ของผลิิตภััณฑ์์ของเราในท้้ายที่่�สุดุ เมื่่อ� ผู้้�บริิโภคใช้้ รวมถึึงการเร่่งความก้้าวหน้้าในด้้านอื่่น� ๆ ของห่่วงโซ่่คุณค่
ุ า่
ของเรา
สำหรัับยููนิิลีีเวอร์์ประเทศไทย ได้้เริ่่�มต้้นใช้้รถขนส่่งที่่�ใช้้พลัังงานไฟฟ้้า 100% ในการขนส่่งสิินค้้า
ไอศกรีีม เพื่่�อลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก โดยระบบรถขนส่่งไอศกรีีมนี้้�จะมีีระบบสำรองด้้วยการใช้้น้้ำมััน
หากเกิิดกรณีีฉุุกเฉิินเมื่่�อแบตเตอรี่่�ของรถมีีปััญหาเพื่่�อรัับประกัันมาตรฐานคุุณภาพของไอศกรีีมและ
ประสบการณ์์ของผู้้�บริิโภคที่่�เหมืือนเดิิม
นอกจากนี้้� เรายัังให้้ความสำคััญกัับความร่่วมมืือกัับองค์์กรอื่่�น ๆ อาทิิเช่่น ร่่วมกัับ NGO ในโครงการ
รวบรวมขยะพลาสติิก โดยจัับมืือกัับสยามพิิวรรธน์์ จััดทำยููนิิลีีเวอร์์ x สยามพิิวรรธน์์ รีีไซเคิิลเซ็็นเตอร์์
รวมทั้้�งยัังได้้เข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกกัับหลากหลายพัันธมิิตรเพื่่�อรณรงค์์ให้้ผู้้�คนได้้ตระหนัักเกี่่�ยวกัับปััญหา
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและปััญหาขยะจากพลาสติิก เช่่น โครงการมืือวิิเศษ โครงการ PIM Recycling Business
และโครงการส่่งพลาสติิกกลัับบ้้าน เป็็นต้้น
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4. อิิทธิิพลในวงกว้้างของเราต่่อสัังคม

เรารู้้�ว่่าเราไม่่สามารถบรรลุุเป้้าหมายด้้านสภาพอากาศโดยลำพัังได้้ เรากำลัังเรีียกร้้องให้้ทุุกคน ไม่่ว่่าจะ
เป็็นภาคธุุรกิิจ รััฐบาล และพัันธมิิตรระหว่่างประเทศ ร่่วมมืือกัันเพื่่อ� จััดการกัับการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ
การแข่่งขัันเพื่่�อบรรลุุเศรษฐกิิจและสัังคมที่่�ไร้้คาร์์บอนต้้องเป็็นความพยายามร่่วมกััน และธุุรกิิจเพีียงอย่่างเดีียว
ไม่่สามารถขัับเคลื่่�อนการเปลี่่�ยนแปลงด้้วยความเร็็วที่่�ต้้องการได้้
เรากำลัังทำงานอย่่างหนัักเพื่่�อให้้ธุุรกิิจของเราก้้าวหน้้า และต้้องการเรีียกร้้องให้้รััฐบาลทั้้�งหมดกำหนด
เป้้าหมายอย่่างมุ่่�งมั่่�นในเรื่่อ� งการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิใิ ห้้เป็็นศููนย์์ เช่่นเดีียวกับั เป้้าหมายการลดการปล่่อย
มลพิิษในระยะสั้้�น โดยได้้รัับการสนัับสนุุนด้้วยกรอบนโยบายที่่�เปิิดใช้้งาน เช่่น การกำหนดราคาคาร์์บอน
นี่่�เป็็นทั้้�งความจำเป็็นทางศีีลธรรมและทางธุุรกิิจ
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Sustainable Development
เรีียบเรีียงโดย บริิษััท โกลบอลกรีีนเคมิิคอล จำำ�กััด (มหาชน)

GGC ร่่วมกัับ GIZ และพัั นธมิิตร
บัันทึึกข้้อตกลงยกระดัับการผลิิต

ปาล์์มน้ำำ��มัันและน้ำำ��มัันปาล์์มอย่่างยั่่�งยืืน

• GGC สร้้างโอกาสทางการตลาดน้ำำ��มัันปาล์์มยั่่�งยืืน
ของไทย เพื่่�อให้้สามารถเข้้าถึึงตลาดโลก ยกระดัับการผลิิต
ปาล์์ ม น้ำำ��มัั น และน้ำำ��มัั น ปาล์์ ม อย่่างยั่่� ง ยืื นในประเทศไทย
ตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน

• GGC และ GIZ ร่่วมดำำ�เนิินโครงการการผลิิตปาล์์ม
น้ำำ��มัันและน้ำำ��มัันปาล์์มอย่่างยั่่�งยืืนและเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
เพื่่� อ ยกระดัั บ มาตรฐานปาล์์ ม น้ำำ��มัั นในประเทศไทยและ
สร้้างโอกาสทางธุุ รกิิจ ด้้วยการผลิิตน้ำ��มั
ำ ันปาล์์มอย่่างยั่่�งยืืน

