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  องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) จัดท�าหนังสือ TBCSD Sustainable  

Development อย่างต่อเนื่องมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่ือสารการด�าเนินธุรกิจ

อย่างยั่งยืนของสมาชิก ตามแนวทางที่ทั่วโลกยอมรับ และในบริบทของประเทศไทย โดยมีเนื้อหาสาระ

แตกต่างในแต่ละปี รวมทัง้บอกเล่าเรือ่งราว และแลกเปล่ียนประสบการณ์ ตลอดจนมมุมองแนวคดิของ

ภาคเอกชนไทยเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สังคมได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

 หนังสือ TBCSD Sustainable Development 2020 ฉบับนี้ น�ำเสนอกำรแนะน�ำองค์กร 

และรำยนำมองค์กรสมำชิก TBCSD พร้อมสรุปผลภำพรวมของกำรด�ำเนินงำนกิจกรรมโครงกำร  

ต่ำง ๆ ที่ส�ำคัญในรอบปี 2563 ที่ผ่านมาของ TBCSD และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งได้ส่งผลกระทบร้ายแรงและได้สร้างปัญหาครั้งส�าคัญให้กับประชาชน   

ทัว่ทกุมุมของโลก และทวคีวามรนุแรงจนส่งผลกระทบอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกจิ สงัคม 

การเมือง รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คน ซึ่งทุกประเทศทั่วโลกก�าลังหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว    

เพื่อให้ยุติการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยเร็วที่สุด ยิ่งยุติจบปัญหาได้เร็วเท่าไรการสูญเสียก็จะ     

น้อยลงตามล�าดบั จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังกล่าว จึงส่งผลท�าให้เกดิค�าส�าคญั

ของโลกขึ้นมาค�าว่า “New Normal” หรือ ชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม

และการใช้ชวีติของทกุคนทัว่โลก รวมไปถงึภาคธรุกจิต่างกต้็องมกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบการด�าเนนิธรุกิจ

ตาม New Normal เพื่อความยั่งยืนของการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งหนังสือฉบับนี้จะถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติ

และการด�าเนินธุรกิจของสมาชิก TBCSD ตาม New Normal เพื่อความยั่งยืนของการด�าเนินธุรกิจใน

บริบทของแต่ละองค์กรสมาชิก ในการร่วมกันขับเคล่ือนแก้ไขปัญหาวิกฤต COVID-19 เพ่ือร่วมเป็น   

ค�าน�า
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ส่วนหน่ึงในการช่วยให้ประเทศไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งส�าคัญ อันเป็นการแสดงออกถึง          

พลังจากการรวมตัวขององค์กรภาคธุรกิจในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และแสดงออกถึง          

การเป็นธุรกิจต้นแบบด้านความยั่งยืนท่ีทันกระแสโลกและตอบโจทย์ทิศทางการพัฒนาของประเทศ           

น�าหลกั Sustainability มาบรูณาการเข้ากบัการด�าเนนิธรุกจิอย่างเป็นรูปธรรม คดิค้นองค์ความรู้ รูปแบบ       

ใหม่ ๆ เพื่อความยั่งยืน

 การจัดท�าหนังสือ TBCSD Sustainable Development 2020 ส�าเร็จได้ด้วยความร่วมมือ 

ของสมาชิก TBCSD จ�านวน 37 บริษัท ซึ่งครอบคลุม 

กลุ ่มอุตสาหกรรมหลักของไทย ได ้แก ่  

ก ลุ ่ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ค ร่ื อ ง ด่ื ม  

กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน 

กลุ ่ มอุ ตสาหกรรมบริการ      

กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี

ก ลุ ่ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม 

สินค ้ า อุ ต ส าหกรรม  

กลุ ่มอุตสาหกรรมอสังหา 

ริ มทรัพย ์ และก ่ อสร ้ า ง  

กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร 

ก ลุ ่ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม สิ น ค ้ า 

อุปโภคบริโภค และกลุ ่มอื่น ๆ  

ส� านัก เลขาธิการองค ์กรธุ รกิจ เพื่ อ 

การพฒันาอย่างยัง่ยนื จึงขอขอบคณุสมาชกิทีไ่ด้

ให้ความกรุณาอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดท�าหนังสือฉบับนี้                           

 คณะผู้จัดท�าหนังสือ TBCSD Sustainable Development 2020 หวังเป็น

อย่างยิ่งว่าหนังสือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคธุรกิจไทย 

และขออภัยในความบกพร่องทุกประการ ตลอดจนขอน้อมรับค�าติเตือน แนะน�า และข้อเสนอแนะ 

จากทุกท่าน เพื่อน�ามาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป
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บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร
 หนังสือ TBCSD Sustainable Development 2020 จัดท�ำโดยองค์กรธุรกิจเพื่อกำรพัฒนำ

อย่ำงยั่งยืน (TBCSD) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่ือสำรแนวทำงปฏิบัติและกำรด�ำเนินธุรกิจของสมำชิก 

TBCSD ตำม New Normal เพื่อควำมยั่งยืนของกำรด�ำเนินธุรกิจในบริบทของแต่ละองค์กรสมำชิก 

อันเป็นทำงออกที่ท�ำให้องค์กรภำคธุรกิจสำมำรถผ่ำนพ้นวิกฤตกำรณ์ครั้งส�ำคัญ โดยยังคงยึดถือ         

ตำมแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ในทุกมิติทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในกำรเดินหน้ำ

ขับเคลื่อนทุกมิติไปพร้อมกันอย่ำงยั่งยืนในวิถี “New Normal” หรือ ชีวิตวิถีใหม่ อันเป็นแนวทำง

ปฏิบัติที่ดีให้แก่องค์กรภำคธุรกิจไทย

 เป็นที่ทราบกันดีว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ได้สร้าง

ปัญหาครั้งส�าคัญให้กับประชาชนทั่วทุกมุมของโลก และทวีความรุนแรงจนส่งผลกระทบอย่างมหาศาล      

ไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลก ซึ่งรวมไปถึงภาคธุรกิจ        

ทัว่โลกรวมทัง้ภาคธรุกิจไทย ต่างกไ็ด้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ด้วยเช่นกนั ทัง้ยอด     

รายได้ที่ลดลงอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ความไม่แน่นอนของธุรกิจ ความแปรปรวนของสถานการณ์ต่างๆ 

เป็นต้น จากสถานการณ์ร้ายแรงดังกล่าวที่ยังไม่สามารถยุติปัญหา

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้นั้น ท�าให้ภาคธุรกิจ   

ทั่วโลกรวมท้ังประเทศไทยต่างเร่ิมหาทางออกในการ

ด�าเนินธุรกิจให้มีความอยู่รอดในสภาวะการณ์

เศรษฐกิจตกต�่าเช่นนี้ โดยการปรับเปล่ียนรูป

แบบการด�าเนินธุรกิจตาม “New Normal” 

หรือ ชีวิตวิถี ใหม ่ เ พ่ือความยั่ งยืนของ            

การด�าเนินธุรกิจในบริบทของแต่ละองค์กร 

เพือ่น�าพาองค์กรภาคธรุกจิให้ร่วมกนัสามารถ

ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งส�าคัญครั้งนี้ไปให้ได้ 

นับได้ว ่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ   

COVID-19 ในครั้งนี้นั้น ถือเป็นบททดสอบครั้ง

ส�าคัญของโลกเลยก็ว ่าได ้ เพ่ือทดสอบความ
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สามารถของมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในแต่ละประเทศท่ัวโลก ระบบสาธารณสุข 

การแพทย์ รวมไปถึงกลยุทธ์การปรับตัวของภาคธุรกิจทั่วโลก ทั้งน้ี หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ได้ยตุลิงแล้วนัน้ เชือ่มัน่ว่าทัว่โลกต่างกจ็ะมภูีมคิุม้กนัและได้ถอดบทเรียนส�าคญัจากสถานการณ์  

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในคร้ังนี ้เพือ่เตรยีมความพร้อมในด้านต่างๆ ส�าหรบัการรับมอืกบัเหตกุารณ์

ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

 โดยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายในประเทศไทย พบว่าองค์กรสมาชิก 

TBCSD หลายองค์กรได้เข้ามามส่ีวนร่วมและแสดงบทบาททีส่�าคญัต่อการร่วมขบัเคลือ่นแก้ไขปัญหาวกิฤต 

COVID-19 ผ่านการด�าเนินงานในรูปแบบต่างๆ ตามบริบทของแต่ละองค์กร โดยพลังควำมร่วมมือของ   

ภำคธุรกิจไทย (สมำชิก TBCSD) รวมเป็นยอดเงินบริจำคมำกกว่ำ 1,600 ล้ำนบำท

 องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ในฐานะองค์กรที่เป็นกลางที่เกิดจากการรวมตัว

กันของภาคธุรกิจชั้นแนวหน้าของประเทศไทยที่เป็นผู้น�าด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนจ�านวนสมาชิกกว่า 40 

องค์กร อันครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย ภายใต้พันธกิจองค์กร “ส่งเสริมให้ธุรกิจใน

ประเทศไทยมีควำมยั่งยืนและประสบควำมส�ำเร็จ เพื่อช่วยกำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่โลกที่ยั่งยืน” โดยกลุ่ม 

TBCSD มีแผนการด�าเนินงานธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ โดยต่าง

แสดงบทบาทและจุดยืนตามบริบทของแต่ละองค์กร และมีความพร้อมที่จะร่วมเดินหน้านโยบายของ

ประเทศ เพื่อน�าประเทศสู่ความยั่งยืน ดังมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือฉบับนี้

 ส�านักเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขอขอบคุณองค์กรสมาชิกฯ ที่ร่วมผนึก

ก�าลังขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของ TBCSD ด้วยดีมาเป็นระยะเวลานานกว่าสองทศวรรษ 

และหวังว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างเข้มแข็งจากสมาชิกในอนาคตข้างหน้าต่อไป พร้อมกับขอถือ 

โอกาสนี้ เชิญชวนองค์กรธุรกิจไทยที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก TBCSD เพ่ือช่วยกันผลักดันให้การพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยก้าวหน้าควบคู่ไปกับการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตลอดไป

 ท่านสามารถดาวน์โหลดหนงัสอื TBCSD Sustainable Development 2020 ได้ทางเวบ็ไซต์ของ

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน http://www.tei.or.th/tbcsd/publications/index.html
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แนะน�าองค์กร

 องค์กรธุรกิจเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Thailand Business Council For Sustainable         

Development : TBCSD) ก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2536 โดยคณุอำนันท์ ปันยำรชุน ซึง่ปัจจบุนับรหิำร

โดยคณะกรรมกำรองค์กรธรุกจิเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยนื ทีป่ระกอบด้วยองค์กรธรุกจิชัน้น�ำของประเทศ 

โดยมีคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนองค์กรฯ และสถำบันสิ่งแวดล้อมไทย โดย        

ดร.วิจำรย์ สิมำฉำยำ ท�ำหน้ำที่เป็นเลขำธิกำรองค์กรฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อน

ให้ภำครัฐและภำคธุรกิจมีบทบำทที่ส�ำคัญในกำรร่วมแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย อีกทั้ง

ยังมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดนโยบำยระดับประเทศทั้งด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม และด้ำนสิ่งแวดล้อม 

นอกจำกนี้ ยังร่วมสร้ำงสรรค์กิจกรรม แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ควำมคิดเห็น ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูล

ข่ำวสำร และแนวทำงปฏิบัติทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม อันจะน�ำไปสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน

 TBCSD ในฐานะทีเ่ป็นองค์กรทีเ่กดิจากการรวมตัวกนัของภาคธรุกิจชัน้แนวหน้าของประเทศไทย

ที่เป็นผู้น�าด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนจ�านวนสมาชิกกว่า 40 องค์กร อันครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก

ของประเทศไทย ได้แก่ กลุ่มยานยนต์ กลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์ กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค 

กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสินค้า

อุปโภคบริโภค กลุ่มเทคโนโลยี และ กลุ่มการเงินการธนาคาร ฯลฯ ซึ่งกลุ่ม TBCSD มุ่งมั่นที่จะ “ส่งเสริม

ให้ธรุกจิในประเทศไทยมคีวำมยัง่ยนืและประสบควำมส�ำเรจ็ เพือ่ช่วยกำรเปล่ียนผ่ำนไปสูโ่ลกทีย่ัง่ยนื”    

รวมถึงประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย

 ปัจจุบันสถาบันส่ิงแวดล้อมไทยท�าหน้าท่ีเป็นส�านักเลขาธิการขององค์กรธุรกิจเพ่ือการพัฒนา    

อย่างยั่งยืน โดยได้ร่วมมือกับสมาชิก TBCSD ในการด�าเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือแสดงจุดยืนของการเป็นผู้น�าในภาคธุรกิจไทยด้านความยั่งยืนที่ทันกระแสโลกและตอบโจทย์ทิศทาง

การพัฒนาของประเทศ อันเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส�าคัญของสังคมไทยให้ก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
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พันธกิจ

 ส่งเสริมให้ธุรกิจในประเทศไทยมีควำมยั่งยืนและประสบควำมส�ำเร็จ 

เพื่อช่วยกำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่โลกที่ยั่งยืน (Our mission is to accelerate 

the transition to a sustainable world by making more sustainable 

businesses in Thailand more successful)
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โครงสร้าง
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

ประธานกิตติมศักดิ์

ประธาน

คุณอำนันท์ ปันยำรชุน

คุณปรำโมทย์ อินสว่ำง คุณวีระ อัครพุทธิพร

คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์

ดร.ส่งเกียรติ ทำนสัมฤทธิ์

คณะที่ปรึกษา

คุณประพนธ์ นิลวัชรมณี
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ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธาน TBCSD

ดร.อำรักษ์ สุธีวงศ์
ผู้จัดการใหญ่

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

คุณนินนำท ไชยธีรภิญโญ
ประธานคณะกรรมการ

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด

คุณฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย
ประธานบริหาร

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภำส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เอสซีจี
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กรรมการบริหาร

คุณวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย
ผู้ว่าการ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร                                           

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

ดร.วิจำรย์ สิมำฉำยำ
เลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน                                            

และผู้อ�านวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

คุณนพดล ปิ่นสุภำ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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ส�านักเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย)

คุณภิญญดำ เจริญสิน
ผู้จัดการโครงการ

ดร. อรทัย พงศ์รักธรรม
ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ

คุณสุพรรณิภำ หวังงำม
เจ้าหน้าที่แผนงาน

คุณจำรุวรรณ พลเสน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงาน
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โครงสร้างการบริหารงานของ
องค์กรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน

Organizational structure

Executive Committee

 Representatives of the 
  Council Board
 President of the 

  Secretariat

Management Team Associate

 Liaison Delegate of 
  the TBCSD Member

Secretariat

 Thailand Environment 
  Institute (TEI)

Collaborative Partner Council Board

 CEO/President of the 
  TBCSD Member
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รายนามองค์กรสมาชิก TBCSD

1 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

2 บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ�ากัด (มหาชน)

3 บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จ�ากัด

4 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

5 บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลิต จ�ากัด

6 บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)

7 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน)

8 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

9 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

10 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)

11 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

12 บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จ�ากัด

13 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

14 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด  (มหาชน)   

15 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

16 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

17 ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

18 ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

19. บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)
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20. บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)

21. บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ�ากัด

22. บรษัิท ปตท.ส�ารวจและผลติปิโตรเลียม จ�ากดั (มหาชน)

23. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

24. บริษัท ปตท. น�้ามันและการค้าปลีก จ�ากัด (มหาชน)

25. บริษัท พีทีที ฟีนอล จ�ากัด

26. บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

27. บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

28. บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

29. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

30. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

31. บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

32. บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จ�ากัด

33. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

34. บริษัท ไทยน�้าทิพย์ จ�ากัด

35. บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

36. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด

37. บริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน)
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การขับเคลือ่นงานหลัก TBCSD

 สืบเนื่องจาก การประชุม Council ของ TBCSD ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ผ่าน

มา ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมี คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 

เป็นประธานการประชุม และมีผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรสมาชิกเข้าร่วมประชุม เพ่ือร่วมกันพิจารณา

และอนุมัติวิสัยทัศน์, โครงสร้าง, Charter และกรอบของรูปแบบกิจกรรมของ TBCSD ซึ่งที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบเรื่อง TBCSD New Chapter Framework ทั้ง วิสัยทัศน์, โครงสร้าง, Charter และกรอบของ   

รปูแบบกจิกรรมของ TBCSD ตามกรอบการด�าเนนิงานหลกั ๆ  3 รปูแบบ คอื Fundamental, Collective 

และ Area-based Project/Program เพื่อแสดงถึงจุดยืนของ TBCSD ในการสนับสนุนการพัฒนาอย่าง

ยัง่ยืนและลงมือปฏบัิตอิย่างเป็นรปูธรรม โดยเฉพาะประเด็นทีเ่ป็น Country Issue ส�าหรบัประเด็นเร่งด่วน

ที่ TBCSD จะเดินหน้าขับเคลื่อน คือ เรื่องฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และส�าหรับ 

ประเด็นที่ TBCSD จะขับเคลื่อนเป็นโครงการระยะยาว คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 

Change) และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามที่น�าเสนอในที่ประชุมเป็นที่เรียบร้อย

แล้วนั้น

 โดยภายหลังจากการประชุมดังกล่าว ส�านักเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน        

ได้มีการด�าเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ท้ังในส่วน Fundamental, Collective และ 

Area-based Project มาอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปภาพรวมการขับเคลื่อนงานหลัก TBCSD ดังนี้

 ฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

 สืบเนื่องจาก การประชุม Council ของ TBCSD ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562              

ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้

ด�าเนินการตาม TBCSD New Chapter Framework  โดยประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เป็น County 

Issue ซึ่งต้องด�าเนินการเร่งด่วน คือ เรื่องฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) นั้น 
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 ในช่วงทีผ่่านมาประเดน็เร่ือง PM2.5 ได้กลายเป็นประเด็นหลักที ่TBCSD เดินหน้าขบัเคล่ือนด�าเนนิ

งาน เนื่องจากปัญหา PM2.5 ปัจจุบันได้ยกระดับกลายเป็นปัญหาส�าคัญของประเทศ (Country Issue)     

ทีต้่องมกีารด�าเนนิงานแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เนือ่งจากมผีลกระทบต่อประชาชนและประเทศในวงกว้าง

ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และปัญหานี้มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายปัจจัย การแก้ปัญหาจึงต้อง

พิจารณาข้อมูลและหลักฐานท่ีเก่ียวข้องในทุกมิติ และที่ส�าคัญต้องอาศัยความร่วมมือที่เข้มแข็งของ             

ทุกภาคส่วน

 ภายหลังจากการประชุม Council ส�านักเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน             

ได้ด�าเนินการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ PM2.5 มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลให้

สังคมได้รับทราบว่ากลุ่ม TBCSD มีแนวทางและบทบาทในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM2.5 อย่างไรบ้าง 

ผ่านกิจกรรมงานต่าง ๆ ได้แก่ 

        

           1) วันที่ 24 ตุลำคม 2562 : งำนแถลงข่ำว  

“ก้ำวส�ำคัญของภำคธุรกิจไทย (TBCSD) : เดินหน้ำ

ร่วมแก้ไขปัญหำ PM 2.5” ณ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด 

(มหาชน) กรุงเทพฯ เพื่อน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุ

และแนวทางการรับมือกับ PM2.5 พร้อมทั้งแถลง

มาตรการที่ TBCSD จะด�าเนินการโดยสมัครใจและ 

การสร้างการรับรู้ของประชาชนโดยทั่วไป เพ่ือร่วมแก้

ปัญหา PM2.5 ซึ่งเป็นปัญหาส�าคัญของประเทศ
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         2) วันที่ 29 มกรำคม 2563 : “กำรประชุม

หำรือมำตรกำรแก้ไขปัญหำ PM2.5 ของสมำชิก 

TBCSD” ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้า        

แกรนด์ จงัหวัดนนทบรุ ีเพือ่พจิารณามาตรการแก้ไข

ปัญหา PM2.5 ของกลุ่มสมาชิก TBCSD โดยได้มี  

การหารอืและสรปุประเดน็ของบทสรปุและข้อเสนอ

แนะเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหา PM2.5 จาก    

กลุ่ม TBCSD เสนอต่อภาครัฐได้รับทราบข้อมูล

        

          3) วันที่ 10 มีนำคม 2563 : งำนเสวนำ 

“ภำคธุรกิจไทย (TBCSD) กับกำรขับเคล่ือน

แก้ไขปัญหำ PM2.5” ณ บริษทั ไออาร์พีซี จ�ากดั 

(มหาชน) กรงุเทพฯ เพือ่ให้หน่วยงานและองค์กร

ต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ตระหนักถึง

ความส�าคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

PM2.5 การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาส�าคัญ

ของประเทศท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 

สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางการบริหารจัดการแบบบูรณาการ

ให้เกดิผลอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทัง้ TBCSD ได้มกีารน�าเสนอบทสรปุและข้อเสนอแนะเกีย่วกบัมาตรการ

แก้ไขปัญหา PM2.5 จากกลุ่ม TBCSD ที่จะน�าไปขับเคลื่อนและเสนอแนะต่อระดับนโยบาย
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          4) กำรเปิดตัวกำรรณรงค์ “ช่วยกัน ลดฝุ่น PM2.5 เปลี่ยนฟ้ำหลัวเป็นฟ้ำใส ไร้มลพิษกับฟ้ำ

ใส TEI และ TBCSD” โดย “ฟ้าใส” (ปวีณสุดา ดรูอิ้น) Miss Universe Thailand 2019 และ Top 5 

Miss Universe ซึ่งได้ด�าเนินการจัดท�า VDO Clip “ฟ้าใส ไร้มลพิษ กับ TBCSD และ TEI” จ�านวน 2 ตอน  

เพือ่น�าเสนอข้อมลูภาพรวมเกีย่วกับฝุน่ PM2.5 และแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุน่ PM2.5 ของภาคส่วนต่าง ๆ 

รวมถึง มาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ของ TBCSD ส�าหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่าง ๆ  

เพื่อให้สังคมได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง ซึ่งได้ด�าเนินการผลิต VDO clip เสร็จเป็นที่เรียบร้อย และได้มี

การเผยแพร่ VDO Clip ผ่านตามช่องทางต่าง ๆ  รวมถึง ได้ขอความร่วมมือจากองค์กรสมาชิกทุกองค์กรใน

การด�าเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ VDO Clip ดังกล่าว ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ รวมถึงเว็บไซต์ ภายใต้

การบริหารงานขององค์กรสมาชิกในช่วงเวลาที่เห็นสมควร อันเป็นการแสดงออกถึงพลังความร่วมมือของ

สมาชิก TBCSD ในการร่วมกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM2.5 ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชม VDO Clip 

“ฟ้าใส ไร้มลพิษ กับ TBCSD และ TEI” จ�านวน 2 ตอน ดังกล่าว ได้ที่ OR Code

 
VDO Clip : ตอนที่ 1 VDO Clip : ตอนที่ 2
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 TBCSD ในฐานะองค์กรที่เป็นกลางที่เกิดจากการรวมกลุ่มของภาคธุรกิจไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม

หลักของประเทศไทย ควรร่วมแสดงบทบาทที่ส�าคัญต่อประเทศ เพราะว่า TBCSD มีผู้เชี่ยวชาญใน 

ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้ และมีองค์ความรู้และข้อมูลที่จะช่วยในการป้องกันและบรรเทาปัญหา

นี้ได้จากองค์กรสมาชิกในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น จากธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง เป็นต้น 

 ทัง้น้ี ส�านักเลขาธกิารองค์กรธรุกจิเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื จงึได้ด�าเนนิการขอความร่วมมอืจาก

องค์กรสมาชกิในการร่วมให้ข้อมลูการด�าเนนิการมาตรการแก้ไขปัญหา PM2.5 เพ่ือน�าข้อมลูทีไ่ด้จากองค์กร

สมาชกิน�ามาเป็นกรอบแนวคดิในการแสดงบทบาทและให้ความเหน็เชงินโยบายภาพรวมในการขบัเคลือ่น

การแก้ไขปัญหา PM2.5 แบบครบวงจร ทั้งมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวต่อรัฐบาลในเรื่อง

นี้ รวมทั้ง การสร้างความรู้ความเข้าใจ และขยายผล อันจะเป็นข้อมูลที่น�าไปใช้เสนอในงานแถลงผลการ

ด�าเนินงานของ TBCSD ประเด็นที่เป็น Country Issue เรื่อง PM2.5 ต่อไป

 โครงกำรควำมร่วมมือภำครัฐ ภำคธุรกิจ ภำคประชำสังคม เพ่ือจัดกำร
พลำสติก และขยะอย่ำงยั่งยืน Public Private Partnership for Sustainable 
Plastic and Waste Management (PPP Plastics)

 สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

นั้น องค์กรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)        

ได้ร่วมกบัสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) ร่วมกนั

ก่อตั้ง “โครงกำรควำมร่วมมือภำครัฐ ภำคเอกชน           

ภำคประชำสังคม เพ่ือจัดกำรพลำสติกและขยะ                  

อย่ำงย่ังยืน” หรือ Public Private Partnership for 

Sustainable Plastic and  Waste Management     

(PPP Plastics) พร้อมทั้งร่วมขับเคลื่อนเรื่องการจัดการ

ขยะพลาสติกกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน 

และหน่วยงานภาคประชาสังคม โดยมีเป้าหมายหลักของ
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โครงการฯ เพ่ือลดปริมำณขยะ

พลำสตกิในทะเลไทยลง  ไม่ต�ำ่กว่ำ

ร้อยละ 50 ภำยใน พ.ศ. 2570 บน

พ้ืนฐำนของกำรจัดกำรขยะอย่ำง

ยั่งยืนและตำมหลักกำรเศรษฐกิจ

หมุนเวียน (Circular Economy) 

และหลักกำร 3Rs  ซึ่ งขณะนี้

โครงการดังกล่าวได้ด�าเนินการมา

อย่างต่อเนื่องจนก้าวเข้าสู ่ปีท่ี 3      

ซึ่งส�านักเลขาธิการองค์กรธุรกิจ   

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้มีการน�าเสนอประเด็นการขับเคลื่อนโครงการ PPP Plastics ในที่ประชุม  

คณะกรรมการบรหิาร (Executive Committee) ของ TBCSD คร้ังที ่2/2562 เม่ือวนัที ่11 ธนัวาคม 2562 

ทีผ่่านมา ซึง่ทีป่ระชุมมมีตเิห็นชอบให้โครงการ PPP Plastics จดัเป็นโครงการภายใต้ Collective Project  

ของ TBCSD ซึ่งเป็นโครงการระยะยาวที่เป็นการแสดงถึงพลังจากการรวมตัวขององค์กรภาคธุรกิจใน       

การขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 โดยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชา-

สงัคม เพือ่จดัการพลาสตกิ และขยะอย่างยัง่ยนื หรอื PPP Plastics ได้มกีารจดัพธิส่ีงมอบต�ำแหน่งประธำน

โครงกำร PPP Plastics อย่ำงเป็นทำงกำร จากคุณภราดร จุลชาต ประธาน กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก             

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ครบ

ตามระเบียบวาระประธานที่ก�าหนดไว้ 2 ปี  

เป็น ดร.วิจารย์ สิมาฉายา เลขาธิการองค์กร

ธุ รกิ จ เพื่ อการพัฒนาอย ่ า งยั่ ง ยื นและ 

ผูอ้�านวยการสถาบนัสิง่แวดล้อมไทย รวมถงึมี

การเปลี่ยนแปลงหน ่วยงานที่ท�าหน ้าที่

เลขานุการโครงการ PPP Plastics จาก

สถาบันพลาสติกเป็นสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
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 ส�านักเลขาธกิารองค์กรธรุกจิเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื ได้ด�าเนนิการจดังานและกจิกรรมต่างๆ ที่

เกี่ยวกับโครงการ PPP Plastics มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมงานต่าง ๆ ได้แก่

 1) เดือนเมษำยน 2563 : การด�าเนินงานของ TBCSD และโครงการ PPP Plastics ในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ด�าเนินการจัดท�า VDO Clip เรื่อง “การรณรงค์การคัดแยก

ขยะ โดยเฉพาะขยะทีอ่าจตดิเช้ือจากการป้องกนั COVID-19” น�าเสนอ จ�านวน 6 ตอน ดงัน้ี ซึง่ท่านสามารถ

เข้าไปเยี่ยมชม VDO Clip ดังกล่าว ได้ที่ QR Code

  ตอนที่ 1 :  