• โครงการการผลิิ ต ปาล์์ ม น้ำำ��มัั น และน้ำำ��มัั น ปาล์์ ม
อย่่างยั่่�งยืืนและเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สะท้้อนถึึงบทบาทและ
การเป็็นผู้้�นำำ�ผลิิตภััณฑ์์เคมีีเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม พร้้อมขัับเคลื่่�อน
พลัังแห่่งการสร้้างสรรค์์ เพื่่�อคุุณค่่าที่่�ยั่่�งยืืนของ GGC
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บริิษััท โกลบอลกรีีนเคมิิคอล จำกััด (มหาชน) หรืือ GGC ร่่วมกัับองค์์กรความร่่วมมืือระหว่่าง
ประเทศของเยอรมััน (GIZ) ประเทศไทย ดำเนิินโครงการการผลิิตปาล์์มน้้ำมัันและน้้ำมัันปาล์์มอย่่างยั่่ง� ยืืน
และเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม (Sustainable and Climate – Friendly Palm Oil Production and
Procurement in Thailand หรืือ SCPOPP) เพื่่�อส่่งเสริิมและพััฒนาขีีดความสามารถของเกษตรกร
รายย่่อยผู้ป้� ลููกปาล์์มน้้ำมัันในประเทศไทย ให้้ได้้รับั การรัับรองมาตรฐาน Roundtable on Sustainable
Palm Oil (RSPO) มุ่่�งหวัังยกระดัับการผลิิตปาล์์มน้้ำมัันอย่่างยั่่�งยืืนในประเทศไทย
สำหรัับความคืืบหน้้าในการดำเนิินโครงการการผลิิตปาล์์มน้้ำมัันและน้้ำมัันปาล์์มอย่่างยั่่�งยืืนและ
เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ปััจจุุบััน GGC และ GIZ พัันธมิิตรโรงงานสกััดน้้ำมัันปาล์์มและกลุ่่�มเกษตรกร
ผู้้�ปลููกปาล์์มน้้ำมัันในพื้้�นที่่�ภาคใต้้ได้้ร่่วมบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือ ภายใต้้โครงการดัังกล่่าว โดยร่่วม
กัันส่่งเสริิม สนัับสนุุน และพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ เกษตรกรรายย่่อยผู้้�ปลููกปาล์์มน้้ำมััน ด้้วยการนำหลัักสููตร
การพััฒนาเกษตรกรรายย่่อยผู้้�ผลิิตปาล์์มน้้ำมัันของไทย (Thailand Palm Smallholder Academy
หรืือ TOPSA) มาสร้้ า งความเชื่่� อ มโยงให้้ กัั บ เครืือข่่ า ยเกษตรกรกัั บ โรงงานสกัั ด ปาล์์ มน้้ำมัั น และ
การเตรีียมความพร้้อมให้้กัับกลุ่่�มเกษตรกรเข้้าสู่่�การรัับรองมาตรฐาน Roundtable on Sustainable
Palm Oil (RSPO) ภายในปีี พ.ศ. 2567
นายไพโรจน์์ สมุุทรธนานนท์์ กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท โกลบอล
กรีีนเคมิิคอล จำกััด (มหาชน) กล่่าวว่่า “GGC ในฐานะภาคเอกชนที่่�
เป็็นผู้้�นำผลิิตภััณฑ์์เคมีีเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อมและผู้้�บุุกเบิิกด้้านการผลิิต
ผลิิตภััณฑ์์โอลีีโอเคมีี ในประเทศไทย นอกจากการสร้้างโอกาสให้้แก่่
การดำเนิินธุุรกิิจของ GGC การสร้้างความยั่่ง� ยืืนทางเศรษฐกิิจให้้แก่่
ภาคเกษตรกรรมของประเทศให้้เกิิดความยั่่�งยืืนตั้้�งแต่่ต้้นน้้ำถึึง
ปลายน้้ำเป็็นสิ่่ง� ที่่� GGC ให้้ความสำคััญ เรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็นส่่วนหนึ่่�งใน
การสนัับสนุุนการผลิิตน้้ำมัันปาล์์มอย่่างยั่่�งยืืนให้้เกิิดขึ้้�นในประเทศไทย
และให้้ได้้การยอมรัับในระดัับสากล เพื่่�อสร้้างความยั่่�งยืืนทางเศรษฐกิิจให้้
กัับภาคเกษตรกรรมและอุุตสาหกรรมของประเทศไทยตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า
ซึ่ง่� สอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืนขององค์์การสหประชาชาติิ (Sustainable Development
Goals หรืือ SDGs) และการดำเนิินงานด้้านความยั่่ง� ยืืนของ GGC ทั้้�งในมิิติเิ ศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่ง� แวดล้้อม
ความร่่วมมืือในการดำเนิินโครงการการผลิิตปาล์์มน้้ำมัันและน้้ำมัันปาล์์มอย่่างยั่่ง� ยืืนและเป็็นมิิตร
ต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม ระหว่่าง GGC และ GIZ เกิิดขึ้้น� ด้้วยเป้้าหมายเดีียวกันั คืือต้้องการยกระดัับการผลิิตปาล์์ม
น้้ำมัันและน้้ำมัันปาล์์มอย่่างยั่่�งยืืนให้้เกิิดขึ้้�นในประเทศไทย สำหรัับการบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือ
ในครั้้�งนี้้� เป็็นการร่่วมกัันระหว่่าง 4 ภาคีี คืือ GGC GIZ 7 พัันธมิิตรโรงสกััดปาล์์มน้้ำมััน และ
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กลุ่่�มเกษตรกรรายย่่อยผู้้�ปลููกปาล์์มน้้ำมััน 1,000 ราย ในพื้้�นที่่�นำร่่อง 4 จัังหวััด ได้้แก่่ กระบี่่� ตรััง ชุุมพร
และพัั ง งา เพื่่� อ ร่่ ว มกัั น ผลัั ก ดัั น ให้้ เ กิิ ด การผลิิ ต ปาล์์ ม และน้้ำมัั น ปาล์์ ม อย่่ า งยั่่� งยืืนและเป็็ นมิิ ต รต่่ อ
สิ่่�งแวดล้้อมตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่อุุปทาน ตลอดจนสร้้างภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีให้้กัับอุุตสาหกรรมน้้ำมัันปาล์์มของ
ประเทศไทย ผ่่านกิิจกรรมต่่าง ๆ ได้้แก่่ การฝึึกอบรมวิิทยากร การฝึึกอบรมเกษตรกร และการสนัับสนุุน
ช่่วยเหลืือเกษตรรายย่่อยให้้สามารถเข้้าถึึงมาตรฐานการผลิิตน้้ำมัันปาล์์มอย่่างยั่่�งยืืนที่่�เป็็นสากล
มาตรฐาน RSPO ภายในปีี พ.ศ. 2567”
ดร. กนกวรรณ ศาศวััตเตชะ ผู้้�จััดการโครงการการผลิิตปาล์์มน้้ำมััน
และน้้ำมัันปาล์์มอย่่างยั่่�งยืืนและเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม (SCPOPP)
องค์์กรความร่่วมมืือระหว่่างประเทศของเยอรมััน (GIZ) ประเทศไทย
กล่่าวว่่า “ความท้้าทายของอุุตสาหกรรมน้้ำมัันปาล์์มประเทศไทย
ไม่่ใช่่ปััญหาการทำลายผืืนป่่า แต่่เป็็นเรื่่�องข้้อจำกััดของเกษตรกร
สวนปาล์์ ม น้้ำมัั น รายย่่ อ ยที่่� ม ากกว่่ า ร้้ อ ยละ 70 ยัั ง คงขาด
ความตระหนัักรู้้� โอกาสในการเข้้าถึึงความรู้้� ตลอดจนมีีเงิินทุุนที่่�จำกััด
เพื่่�อยกระดัับการผลิิตน้้ำมัันปาล์์มอย่่างยั่่�งยืืนได้้ GIZ ประเทศไทย
ร่่วมกัับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ ได้้ดำเนิินโครงการ SCPOPP ตั้้�งแต่่ปีี
พ.ศ. 2561 โครงการได้้พััฒนาเครื่่�องมืือต่่างๆ เพื่่�อปลดล็็อกความท้้าทายของ
เกษตรกรรายย่่อยเหล่่านี้้� เช่่น หลัักสููตรการฝึึกอบรมสำหรัับเกษตรกรรายย่่อยที่่�เน้้นผู้เ้� รีียนเป็็นศููนย์์กลาง
การเรีียนรู้้�ควบคู่่�กัับการจััดทำแปลงสาธิิต ตลอดจนการพััฒนาแอปพลิิเคชัันการจััดการฐานข้้อมููล
การผลิิตอย่่างยั่่�งยืืน
ขณะนี้้� วิิทยากรเกษตรกรกว่่า 200 ราย ซึ่่�งมาจากเจ้้าหน้้าส่่งเสริิมการเกษตร ผู้้�นำเกษตรกร และ
ผู้แ้� ทนจากโรงงานสกััดน้้ำมัันปาล์์ม ได้้รับั การฝึึกอบรมจากโครงการฯ และได้้ส่ง่ ต่่อความรู้้�ไปยัังเกษตรกร
รายย่่อยกว่่า 3,400 ราย ในปีี พ.ศ. 2564 นอกจากนี้้�เกษตรกรรายย่่อย 400 ราย ได้้รัับการรัับรอง
การผลิิตน้้ำมัันปาล์์มอย่่างยั่่�งยืืนตามมาตรฐาน RSPO และเชื่่�อมต่่อกัับตลาดโลกได้้สำเร็็จ เห็็นได้้ชััดว่่า
ความสำเร็็จในการยกระดัับการผลิิตน้้ำมัันปาล์์มอย่่างยั่่�งยืืนในประเทศไทยเป็็นเรื่่�องที่่�สามารถทำได้้
แน่่นอน หากผู้้�เล่่นในห่่วงโซ่่ร่่วมมืือกััน โดยเริ่่�มต้้นจากพััฒนาศัักยภาพของเกษตรกรรายย่่อย”
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เกี่่� ยวกัั บ โครงการการผลิิ ต ปาล์์ ม น้้ำมัั น และน้้ำมัั น ปาล์์ ม
อย่่ า งยั่่� ง ยืืนและเป็็ น มิิ ต รต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม (Sustainable and
Climate-friendly Palm Oil Production and Procurement
Project in Thailand : SCPOPP)
โครงการการผลิิ ต ปาล์์ ม น้้ำมัั น และน้้ำมัั น ปาล์์ ม อย่่ า งยั่่� ง ยืืน
และเป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม (Sustainable and Climate-friendly Palm
Oil Production and Procurement Project in Thailand หรืือ
SCPOPP) เป็็นโครงการความร่่วมมืือระหว่่างบริิษัทั โกลบอลกรีีนเคมิิคอล
จำกััด (มหาชน) หรืือ GGC และองค์์กรความร่่วมมืือระหว่่างประเทศของ
เยอรมััน (GIZ) ประเทศไทย ดำเนิินโครงการฯ ขึ้้�นโดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ
เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการสนัับสนุุนการผลิิตน้้ำมัันปาล์์มอย่่างยั่่�งยืืนในระดัับ
ประเทศและระดัับสากล ส่่งเสริิมเกษตรกรรายย่่อยผู้้�ปลููกปาล์์มน้้ำมััน
ในประเทศให้้ดำเนิินการตามมาตรฐานและได้้รัับการรัับรอง RSPO
อย่่ า งยั่่� ง ยืืน ยกระดัั บ และพัั ฒ นาคุุ ณภ าพชีี วิิ ต ของเกษตรกรผู้้� ป ลูู ก
ปาล์์มน้้ำมัันของประเทศไทย สร้้างความมั่่�นคงทางเศรษฐกิิจและการเงิิน
ในระยะยาวของเกษตรกร สอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืนของ
องค์์การสหประชาชาติิ (SDGs) สะท้้อนถึึงการดำเนิินงานของ GGC
ที่่�รัับผิิดชอบต่่อเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม

ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
คุุณปานรดา วงศ์์สุุวรรณ
มืือถืือ 082-654-4463
คุุณกรรณิิการ์์ โสภัักดีี
มืือถืือ 094-924-6989
คุุณสุุวิิสาข์์ ยืืนยง
มืือถืือ 065-554-9291

รัักษาการผู้้�จััดการส่่วน หน่่วยงานบริิหารความยั่่�งยืืนและภาพลัักษณ์์องค์์กร
อีีเมล panrada.w@ggcplc.com
Communication Officer
อีีเมล kannika.s@ggcplc.com
Sustainability Strategy Analyst
อีีเมล suwisa.y@ggcplc.com
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Eco-Labeling
เรีียบเรีียงโดย : นางสาวธาริิณีี ขามเกาะ

การพัั ฒนาธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน:

ตอนที่่� 3 ปููนซีีเมนต์์
ปูู น ซีี เ ม น ต์์ เ ป็็ น วัั ส ดุุ
โครงสร้้างหลัักในงานก่่อสร้้างที่่�
ใช้้ ง านได้้ หลากหลาย ราคาถูู ก
ทนทาน มีีอายุุการใช้้งานยาวนาน
โดยพบว่่าทั่่�วโลกมีีการใช้้ซีีเมนต์์
มากกว่่า 4 พัันล้้านเมตริิกตััน และ
ในกระบวนการผลิิตมีีการปล่่อย
CO2 เกืือบ 3 พัันล้้านเมตริิกตััน
ซึ่่� ง ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด การปล่่ อ ย CO 2
ประมาณ 7.5% หรืื อ คิิ ด เป็็ น
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก 5.5% เทีียบกัับอุุตสาหกรรมการผลิิตทั่่�วโลก
ปููนซีีเมนต์์สามารถทำจากปููนมาร์์ล หิินปููน หรืือดิินเหนีียว นำไปเผาให้้ความร้้อนถึึง 2,642
องศาเซลเซีียส เกิิดการสลายตััวของหิินปููนเป็็นแคลเซีียมออกไซด์์และคาร์์บอนไดออกไซด์์ วััสดุุที่่�ได้้นั้้�น
เรีียกว่่า ปููนเม็็ด (Clinker) ซึ่่�งถููกบดและ
ผสมกัับชอล์์ก (Chalk) จนกลายเป็็นซีีเมนต์์
ระหว่่ างการเผาและการใช้้ พลัังงานของ
การผลิิตซีีเมนต์์ 1 เมตริิกตัันส่่งผลให้้มีี
การปล่่ อ ย CO 2 ออกสู่่�บรรยากาศโดย
ประมาณ 1 เมตริิกตััน
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	ด้้วยความต้้องการใช้้ซีีเมนต์์ในแต่่ละปีีที่่�
เพิ่่�มมากขึ้้�น ส่่งผลให้้การผลิิตปููนซีีเมนต์์มากขึ้้�น
ตามไปด้้ วย เพื่่� อ ตอบสนองความต้้ อ งการของ
ผู้้�บริิ โ ภค ทั้้� ง นี้้� เพื่่� อ ให้้ อุุ ต สาหกรรมปูู น ซีี เ มนต์์
ดำเนิินการไปได้้อย่่างยั่่�งยืืน ส่่วนหนึ่่�งต้้องมีีการลด
ผลกระทบที่่� ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด การเปลี่่� ย นแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศ (Climate Change) ซึ่่�งเป็็นสาเหตุุของ
ภาวะโลกร้้อน (Global Warming) สอดคล้้องกัับ
การประชุุม United Framework Convention
on Climate Change :UNFCCC เมื่่อ� ปีี พ.ศ. 2559
ประเทศไทยซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในสมาชิิกของ UNFCCC
ได้้ ใ ห้้ สัั ต ยาบัั น ตามข้้ อ ตกลงปารีี ส (Paris
Agreement) ที่่�จะมีีส่่วนร่่วมในการลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจก (Greenhouse Gas Emission

Reduction) รวมถึึง ในการประชุุมปีี พ.ศ. 2564
สมัั ชช าประเทศภาคีี อ นุุ สัั ญ ญาว่่ า ด้้ วย การ
เปลี่่�ย นแปลงสภาพภูู มิิอ ากาศ ครั้้� ง ที่่� 26 (UN
Climate Change Conference of the Parties:
COP 26) ประเทศไทยได้้ประกาศยกระดัับการลด
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกของไทยเป็็นร้้อยละ 40
พร้้อมมุ่่�งสู่่�ความเป็็นกลางทางคาร์์บอน (Carbon
Neutral) ภายในปีี พ.ศ. 2593 และปลดปล่่อย
คาร์์บอนสุุทธิิเป็็นศููนย์์ (Net Zero Emission)
ภายในปีี พ.ศ. 2608
	ดัั ง นั้้� น เพื่่� อ ตอบสนองนโยบายดัั ง กล่่ า ว
บริิษััทต่่าง ๆ จึึงมีีความเคลื่่�อนไหว เพื่่�อทำให้้เกิิด
นวััตกรรมที่่�มีกี ารปลดปล่่อยคาร์์บอนต่่ำ และทำให้้
เกิิ ด แรงจูู ง ใจทางเศรษฐกิิ จ ที่่� จ ะทำให้้ เ กิิ ด
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การเปลี่่� ย นแปลงไปในทิิ ศท างที่่� ดีี หนี่่� ง ในกลุ่่�ม
บริิษััทเหล่่านั้้�น คืือ บริิษััท ปููนซีีเมนต์์ไทย จำกััด
(มหาชน) เป็็นหนึ่่�งในสมาชิิกองค์์กรธุุรกิิจเพื่่�อการ
พััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน (TBCSD) ที่่�ได้้มุ่่�งเน้้นการพััฒนา
สิิ น ค้้ า และบริิ ก ารที่่� เ ป็็ น มิิ ต รต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม
(Low Carbon Product) เช่่น ปููนงานโครงสร้้าง
สูู ต รไฮบริิ ด นวัั ต กรรมปูู น ซีี เ มนต์์ รัั ก ษ์์ โ ลก
ด้้ วย มาตรฐานปูู น ซีี เ มนต์์ ไ ฮดรอลิิ ก ที่่� มีี ก ารนำ
เชื้้�อเพลิิงชีีวมวล (Biomass) และลมร้้อนเหลืือทิ้้�ง
จากกระบวนการผลิิ ต มาใช้้ เ ป็็ น เชื้้� อ เพลิิ ง และ
พลัั ง งานทดแทน ช่่ วยล ดการปล่่ อ ยก๊๊ า ซ
คาร์์บอนไดออกไซด์์ในกระบวนการผลิิตได้้ถึงึ 0.05
ตัั น คาร์์ บ อนต่่ อ ปูู น 1 ตัั น และยัั ง เป็็ น หนึ่่� ง ใน
สมาชิิกฉลากเขีียว ซึ่่�งได้้การรัับรองในผลิิตภััณฑ์์
ปููนซีีเมนต์์ไฮดรอลิิกมาอย่่างต่่อเนื่่�อง ข้้อกำหนด
ฉลากเขีียวครอบคลุุมเฉพาะปููนซีีเมนต์์ปอร์์ตแลนด์์

ตามมาตรฐานเลขที่่� มอก.15 และปููนซีีเมนต์์ไฮดรอลิิ ก ตามมาตรฐาน เลขที่่� มอก. 2594
นอกจากนี้้� การรัั บ รองฉลากเขีี ยวยัั ง มุ่่�งเน้้ น ให้้
บริิษััทฯ ที่่�ยื่่�นขอการรัับรองต้้องผ่่านทั้้�งมาตรฐาน
ทางด้้านคุุณภาพ สิ่่�งแวดล้้อม กระบวนการผลิิต
ปูู น ซีี เ มนต์์ ต้้ อ งมีี ก ารจัั ด การปริิ ม าณการปล่่ อ ย
ก๊๊าซเรืือนกระจกไม่่เกิิน 800 kg CO2e ต่่อตััน
ผลิิตภััณฑ์์ รวมถึึง สามารถจััดการบรรจุุภััณฑ์์หลััง
จากการใช้้งานได้้อย่่างเหมาะสม
เพราะปููนซีีเมนต์์เป็็นวััสดุุหลัักที่่�ช่่วยสร้้าง
โครงสร้้างพื้้�นฐาน ซึ่่�งเป็็นรากฐานที่่�สำคััญของ
สัังคมและเศรษฐกิิจเช่่นเดีียวกัับ “ฉลากเขีียว”
ที่่�เป็็นส่่วนสำคััญที่่�ช่่วยยืืนยัันให้้กัับบริิษััทได้้แสดง
ถึึงความมุ่่�งมั่่�นของผู้้�ผลิิตในการสนัับสนุุนสัังคมให้้
ก้้าวไปสู่่�ความเป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมได้้อย่่างยั่่ง� ยืืน

ที่่�มา:
1. https://www.greenbiz.com/article/cement-most-destructive-material-world-or-driver-progress (สืืบค้้นเมื่่�อ 1
กรกฏาคม 2565)
2. https://thaipublica.org/2022/03/building-esg-driven-society12/ (สืืบค้้นเมื่่�อ 1 กรกฏาคม 2565)
3. https://www.azobuild.com/news.aspx?newsID=23256 (สืืบค้้นเมื่่�อ 1 กรกฏาคม 2565)
4. https://www.matichon.co.th/economy/news_3248458 (สืืบค้้นเมื่่�อ 1 กรกฏาคม 2565)
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Member Activities
เรีียบเรีียงโดย นางสาวภิิญญดา เจริิญสิิน

TBCSD Climate Action: Low Carbon
and Sustainable Business

องค์์กรธุุรกิิจเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
(Thailand Business Council for
Sustainable Development : TBCSD) เป็็น
องค์์ ก รที่่� เ กิิ ด จากการรวมตัั วกัั น ของภาคธุุ ร กิิ จ
ชั้้� น แนวหน้้ า ของประเทศไทยที่่� เ ป็็ น ผู้้� น ำด้้ า น
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน จากก้้าวแรกถึึงปััจจุุบััน
ผ่่ า นระยะเวลากว่่ า 29 ปีี ปัั จ จุุ บัั น นี้้� TBCSD
มีี อ งค์์ ก รสมาชิิ ก จำนวนกว่่ า 43 องค์์ ก ร
อัั น ครอบคลุุ ม กลุ่่�มอุุ ต สาหกรรมหลัั ก ของ
ประเทศไทย นอกจากองค์์กรสมาชิิก TBCSD แล้้ว
นั้้�น TBCSD ยัังได้้ร่่วมมืือครั้้�งสำคััญกัับองค์์กร
พัั น ธมิิ ต ร 5 หน่่ วย งานหลัั ก ของประเทศ
ได้้ แ ก่่ 1) สภาอุุ ต สาหกรรมแห่่ ง ประเทศไทย
2) หอการค้้ า ไทยและสภาหอการค้้ า แห่่ ง
ประเทศไทย 3) สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับ
หลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ 4) ตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย และ 5) องค์์การบริิหารจััดการ
ก๊๊ า ซเรืือนกระจก (องค์์ ก ารมหาชน) ในการ
ขัับเคลื่่�อนการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของภาคธุุรกิิจ
และสนัั บ สนุุ น การเข้้ า สู่่�สัั ง คมคาร์์ บ อนต่่ำ ซึ่่� ง
กลุ่่�ม TBCSD มุ่่�งมั่่�นที่่�จะ “ส่่งเสริิมให้้ธุุรกิิจใน