  ขยะจากอาหาร delivery 

  ล้นบ้านแล้ว...ท�าไงดี

  ตอนที่ 2 :  
  รับพัสดุสิ่งของให้ปลอดภัย...
  อยู่บ้านก็ช้อบออนไลน์ยาวไป

  ตอนที่ 3 :  
  หน้ากากอนามัย....
  ใช้และทิ้งอย่างไรดี

  
 2) วันที่ 5 มิถุนำยน 2563 : งาน “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” และปล่อยคาราวานรถ “ถังวนถุง” 
ของ “โครงการมือวิเศษ x วน” ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย TBCSD ได้ร่วมปล่อย 
ขบวนรถ “ถังวนถุง” โครงการ มือวิเศษ x วน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดย โครงการ PPP Plastics ได้
ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดงาน “เปล่ียนพลาสติกเป็นบุญ” และปล่อย
คาราวานรถ “ถังวนถุง” ของ “โครงการมือวิเศษ x วน” เพื่อแสดงจุดยืนร่วมกันในการขับเคลื่อนการน�า
พลาสติกสะอาดกลับไปวนรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติก ด้วยการด�าเนินการเก็บพลาสติก 12 ชนิดประเภท 
Polyethylene กลบัเข้าสูก่ระบวนการรไีซเคลิ เพือ่ผลติออกมาเป็นเมด็พลาสติก และน�าไปใช้ผลิตถงุ หรือ
สิ่งของให้เราใช้ได้อีกหลายรอบ “แบบไม่รู้จบ” ซึ่งมีการตั้ง “ถังวนถุง” เป็นถังที่ถูกออกแบบมาพิเศษเพื่อ
โครงการนี้รวมกว่า 300 จุด ไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ปั๊มน�้ามัน Supermarket เป็นต้น 

ตอนที่ 5 : 
มาคัดแยกและรวบรวม
ขยะเสี่ยงติดเชื้อในบ้านกันเถอะ

ตอนที่ 6 :
บ๊ายบายขยะเสี่ยงติดเชื้อ....
ขอบคุณอีกหนึ่งฮีโร่ของเรา

ตอนที่ 4 :  
แอลกอฮอล์จ๋า....
ขาดเธอไม่ได้จริง ๆ ในยามนี้
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ในเขตพืน้ทีก่รงุเทพฯ ปริมณฑล และจงัหวัด
ระยอง ส�าหรับเป็นจุด Drop Point ในการ
รับพลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ยืดได้และ
สะอาด 12 ชนิด ซึ่งได้มีการตั้งเป้าหมายจะ
ขยายเพิ่มจุด Drop Point เป็น 500 จุดให้
ส�าเร็จภายในปี 2563 นี้
          3) วันที่ 15 มิถุนำยน 2563 : งาน
แสดงพลงัความร่วมมอื Circular in Action 
– Drop Point of Used Plastic ณ เซน็ทรัล 
วิลเลจ (Central Village) โดย TBCSD ได้
ร่วมเป็นส่วนหนึง่ของพลงัขบัเคลือ่น Circu-
lar in Action – Drop Point of Used 
Plastic โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 
(อว.) ดร. สวุทิย์ เมษินทรย์ี เป็นประธานเปิด
งาน พร้อมทั้งได้จัดงานแสดงพลังความร่วม
มือ Circular in Action – Drop Point of 
Used Plastic หรือ ปฏิบัติการหมุนเวียน
พลาสติกด้วยจุดดรอปพ้อยท์ขึ้น โดยมี     
ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และ     

ภาคประชาสังคมร่วมกันแสดงจุดยืนในการขับเคลื่อนการน�าพลาสติกสะอาดกลับไปรีไซเคิลเป็น                
เม็ดพลาสติกและน�าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถน�าวนกลับมาใช้งานได้อีกหลายรอบ “แบบไม่รู้จบ” 
เพ่ือไม่ให้พลาสติกเหล่านี้หลุดรอดไปสู่สิ่งแวดล้อมและไม่ไปท่ีหลุมฝังกลบ เป็นการลดปัญหาส่ิงแวดล้อม
เรื่องขยะพลาสติกในทะเล และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยการน�ากลับมาหมุนเวียนเพื่อท�า
ประโยชน์ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
      โดยการด�าเนินงานของโครงการ PPP Plastics ที่ผ่านมา ได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญในการก�าหนด
นโยบายและมาตรการทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการขยะพลาสติกของประเทศไทย โดยได้ร่วมเป็นส่วนหนึง่ของ
คณะท�างานภายใต้คณะอนกุรรมการบริหารจดัการขยะพลาสตกิและขยะอเิลก็ทรอนกิส์ทีรั่ฐบาลจดัต้ังขึน้ 
นอกจากนี ้โครงการ PPP Plastics ได้ร่วมผลกัดนัการจดัการพลาสตกิแบบครบวงจรทัง้ผ่านโครงการน�าร่อง 
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คลองเตย Model และ ระยอง  
Model และ โครงการ มือวิเศษ คูณ 
วน เพือ่รบัพลาสตกิสะอาดไปรไีซเคลิ
ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) และมีการส่ง
เสริมการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยี
ในการจัดการขยะพลาสติกอย่าง
ยั่งยืนและปลอดภัย รวมถึงการสร้าง
ความรูค้วามเข้าใจในการจดัการขยะ
ที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป รวมถึง

พัฒนาหลักสูตรส�าหรับอุดมศึกษา อีกด้วย

 ในการนี ้เพือ่ให้การด�าเนนิงานโครงการ PPP Plastics เป็นไปอย่างต่อเนือ่งบรรลุผลตามเป้าหมาย
หลักที่ก�าหนดไว้บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ส�าหรับองค์กรสมาชิก TBCSD องค์กรใดมี
ความสนใจและต้องการแสดงบทบาทในการขบัเคลือ่นประเดน็การจดัการขยะพลาสตกิ และประสงค์ทีจ่ะ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการ PPP Plastics เพื่อให้องค์กรของท่านสามารถเป็นผู้น�าด้านการก�าหนด
นโยบายและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการพลาสติกของประเทศไทยนั้นก็สามารถเข้าร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการ PPP Plastics ได้ตามบริบทของแต่ละองค์กรสมาชิก ทั้งนี้ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส�านักเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  Climate Change

 สืบเนื่องจาก การประชุม Council ของ TBCSD คร้ังท่ี 2/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562              
ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้
ด�าเนินการตาม TBCSD New Chapter Framework โดยประเด็นที่ต้องด�าเนินการในระยะยาว คือ      
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซ่ึงเป็นการแสดงถึงพลังจากการรวมตัวของ
องค์กรภาคธุรกิจในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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 ภายหลังจากการประชุม Council 
ส�านักเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการ
พัฒนาอย ่างยั่ งยืนได ้มีการน�า เสนอ
ประเด็นการขบัเคล่ือน Climate change 
ในที่ ประชุมคณะกรรมการบริหาร  
(Executive Committee) ของ TBCSD 
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 
2562 ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ให ้มีการจัดตั้ งคณะท�างานด ้านการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ของ TBCSD ขึ้น เพื่อร่วมกันวางกรอบแผนการด�าเนิน
งานกิจกรรมและแผนงานประชาสัมพันธ์ภาพรวมของกลุ่มองค์กรสมาชิก TBCSD ในประเด็น Climate 
change อนัเป็นทีม่าของการจดัตัง้คณะท�างานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ (Climate Change) 
ของ TBCSD ในครั้งนี้
 ภายหลังจากการประชุม Executive Committee ส�านักเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ได้ด�าเนินการขอความอนุเคราะห์องค์กรสมาชิกพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมเป็น
คณะท�างานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ของ TBCSD เพื่อท�าหน้าที่ด�าเนิน
งานตามกรอบแผนการด�าเนินงานกิจกรรมและแผนงานประชาสัมพันธ์ภาพรวมของกลุ่มองค์กรสมาชิก 
TBCSD ในประเดน็ Climate Change ทีก่�าหนดไว้ให้ส�าเร็จลุล่วงตรงตามวตัถุประสงค์อย่างมปีระสิทธภิาพ 
ซึ่งมีองค์กรสมาชิกที่ได้แจ้งความประสงค์ยินดีตอบรับเข้าร่วมเป็นคณะท�างานฯ จ�านวน 33 องค์กร           
จากทั้งหมด 37 องค์กร ดังนี้

 1. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
 2. บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ�ากัด (มหาชน)
 3. บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จ�ากัด
 4. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
 5. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน)
 6. กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
 7. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 8. บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)
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 9.   บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
 10. บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จ�ากัด
 11. บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)
 12. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด  (มหาชน)   
 13. บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
 14. ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)
 15. ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 
 16. บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน)
 17. บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ�ากัด
 18. บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)
 19. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)
 20. บริษัท ปตท. น�้ามันและการค้าปลีก จ�ากัด (มหาชน)
 21. บริษัท พีทีที ฟีนอล จ�ากัด
 22. บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
 23. บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
 24. บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)
 25. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)
 26. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
 27. บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ�ากัด (มหาชน)
 28. บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จ�ากัด
 29. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 30. บริษัท ไทยน�้าทิพย์ จ�ากัด
 31. บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
 32. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด
 33. บริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน)
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 ทั้งนี้ ส�านักเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้เรียนเชิญหน่วยงานภายนอกที่มี
ความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนประเด็น Climate Change ของประเทศไทย เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาของ
คณะท�างานฯ ได้แก่ 

      1. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ ส�านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

           2.  ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู ้อ�านวยการ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) 

          เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงความร่วมมือประเด็น 
Climate Change ระหว่าง TBCSD กับ ส�านักงาน

นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การ
มหาชน)
 ส�านักเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ด�าเนินการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ 
ที่เกี่ยวกับประเด็น Climate Change มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมงานต่าง ๆ ได้แก่ 
 1) วันที่ 17 สิงหาคม 2563 : TBCSD จัดการประชุมคณะท�างานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ      
ภูมิอากาศ (Climate Change) ของ TBCSD ครั้งที่ 1/2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา                  
ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เพื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับทิศทางและบทบาท

ของภาคธุ รกิ จ ในการร ่ วม          
ขับเคล่ือนประเด็น Climate 
Change รวมถงึ แผนการด�าเนนิ
งานของคณะท�างาน Climate 
Change ของ TBCSD โดยมี 
ดร.วิจารย์ สิมาฉายา เลขาธิการ
องค์กรธุรกิจเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (TBCSD) และ          
ผูอ้�านวยการสถาบนัสิง่แวดล้อม
ไทย (TEI) เป็นประธานในการ
ประชุม นอกจากนี้ การประชุม
ค รั้ ง นี้ ที่ ป รึ ก ษ า ข อ ง ค ณ ะ             
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ท�างานฯ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ  
ส่ิงแวดล้อม และ ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อ�านวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) ได้ร่วมน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนประเด็น Climate Change              
ของประเทศไทย

      2) วันที่ 25 กันยายน 2563 : TBCSD จัดการ
ประชุมคณะท�างานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ         
ภูมิอากาศ (Climate Change) ของ TBCSD ครั้งที่ 
2/2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์
ราชการ และคอนเวนชนัเซน็เตอร์ แจ้งวฒันะ เพือ่ร่วม
กันพจิารณาทศิทางและบทบาทของกลุม่ TBCSD ภาพ
รวมในการร่วมขบัเคลือ่นประเดน็ Climate Change 
โดยม ีดร.วจิารย์ สมิาฉายา เลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และผู้อ�านวยการ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) เป็นประธานในการ
ประชมุ นอกจากนี ้การประชมุครัง้นีท้ีป่รกึษาของคณะ
ท�างานฯ ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบรูณ์ รองผูอ้�านวยการ 
องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
ได้ร่วมให้ข้อคดิเหน็เกีย่วกบับทบาทของกลุ่ม TBCSD   
ภาพรวมในการร่วมขบัเคลือ่นประเดน็ Climate Change
 ภายหลังจากการประชุมคณะท�างานฯ ส�านัก

เลขาธกิารองค์กรธรุกจิเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนืได้มกีารน�าเสนอประเดน็การขบัเคลือ่น Climate change 
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ของ TBCSD ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 2 
ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามกรอบทิศทางและบทบาทของ TBCSD ในการขับ
เคลื่อนประเด็น Climate Change เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสู่ธุรกิจต้นแบบด้านความยั่งยืน (Low Carbon 
Business) พร้อมทั้งร่วมขยายผลและผลักดันระดับนโยบายของประเทศ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้และประสบการณ์ระหว่างองค์กรสมาชิกและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่องค์กรภาคธุรกิจไทย เพ่ือร่วม
เดินหน้าขับเคลื่อนประเด็น Climate Change เพื่อให้สามารถตอบโจทย์และบรรลุเป้าหมายของ
ประเทศไทยที่ก�าหนดไว้



How business is 
responding to COVID-19
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 การระบาดของ COVID-19 อย่างรุนแรงท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2562 และกลาย
เป็นการระบาดครั้งใหญ่ของโลก ได้ส่งผลกระทบและสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวคิดและมุมมองในด้านต่าง ๆ และการระบาดครั้งนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายส�าหรับ
ภาคธุรกิจในการรับมือและปรับตัวเช่นกัน ในระดับโลกสภาธุรกิจโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (World 
Business Council for Sustainable Development: WBCSD) ได้แสดงความเป็นผู้น�าของภาคธุรกิจที่
ยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ง การเปลี่ยนวิกฤตครั้งนี้ให้เป็นโอกาสเพื่อหาแนวทางในการแก้
ปัญหา เนื่องจากภาคธุรกิจมีความเข้มแข็ง ทั้งด้านองค์ความรู้ ทรัพยากร และการเข้าถึงกับภาคส่วนต่างๆ 
ได้ ทั้งนี้ WBCSD ได้ริเริ่มแผนงานด้านการตอบสนองของภาคธุรกิจต่อการระบาดของ COVID-19 ภายใต้ 
WBCSD COVID-19 Response Program เพื่อระดมความช่วยเหลือของธุรกิจชั้นน�าต่อสังคม เป็นช่อง
ทางการเผยแพร่ข้อมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การรับมือและแก้ปัญหา COVID-19 ของภาคธุรกิจ 
และน�าเสนอแนวทางส�าหรับการรับมือและเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์วิกฤติในอนาคตอีกด้วย โดย
แผนงานด้านการตอบสนองของภาคธรุกจิต่อการระบาดของ COVID-19 (WBCSD COVID-19 Response 
Program) ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ (รูปที่ 1) ได้แก่

ที่มา : https://www.wbcsd.org/WBCSD-COVID-19-Response-Program

รูปที่ 1: แผนงานด้านการตอบสนองของภาคธุรกิจต่อการระบาดของ COVID-19
(WBCSD COVID-19 Response Program)

Vital Supply
Chains

ห่วงโซ่อุปทำน
เสมือนจริง

Return to 
New Normal
กำรกลับไปสู่
ปกติวิถีใหม่

Long-team
impacts of
COVID-19

ผลกระทบระยะยำวของ
COVID-19

การด�าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืนกับการระบาดใหญ่ทัว่โลกของ COVID-19
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 Vital Supply Chains (ห่วงโซ่อปุทำนเสมือนจรงิ) : มุง่เน้นทีค่วำมยดืหยุน่ของห่วงโซ่อปุทำน
ในระยะสั้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งห่วงโซ่อุปทำนที่เกี่ยวข้องกับ “กำรจัดกำรอำหำร” เนื่องจากอาหารเป็น
ประเดน็ส�าคัญระดบัโลกและส่งผลกระทบต่อทกุภาคส่วน WBCSD จงึให้ความส�าคญักบัเรือ่งนีแ้ละก�าหนด
ให้ “อาหารและธรรมชาติ” (Food and Nature) เป็นหนึ่งในแผนงานหลักของ WBCSD ในช่วงที่มี         
การระบาดของ COVID-19 ปัญหานี้ทวีความรุนแรงขึ้นในหลายที่ทั่วโลก WBCSD จึงริเริ่มโครงการ “Vital 
Supply Chains” (ห่วงโซ่อปุทานเสมอืนจรงิ) เพือ่เป็นตวักลางในการประสานความร่วมมอืระหว่างพนัธมติร 
ผู้เชี่ยวชาญ และสมาชิก เพื่อท�างานร่วมกันในการผลักดันให้เกิดการฟื้นฟูจากผลกระทบของ COVID-19 
และพัฒนาระบบอาหารในอนาคตอย่างมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนและสมบูรณ์ (รูปที่ 2)

 

ที่มา : https://www.wbcsd.org/WBCSD-COVID-19-Response-Program/Vital-Supply-Chains

รูปที่ 2 : แนวคิดริเริ่มที่เกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานเสมือนจริงด้านอาหารบน Platform ของ WBCSD 

 Return to New Normal (กำรกลับไปสู่ปกติวิถีใหม่) : โดยให้ควำมส�ำคัญกับเรื่องสุขภำพ
ของพนักงำนและกำรฟื้นตัวของธุรกิจ การระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นอยากรวดเร็วในทุกภูมิภาค
ทัว่โลก ท�าให้ธรุกิจหลายๆ แห่งไม่สามารถด�าเนนิการได้ และเกิดผลกระทบอย่างทีไ่ม่เคยเกดิขึน้มาก่อนต่อ
การจ้างงาน ห่วงโซ่อุปทาน กระแสเงินสด และผลตอบแทนการลงทุน ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้ได้แสดงให้
เห็นว่า การวางแผนด�าเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม มีความส�าคัญอย่างยิ่งกับการอยู่รอดและ

Response project 
practice

Farm to Market Alliance: 
Public-private partnership 

making markets work 
better for farmers

Response project 
practice

IFAD COVID-19 response: 
repurposing existing funds 

in Sub-Saharan Africa

Response project 
practice

IFAD COVID-19 Rural Poor 
Stimulus Facility
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ฟ้ืนตวัของภาคธรุกจิหลงัจากวกิฤตกิารระบาดครัง้นี ้ความคดิริเริม่ของ WBCSD ภายใต้ “Return to New 
Normal” (การกลับไปสู่ปกติวิถีใหม่) เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนองค์กรสมาชิกฯ ให้มีความเข้าใจและให้ความ
ส�าคัญกับความสามารถในการฟื้นตัวของธุรกิจเพื่อรับมือกับการระบาดระลอกถัดไปของ COVID-19 หรือ
วิกฤตระดับโลกอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทั้งภัยธรรมชาติและการปิดเมืองหรือประเทศจากความคัดแย้ง 
WBCSD จึงสร้าง Platform ออนไลน์ขึ้น เพื่อให้สมาชิกสามารถแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ความรู้ในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการระบาดของ COVID-19 ในครั้งนี้ โดยข้อมูลต่าง ๆ 
ครอบคลุมกรณีศึกษาจากบริษัทต่าง ๆ มาตรการด้านความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน และ 
แนวปฏิบตัขิองธรุกิจ การฟ้ืนฟแูละด�าเนนิธรุกจิตามปกติวถิใีหม่ (รูปที ่3) และได้รวบรวมข้อมลูไว้ที ่https://
www.wbcsd.org/WBCSD-COVID-19-Response-Program/Return-to-New-Normal-Employee-
Health-and-Business-Recovery 

 ที่มา : https://www.wbcsd.org/WBCSD-COVID-19-Response-Program/Return-to-New-Normal-Employee-
Health-and-Business-Recovery

รูปที่ 3 : แนวปฏิบัติและองค์ความรู้ที่เผยแพร่บน Platform ของ WBCSD



34

 Long-Term Impacts of COVID-19 (ผลกระทบระยะยำวของ COVID-19) : เน้นไปที่กำร
แลกเปลีย่นประสบกำรณ์และบทเรยีนรูจ้ำกกำรระบำดของ COVID-19 และองค์ควำมรู้ทีจ่�ำเป็นส�ำหรับ
กำรรับมือกับวิกฤติต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนำคต การด�าเนินงานของ WBCSD เกี่ยวกับผลกระทบระยะ
ยาวของ COVID-19 สอดคล้องกับโครงการรีเฟรชวิสัยทัศน์ปี 2050 ของ WBCSD (Vision 2050 Refresh) 
เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนไปของโลก ได้น�าเสนอการวิเคราะห์และแนวทางการเปลี่ยนผ่านไปสู่
อนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญในการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 และการฟื้นตัวหลังจากนี้         
การประสานความร่วมมือเพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีการวางแผนและเตรียมการส�าหรับวิกฤติโลกที่จะ      
เกิดขึ้นในอนาคต ทั้งมูลค่ามหาศาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ รวมถึง ความท้าทายในการพัฒนาระบบสุขภาพ
และสร้างความเท่าเทียมกันหลังจากท่ีสถานการณ์โควิดหมดไป การระบาดในวงกว้างของ COVID-19      
ครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ทราบถึงจุดอ่อนในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะต้องแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม เช่น 
ความไม่เท่าเทยีมกนัของรายได้ และความไม่เท่าเทยีมกันระหว่างเพศ (รูปท่ี 4) นอกจากนี ้วกิฤติการระบาด
นี้ยังเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบ Disruption ด้านต่างๆ รวดเร็วขึ้น เช่น การขยายตัวของการพัฒนา
และการบริการแบบดิจิตอล และการควบคุมและแทรกแซงของรัฐที่เข้มงวด

 ที่มา : https://www.wbcsd.org/WBCSD-COVID-19-Response-Program/Return-to-New-Normal-Employee-
Health-and-Business-Recovery

รปูที ่4 : ประเดน็ทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการพัฒนาอย่างยัง่ยนืและจ�าเป็นจะต้องได้รบัการแก้ไขอย่างเป็นรปูธรรม 
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 นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่เอกสารเรื่อง ผลกระทบจาก COVID-19 ต่อทศวรรษข้างหน้า  
(The Consequences of COVID-19 For The Decade Ahead ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาต่าง ๆ 
หลายภาษา ซึ่งมีทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน และ ภาษาโปรตุเกส
 ส�าหรบัประเทศไทย ก็ได้รบัผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 เช่นกัน TBCSD ได้ท�าหน้าท่ี
เป็นแพลตฟอร์มในการแลกเปลี่ยนข้อมูลส�าหรับภาคธุรกิจเพื่อร่วมกันรับมือกับวิกฤตครั้งนี้ ทั้งการสื่อสาร
และเผยแพร่ข้อมลูทัง้ในประเทศไทยและข้อมลูจากภาคธรุกจิระดับโลกท่ีเป็นประโยชน์ต่อธรุกจิในประเทศ 
และยังรวบรวมข้อมูลท่ีองค์กรสมาชิกฯ ได้ร่วมช่วยเหลือสังคมและประเทศในการบรรเทาผลกระทบจาก 
COVID-19 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ยิ่งไปกว่านั้น TBCSD ยังประสานความร่วมมือกับ WBCSD เพื่อ
น�าองค์ความรู้ และหารือทิศทางในการด�าเนินงานและความร่วมมือของ WBCSD ในภูมิภาคนี้ ในการส่ง
เสริมและสนับสนุนภาคธุรกิจเพื่อให้สามารถฟื้นตัวจากผลกระทบในครั้งนี้และเตรียมรับมือกับวิกฤตท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

ที่มา :

1) https://www.wbcsd.org/WBCSD-COVID-19-Response-

Program (สืบค้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563)

2) https://www.wbcsd.org/WBCSD-COVID-19-Response-

Program/Vital-Supply-Chains (สืบค้นเมือ่วนัที ่18 กนัยายน 

2563)

3) https://www.wbcsd.org/WBCSD-COVID-19-Response-

Program/Return-to-New-Normal-Employee-Health-

and-Business-Recovery (สบืค้นเมือ่วนัท่ี 18 กนัยายน 2563)

4) https://www.wbcsd.org/Overview/About-us/Vi-

sion-2050-Refresh/Resources/The-consequences-of-

COVID-19-for-the-decade-ahead-Vision-2050-Issue-

Brief (สืบค้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563)

5) https://www.wbcsd.org/tcofda (สืบค้นเมื่อวันที่ 18 

กันยายน 2563)ที่มา : https://www.wbcsd.org/tcofda



อุตสำหกรรมเครื่องดื่ม
(Beverage Industry)
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บริษัท ไทยน�้ำทิพย์ จ�ำกัด

 การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 นอกจากจะส่งผลต่อ
สุขภาพร่างกายและจิตใจของประชากรทั่วโลกแล้ว ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม และ 
น�าไปสู่รูปแบบใหม่ของการด�าเนินชีวิตประจ�าวันและการท�างาน หรือที่เรารู้จักดี “New Normal”  
“วิถีชีวิตใหม่”  
 ไทยน�้ำทิพย์ ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายสินค้าของเดอะโคคา-โคลา        
คอมปาน ีมีมาตรการในการปอ้งกนัและลดการติดเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพันธุใ์หม่ 2019 ทัง้ที่ส�านกังานและ
โรงงานทุกแห่งที่แตกต่างตามบริบทของการท�างาน 

ส�ำนักงำน • ติดตั้งเครื่องตรวจอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร ไม่เกิน 37.5 องศา 
  • ติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่าง ๆ ในระยะเหมาะสม
  • ท�าความสะอาดจุดสัมผัสร่วม อาทิ ลิฟท์ ลูกบิด ทุก 2 ชั่วโมง
  • จัดที่นั่งในส�านักงานให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
  • ก�าหนดจ�านวนผู้โดยสารในลิฟท์โดยรักษาระยะห่างที่เหมาะสม
  • ก�าหนดให้พนักงานในบางแผนกท�างานจากที่บ้าน (Work from Home) 
  • สื่อสาร ให้ความรู้พนักงานเพื่อป้องกันการติดเชื้ออย่างทั่วถึงผ่านทุกช่องทางสื่อสาร
  • ให้พนักงานและผู้มาติดต่องานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  • มอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ให้กับพนักงาน
  • จัดการประชุมออนไลน์และงดการประชุมแบบ Face to Face 
  • ตัง้คณะท�างานเพือ่ตดิตามข่าวสาร และเตรยีมความพร้อมรับมอืการแพร่ระบาดของทกุ 
    หน่วยงาน
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โรงงำน • ติดตั้งเครื่องตรวจอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร ไม่เกิน 37.5 องศา 
  • ติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่าง ๆ ในระยะเหมาะสม
  • ท�าความสะอาดจุดสัมผัสร่วม อาทิ ลิฟท์ ลูกบิด ทุก 2 ชั่วโมง
  • จัดที่นั่งในส�านักงานให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
  • ก�าหนดให้พนักงานในบางแผนกท�างานจากที่บ้าน (Work from Home) 
  • สื่อสาร ให้ความรู้พนักงานเพื่อป้องกันการติดเชื้ออย่างทั่วถึงผ่านทุกช่องทางสื่อสาร
  • ให้พนักงานและผู้มาติดต่องานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  • มอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ให้กับพนักงาน
  • จัดการประชุมออนไลน์และงดการประชุมแบบ Face to Face 
  • ตั้งคณะท�างานเพื่อติดตามข่าวสาร และเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาด 
    ของทุกหน่วยงาน
  • จัดเตรียมอุปกรณ์ PPE ให้กับพนักงานเพื่อให้ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างปลอดภัย  
    อาทิ Face Shield ถุงมือ
  • ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง/บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด



อุตสำหกรรมธุรกิจกำรเงิน 
(Financials Industry)
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ธนำคำรกสิกรไทย จ�ำกัด (มหำชน)

 ปี 2563 นี้ นับเป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายที่ทั่วโลกต่างเผชิญกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 อันส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกหดตัวลงจากผลกระทบของมาตรการปิด
เมืองเพื่อควบคุมและสกัดกั้นการแพร่ระบาด ทั้งภาคการผลิต การจ้างงาน การบริโภค และการลงทุนของ
หลายประเทศ โดยเฉพาะในกลุม่ประเทศอตุสาหกรรมหลกัต้องหยดุชะงกัลง อกีทัง้ยงัส่งผลเชงิลบต่อเนือ่ง
มายังสถานการณ์ทางการค้าและบรรยากาศการลงทุนระหว่างประเทศ ขณะท่ีสถานการณ์การระบาดยัง
คงรุนแรงและมีความยืดเยื้อเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของปี ท�าให้หลายประเทศทั่วโลกมีแนวโน้มเผชิญภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยในปีนี้ ธนาคารกสิกรไทยในฐานะสถาบันการเงินถือเป็นกลไกส�าคัญที่ช่วยขับเคล่ือน
เศรษฐกิจของประเทศให้เจรญิ เตบิโต ยงัคงมุง่มัน่ด�าเนนิธรุกจิบนรากฐานการเป็นธนาคารแห่งความยัง่ยนื 
โดยด�าเนินยุทธศาสตร์การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการบริหาร          
ความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งในปีนี้ธนาคารบริหารจัดการภาวะวิกฤตครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังนี้