ประเทศไทยมีีความยั่่�งยืืนและประสบความสำเร็็จ
เพื่่�อช่่วยการเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�โลกที่่�ยั่่�งยืืน” รวมถึึง
ประสานความร่่ ว มมืือกัั บ องค์์ ก รภาคีี เ ครืือข่่ า ย
ต่่ า ง ๆ เพื่่� อ อนาคตที่่� ยั่่� ง ยืืนของประเทศไทย
โดยมีี ส ถาบัั น สิ่่� ง แวดล้้ อ มไทยทำหน้้ า ที่่� เ ป็็ น
สำนัักเลขาธิิการของ TBCSD
การเปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อ ากาศ
(Climate Change) เป็็ น ประเด็็ น ปัั ญ หา
สิ่่� ง แวดล้้ อ มสำคัั ญ ของประเทศและของโลกที่่�
TBCSD ในฐานะเครืือข่่ายธุุรกิิจด้้านการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืนที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดเครืือข่่ายหนึ่่�งของประเทศ
Commit ที่่�จะร่่วมขัับเคลื่่�อนประเด็็น Climate
Change อย่่างเป็็นรููปธรรม โดยร่่วมมืือกัับหน่่วยงาน
ที่่� เ กี่่� ยวข้้ อ ง เพื่่� อ กำหนด Climate Action
ให้้ชัดั เจน โดยการกำหนดเป้้าหมาย มาตรการและ
กรอบกิิจกรรมที่่�ภาคธุุรกิิจสามารถดำเนิินการร่่วมกััน
เพื่่อ� สนัับสนุุนการขัับเคลื่่อ� นองค์์กรสู่่�ต้้นแบบธุุรกิิจ
คาร์์บอนต่่ำและยั่่�งยืืน (Low Carbon and
Sustainable Business) พร้้อมทั้้�ง การสร้้าง
ความรู้้� ความเข้้าใจในการดำเนิินงานของภาคส่่วน
ต่่าง ๆ เพื่่�อร่่วมกัันขยายผลและผลัักดัันระดัับ
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นโยบายของประเทศ อัันเป็็นการแสดงออกถึึงพลััง
จากการรวมตัั ว ขององค์์ ก รภาคธุุ ร กิิ จ ในการ
ขัับเคลื่่อ� นสู่่�สัังคมคาร์์บอนต่่ำ อัันเป็็นการยกระดัับ
ประเทศสู่่�เศรษฐกิิ จ และสัั ง คมที่่� เ ป็็ น มิิ ต รกัั บ
สิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อมุ่่�งสู่่�การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
สุุทธิเิ ป็็นศููนย์์ตอบสนองนโยบายตามเป้้าหมายของ
ประเทศไทยและมุ่่�งสู่่�ความยั่่�งยืืน
โดย องค์์กรธุุรกิิจเพื่่อ� การพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน
(TBCSD) ได้้กำหนดการจััดงาน TBCSD Climate
Action “ต้้นแบบธุุรกิิจคาร์์บอนต่่ำและยั่่�งยืืน
(Low Carbon and Sustainable Business)”
ทั้้�งหมดจำนวน 5 ครั้้�ง โดยในช่่วงระหว่่างเดืือน
มิิถุุนายน – พฤศจิิกายน 2565 ตามประเภทกลุ่่�ม
อุุตสาหกรรมอัันครอบคลุุมกลุ่่�มอุุตสาหกรรมหลััก
ของประเทศ โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้หน่่วยงาน
และองค์์ ก รต่่ า ง ๆ ทั้้� ง ภาครัั ฐ และภาคธุุ ร กิิ จ
ได้้ตระหนัักถึึงความสำคััญของการดำเนิินงานที่่�ส่่ง
เสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน รวมถึึง บทบาทขององค์์กร
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ภาคธุุรกิิจไทยในการร่่วมแก้้ไขปััญหาสำคััญด้้าน
สิ่่ง� แวดล้้อม (Country Issue) และการพััฒนาอย่่าง
ยั่่ง� ยืืนของประเทศ และการยกระดัับมาตรฐานของ
องค์์กรภาคธุุรกิิจไทยไปสู่่�การเป็็นองค์์กรต้้นแบบ
ธุุรกิิจคาร์์บอนต่่ำและยั่่�งยืืน (Low Carbon and
Sustainable Business) อัันเป็็นการยกระดัับ
ประเทศสู่่�เศรษฐกิิ จ และสัั ง คมที่่� เ ป็็ น มิิ ต รกัั บ
สิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อมุ่่�งสู่่�การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
สุุทธิเิ ป็็นศููนย์์ตอบสนองนโยบายตามเป้้าหมายของ
ประเทศไทยและมุ่่�งสู่่�ความยั่่�งยืืน ดัังนี้้� ครั้้�งที่่� 1
กลุ่่�มอสัังหาริิมทรััพย์ก่์ อ่ สร้้าง และนิิคมอุุตสาหกรรม
ครั้้�งที่่� 2 กลุ่่�มธุุรกิิจการเงิิน และกลุ่่�มปิิโตรเคมีีและ
เคมีีภััณฑ์์ ครั้้�งที่่� 3 กลุ่่�มพลัังงานเชื้้�อเพลิิง ครั้้�งที่่� 4
กลุ่่�มพลัั ง งานไฟฟ้้ า กลุ่่�มอาหารและเครื่่� อ งดื่่� ม
กลุ่่�มเทคโนโลยีี และ ครั้้�งที่่� 5 กลุ่่�มสิินค้้าอุุตสาหกรรม
และกลุ่่�มสื่่�อสารและบริิการ ซึ่่�งในช่่วงที่่�ผ่่านมา
ตั้้� ง แต่่ เ ดืือนมิิ ถุุ น ายน – สิิ ง หาคม 2565
ได้้จััดงาน จำนวน 3 ครั้้�ง ดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้�

	วัันที่่� 13 มิิถุุนายน 2565 : องค์์กรธุุรกิิจ
เพื่่� อ การพัั ฒ นาอย่่ า งยั่่� ง ยืืน (TBCSD) ร่่ ว มกัั บ
สถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย (TEI) สำนัักงานนโยบาย
และแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม และ
องค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การ
มหาชน) ได้้จััดงาน TBCSD Climate Action
“ต้้ น แบบธุุ ร กิิ จ คาร์์ บ อนต่่ำและยั่่� ง ยืืน (Low
Carbon and Sustainable Business)”
# Season 1: กลุ่่�มอสัังหาริิมทรััพย์ก่์ อ่ สร้้าง และ
นิิคมอุุตสาหกรรม ผ่่านระบบออนไลน์์ Zoom โดย
ภายในงานได้้รัับเกีียรติิจาก ดร.วิิจารย์์ สิิมาฉายา
ผู้้� อ ำนวยการสถาบัั น สิ่่� ง แวดล้้ อ มไทย และ
เลขาธิิการองค์์กรธุุรกิิจเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
เป็็นประธานกล่่าวเปิิดงาน พร้้อมทั้้�ง คุุณธีีรพงษ์์
เหล่่าพงศ์์พิิชญ์์ ผู้้�อำนวยการกลุ่่�มงานนโยบาย
และยุุ ทธศ าสตร์์ กองประสานการจัั ด การ
การเปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อ ากาศ สำนัั ก งาน
นโยบายและแผนทรัั พย ากรธรรมชาติิ แ ละ
สิ่่�งแวดล้้อม มาร่่วมบรรยายพิิเศษ เรื่่�อง Global
Climate Action & Thailand Climate Action:
Climate Adaptation and Resilience และ
คุุณนพรััตน์์ พรหมอิินทร์์ ผู้้�จััดการ สำนัักส่่งเสริิม
ตลาดคาร์์ บ อนและนวัั ต กรรม องค์์ ก ารบริิ ห าร
จััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน) มาร่่วม
บรรยายพิิเศษ เรื่่�อง ความสำคััญการดำเนิินธุุรกิิจ
คาร์์บอนต่่ำและยั่่�งยืืน และแนวทางการกำหนด
เ ป้้ า ห ม า ยบ น พื้้� น ฐ า น ท า ง วิิ ทย า ศ า ส ต ร์์

(Science-based Targets) และช่่วงการเสวนา
เรื่่�อง หััวข้้อ “การยกระดัับมาตรฐานขององค์์กร
ธุุรกิิจไทยไปสู่่�การเป็็นธุุรกิิจคาร์์บอนต่่ำและยั่่ง� ยืืน
ในอนาคต” ได้้รับั เกีียรติิจากผู้้�บริิหารจาก 5 องค์์กร
ที่่�มีีบทบาทสำคััญในการยกระดัับมาตรฐานของ
องค์์กรภาคธุุรกิิจไทยไปสู่่�การเป็็นธุุรกิิจคาร์์บอนต่่ำ
และยั่่ง� ยืืน ได้้แก่่ ดร.วัันเฉลิิม ชโลธร ประธานคณะ
ทำงาน TCMA on Sustainability สมาคม
อุุตสาหกรรมปููนซีีเมนต์์ไทย (TCMA), คุุณสมสกุุล
แสงสุุวรรณ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�สายงานออกแบบ
ผลิิตภััณฑ์์ บริิษััท ออริิจิ้้�น พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำกััด
(มหาชน), คุุณชนะ ภููมีี Cement and Green
Solution Business, Vice President - Cement
& Building Material, SCG, คุุณธนสิิษฐ์์ สุุจริิต
จัันทร์์ South East Asia Business Excellence
Director องค์์ ก ร กลุ่่�มบริิ ษัั ท แซง-โกแบ็็ ง
ประเทศไทย และ คุุ ณ บุุ ป ผา กวิิ น วศิิ น
ผู้้�ช่่ วย ผู้้�ว่่ า การ การนิิ ค มอุุ ต สาหกรรมแห่่ ง
ประเทศไทย
	ทั้้�งนี้้� ท่่านสามารถเข้้าไปดููรายละเอีียด
ข้้อมููลประเด็็นสำคััญในการนำเสนอของวิิทยากร
แต่่ละท่่านภายในงานฯ ได้้โดยการ Scan QR Code
ด้้านล่่างนี้้�
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	วัันที่่� 12 กรกฎาคม 2565 : องค์์กรธุุรกิิจ
เพื่่� อ การพัั ฒ นาอย่่ า งยั่่� ง ยืืน (TBCSD) ร่่ ว มกัั บ
สถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย (TEI) สำนัักงานนโยบาย
และแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม และ
องค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การ
มหาชน) ได้้จััดงาน TBCSD Climate Action
“ต้้ น แบบธุุ ร กิิ จ คาร์์ บ อนต่่ำและยั่่� ง ยืืน (Low
Carbon and Sustainable Business)”
# Season 2: กลุ่่�มธุุ ร กิิ จ การเงิิ น และกลุ่่�ม
ปิิ โ ตรเคมีี แ ละเคมีี ภัั ณ ฑ์์ ผ่่ า นระบบออนไลน์์
Zoom โดยภายในงานได้้ รัั บ เกีี ย รติิ จ าก
ดร.วิิ จ ารย์์ สิิ ม าฉายา ผู้้� อ ำนวยการสถาบัั น
สิ่่�งแวดล้้อมไทย และ เลขาธิิการองค์์กรธุุรกิิจเพื่่�อ
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน เป็็นประธานกล่่าวเปิิดงาน
พร้้อมทั้้�ง คุุณเกีียรติิชาย ไมตรีีวงษ์์ ผู้้�อำนวยการ
องค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การ
มหาชน) มาร่่วมบรรยายพิิเศษ เรื่่�อง Climate