กำรตอบสนองอย่ำงทันท่วงทต่ีอสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19  (Emergency Response)
  ธนาคารมีคณะผู้บริหาร Incident Response Team (IRT) เพื่อตัดสินใจและบริหารจัดการภาพ
รวมสถานการณ์ โดยปรับใช้มาตรการที่เหมาะสมกับระดับความรุนแรงของเหตุการณ์  มีหน่วยงานบริหาร
ความต่อเนือ่งทางธุรกจิและจดัการเหตวุกิฤตคิอยตดิตามสถานการณ์การแพร่ระบาด ประเมนิแนวโน้มของ
ผลกระทบที่อาจส่งผลต่อพนักงานและธนาคาร เพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่องนับต้ังแต่
เดือนมกราคม 2563 โดยหากสถานการณ์ช่วงใดมีแนวโน้มทวีความรุนแรงข้ึน จะมีการเรียกประชุมเพ่ือ
ประเมินสถานการณ์และตดัสนิใจสัง่การอย่างทนัท่วงท ีนอกจากนี ้ยงัพิจารณาและทบทวน Trigger Point 
ที่ได้ก�าหนดไว้ในแผนรองรับเหตุการณ์โรคระบาด เพื่อจัดการในเชิงรุก (Proactive) และสามารถท�าให้      
ผูบ้รหิารสามารถตดัสินใจได้เรว็ขึน้ ส�าหรบัสายงานธรุกจิต่างๆ ของธนาคารมกีารประเมนิผลกระทบทีอ่าจ
ส่งผลต่อผลติภัณฑ์/บรกิารและการด�าเนนิงานของตนเอง เพือ่เตรยีมพร้อมหากสถานการณ์มีความรนุแรง 
รวมทั้งทบทวนและปรับปรุงผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Assessment) และแผนฉุกเฉิน      
ทางธุรกิจ (Business Continuity Plan-BCP) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
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กำรจัดกระบวนกำรบริหำรจัดกำรภำวะวิกฤติของธนำคำร (Crisis Management)
 ธนาคารมกีารด�าเนินการท้ังในเชิงการป้องกนั ติดตาม และรบัมอืสถานการณ์ในหลายส่วน ประกอบ
ด้วย
 กลุ่มพนักงาน
 1. ธนาคารได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Protect) อันได้แก่
 - ห้ามพนกังานเดนิทางไปยงัประเทศกลุม่เสีย่ง โดยหากมคีวามจ�าเป็นต้องท�าเร่ืองขออนญุาตจาก
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง และงดการเดินทางระหว่างอาคารในช่วงที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดรุนแรง 
 - ออกแนวทางปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยที่ดีตามแนวทางของ สธ. / ศคบ. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งเน้นย�้าการเว้นระยะห่างตาม Social Distancing Concept
 - จัดหาอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อให้แก่พนักงานกลุ่มเส่ียง เช่น หน้ากากอนามัย, เจลล้างมือ 
และเพิ่มรอบการท�าความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ ด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อ 
 - ตดิตัง้เคร่ือง Thermoscan ประจ�าทกุอาคารหลกั เพือ่คดักรองอณุหภมูขิองผูบ้ริหารและพนักงาน
ทุกคนก่อนเข้าอาคาร จ�ากัดช่องทางในการเข้า-ออกพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรอง
 - จัดท�ากระบวนการคัดกรองบุคคลภายนอกที่เข้าพื้นที่ของอาคารหลักอย่างเข้มงวด
 - ปรับรูปแบบการท�างานเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจาย เช่น Work From Home ผ่าน IT 
Facilities ต่างๆ, ปรับ Capacity งานบริการต่างๆ ให้เหมาะสมกับปริมาณงานและการให้บริการลูกค้า
 2. การติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด (Monitor)
 - สถานการณ์ภายใน: พนักงานสามารถแจ้งเหตุเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดได้หลายช่องทาง
ทาง เช่น อีเมล์ โทรศัพท์ รวมถึงการประยุกต์ใช้กระบวนการ Call Tree เพื่อสื่อความค�าสั่งการของ IRT 
และเรื่องส�าคัญได้อย่างรวดเร็ว
 - สถานการณ์ภายนอก: คณะท�างานติดตามสถานการณ์ส�าคัญทั่วโลกและในประเทศไทย เพื่อ
ประเมินผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้และการด�าเนนิการของธนาคาร และรายงานให้คณะผู้บริหารระดับสูงทราบ
อย่างต่อเนื่อง
 3. การรับมือเมื่อเกิดเหตุต่างๆ (Response)
 - คณะ IRT ท�าหน้าท่ีติดตามสถานการณ์ภายในและภายนอกอย่างใกล้ชิด ตัดสินใจเพื่อบริหาร
จัดการและการด�าเนินการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และจัดตั้งทีมเฉพาะกิจและก�าหนด
มาตรการด�าเนินการเมื่อพบลูกค้าหรือพนักงานที่เข้ากลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ หรือเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เช่น 
การสอบสวนโรค การปิดสาขาหรือพื้นที่ทันที การท�าความสะอาดฆ่าเชื้อ และอบโอโซน ให้พนักงานกลุ่ม
เสี่ยง Self-Quarantine 14 วัน เป็นต้น
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 4. การจัดเตรียมแผนฉุกเฉินทางธุรกิจ Business Continuity Plan (BCP) รองรับสถานการณ์    
โควิด-19
 - การก�าหนดธุรกรรมงานส�าคัญของธนาคาร รวมถึงธุรกรรมจ�าเป็นบางส่วนที่ ธปท. ก�าหนดให้
ด�าเนินการเพิ่มเติมในสถานการณ์โควิด-19  
   - การ Split Site ส�าหรับธุรกรรมงานส�าคัญให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างน้อย 2 อาคาร  โดยหาก
อาคารใดโดนปิดหรือพนักงานถูกกักตัว  ก็จะมีพนักงานอีกอาคารสามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง    
 - การปรบัรปูแบบและวธิกีารเพือ่ช่วยเหลอืลกูค้าทีไ่ม่สามารถมาท�าธรุกรรมตามกระบวนการเดิม
ได้ โดยมีการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้    
 - การจดัหาสถานทีพ่กัใกล้เคยีงอาคารปฏบิตังิาน  หรือส�ารวจรถรับส่งพนกังานส�าคญั เพ่ือรองรับ
กรณี หากภาครัฐมีการจ�ากัดการเดินทางระหว่างอาคารหรือจังหวัดต่าง ๆ
 - การสื่อความผ่านกระบวนการและช่องทางที่มีอยู่อย่างหลากหลาย และติดตามความคืบหน้า
ของสถานการณ์และการด�าเนินการอย่างใกล้ชิดทั้งรายวันและรายสัปดาห์ 
 5. การบรรเทาผลกระทบ (Impact Mitigation) เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพนักงานของธนาคาร 
ธนาคารได้จดัท�าแบบส�ารวจผลกระทบทีม่ต่ีอพนกังานในสถานการณ์การแพร่ระบาด และจัดท�ามาตรการ
เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงานและครอบครัว ดังนี้
 • ให้เงินกู้ยืมเพื่อช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว โดยไม่มีดอกเบี้ย ก�าหนดระยะผ่อนช�าระ         
12 เดือน เริ่มต้นผ่อนตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 
 • พนักงานสามารถขอชะลอการช�าระหนี้เงินกู้สวัสดิการที่อยู่ระหว่างการผ่อนช�าระในปัจจุบันได้ 
เป็นระยะเวลา 6 เดือน
 กลุ่มลูกค้า
 ธนาคารออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า 
กรณีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโค
วดิ-19 ภายใต้โครงการรวมใจไม่ท้ิงกนั ซึง่สอดรบั
กับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อ
เพิม่สภาพคล่องให้ลกูค้าท่ีได้รบัผลกระทบท้ังทาง
ตรงและทางอ้อม ได้แก่
มำตรกำรช่วยเหลือผู้ประกอบกำรรำยย่อย 
 - มาตรการพกัช�าระเงนิต้นและดอกเบีย้
เป็นเวลา 6 เดือน 
 - การเสริมสภาพคล่องผ่านโครงการสิน
เช่ือดอกเบีย้ต�า่ของธนาคารแห่งประเทศไทยและ
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ธนาคารออมสิน 
 - โครงการเถ้าแก่ใจดี เจ้าหนี้มีใจ 
 - โครงการสินเชื่อ 0% เพื่อรักษาคนงานเอสเอ็มอี 
 - โครงการ บสย. SMEs สร้างไทย ซึ่งเป็นมาตรการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจภายใต้
โครงการค�้าประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8 (PGS8) 
 - สินเชื่อประเภทเงินกู้หมุนเวียน (Loan Revolving for SMEs) ซึ่งลูกค้าสามารถเบิกวงเงินกลับ
มาใช้ได้หลังผ่อนช�าระคืนธนาคาร 
 - โครงการ “รวมใจช้อปของไทย” โดย
ธนาคารจบัมอื บมจ. ไปรษณีย์ไทย และช้อปป้ี เปิด
ช่องทางให้ลูกค้าเอสเอ็มอีของธนาคาร ที่เป็น
เจ้าของสวนผลไม้ ผูผ้ลติและจ�าหน่ายสนิค้าเกษตร
แปรรปู ผูผ้ลติและจ�าหน่ายอาหารแห้งท่ีได้รบัผลก
ระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้โควดิ-19 ระบาย
ผลไม้สด และสินค้าเกษตรแปรรูปได้ผ่านช่องทางไทยแลนด์โพสต์มาร์ท (THAILANDPOSTMART.com) 
และ แอพพลิเคชั่น ช้อปปี้ (Shopee)

มำตรกำรช่วยเหลือลูกค้ำในระดับปัจเจกบุคคล 
 - มาตรการพกัช�าระเงนิต้นและดอกเบ้ีย ท้ังในส่วนของสนิเชือ่บ้านและสินเชือ่บุคคลเป็นระยะเวลา 
6 เดือน 
 นอกจากมาตรการต่างๆ ที่จัดท�าเพื่อช่วยเหลือลูกค้าแล้ว ธนาคารยังมีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มคู่
ค้า นักลงทุน และสังคมตามความเหมาะสม เช่น การมอบงบประมาณสนับสนุนจ�านวนรวม 5,900,000 
บาท ให้แก่ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ            
เพื่อน�าไปใช้จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จ�าเป็นต่อการรักษาและยับยั้งการแพร่ระบาด      
อีกทั้ง ยังริเริ่มโครงการเบี้ยรบพิเศษส�าหรับนักรบเสื้อกาวน์ เพื่อมอบเงินให้แก่บุคลากรทางการแพทย์กว่า 
20,000 คน จ�านวน 300 ล้านบาท โดยน�าร่องในโรงพยาบาลรัฐใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 45 แห่ง 
บุคลากร 5,083 คน เป็นจ�านวนเงิน 4,000 บาทต่อคน ระยะเวลา 3 เดือน

กำรวำงแผนฟื้นฟูธุรกิจภำยหลังสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 (Business Recovery)
 การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่คงต้องใช้เวลานานกว่าที่จะคืนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งคาดว่าการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจต้องใช้เวลา 2-3 ปี ส�าหรับภาคธนาคารนั้น ผลกระทบหลักจะอยู่ที่คุณภาพของลูกหนี้
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เงินให้สินเชื่อซึ่งจะมีคุณภาพด้อยลง รวมทั้งลูกค้าผู้ประกอบการและลูกค้ารายย่อยท่ีเป็นพนักงานบริษัท 
ถึงแม้ว่าสถาบันการเงินและภาครัฐได้ออกมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ แต่คงช่วยบรรเทาผลกระทบได้เพียง
ระดบัหนึง่เท่านัน้ ในด้านการบรหิารจดัการคณุภาพหน้ีของธนาคาร ธนาคารมกีารประเมนิระดบัความเสีย่ง
ของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประเมินระยะเวลาการฟื้นตัวของแต่ละธุรกิจของลูกค้าธนาคาร 
เพื่อใช้ประกอบการท�าแผนฟื้นฟูและความช่วยเหลือลูกค้าอย่างเหมาะสม โดยจากการประเมินพอร์ต         
โฟลิโอในปัจจุบัน พบว่าธุรกิจที่จะใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวนานกว่าธุรกิจอื่น คือ พอร์ตที่เกี่ยวกับ            
การท่องเที่ยว บริการสันทนาการต่าง ๆ  รวมทั้งผู้ผลิตและค้ารถยนต์  
 จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีมากยิ่งข้ึน ธนาคารได้ปรับยุทธศาสตร์ท้ังใน
ระยะสัน้และระยะยาว โดยในระยะสัน้มุง่เน้นการบรรเทาความเดือดร้อน และความต้องการทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปของผู้บริโภค เช่น การออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าอย่างเร่งด่วน กระตุ้นลูกค้าให้ใช้ QR Payment, 
Digital Channels และ Digital Transaction มากขึ้น รวมถึงการเพิ่มความสามารถทางเทคโนโลยีและ
ความปลอดภยัไซเบอร์ของธนาคาร เพือ่ให้มัน่ใจว่าจะสามารถรองรับธรุกรรมผ่านดิจิทลัแบงกิง้ทีม่จี�านวน
เพิ่มมากขึ้นได้อย่างเพียงพอและปลอดภัย นอกจากนี้ ธนาคารยังได้วางแผนการส่งเสริมการออมเงินของ  
ผู้บริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับลูกค้าทุกกลุ่ม  

 ส�าหรับยุทธศาสตร์ในระยะยาวรวมถึงการวางแผนธุรกิจเพื่อรองรับ New Normal นั้น ธนาคาร
ยงัคงด�าเนนิงานตามแผนธรุกจิและกลยทุธ์ท่ีวางไว้ ซึง่ประกอบด้วย การให้สนิเชือ่อย่างประสบความส�าเรจ็
ผ่านความสามารถในการวเิคราะห์ข้อมลู การเข้าไปอยูใ่นท่ีท่ีลกูค้าใช้ชวีติและด�าเนนิธรุกจิ รวมถึงการรักษา
ความปลอดภัยไซเบอร์ และการรักษาความลับข้อมูลของลูกค้า ซึ่งนอกเหนือจากยุทธศาสตร์หลักดังกล่าว
แล้วธนาคารยังได้เน้นยุทธศาสตร์หลัก 3 ด้าน ได้แก่ 
 1) การน�าข้อมลูต่างๆ ของลกูค้ามาส่งเสรมิการสร้างเครือข่ายธรุกจิส�าหรับลูกค้า เพ่ือให้เกดิความ
ยั่งยืนในการด�าเนินธุรกิจและการสนับสนุนด้านการเงินที่เหมาะสม
 2) การส่งเสริมให้เกิดการออมที่เหมาะสมส�าหรับลูกค้าทุกกลุ่ม
 3) การขยายโอกาสเชิงธุรกิจของธนาคารในระดับภูมิภาค
 นอกจากนี้ ธนาคารยังเตรียมความพร้อมส�าหรับการด�าเนินงาน อาทิ การเตรียมโครงสร้างด้าน
ระบบเพื่อรองรับการท�างานนอกสถานที่ รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท�างานเพ่ือให้บริการ
ได้อย่างปลอดภัยและต่อเนื่อง แม้จะยังไม่สามารถก�าหนดได้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
จะสิน้สดุลงเมือ่ใด ธนาคารยงัคงด�าเนนิมาตรการต่างๆ ทัง้ในการจัดการภาวะวกิฤต การให้ความช่วยเหลอื
เยยีวยาและฟ้ืนฟแูก่ลกูค้า พนกังาน รวมถงึผูม้ส่ีวนได้เสียอืน่ ๆ  ให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์นีไ้ปได้ด้วย
กัน ซึ่งนอกจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนินธุรกิจตาม New Normal แล้ว ยังมุ่งสร้างความสมดุล
ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทั้งในวันนี้และในอนาคต
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ธนำคำรกรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน)

 ธนาคารจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังและก�าหนดมาตรการในการบริหารจัดการเพ่ือ
รองรับ COVID-19 เพื่อติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าของแผนการด�าเนินการต่าง ๆ รับมือปัญหา
ได้อย่างทันท่วงที ได้มีกระบวนการบริหารจัดการและตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ          
โรค COVID-19 ดังนี้

 1. ธนาคารมีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างใกล้
ชดิ และมีการสือ่สารประชาสมัพนัธ์ข้อมลูเกีย่วกบัโรค COVID-19 รวมถงึสถานการณ์การแพร่ระบาดทีเ่กดิ
ขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและทราบแนวทางการ
ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆของธนาคาร (อาทิ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
คลิปวีดีโอ และป้ายปิดประกาศตามอาคาร เป็นต้น) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันพนักงาน ลูกค้า และผู้ติดต่อ
งานกับธนาคาร จากการติดเชื้อและการแพร่ระบาดภายในอาคารส�านักงานของธนาคาร โดยธนาคารได้
ก�าหนดให้มมีาตรการป้องกัน ด้วยการตัง้จดุคดักรอง ณ ทางเข้าอาคาร เพ่ือตรวจวดัอณุหภมูขิองผู้ผ่านเข้า
อาคารทุกท่าน หากท่านใดมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะขอความร่วมมืองดเข้าอาคารและให้
บรกิาร(อาท ิการท�าธรุกรรมทางการเงนิ) แก่ท่านนัน้ ๆ  ภายนอกอาคารส�านกังานตามความเหมาะสม และ 
ณ จุดคัดกรอง จะมีการตั้งเจลแอลกอฮอล์ส�าหรับล้างมือและหน้ากากอนามัยไว้ให้บริการเพิ่มเติม
 นอกจากนี้ ยังมีการท�าความสะอาดอาคารสถานที่ภายในอาคารส�านักงานด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อเป็น  
ระยะ ๆ  อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ส่วนกลาง อาทิ เคาน์เตอร์ให้บริการลูกค้า ราวจับประตู ปุ่มกดลิฟท์ 
และห้องน�้า โดยเพิ่มความถี่ในการท�าความสะอาดมากกว่าปกติ รวมถึงโต๊ะท�างานของพนักงานทุกท่าน
 2. เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มว่าจะมีความ
รุนแรงและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ธนาคารได้ออกแนวปฏิบัติให้แก่พนักงานทุกท่านให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไป
ยังประเทศกลุ่มเสี่ยงและประเทศท่ีมีการแพร่ระบาด โดยหากมีพนักงานหรือบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวที่
อาศยัอยูด้่วยกนัทีเ่ดนิทางกลบัมาจากกลุม่ประเทศดงักล่าว จะต้องปฏบิติังานจากทีพ่กัอาศยั (Work From 
Home) และเฝ้าระวังสังเกตอาการ เป็นระยะเวลา 14 วัน และในการกลับมาปฏิบัติงานตามปกติอีกครั้ง
จะต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่พบการติดเชื้อมาแสดงต่อผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้น ๆ รวมถึงก�าหนด
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ให้พนักงานต้องมีการรายงานสถานะสุขภาพของตนเองเป็นประจ�าทุกวัน ทั้งนี้ เพื่อให้ธนาคารสามารถ
ป้องกันควบคุมการระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์
 นอกจากนี้ ธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังและก�าหนดมาตรการในการบริหารจัดการ                      
เพื่อรองรับ COVID-19 ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานและผู้บริหารกลุ่มงานที่
เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์ภายในธนาคาร รวมถึงก�าหนดนโยบาย แนวทาง และ
มาตรการเพื่อรับมือการระบาดของโรค COVID-19 แบบบูรณาการในทุกมิติ เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารจะ
สามารถตอบสนองและรับมือกับผลกระทบได้อย่างทันท่วงที ซึ่งมีก�าหนดการประชุมทุกวันหรือตามความ
จ�าเป็นเร่งด่วนผ่านระบบ Conference Call รวมถึงได้มีการเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติงานส�ารอง 
(Alternate Site) ของธนาคาร และเตรียมความพร้อมระบบ Virtual Private Network ส�าหรับรองรับ
กรณีต้องปฏิบัติงานภายนอกอาคารส�านักงาน (อาทิ Work from Home) รวมถึงแจ้งให้ทุกหน่วยงานแบ่ง
พนักงานออกเป็น 3 ทีม ได้แก่ ทีม A (ปฏิบัติงาน ณ อาคารส�านักงาน) ทีม B (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติ
งานส�ารอง) และ ทีม C (ปฏิบัติงาน ณ ท่ีพักอาศัย) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่
ระบาดและให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • หน่วยงานที่ดูแลธุรกรรมหลักของธนาคาร (Core Business Functions: CBFs) หรือ
มีศูนย์ปฏิบัติงานส�ารอง (Alternate site) แบ่งพนักงานออกเป็น ทีม A ทีม B และ ทีม C
   • หน่วยงานอื่น ๆ แบ่งพนักงานออกเป็น ทีม A และ ทีม C
 3. ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทย ทวีความรุนแรง
และมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง (อาทิ Super Spreader ในสนามมวย) และการประกาศจากภาครัฐให้
โรค COVID-19 เป็นโรคตดิต่ออนัตราย รวมถึงประกาศจากกรงุเทพมหานครทีส่ัง่ปิดสถานทีบ่างแห่งเป็นการ
ชั่วคราว (อาทิ ห้างสรรพสินค้า และโรงภาพยนตร์) ธนาคารได้ออกค�าสั่งประกาศใช้แผนรองรับการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) โดยก�าหนดให้ทุกหน่วยงานที่ได้มีการแบ่ง ทีม A   
ทีม B และทีม C หรือ ทีม A และ ทีม C ไว้ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด ด�าเนินการ Split Site ให้พนักงานทีม B 
ไปปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติงานส�ารอง และพนักงานทีม C ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย โดยมีหลักการดังนี้
  • ทีม A และ ทีม B สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเท่าเทียมกันเพ่ือรักษาประสิทธิภาพ                              
ในการท�างาน
  • รักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
  • สามารถเพ่ิมจ�านวนพนักงานที่ Work from Home (ทีม C) ได้ในกรณีที่พบว่า               
พนักงานที่ต้องเดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะมีความเสี่ยง หรือเป็นพนักงานที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง (อาทิ            
ตั้งครรภ์ หรือครอบครัวมีเด็กเล็ก) ตามความเหมาะสมของแต่ละสายงาน
 ทั้งนี้ ธนาคารก�าหนดแนวทางส�าหรับพนักงานในการปฏิบัติงานเพ่ือให้สอดคล้องกับการรักษา
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ดังนี้
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  • ให้แต่ละสายงานหรอืหน่วยงานสามารถพจิารณาก�าหนดเวลาเข้าปฏบัิติงานของพนกังาน
แต่ละท่านให้เหลื่อมเวลากัน รวมถึงการก�าหนดบุคลากรส�าหรับปฏิบัติงานทดแทนกัน
  • ปิดให้บริการพื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่ โรงอาหาร และห้องประชุม เพื่อลดความเสี่ยงของ
การตดิเช้ือและให้สอดคล้องกบัการประกาศปิดท�าการสถานทีบ่างแห่งเป็นการชัว่คราวของกรงุเทพมหานคร
  • ให้หลกีเลีย่งการพบปะและชมุนมุกนัระหว่างหน่วยงานและพนกังาน โดยการติดต่องาน                      
การปฏิบัติงาน หรือการประชุมร่วมกันให้ใช้เทคโนโลยี G-Suite อาทิ Google Chat / Google Meet /                        
Google Mail
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ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ�ำกัด (มหำชน)

 ในช่วง 3-4 ปีทีผ่่านมาอตุสาหกรรม
การเงนิการธนาคารอยูใ่นช่วงการเปลีย่น
ผ่านเข้าสู่ดิจิทลั ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลง
แบบค ่อย เป ็นค ่อยไป โดยวิกฤต 
COVID-19 ได้กระตุ้นให้การช�าระเงิน
ผ่านช่องทางดิจิทัลเติบโตอย่างก้าว
กระ โดด  และสะท ้ อน ให ้ เห็ นว ่ า
ประเทศไทยสามารถก้าวเข้าสู่สังคมไร้
เงินสด หรือ Cashless Society ได้เร็ว
ยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นสัญญาณให้ธนาคารและ

ธุรกิจต่าง ๆ ต้องเตรียมความพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่ก�าลังจะเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต
อันใกล้นี้ 
 อย่างไรก็ดี ด้วยความสามารถในการปรับตัวที่รวดเร็วควบคู่กับการคาดการณ์ถึงแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าอยู่เสมอ ท�าให้ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ตัดสินใจลงทุนวางโครงสร้างพื้น
ฐานด้านเทคโนโลยีกว่า 40,000 ล้านบาทในช่วงปี 2559-2561 ซึ่งส่งผลให้ธนาคารสามารถด�าเนินธุรกิจ
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้อย่างต่อเนื่องผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลและเชื่อมั่นว่า
จะสามารถรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างดี 
 วิกฤต COVID-19 ได้ก่อให้เกิด “ความปกติใหม่ หรือ New Normal” ซึ่งเป็นวิถีการด�าเนินชีวิต
ของผู้คนและการด�าเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ โดย New Normal ท่ีจะเกิดข้ึนในธุรกิจธนาคารมี            
หลากหลายมิติ อาทิ การบริหารพนักงาน ที่จะต้องเอื้อให้เกิดความยืดหยุ่นและความสามารถในการ        
ปรับตัว (Flexibility and Resilience) ได้มากขึ้น การบริการลูกค้า ท่ีจะต้องปรับการด�าเนินงานให้
สอดคล้องไปกบัสถานการณ์ทางการเงนิของลกูค้าและการเปล่ียนแปลงทีเ่กดิขึน้ (Reformation) ได้อย่าง
รวดเร็ว รวมถึงการออกแบบ Business Model ที่จะไม่จ�ากัดอยู่ในกรอบของความเป็นธุรกิจธนาคาร     
หากต้องแสวงหาหรอืสร้างสรรค์รปูแบบการท�าธรุกจิใหม่ (Reimagination) ทีส่ามารถสร้างความยัง่ยนืให้
กับทุกภาคส่วน  
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เปล่ียนวิธีกำรท�ำงำน สู่ ‘Work 
from Anywhere’
     สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ท�าให้ธนาคารได้
มีโอกาสปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ท�างานไปเป็น Work From Home 
(WFH) ซึ่ งพบว ่าไม ่ ได ้ท� าให ้
ประสิทธผิลในการท�างานลดลง ใน
ทางกลบักนัยงัพบว่า WFH ช่วยให้
พนักงานสามารถวางแผนการ
ท�างานให้สมดุลกับชีวิตส่วนตัว 
หรือลดความเครียดจากการจราจร

ตดิขดั ซ่ึงส่งผลให้ประสทิธภิาพการท�างานดขีึน้ มเีวลาให้กบัครอบครวั การพกัผ่อน หรอืการออกก�าลงักาย
ได้มากขึ้น ขณะเดียวกัน ยังมีส่วนช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของธนาคารด้วย 
 ธนาคารมองว่านโยบายการท�างานทีม่คีวามยดืหยุน่มส่ีวนช่วยเพิม่ผลติภาพในการท�างานและท�าให้
พนักงานมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งาน จึงได้วางแผนต่อยอดรูปแบบการท�างานจาก ‘Work from 
home’ สู่ ‘Work from Anywhere’ เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสเปิดรับมุมมองใหม่ๆ ในสภาพแวดล้อม
การท�างานที่แตกต่างหลากหลาย โดยธนาคารมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่สามารถรองรับการท�างาน    
ในรูปแบบใหม่นี้ได้ 