Change: Impacts and Mitigation และ
คุุณธีีรพงษ์์ เหล่่าพงศ์์พิชิ ญ์์ ผู้้�อำนวยการกลุ่่�มงาน
นโยบายและยุุทธศาสตร์์ กองประสานการจััดการ
การเปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อ ากาศ สำนัั ก งาน
นโยบายและแผนทรัั พย ากรธรรมชาติิ แ ละ
สิ่่�งแวดล้้อม มาร่่วมบรรยายพิิเศษ เรื่่�อง นโยบาย
และทิิศทางด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
ของประเทศไทย ตามกรอบยุุทธศาสตร์์ในการ
มุ่่�งไปสู่่�สัังคมคาร์์บอนต่่ำสู่่�ความยั่่ง� ยืืน และช่่วงการ
เสวนา เรื่่�อง หััวข้้อ “การยกระดัับมาตรฐานของ
องค์์กรธุุรกิิจไทยไปสู่่�การเป็็นธุุรกิิจคาร์์บอนต่่ำ
และยั่่�งยืืนในอนาคต” ได้้รัับเกีียรติิจากผู้้�บริิหาร
จาก 6 องค์์กรทั้้�งจากกลุ่่�มธุุรกิิจการเงิิน และ กลุ่่�ม
ปิิโตรเคมีีและเคมีีภััณฑ์์ ที่่�มีีบทบาทสำคััญในการ
ยกระดัับมาตรฐานขององค์์กรภาคธุุรกิิจไทยไปสู่่�
การเป็็ น ธุุ ร กิิ จ คาร์์ บ อนต่่ำและยั่่� ง ยืืน ได้้ แ ก่่
ดร.จิิระวััฒน์์ ปั้้�นเปี่่�ยมรััษฎ์์ VP ฝ่่ายผู้้�จััดการใหญ่่
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ธนาคารกรุุ ง เทพ จำกัั ด (มหาชน) ในนาม
สมาคมธนาคารไทย, ดร.วิิ ชัั ย ณรงค์์ วณิิ ช ย์์
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ธนาคารกสิิกรไทย จำกััด
(มหาชน), คุุณเสถีียร เลี้้�ยววาริิณ รองผู้้�จัดั การใหญ่่
อาวุุโส ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร กลุ่่�มงานกลยุุทธ์์
องค์์กร ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำกััด (มหาชน),
คุุ ณ เจริิ ญ ชัั ย ประเทืืองสุุ ข ศรีี ประธาน
กลุ่่�มอุุตสาหกรรมปิิโตรเคมีี สภาอุุตสาหกรรมแห่่ง
ประเทศไทย, คุุณประทรรศน์์ สููตะบุุตร Circular
Economy Director กลุ่่�มบริิษัทั ดาว ประเทศไทย
และ ดร.ณััฐกร ไกรกุุล ผู้้�จััดการฝ่่าย หน่่วยงาน
Decarbonization Center of Excellence
บริิษััท พีีทีีทีี โกลบอล เคมิิคอล จำกััด (มหาชน)
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	ทั้้�งนี้้� ท่่านสามารถเข้้าไปดููรายละเอีียด
ข้้อมููลประเด็็นสำคััญในการนำเสนอของวิิทยากร
แต่่ละท่่านภายในงานฯ ได้้โดยการ Scan QR Code
ด้้านล่่างนี้้�
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	วัันที่่� 22 สิิงหาคม 2565 : องค์์กรธุุรกิิจเพื่่อ�
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (TBCSD) ร่่วมกัับ สถาบััน
สิ่่�งแวดล้้อมไทย (TEI) สำนัักงานนโยบายและแผน
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม และ องค์์การ
บริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน)
ได้้จัดั งาน TBCSD Climate Action “ต้้นแบบธุุรกิิจ
คาร์์บอนต่่ำและยั่่�งยืืน (Low Carbon and Susttainable Business)” # Season 3: กลุ่่�ม
พลัังงานเชื้้�อเพลิิง ผ่่านระบบออนไลน์์ Zoom โดย
ภายในงานได้้รัับเกีียรติิจาก ดร.วิิจารย์์ สิิมาฉายา
ผู้้� อ ำนวยการสถาบัั น สิ่่� ง แวดล้้ อ มไทย และ
เลขาธิิการองค์์กรธุุรกิิจเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
เป็็นประธานกล่่าวเปิิดงาน พร้้อมทั้้�ง คุุณจิิรวััฒน์์
ระติิสุุนทร รองเลขาธิิการสำนัักงานนโยบายและ
แผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม มาร่่วม
บรรยายพิิเศษ เรื่่�อง สรุุปผลของการประชุุมภาคีี
การขัับเคลื่่อ� นการปฏิิบัติั งิ านด้้านการเปลี่่ย� นแปลง
สภาพภููมิิอากาศของไทย (Thailand Climate
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Action Conference) และ คุุ ณ นพรัั ตน์์
พรหมอิินทร์์ ผู้้�จัดั การ สำนัักส่่งเสริิมตลาดคาร์์บอน
และนวััตกรรม องค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือน
กระจก (องค์์การมหาชน) มาร่่วมบรรยายพิิเศษ
เรื่่�อง แนวทางการขัับเคลื่่�อนของภาคธุุรกิิจไทยสู่่�
เป้้าหมายความเป็็นกลางทางคาร์์บอน และช่่วงการ
เสวนา เรื่่�อง หััวข้้อ “การยกระดัับมาตรฐานของ
องค์์กรธุุรกิิจไทยไปสู่่�การเป็็นธุุรกิิจคาร์์บอนต่่ำ
และยั่่�งยืืนในอนาคต” ได้้รัับเกีียรติิจากผู้้�บริิหาร
8 องค์์กรของสมาชิิก TBCSD จากกลุ่่�มพลัังงาน
เชื้้� อ เพลิิ ง ที่่� มีี บทบ าทสำคัั ญ ในการยกระดัั บ
มาตรฐานขององค์์กรภาคธุุรกิิจไทยไปสู่่�การเป็็น
ธุุรกิิจคาร์์บอนต่่ำและยั่่�งยืืน ได้้แก่่ คุุณกลอยตา
ณ ถลาง ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ สายงาน
สื่่�อสารองค์์กรและกิิจการเพื่่�อความยั่่�งยืืน บริิษััท
บางจาก คอร์์ปอเรชั่่น� จำกััด (มหาชน), คุุณปััณวรรธน์์
นิิลกิิจศรานนท์์ รองประธานกรรมการบริิหารฝ่่าย
วิิศวกรรมโครงสร้้าง บริิษััท เชฟรอนประเทศไทย

สำรวจและผลิิต จำกััด, ดร.ทวีีศัักดิ์์� บรรลืือสิินธุ์์�
กรรมการ บริิษััท เอสโซ่่ (ประเทศไทย) จำกััด
(มหาชน) และผู้้�จััดการกิิจกรรมองค์์กรและรััฐกิิจ
สัั ม พัั น ธ์์ บริิ ษัั ท เอ็็ ก ซอนโมบิิ ล จำกัั ด ,
คุุณวรพงษ์์ นาคฉััตรีีย์์ ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
ใหญ่่ บริิ ห ารความยั่่� ง ยืืน บริิ ษัั ท ปตท. จำกัั ด
(มหาชน), คุุ ณ สมเกีี ย รติิ เลิิ ศ ฤทธิ์์� ภูู ว ดล
รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ สายกลยุุทธ์์แผนและ
พัั ฒ นาธุุ ร กิิ จ องค์์ ก ร บริิ ษัั ท ไออาร์์ พีี ซีี จำกัั ด
(มหาชน), คุุณธนสิิทธิ์์� วิิชััยไพโรจน์์วงศ์์ ผู้้�ช่่วย
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ สายงานกลยุุทธ์์องค์์กร
บริิษััท ปตท.สำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำกััด
(มหาชน), คุุณวิิศน สุุนทราจารย์์ รองกรรมการ
ผู้้�จัดั การใหญ่่กลยุุทธ์อ์ งค์์กรและความยั่่ง� ยืืน บริิษัทั
ปตท. น้้ำมัันและการค้้าปลีีก จำกััด (มหาชน) และ

คุุณนิิคม ฆ้้องนอก ผู้้�จัดั การฝ่่ายกิิจการองค์์กรและ
ความยั่่ง� ยืืน บริิษัทั ไทยออยล์์ จำกััด (มหาชน) ทั้้�งนี้้�
ท่่านสามารถเข้้าไปดููรายละเอีียดข้้อมููลประเด็็น
สำคัั ญ ในการนำเสนอของวิิ ทย ากรแต่่ ล ะท่่ า น
ภายในงานฯ ได้้โดยการ Scan QR Code ด้้านล่่างนี้้�

	ท้้ายสุุดนี้้� ขอเชิิญชวนหน่่วยงานทุุกภาคส่่วนให้้ร่ว่ มมืือกัันเพื่่อ� ช่่วยกันั ผลัักดัันให้้สังั คมไทยให้้เกิิด
ความยั่่�งยืืนในทุุกมิิติิ ทั้้�งด้้านสัังคม ด้้านเศรษฐกิิจ และด้้านสิ่่�งแวดล้้อม พร้้อมทั้้�ง การพััฒนาธุุรกิิจบน
พื้้�นฐานของการใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างสมดุุล เพื่่�อความยั่่�งยืืนในอนาคต
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PR News

ทุุกโรงงานของ Dow ปลอดภััย ใส่่ใจสิ่่�งแวดล้้อมและชุุมชน คว้้า
� ม
รางวััลธงธรรมาภิิบาลสิ่่�งแวดล้้อมและความปลอดภััยยอดเยี่่ย

ระยอง – 26 กรกฎาคม 2565 – นายนาริินทร์์
วงศ์์ ธ นาศิิ ริิ กุุ ล ผู้้� อ ำนวยการฝ่่ า ยสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และรััฐกิิจสััมพัันธ์์
พร้้อมกัับผู้้�บริิหารของกลุ่่�มบริิษัทั ดาว ประเทศไทย
(Dow) รัับรางวััลธงธรรมาภิิบาลสิ่่�งแวดล้้อมและ
ความปลอดภััยประจำปีี 2564 (ธงขาว-ดาวเขีียว)
และรางวััลธงธรรมาภิิบาลสิ่่�งแวดล้้อมและความ
ปลอดภัั ยย อดเยี่่� ย มประจำปีี 2558 - 2564
(ธงขาว-ดาวทอง) จาก นายพรเทพ ภูู ริิ พัั ฒ น์์
รองผู้้�ว่่าการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
สายงานปฏิิบััติิการ 3 ณ ห้้องประชุุม สมเจตน์์
สำนัักงานนิิคมอุุตสาหกรรมมาบตาพุุด จัังหวััด
ระยอง โดยทุุกโรงงานของ Dow ได้้รับั การประเมิิน
ผ่่านเกณฑ์์ดีเี ยี่่ย� มในการบริิหารจััดการสิ่่ง� แวดล้้อม
ความปลอดภััยและการรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
รางวัั ลธ งธรรมาภิิ บ าลสิ่่� ง แวดล้้ อ มและ
ความปลอดภััยจะพิิจารณามอบให้้แก่่องค์์กรที่่�มีี
การรัั ก ษามาตรฐานการบริิ ห ารจัั ด การด้้ า น

สิ่่�งแวดล้้อม ด้้านความปลอดภััย และด้้านความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคมในระดัับดีีเยี่่�ยม ซึ่่�งจััดขึ้้�นโดย
การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย (กนอ.)
เพื่่�อส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาชนใน
การกำกัับดูแู ลด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมและความปลอดภััย
ของโรงงานอุุ ต สาหกรรม และกระตุ้้�นให้้
ผู้้�ประกอบการมีีหลัักธรรมาภิิบาลสิ่่�งแวดล้้อมและ
ความปลอดภััยในการดำเนิินธุุรกิิจ
Dow เป็็ น บริิ ษัั ทด้้ า นวัั ส ดุุ ศ าสตร์์ ที่่�
มุ่่�งสร้้างสรรค์์นวััตกรรมเพื่่�อชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�
ดีี ก ว่่ า มาตลอดระยะเวลา 125 ปีี ปฏิิ บัั ติิ ง าน
ด้้ วยคว ามรัั บผิิ ด ชอบต่่ อ ชุุ ม ชน สิ่่� ง แวดล้้ อ ม
อาชีีวอนามััย และความปลอดภััย โดยใช้้เทคโนโลยีี
ที่่� ทัั น สมัั ย และเป็็ น มิิ ต รต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม พร้้ อ ม
ร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจเพื่่�อส่่งเสริิมคุุณภาพ
ชีีวิิตและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่�อง
เป็็นระยะเวลากว่่า 55 ปีี ของการดำเนิินธุุรกิิจ
ในประเทศไทย
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เอ็็กโก กรุ๊๊�ป คว้้ารางวััล “Asia Responsible Enterprise
Awards 2022” ต่่อเนื่่�องปีีที่่� 2 จากผลสำำ�เร็็จโครงการจััดการ
ขยะภายในองค์์กร

บริิษััท ผลิิตไฟฟ้้า จำกััด (มหาชน) หรืือ
เอ็็กโก กรุ๊๊�ป นำโครงการจััดการขยะภายในองค์์กร
“EGCO Ecosystem” คว้้ า รางวัั ล “Asia
Responsible Enterprise Awards 2022”
(AREA 2022) ต่่อเนื่่�องปีีที่่� 2 สาขา Green
Leadership จากสถาบััน Enterprise Asia องค์์กร
พััฒนาเอกชนชั้้�นนำที่่�ส่่งเสริิมศัักยภาพผู้้�ประกอบ
การที่่�มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
ในภูู มิิ ภ าคเอเชีี ย สะท้้ อ นการยอมรัั บ ในระดัั บ
ภููมิภิ าคต่่อการดำเนิินธุุรกิิจตามแนวทางการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน ด้้วยความใส่่ใจต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและ
การมุ่่�งสู่่�สัังคมคาร์์บอนต่่ำของเอ็็กโก กรุ๊๊�ป
นายเทพรัั ตน์์ เทพพิิ ทัั ก ษ์์ กรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่ เอ็็กโก กรุ๊๊�ป เปิิดเผยว่่า เอ็็กโก กรุ๊๊�ป
มุ่่�งมั่่�นดำเนิินธุุรกิิจพลัังงานครบวงจรตามแนวทาง
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การพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน ตามความเชื่่อ� ที่่�ว่า่ “ต้้นทางดีี
จะก่่ อ กำเนิิ ด ผลลัั พธ์์ ป ลายทางที่่� ดีี ” ผ่่ า นการ
ปลููกฝัังค่่านิิยมองค์์กรด้้าน “การเป็็นพลเมืืองที่่�ดีี
ของสัังคมและใส่่ใจผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย” ให้้แก่่พนัักงาน
ทุุกคน เพื่่�อสร้้างความยั่่�งยืืนจากภายในองค์์กรสู่่�
สัังคมภายนอก ทีีมพนัักงานจิิตอาสาของเอ็็กโก กรุ๊๊�ป
จึึงริิเริ่่�มโครงการจััดการขยะภายในองค์์กรตั้้�งแต่่
ต้้นทาง ภายใต้้ชื่อ่� “EGCO Ecosystem” นัับตั้้ง� แต่่
ปีี 2563 ต่่อเนื่่อ� งถึึงปััจจุุบันั เพื่่อ� ปลููกจิิตสำนึึกและ
ส่่ ง เสริิ ม ให้้ พนัั ก งานรู้้�จัั ก ประเภทขยะและมีี
พฤติิกรรมการคััดแยกขยะภายในอาคารเอ็็กโก
สำนัักงานใหญ่่ อย่่างถููกต้้อง ซึ่่�งโครงการฯ ได้้รัับ
ความร่่วมมืือเป็็นอย่่างดีีจากผู้้�บริิหารและพนัักงาน
ทุุกระดัับ และปััจจุุบัันโครงการนี้้�กำลัังจะขยายผล
ไปสู่่�ชุุมชน ทั้้�งวััดและโรงเรีียน

GCME ผ่่านการประเมิินธรรมาภิิบาลสิ่่�งแวดล้้อม ประจำำ�ปีี 2565

	บริิษััท จีีซีี เมนเทนแนนซ์์ แอนด์์ เอนจิิเนีีย
ริิง จำกััด ผ่่านการตรวจประเมิินสถานประกอบการ
เพื่่อ� ส่่งเสริิมให้้เข้้าสู่่�ระบบธรรมาภิิบาลสิ่่�งแวดล้้อม
ตามโครงการการบริิ ห ารจัั ด การลุ่่�มน้้ำ และ
วางระบบธรรมมาภิิบาลสิ่่�งแวดล้้อมจัังหวััดระยอง

ประจำปีี 2565 ของกระทรวงอุุตสาหกรรม เพื่่อ� มุ่่�ง
เน้้นให้้เกิิดความร่่วมมืือระหว่่างผู้้�ประกอบการ และ
ชุุมชนโดยรอบสถานประกอบการอุุตสาหกรรม
ทั้้� ง ด้้ า นการดำเนิิ น กิิ จ การด้้ วยคว ามโปร่่ ง ใส
เป็็นธรรม และตรวจสอบได้้
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IRPC คว้้ารางวััล Asia Responsible Enterprise Awards
2022 สาขา Health Promotion จากโครงการ VAJIRA LAB:
Healthcare Security for Society

	คุุณชวลิิต ทิิพพาวนิิช ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิ ห ารและกรรมการผู้้�จัั ด การใหญ่่ บริิ ษัั ท
ไออาร์์พีีซีี จำกััด (มหาชน) หรืือ IRPC รัับมอบ
รางวัั ล Asia Responsible Enterprise
Awards 2022 หรืือ AREA 2022 ในสาขา
Health Promotion จาก Enterprise Asia ซึ่่�ง
เป็็นองค์์กรอิิสระที่่�ดำเนิินงานด้้านการสนัับสนุุน ส่่ง
เสริิมและพััฒนาศัักยภาพทางธุุรกิิจที่่�รับผิ
ั ดิ ชอบต่่อ
สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมในภููมิิภาคเอเชีีย โดย IRPC
ได้้เข้้าร่่วมประกวดรางวััล AREA 2022 ภายใต้้ชื่่�อ
โครงการ VAJIRA LAB: Healthcare Security
for Society (วชิิรแล็็บ เพื่่�อสัังคม) ซึ่่�งเป็็น
โครงการที่่�บริิษััทฯ ร่่วมกัับ คณะแพทยศาสตร์์
วชิิรพยาบาล มหาวิิทยาลััยนวมิินทราธิิราช ดำเนิิน
การศึึ ก ษา และจัั ด ตั้้� ง ห้้ อ งปฏิิ บัั ติิ ก ารกลางเพื่่� อ
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ตรวจสอบมาตรฐานผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ท างการแพทย์์
ครบวงจรแห่่ ง แรกในประเทศไทยและเอเชีี ย
ตะวัั น ออกเฉีี ย งใต้้ โดยบูู ร ณาการองค์์ คว ามรู้้�
ความเชี่่� ยวช าญ และประสบการณ์์ ใ นการวิิ จัั ย
พััฒนาเครื่่อ� งมืือทางการแพทย์์และอุุปกรณ์์ป้อ้ งกััน
ทางการแพทย์์ รวมถึึ ง วิิ ช าการแพทย์์ แ ละ
สาธารณสุุ ข ของมหาวิิ ทย าลัั ย นวมิิ น ทราธิิ ร าช
ผนวกเข้้ากัับประสบการณ์์ในด้้านการวิิเคราะห์์
ทดสอบ และพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ในกลุ่่�มพอลิิเมอร์์ของ
IRPC เพื่่�อนำมาใช้้ในการบริิหารจััดการ และให้้
บริิการวิิเคราะห์์ ทดสอบ และรัับรองมาตรฐาน
ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ท า ง ก า ร แ พทย์์ ใ น ร ะ ดัั บ ส า ก ล
โดยพิิธีีรัับรางวััลจััดแบบ Virtual Ceremony
เมื่่�อวัันที่่� 21 ก.ค. 65 ที่่�ผ่่านมา