ก้ำวข้ำมวิกฤตและรองรับอัตรำเร่งของกำรเปลี่ยนแปลงด้วย ‘วิชำตัวเบำ’ 
 โจทย์ของธนาคารไทยพาณชิย์ คอื ต้องท�าให้องค์กร ‘ตวัเบา’ กล่าวคอื มต้ีนทนุลดลงตามรายได้ที่
อาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากลูกค้าหลายรายได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ในคร้ังนี้ ดังนั้น          
การคาดหวังรายได้จากลูกค้าที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นเรื่องยาก สิ่งที่ธนาคารพอจะท�าได้และสามารถท�าได้เลย คือ 
การลดต้นทุนและจ�ากดัส่วนเกนิทีไ่ม่จ�าเป็นของธรุกจิ โดยยงัคงไว้ซ่ึงคณุภาพและประสิทธภิาพในการดูแล
ช่วยเหลือลูกค้า เพื่อให้ธนาคารไทยพาณิชย์สามารถเป็นองค์กรท่ีช่วยท�าให้ลูกค้าซ่ึงได้รับผลกระทบจาก
วิกฤตมีต้นทุนในการท�าธุรกิจเบาลง เมื่อลูกค้าอยู่รอด ธนาคารก็จะอยู่รอด ขณะเดียวกัน การที่ธนาคาร
หรือลูกค้ามีต้นทุนที่ต�่าลงจะช่วยให้การตัดสินใจทางธุรกิจหรือการตอบสนองต่อการปรับเปล่ียนใด ๆ มี
แนวโน้มท�าได้รวดเร็วข้ึน ซึ่งน�าไปสู่การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และสอดรับไปกับสภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา 
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‘Robinhood’ ธุรกิจคิดนอกกรอบ เพื่อช่วยเหลือห่วงโซ่ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำร 
 ธนาคารเชื่อว่า ‘ทุกวิกฤตมีโอกาสและโอกาสเป็นของทุกคน’ เช่นเดียวกันกับวิกฤต COVID-19 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ธนาคารคิดว่าจะท�าอะไรคืนกลับให้แก่สังคม โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ และจุดเริ่มต้นของ
ความคิดนี้ได้น�ามาสู่แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์แอปพลิเคชัน Robinhood ซึ่งเป็น Food Delivery 
Platform ของทีมงาน SCB10X  
 การเกิดขึ้นของ Robinhood ไม่เพียงเป็นการทลายความเชื่อที่ว่า “ธนาคารไม่มีความสามารถใน
การแข่งขันกับผู้เล่นรายใหม่ได้” หากยังแสดงถึงความต้ังใจจริงของธนาคารที่อยากมีส่วนร่วมในการน�า
เสนอทางเลือกให้คนในสังคมได้รับโอกาสทางธุรกิจกลับคืนด้วยต้นทุนท่ีถูกกว่า จากการท่ีธนาคารไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียม หรือ GP (Gross Profit) รวมถึงร้านค้าและผู้ส่งอาหารจะได้รับเงินจากการให้บริการที่เร็ว
กว่าเดิม คือ ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากการจัดส่งอาหารเสร็จเรียบร้อย เพราะธนาคารท�าทุกอย่างให้เป็น
ดิจิทัล ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายเล็กท่ีอาจมีสายป่านทางการเงินท่ีไม่
ยาวพอ
 Robinhood ถอืเป็นตวัอย่างท่ีท�าให้ทุกคนในองค์กรเห็นว่าในช่วงเวลาทีต้่องปรบัตัวอย่างทีไ่ม่เคย
เป็นมาก่อน เราสามารถท�าในสิ่งท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนได้เช่นกัน ส�าคัญ คือ การมี “Empathy และ     
Passion” ในการท�างาน ซึ่งธนาคารมองว่าค่านิยมนี้จ�าเป็นอย่างมากส�าหรับการขับเคลื่อนธุรกิจภายหลัง
สถานการณ์ COVID-19 เพือ่ให้ลกูค้าสามารถอยูร่อด สังคมสามารถอยูร่่วมกันได้ และธนาคารไทยพาณชิย์
สามารถเป็น “องค์กรที่น่าชื่นชมที่สุด” ได้อย่างแท้จริง



อุตสำหกรรมเทคโนโลยี 
(Technology Industry)
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บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ�ำกัด (มหำชน)

 ท่ำมกลำงวิกฤต COVID-19 นี้ เอไอเอสในฐานะของผู้ให้บริการโทรคมนาคมเห็นถึงความ
เปลี่ยนแปลงในหลากหลายประเด็น ท้ังการใช้งานโครงข่ายของลูกค้าที่มีแนวโน้มการใช้งานที่สูงขึ้นและ
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบแอปพลิเคชันแบบใหม่ รวมถึง              
การเปลี่ยนแปลงกระบวนท�างานภายในเอไอเอสเองเพื่อให้การด�าเนินธุรกิจด�าเนินไปอย่างราบรื่น 

 เอไอเอสในฐานะภาคเอกชนซ่ึงมหีน้าทีห่ลัก
ในการดูแล “Digital Infrastructure” ได้
เสรมิก�าลงัเครอืข่ายโดยเพิม่ความสามารถใน
การรองรับการใช้งาน (Capacity) ของเครือ
ข ่ า ย เ พ่ื อ รอ ง รั บป ริ ม าณกา ร ใ ช ้ ง าน
อนิเทอร์เนต็ของคนไทย โดยมทีมีงานวศิวกร
และงานบริการพร้อมให้การดูแลและตรวจ
สอบประสทิธภิาพเครอืข่ายทัว่ประเทศตลอด 
24 ชั่วโมง ด้วยเพราะ Digital Infrastruc-
ture ถือเป็นหัวใจส�าคัญของทุกคน ไม่ว่าจะ

เป็นกลุ่มคนท�างานจากบ้าน Working from home, นักเรียน นักศึกษา Learning from Home และ
ส�าคัญสุดคือ งานบริการสาธารณสุขและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่ต้องรองรับการใช้ชีวิตประจ�าวันของคน
ไทย และเอไอเอสยังวางนโยบายการบริหารจัดการและมาตรการช่วยเหลือให้ลูกค้า คนไทย และพนักงาน
ทุกคน ดังนี้ 
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บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ�ำกัด (มหำชน)

1. มำตรกำรกำรดูแลลูกค้ำ
 เอไอเอสเตรียมความพร้อมและดูแลเครือข่ายทั้ง Mobile และ Fibre รวมถึง ช่องทางบริการ 
Online เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้า ไม่ต้องเดินทางออกจากบ้าน ตลอดจน แพ็กเกจ โซลูชันส์         
สิทธิพิเศษ และคอนเทนต์บันเทิง เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกด้าน โดยเตรียมแผน BCP – Business 

Continuity Plan ภายใต้เป้าหมาย
ว่า ‘ลูกค้าทุกท่านจะต้องใช้บริการ
คณุภาพได้ดีเช่นเดิม’  และน�าแนวคดิ 
Social Distancing ถกูน�ามาใช้อย่าง
จริงจัง และยังเสริมการท�างานแบบ 
New normal ด้วยสินค้าและบริการ
ที่ตอบความต้องการแบบ Working 
From Home เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
ท�างาน ท�าธุรกิจ จากที่บ้านได้อย่าง
ราบร่ืน รวมท้ังการสนบัสนนุภาคการ
ศกึษา ออกแพก็เกจอนิเทอร์เนต็ราคา

ประหยัดให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนหนังสือจากที่บ้าน  นอกจากนี้ยังได้เตรียมพร้อมบริการบนออนไลน์
ทั้งแอป my AIS, AIS Online Store และ AIS Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
ธุรกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกเช่นเดิม ในขณะเดียวกัน ยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยลูกค้าและ
พนักงาน ที่ยังคงจ�าเป็นต้องมาใช้บริการท่ี AIS SHOP ด้วยการติดต้ังแผงกั้นอะคริลิคใส ณ เคาน์เตอร์
บริการ เพื่อปกป้องและเพิ่มระยะห่าง ระหว่างลูกค้าที่มารับบริการกับพนักงาน เพื่อลดความเสี่ยง และ
สร้างความอุ่นใจให้กับลูกค้า 

2. มำตรกำรกำรดูแลพนักงำน 
 เอไอเอสให้ความส�าคัญต่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานทุกคน ตามมาตรการ
สาธารณสขุอย่างเคร่งครดัในระดบัสงูสดุ โดยเน้นย�า้เรือ่ง Social Distancing ในพ้ืนทีส่่วนรวมอย่างจริงจัง 
โดยมกีารซกัซ้อมแผน Business Continuity Plan เพือ่ให้พนกังานทกุระดบั มคีวามเข้าใจในหลกัการและ
พร้อมปฏบิตัิงานภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ  ทีเ่ปลีย่นแปลงไปได้อย่างแม่นย�าตลอดจนสามารถด�าเนนิธรุกจิ
ได้อย่างต่อเนือ่ง พร้อมน�าเทคโนโลยดีจิทิลัมาประยกุต์ใช้งานได้อย่างมปีระสทิธิภาพและอนญุาตให้พนกังาน
ท�างานจากที่บ้าน เพื่อลดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามนโยบายของประเทศ โดยพนักงาน      
เอไอเอสกว่า 90% สามารถท�างานจากที่บ้านได้อย่างสะดวก อีกทั้งยังมีสื่อสารอย่างต่อเนื่องกับพนักงาน



54

3. มำตรกำรต่อสังคมไทย  
 การช่วยเหลือสังคม ถือเป็นภารกิจที่ส�าคัญเหนือส่ิงอื่นใด เอไอเอสมุ่งมั่นทุ่มเททรัพยากรท้ัง 
เครือข่าย นวัตกรรม และบุคลากร เพื่อให้ศักยภาพของเครือข่ายได้ช่วยสนับสนุนระบบสาธารณสุขและ
การแพทย์ ซึ่งถือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระ ลดงาน ลดความเสี่ยงให้หมอพยาบาล เพื่อให้ทุกท่านได้ช่วย
ดูแลประชาชนต่อไป รวมทั้งยังระดมบุคลากรนักวิจัยและนักพัฒนาที่เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล ทั้งคนเอไอเอส
และพันธมิตรตั้งศูนย์ “AIS Robotic Lab by AIS NEXT” ร่วมคิดค้นพัฒนาหุ่นยนต์ และโซลูชั่นส์เกี่ยว
กับ 5G Telemedicine, Telehealth ด้วยเล็งเห็นถึงประโยชน์ของหุ่นยนต์จะเข้ามาช่วยลดเสี่ยงในการ
สมัผสัใกล้ชดิกบัคนไข้โดยตรง เพิม่ประสิทธภิาพในการให้บริการทางการแพทย์ ช่วยลดงาน ท�าให้สามารถ
ดูแลคนไข้ได้มากยิ่งขึ้น ผลงานแรกที่พัฒนาได้ส�าเร็จ คือ หุ่นยนต์ทางการแพทย์ 5G ในชื่อ ROBOT FOR 
CARE จ�านวน 21 ตัว เตรียมส่งมอบให้กับ 20 รพ.



อุตสำหกรรมสินค้ำอุตสำหกรรม 
(Industrials Industry)
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บริษัท เอ.พี. ฮอนด้ำ จ�ำกัด

 บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จ�ากัด ผู้จัดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทยที่ได้รับการ        
แต่งตั้งจากฮอนด้า มอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ เราคือผู้น�าตลาดที่บุกเบิกเทคโนโลยีหัวฉีด
ประหยดัน�า้มนัสมรรถนะสงู เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม และเทคโนโลยเีพ่ือความปลอดภยัหลากหลายรปูแบบ
เพื่อผู้ขับขี่ เช่นเดียวกับการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จนได้รับความไว้วางใจ
จากผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

 เอ.พี. ฮอนด้า คาดการณ์ในปี 2563 นี้ ตลาดรถจักรยานยนต์ไทยโดยรวมจะมีสภาวะทรงตัว        
จึงท�าให้บริษัทต้องปรับตัวและวางกลยุทธ์ส�าคัญคือ ‘รักษาฐานลูกค้า’ และพยายามสร้างฐานลูกค้า          
กลุ่มใหม่ๆ เพื่อท�าให้ยอดขายเติบโตต่อไป โดยแนวทางที่บริษัทวางไว้แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ
 (1) New Product Development การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ประหยัด
พลังงาน เพื่อช่วยลดการสร้างภาระให้กับโลก ตั้งแต่ต้นน�้า ถึงปลายน�้า และ ตรงกับความต้องการของ      
ทุกกลุ่มโดยแบ่งเป็น 3 เซกเมนต์ ได้แก่ กลุ่มคนท่ีใช้รถจักรยานยนต์ในชีวิตประจ�าวัน กลุ่มคนที่ใช้งาน    
ตามความสนใจ และคนที่ใช้รถจักรยานยนต์แสดงสถานะทางสังคม
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บริษัท เอ.พี. ฮอนด้ำ จ�ำกัด

 
 (2) Customer Touchpoint Optimization การพัฒนาทัชพอยต์ที่จะเข้าถึงและเข้าใจความ
ต้องการของลูกค้าแบบรายบุคคล เพื่อการบริการที่ดียิ่งขึ้น ให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ประทับใจจาก
เครือข่ายผู้จ�าหน่าย Honda Wing Center เพื่อสร้าง Brand Royalty

 (3) Corporate Social Responsibility as the Market Leader เน้นไปที่เรื่องการส่งเสริม      
การขับขี่ปลอดภัย  ตลอดจนการท�า CSR ด้านต่าง ๆ อย่างมากมาย เช่น การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
ผนวกการเสรมิโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมท�างานเป็นทมีช่วยกนัประดษิฐ์คดิค้นยานยนต์ประหยดัพลงังาน ใน
กิจกรรมฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง, การสนับสนุนเยาวชน เสริมสร้างความสามัคคี ด้วยกิจกรรม วิ่ง 31 ขา
สามัคคี, การปลูกฝังจิตส�านึก ด้วยโครงการสังคมหัวแข็ง ตลอดจนการร่วมกับผู้จ�าหน่ายฯ พัฒนาชุมชนใน
ด้านต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรที่สังคมปรารถนาให้ด�ารงอยู่อย่างแท้จริง
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 เอ.พี.ฮอนด้า เราให้ความส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้และสังคม ซึ่งเป็นการปรับตัวจะอยู่
บนแกนหลักของธุรกิจ ร่วมกับผู้จ�าหน่ายฯ กว่า 1200 แห่ง ทั่วประเทศ ที่เราเรียกว่า การสร้างมาตรฐาน 
6S ซึ่งประกอบไปด้วย Sales (การขาย), Service (การบริการ), Spare Parts (อะไหล่), Safety Riding 
(ขับขี่ปลอดภัย), Second Hand (รถมือสอง), และ (Social/Society) กิจกรรมเพื่อสังคม และน�าเสนอ 
คุณค่าใหม่ ๆ สู่ผู้ใช้และสังคมอย่างต่อเนื่อง 
 จากวกิฤตการณ์ในช่วงหลายเดอืนทีผ่่านมา ได้ก่อให้เกดิความไม่แน่นอนในหลายเรือ่ง เอ.พ.ี ฮอนด้า 
ได้น�าแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) มาด�าเนินการ โดยการวิเคราห์ผลกระทบทางธุรกิจ และ วางแผน
ในการลดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วน ซึ่งแนวทางการป้องกันและแก้ไขที่ผ่านกระบวนการคิด
มาเป็นอย่างดีเป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้ธุรกิจสามารถผ่านวิกฤตและด�าเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง
 การเดินทางเป็นสิ่งที่จ�าเป็นในการด�ารงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพ การศึกษา การท�า
กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่ผ่านมาถึงแม้จะมีขีดจ�ากัดต่างๆในการใช้ชีวิต แต่หากหยุดการเดินทางเรา
จะไม่สามารถด�าเนินชีวิตได้ ดังนั้นเพื่อรองรับการใช้ชีวิตไปข้างหน้า เราจึงต้องหาวิธีเพื่อตอบสนองความ
ต้องการนี้ ให้เกิดการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุด สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด ก็คือ การที่เราน�าเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยแก้ปัญหาในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์โดยเฉพาะการสื่อสารกับทั้งผู้จ�าหน่ายฯ (Dealer) และลูกค้าผ่าน
ทางออนไลน์ เช่นเดียวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางส่ือออนไลน์ที่ท�าให้การส่ือสารเป็นไปได้ 
อย่างรวดเร็วและแม่นย�า และยังเกิดเป็น Touch Point ที่ทุกคนอุ่นใจและประทับใจที่ได้สัมผัส