ปตท.สผ. คว้้ารางวััล โครงการเพื่่� อสัังคมในเวทีีระดัับสากล
2022 Global CSR Excellence & Leadership Awards

	บริิษััท ปตท.สำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม
จำกััด (มหาชน) หรืือ ปตท.สผ. ได้้รัับรางวััล 2002
Global CSR Excellence & Leadership Awards
ด้้านสาธารณสุุข จากเวทีี The 11th World CSR
Congress ที่่�นครมุุมไบ ประเทศอิินเดีีย จากการ
ที่่� บริิษััท พีีทีีทีีอีีพีี อิินโดนีีเซีีย จำกััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััท
ย่่อยในสาธารณรััฐอิินโดนีีเซีีย ดำเนิินโครงการ
ป้้องกัันภาวะแคระแกร็็นในเด็็ก (The Stunting
Prevention Program) ในพื้้�นที่่�นูซู าเต็็งการาตะวััน
ออก (East Nusa Tenggara: NTT) เพื่่อ� ช่่วยพัฒ
ั นา
และยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของชุุมชน

โครงการป้้องกัันภาวะแคระแกร็็นในเด็็ก
เป็็นความร่่วมมืือระหว่่าง พีีทีีทีีอีีพีี อิินโดนีีเซีีย
สำนัักเลขานุุการรองประธานาธิิบดีแี ห่่งสาธารณรััฐ
อิินโดนีีเซีีย รััฐบาลท้้องถิ่่น� นููซาเต็็งการาตะวัันออก
องค์์กรไม่่แสวงผลกำไร และชุุมชนในพื้้�นที่่� โดยเริ่่ม�
ดำเนิินงานมาตั้้�งแต่่ปีี 2563 และจะเป็็นต้้นแบบ
การดำเนิิ น โครงการดัั ง กล่่ า วของพื้้� น ที่่� อื่�่ น ๆ
ในอิินโดนีีเซีีย
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ปตท. คว้้ารางวััลใหญ่่ระดัับเอเชีีย Asia Pacific Enterprise
Awards 2022 มุ่่�งมั่่�นพัั ฒนาองค์์กร ขัับเคลื่่�อนประเทศด้้วย
พลัังแห่่งอนาคต

เมื่่� อ เร็็ ว ๆ นี้้� – บริิ ษัั ท ปตท. จำกัั ด
(มหาชน) เข้้ารัับรางวััล Asia Pacific Enterprise
Awards 2022 (APEA 2022) จำนวน 3 รางวััล
โดย นายอรรถพล ฤกษ์์พิบูิ ลู ย์์ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิ ห ารและกรรมการผู้้�จัั ด การใหญ่่ ปตท.
รัับรางวััลยอดเยี่่�ยมของผู้้�นำองค์์กร (Master
Entrepreneur Award) นางสาวพรรณนลิิน
มหาวงศ์์ธิิกุุล ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารการเงิิน
รัั บ ราง วัั ล ด้้ าน กล ยุุ ทธ์์ แ บ ร นด์์ ที่่� สะ ท้้ อ น
ความยั่่�งยืืน (Inspirational Brand Award) และ
นายสุุชาติิ ระมาศ รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
บริิ ห ารศัั ก ยภาพองค์์ ก รและธรรมาภิิ บ าล
รัั บ รางวัั ล ที่่� แ สดงความเป็็ น เลิิ ศ ขององค์์ ก ร
(Corporate Excellence Award)
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รางวััล APEA จััดขึ้้�นโดยองค์์กรพััฒนา
เอกชน Enterprise Asia เพื่่�อเชื่่�อมโยงผู้้�ประกอบ
ธุุ ร กิิ จ หลายสาขา ในหลายประเทศทั่่� วภูู มิิ ภ าค
เอเชีีย ซึ่่�งการได้้รัับรางวััลระดัับภููมิิภาคของ ปตท.
ในครั้้�งนี้้� สะท้้อนถึึงความมุ่่�งมั่่�นในการดำเนิินงาน
ของ ปตท. เพื่่�อตอบสนองต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
อย่่างเท่่าเทีียม ด้้วยวิิสััยทััศน์์ “Powering Life
with Future Energy and Beyond ขัับเคลื่่�อน
ทุุกชีีวิิตด้้วยพลัังแห่่งอนาคต”

ราช  กรุ๊๊�ป รัับโล่่ประกาศเกีียรติิคุุณ “วัันป่่าชุุมชนแห่่งชาติิ”
ภายใต้้ ค วามร่่ ว มมืื อ ในโครงการ  “คนรัั ก ษ์์ ป่่ า  ป่่ า รัั ก ชุุ ม ชน”
กว่่าทศวรรษ

	บริิษััท ราช กรุ๊๊�ป จำกััด (มหาชน) รัับโล่่
ประกาศเกีี ยรติิ คุุณภาคีีภาคเอกชนที่่�ส นัั บสนุุน
การพััฒนาป่่าชุุมชนจาก ดร.ยุุทธพล อัังกิินัันทน์์
ที่่� ป รึึ ก ษารัั ฐ มนตรีี ว่่ า การกระทรวงทรัั พย ากร
ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ในโอกาสวัันป่่าชุุมชน
แห่่งชาติิ ประจำปีี 2565 เมื่่�อวัันที่่� 24 พฤษภาคม
ที่่�ผ่่านมา
	บริิษััท ราช กรุ๊๊�ป จำกััด (มหาชน) ได้้ริิเริ่่�ม
โครงการ “คนรัักษ์์ป่่า ป่่ารัักชุุมชน” ดำเนิินงาน
ร่่วมกัับกรมป่่าไม้้ มาตั้้�งแต่่ปีี 2551 จนถึึงปััจจุุบััน
โครงการนี้้�มุ่่�งเน้้นขัับเคลื่่�อนการมีีส่่วนร่่วมของ
ชุุมชนในการปกป้้องดููแล ฟื้้น� ฟููรักั ษาป่่าอย่่างยั่่ง� ยืืน

ด้้วยกลไก “ป่่าชุุมชน” บนเป้้าหมาย “ป่่ายั่่�งยืืน
ชุุมชนได้้ประโยชน์์” นัับตั้้�งแต่่ปีี 2551 - 2564
บริิษััทฯ ได้้สนัับสนุุนป่่าชุุมชนผ่่านกิิจกรรมการ
ประกวดป่่าชุุมชนตััวอย่่างระดัับประเทศ โดยมีี
ป่่าชุุมชนจำนวน 1,395 แห่่ง รวมพื้้�นที่่�ป่่าชุุมชนที่่�
ได้้รัับรางวััล 1.28 ล้้านไร่่ ประมาณการความ
สามารถในการกัั ก เก็็ บค าร์์ บ อนไดออกไซด์์ ไ ด้้
ประมาณ 8 ล้้านตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์ (ค่่าเฉลี่่�ย
6.3 ตัั น /ไร่่ ) นอกจากนี้้� บริิ ษัั ท ฯ ยัั ง ได้้ ใ ห้้
การสนัับสนุุนและส่่งเสริิมศัักยภาพของป่่าชุุมชนใน
ทุุกภููมิิภาคของประเทศ ผ่่านกิิจกรรมเสริิมสร้้าง
ความเข้้มแข็็งต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง
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แซง-โกแบ็็ง (ประเทศไทย) ได้้รับ
ั รางวััล Green Team Award
2022

โรงงานยิิปรอค (แหลมฉบััง จ.ชลบุุรีี) ซึ่่�ง
เป็็นโรงงานผลิิตผลิิตภััณฑ์์แผ่่นยิิปซััมบอร์์ดภายใต้้
แบรนด์์ยิิปรอค หนึ่่�งในกลุ่่�มธุุรกิิจของแซง-โกแบ็็ง
(ประเทศไทย) ได้้รับั รางวััล Green Team Award
2022 จากกลุ่่�มแซง-โกแบ็็ ง เอเชีี ย -แปซิิ ฟิิ ค
(Asia-Pacific Group: APAC) ที่่�ได้้จัดั งานโครงการ
The Act Sustainably Program มีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อส่่งเสริิมแนวคิิดและนวััตกรรมด้้านการพััฒนา
อย่่างยั่่ง� ยืืน ทางโรงงานยิิปรอค ได้้นำเสนอโครงการ
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“Gypsum Mix Plus” ซึ่่�งเกี่่�ยวกัับการลงทุุน
เครื่่�องจัักรให้้กัับรััฐวิิสาหกิิจชุุมชนเพื่่�อเพิ่่�มการนำ
วััสดุุที่่�เหลืือใช้้ไปผสมเป็็นวััตถุุดิิบทดแทน โดย
โรงงานได้้ ส นัั บ สนุุ น เครื่่� อ งจัั ก รและนำเศษวัั ส ดุุ
ได้้แก่่ กระดาษที่่�กรองจากการบดย่่อยแผ่่นบอร์์ดที่่�
นำกลัับมาใช้้ซ้้ำ (Waste Screen) มอบให้้กับชุ
ั มุ ชน
ชากยายจีีน จัังหวััดชลบุุรีี ซึ่่�งเศษวััสดุุเหล่่านั้้�น
เมื่่� อ นำมาผสมกัั บปูู น และส่่ ว นผสมตามสัั ด ส่่ ว น
สามารถทดแทนการใช้้อิฐิ บล็็อกสำหรัับการปููพื้้น� ได้้

เอสซีีจีี ได้้รับ
ั รองฉลากสิ่่�งแวดล้้อมสํําหรัับผลิิตภััณฑ์์หมุน
ุ เวีียน
(Circular Mark) ส่่ ง เสริิ ม การใช้้ ท รัั พ ยากรอย่่ า งคุ้้�มค่่ า
การัันตีีความเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม

ธุุรกิิจซีีเมนต์์และผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้าง เอส
ซีีจีี ได้้รัับการรัับรองฉลากสิ่่�งแวดล้้อมสํําหรัับ
ผลิิตภััณฑ์์หมุุนเวีียน หรืือ Circular Mark เป็็น
กลุ่่�มแรกของประเทศไทย ภายในงาน Circular
Mark “Circular Economy in Action”
จััดโดยคณะสิ่่ง� แวดล้้อม มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
และสถาบัันสิ่่ง� แวดล้้อมไทย ร่่วมกัับหน่่วยงานภาครััฐ
และเอกชนต่่างๆ โดยนายกฤษณ์์ จิินดาวานิิชสกุุล
Chief Operation Officer บริิษััท เอสซีีจีี รููฟฟิ่่�ง
จำกััด และนายสุุรชััย จิินดาประกาย Sustainable
Development and Risk Management
Manager บริิ ษัั ท สยามซานิิ ท ารีี แ วร์์ จำกัั ด
เป็็นตััวแทนเข้้ารัับรางวััล
Circular Mark คืือฉลากที่่�ให้้การรัับรอง
ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ที่่� อ อกแบบและมีี ก ระบวนการผลิิ ต
ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม ตามหลัักเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียน ภายใต้้โครงการวิิจััยเรื่่�อง “การพััฒนา

ระบบฉลากสิ่่� ง แวดล้้ อ มสำหรัั บ ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์
หมุุนเวีียน อัันเป็็นการส่่งเสริิมการหมุุนเวีียนวััสดุุ
เพื่่�อขัับเคลื่่�อนนโยบายเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนของ
ประเทศไทย” โดยผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้างของเอสซีีจีี
ที่่� ไ ด้้ รัั บ การรัั บ รอง Circular Mark ได้้ แ ก่่
สุุ ข ภัั ณ ฑ์์ นั่่� ง ราบครบชุุ ด ชิ้้� น เดีี ยว จากบริิ ษัั ท
สยามซานิิทารีีแวร์์อิินดััสทรีี จำกััด ไม้้ฝา เอสซีีจีี
จากบริิ ษัั ท สยามไฟเบอร์์ ซีี เ มนต์์ ก รุ๊๊�ป จำกัั ด
ฉนวนกัันความร้้อน เอสซีีจีี สำหรัับงานเครื่่�องใช้้
ไฟฟ้้า จากบริิษััท สยามไฟเบอร์์กลาส จำกััด และ
กระเบื้้�องหลัังคาคอนกรีีต เอสซีีจีี รุ่่�นเพรสทีีจ
X-Shield จากบริิ ษัั ท เอสซีี จีี รูู ฟ ฟิ่่� ง จำกัั ด
ซึ่่�งนวััตกรรมสิินค้้ารัักษ์์โลกดัังกล่่าวยัังสอดคล้้อง
กัับการดำเนิินธุุรกิิจของเอสซีีจีีตามกลยุุทธ์์ ESG
(Environmental, Social and Governance)
อีีกด้้วย
Green Society by TBCSD

53

ไทยออยล์์ รับ
ั รางวััล Thailand Top Company Award 2022

เมื่่�อเร็็ว ๆ นี้้� คุุณถิิรยุุทธ ลิิมานนท์์ (ซ้้าย)
รัักษาการผู้้�จััดการฝ่่ายกิิจการสััมพัันธ์์ บริิษััท
ไทยออยล์์ จำกัั ด (มหาชน) รัั บ มอบรางวัั ล
Thailand Top Company Awards 2022
ประเภท ความเป็็นเลิิศ “TOP MANAGEMENT
AWARD” จาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุุณ
นายแพทย์์เกษม วััฒนชััย (ขวา) องคมนตรีี โดย
รางวัั ล ดัั ง กล่่ า วมอบให้้ แ ก่่ อ งค์์ ก รที่่� มีี ผ ลงาน
ในการบริิ ห ารงานที่่� โ ดดเด่่ น ทั้้� ง ในด้้ า นการ
เปลี่่ย� นแปลงองค์์กร และการสร้้างผลประกอบการ
ที่่�โดดเด่่น ด้้วยมุ่่�งหวัังที่่�จะเชิิดชููเกีียรติิองค์์กรธุุรกิิจ
ในประเทศไทยซึ่่�งจะเป็็นแบบอย่่างวิิธีีคิิด และ
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วิิธีีป ฏิิบัั ติิใ ห้้ แก่่ อ งค์์ ก รธุุ ร กิิ จ อื่่� น ๆ พิิ ธีีดัั ง กล่่ า ว
จััดขึ้้�น ณ ห้้องบอลรููม โรงแรมอิินเตอร์์คอนติิเนตััล
กรุุงเทพฯ
โครงการ Thailand Top Company
Awards 2022 จััดขึ้้น� โดยนิิตยสาร Business Plus
ของ บริิษััท เออาร์์ไอพีี จำกััด (มหาชน) ร่่วมกัับ
มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย เพื่่อ� มอบรางวััลอันั เป็็น
เครื่่� อ งหมายแห่่ ง ความภาคภูู มิิ ใ จ ให้้ แ ก่่ บริิ ษัั ท
ที่่�ประสบความสำเร็็จในระดัับสููงสุุดของประเทศ
ซึ่ง่� จะนำไปสู่่�ความเจริิญงอกงามของเศรษฐกิิจไทย
ต่่อไปในอนาคต

WBCSD Update
By: Dr. Orathai Pongruktham

’s Initiative

and Program to Transform the World
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).

Figure 2: Priority projects under Climate Action.
Climate Action - World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
Equity Action: WBCSD recognizes the needs to address inequality to enable shared
commitment and capacity of all stakeholders for overcoming the global sustainable challenges. Therefore, WBCSD work on equity action through a project entitled Global Agribusiness Action on Equitable Livelihoods covering 3 priority action areas as shown in Figure 3.

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).

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

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-Action-on-Equitable-Livelihoods (Retrieved on 2 September, 2022)
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Energy&Climate Solution
By : Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd.

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)”.
60
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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 CO2 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.
(CO2 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 CO2 emissions 590 tons/ year.
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2. Management to reduce indirect CO2 emissions from electricity purchases (CO2
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 Ajinomoto Group of
Companies in Thailand, we are
committed to continually reducing our
CO2 emissions. In 2021, we are able to
achieve the reduction of CO2 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.
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Energy&Climate Solution
By : PTT Exploration and Production Public Company Limited

PTTEPCommits to Achieving
Net Zero Greenhouse Gas Emissions.

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 continuous
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”.
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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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The Way For Sustainability
By : Thai Oil Public Company Limited

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

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.

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.
Green Society by TBCSD
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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.”

68

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.

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.”
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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 consumers, for instance fossil-fuel-free cleaning
products.
For Unilever Thailand, Breeze have
transformed its formula to be more environmentally 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.
Green Society by TBCSD

71

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 packaging 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-consumer 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 softener 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 disposal 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.
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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.
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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, plays a leading role in pioneering 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 Zusammenarbeit (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
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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

Eco-Labeling
By: Ms. Tarinee Khamko

Sustainable Business Development:

Part 3 Cement

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 manufacturing
process emit nearly 3 billion metric tons of CO2 emissions which is contributing to 7.5%
CO2 emissions or about 5.5% greenhouse gas emissions when compared to the
global emission from all manufacturing industry.
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 CO2 into the
atmosphere during the combustion
process and the energy consumption of
cement production.
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Sources: https://theconversation.com/green-cement-a-step-closer-to-being-a-game-changer-for-construction-emissions-126033

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
industries 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
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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,

which is a member of the Thailand
Business Council for Sustainable
Development (TBCSD). The company
focuses on the development of
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 CO2 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 CO2eq 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 commitment 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”.

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)
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Member Activities
By: Ms.Pinyada Charoensin

TBCSD Climate Action: Low Carbon
and Sustainable Business

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
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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 environmental 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

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 organization 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 1 st events are in topic of
Property & Construction Industry, 2nd is
Financials Industry and Petrochemicals &
Chemicals Industry, 3 rd 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), Thailand Greenhouse Gas
Management Organization (Public
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
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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.

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

GCME comprises the rules, practices, Good environmental governance takes into
policies and institutions that shape how account the role of all actors that impact
humans interact with the environment. 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
Vajira 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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PTTEP wins Global CSR Awards “2022 Global CSR
Excellence & Leadership Awards”

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
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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.

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
Excellence Award for effective
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 received an honorary plaque on “National
Community Forest Day” under a collaboration of the
“Love the Forest and Community” project over a decade

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 Forest 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,
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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 CO2 capture of
approximately 8 million 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.

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, guaranteed resource
efficiency and eco-friendliness

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 University and Thailand
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
certified products designed and
manufactured in an environmentally98

friendly manner. SCG’s building materials
that have certified with Circular
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.

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” from Professor Emeritus
Dr. Kasem Wattanachai, Privy Councillor
(right). The Top Management Award
demonstrate Thaioil’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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PANTONE 381c
PANTONE 377c
PANTONE 390c
PANTONE COOL GRAY 431c
PANTONE Warm GRAY 411c