 เรามองว่า การท�าความเข้าใจและสร้างมาตรฐานที่เหมาะสมให้กับ Stakeholder พร้อมการปรับ
ตัวอย่างรวดเร็วโดยน�าเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมาใช้จะกลายเป็น New Normal 
ที่แท้จริงที่ท�าให้ธุรกิจพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน
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บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหำชน)

 การพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่สามารถค�านึงถึงผลประกอบการด้านธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่ต้องให้ความ
ส�าคัญกับการเติบโตร่วมกันทั้ง 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม จึงจะเป็นการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนอย่างแท้จริง แม้แต่ในยุค New Normal ก็ตาม การพัฒนาธุรกิจ ก็ควรค�านึงถึงการเติบโตร่วมกันทั้ง 
3 ด้านอย่างสมดุล

 ตัง้แต่ช่วงแรกของการแพร่ระบาดเช้ือไวรัส Covid-19  Double A ได้มส่ีวนร่วมบรจิาคแอลกอฮอล์
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลกว่า 50 แห่ง หน่วยงานราชการ ชุมชน ร้านค้า และลูกค้าใน

ภูมิภาคต่าง ๆ  ทั่วประเทศ ตลอดจนการดูแล
พนักงานในองค ์กรเอง ก็มีการก�าหนด
มาตรการเข ้มงวดในการตรวจอุณหภูมิ
พนักงานหรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ 
การรณรงค์ให้พนักงานมีระยะห่าง และกิน
ร้อนช้อนส่วนตัว

     Doub le  A  เ อ ง  มี น โ ยบาย 
“Digital Transformation” เพื่อผลักดัน
องค์กรด้วยการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
พัฒนาศกัยภาพการท�างานของพนกังาน และ
ยกระดับคนทั้ งองค ์กรให ้ เป ็น Digital  
Workforce อยู่ก่อนแล้ว แต่จากสถานการณ์ 
Cov id -19  กลาย เป ็น ตัว เ ร ่ งที่ ท� า ให ้
กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นได้อย่าง
รวดเร็ว และน�าไปสู่มาตรฐานรูปแบบการ
ท�างานใหม่ ซึ่งท�าให้ธุรกิจยังคงเดินหน้า
เติบโตต่อไปได้ รวมทั้งยังอยู่ในแนวทางของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างต่อเนื่อง 
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 โดยเรามีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในหลายส่วนงาน พร้อมปรับทักษะ (upskill) ให้กับ
พนักงานได้เข้าใจอย่างถ่องแท้และลกึซึง้กบัรปูแบบการท�างานทีเ่น้นการใช้เทคโนโลยเีข้ามาเป็นตัวด�าเนนิ
งานหลกั เพือ่เพิม่ศกัยภาพและความสามารถใหม่ให้องค์กรสามารถแข่งขนัในส่วนของภาคธรุกจิได้อย่างดี
ยิ่งขึ้น อาทิ การสร้างช่องทางสื่อสารออนไลน์ใหม่มากกว่า 100 ช่องทางของทีมการตลาดและงานขาย
ทัง้หมด ในช่วงทีม่กีารลอ็กดาวน์ทีพ่นกังานบางส่วนต้องท�างานจากทีบ้่าน (Work from Home) ซึง่นอกจาก
เป็นการเพิม่ประสทิธิภาพการท�างานแล้ว ยงัช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดนิทางลงได้อย่างมาก และมส่ีวนช่วย
ลดมลภาวะทางอากาศหรือปัญหาฝุ่น PM2.5 ให้กับสิ่งแวดล้อม ในส่วนของโรงงาน มีการน�า Robotics 
และอุปกรณ์ IoT มาใช้ รวมไปถึงการใช้ Application Photostamp และ Face Recognition เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�างานอย่างเป็นรูปธรรมสูงสุดและช่วยลดการสัมผัส
 Double A ยังเดินหน้าขยายธุรกิจใหม่ เข้าสู่ผลิตภัณฑ์กระดาษบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ส�านักงาน   
รวมไปถึง “ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขอนำมัย” ภายใต้แบรนด์ “Double A Care” โดยผลิตภัณฑ์กลุ่มแรกท่ี         
เปิดตัว คือ แอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์ 75% ส�าหรับท�าความสะอาดมือ รวมไปถึงหน้ากากอนามัย
คณุภาพสงู เพือ่ให้มปีรมิาณเพยีงพอต่อความต้องการของบคุลากรทางการแพทย์ และประชาชนท่ัวไป และ
ร่วมส่งเสริมความปลอดภัยแก่คนไทย เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 ท�าให้ผู้คนใน
สังคมจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบชีวิตวิถีใหม่หรือ New Normal ที่ใส่ใจดูแลตนเองมากขึ้น 
        ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Double A ส่งเสริมให้เกิดการปลูกต้นกระดาษบนพื้นที่ว่างเปล่าที่ไม่ได้
ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากที่ดินที่เกษตรกรมีอยู่ 
ท�าให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้เสรมิให้แก่เกษตรกรและครอบครัวมากมายผ่านโครงการปลูกต้นกระดาษ
บนคันนา ด้วยแนวทางด�าเนินธุรกิจที่สร้างประโยชน์และทางเลือกให้แก่เกษตรกรในการใช้ท่ีดินให้เกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า สามารถสร้างรายได้โดยอยู่กับถิ่นฐานนี้เอง ได้ช่วยตอบโจทย์ในสถานการณ์วิกฤติ 

Covid-19 ที่ท�าให้แรงงานต้องกลับไป
ใช้ชีวิตที่บ้านเกิด ประกอบกับปัจจัย
เรื่องมาตรการภาษีที่ดินส�าหรับที่ดินที่
ไม ่ท�าประโยชน์จึงต ้องมีการสร้าง
ประโยชน์ในที่ดินว่างเปล่า แนวทาง
การด�าเนินธุรกิจของ Double A จึง
เข้าไปมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ช่วยรองรับแรงงานที่ขาดรายได้ และ
ต้องกลบัคนืสูภ่าคการเกษตรได้อกีเป็น
จ�านวนมาก 
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 รวมทั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่
รัฐบาลส่งเสริมเรื่องการจ้างงาน Double A ยังคง
มีการเปิดรับนักศึกษาจบใหม่อย่างต่อเนื่อง เพราะ
โลกในยคุ Digital นี ้เดก็รุน่ใหม่จะมคีวามเข้าใจทีม่า
กกว่าและปรับตัวได้เร็วทันกบัสถานการณ์ สามารถ
ช่วยจัดระเบียบโครงสร้างที่มีอยู ่ให้มีความเป็น 
Digital ได้มากข้ึน ถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย
พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน อีกทั้ง Double A ยังมี

โครงการรับสมัครตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าผ่าน Web- site Double A Delivery เสริมสร้างรายได้ให้กับ
นักเรียนนักศึกษา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน  
รวมถึงสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมอีกด้วย
 ในมติด้ิานสิง่แวดล้อม ท่ี Double A การพฒันาอย่างยัง่ยนื เริม่ต้นต้ังแต่การเลอืกสร้าง “วตัถุดิบ” 
ที่สามารถหมุนเวียนปลูกขึ้นใหม่ไม่รบกวนไม้จากธรรมชาติ (Sustainable Raw Material) โดยเลือกสร้าง
เน้ือไม้จาก “ต้นกระดำษ” ซึง่พฒันาสายพนัธุม์าให้มคีณุสมบติัเหมาะสมส�าหรับการผลิตเยือ่และกระดาษ
คุณภาพสูง โดยผลการศึกษาประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) ของผลิตภัณฑ์ Double A โดยสถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย (AIT), KCL จากประเทศฟินแลนด์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า กระดาษ Double A 
1 รีม ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 12.5 กิโลกรัม
 “กำรท�ำของเสีย ไม่ให้เสียของ” เป็นอีกหนึ่งแนวคิดท่ี Double A ให้ความส�าคัญเสมอ เพื่อ
บริหารการใช้ทรัพยากรทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด Double A จึงส่งต่อ เศษไม้ เปลือกไม้ น�้ามันยาง
ไม้ ซึง่เป็นของเหลือจากกระบวนการผลติเยือ่และกระดาษ ไปใช้ให้เกดิประโยชน์เป็นเชือ้เพลงิชวีมวลส�าหรับ
การผลติไฟฟ้า ช่วยลดของเสยี และยงัท�าให้เกดิพลงังานไฟฟ้ามากเพยีงพอให้สามารถใช้ได้ทัง้กระบวนการ
ผลิตสินค้าทั้งหมดของโรงงาน และเหลือพอส่งต่อสู่ชุมชน รวมท้ังใช้น�้าจากอ่างเก็บน�้าขนาด 35 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ที่ถูกขุดข้ึนเพื่อรองรับน�้าฝนและเก็บกักน�า้หลากเอาไว้ใช้ จึงไม่รบกวนแหล่งน�า้สาธารณะ 
รวมทั้งเลือกใช้เทคโนโลยีที่ท�าให้โรงเยื่อใช้น�้าน้อย และวางระบบให้น�้าที่ใช้แล้วถูกน�ามาผ่านกระบวนการ
บ�าบัดเพื่อน�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในการรดต้นไม้ เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่าทุกหยด
 Double A จะยังคงทุ่มเทต่อเนื่องในการสร้างความยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจเพื่อ
ผูมี้ส่วนเกีย่วข้องรอบด้าน ผ่านการสร้างงาน สร้างอาชพี สร้างรายได้เสริม รวมทัง้ร่วมสร้างความปลอดภัย
ให้กบัคนในองค์กรและผูค้นในสงัคม ตลอดจนให้ความส�าคญัและใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อม เพือ่ร่วมเป็นส่วนหนึง่
ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป
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     Dow ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงความยั่งยืนมาโดยตลอด โดยได้เริ่มตั้งเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน
ระยะละ 10 ปี มาตั้งแต่ ปี 1995 ปัจจุบันเราด�าเนินการอยู่ในช่วงระยะที่ 3 ซ่ึงเป็นช่วงการสร้างแบบ 
Blueprint หรือพิมพ์เขียว ผลักดันให้เกิดมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนเพื่อขยายผลไปยัง      
ภาคส่วนต่างๆ ตั้งแต่การสรรหาวัตถุดิบ ไปจนถึงหลังจากสินค้าถูกใช้งานโดยผู้บริโภค

 ในปี 2020 Dow ได้ประกาศการท�างานใหม่ ต่อยอดจากเป้าหมายความยั่งยืนที่มีอยู่เดิม เพื่อให้
เกิดความชัดเจนในการท�างานแก้ไข 2 ปัญหาส�าคัญที่ทั่วโลกก�าลังเผชิญอยู่ คือ ปัญหาโลกร้อนและขยะ
พลาสติก โดยเป้าการท�างานทั้งสองนี้สอดคล้องกับการปรับเปล่ียนธุรกิจให้เข้ากับยุค New Normal ท่ี
ประชาชนค�านึงถึงสุขอนามัยในการด�ารงชีวิตมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการพลาสติกเพื่อใช้ในด้าน
สาธารณสุขและแพคเกจจ้ิงเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความสะอาดและปลอดภัยของชีวิต รวมถึงการมี
ระยะห่างทางสังคม ซึ่งอาจหมายถึงการใช้ทรัพยากรที่เพิ่มขึ้น Dow จึงมุ่งมั่นผลักดันเป้าการท�างานใหม่
เพื่อการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเพื่อพร้อมรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากวิถี New Normal
 • ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำโลกร้อน Dow ตั้งเป้าภายในปี 2030 จะลดการปล่อยคาร์บอนจ�านวน        
5 ล้านตันต่อปี หรือ ลดลง 15% จากปี 2020 และ Dow มุ่งมั่นเพื่อจะเป็นองค์กรที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิ
เป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ภายในปี 2050 
 กลยุทธ์การท�างานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ด้านการแก้ไขปัญหาโลกร้อน มีดังนี้ 
 1. สร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของ 
Dow มีความยั่งยืนกว่าวัสดุชนิดอ่ืน ๆ Dow มี
ผลติภณัฑ์หลากหลายทีช่่วยให้ลกูค้าลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกได้มากกว่าก๊าซเรือนกระจกท่ีเกดิ
จากการผลติตวัสนิค้านัน้ ๆ  และเราจะส่งเสรมิการ
ใช้วสัดทุีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อมมากข้ึนเพือ่ช่วยให้
ลูกค้าบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของลูกค้าเองได้ง่ายขึ้น โดยการคิดค้นพัฒนาโซลูชันใหม่ ๆ ที่ยั่งยืน      
ยิ่งขึ้นร่วมกัน

กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย
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กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย

 2. พัฒนากระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากโรงงานของ Dow ด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่ล�้าสมัย
 3. ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อส่ง
เสริมให้เกิดนวัตกรรมที่มีการปลดปล่อย
คาร์บอนต�่า โดย Dow จะร่วมมือกับลูกค้า     
คู ่ค ้า และทุกภาคส่วนในการสร้างสรรค์
นโยบาย มาตรการ และ เทคโนโลยีที่ช่วยลด
โลกร้อน
 • ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำขยะพลำสติก Dow ตั้งเป้าภายในปี 2030 จะช่วยหยุดขยะพลาสติกโดย
ส่งเสริมให้ขยะพลาสติกจ�านวน 1 ล้านตันถูกเก็บกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลผ่านการด�าเนินงานของ Dow  
และความมือร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ยิ่งไปกว่านั้นภายในปี 2035 เราจะช่วยสร้าง “วงจรรีไซเคิล” ให้
สมบรูณ์ โดยผลติภณัฑ์ทัง้หมดของ Dow ทีน่�าไปผลติเป็นแพคเกจจ้ิงจะต้องสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่หรือ
รีไซเคิลได้
 กลยุทธ์การท�างานเพื่อไปถึงเป้าหมายการหยุดขยะพลาสติก มีดังนี้
 1. ช่วยป้องกันไม่ให้ขยะพลาสติกหลุดรอดไปสู่สิ่งแวดล้อม เช่น โครงการ Operation Sweep 
ป้องกันพลาสติกหลุดรอดออกจากกระบวนการผลิตและการขนส่ง โครงการเก็บขยะชายหาดสากล และ
โครงการถนนพลาสติก
 2. ร่วมมอืกับพนัธมติรเพือ่ขยายผล เช่น 
โครงการ PPP Plastics และโครงการมือวิเศษ   
x วน 
 3. คิดค้นและน�าเสนอโซลูชันที่ส่งเสริม
เศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น บรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถ
น�ากลับมารีไซเคิลได้ 100% หรือบรรจุภัณฑ์ที่
ผลิตจากเม็ดพลาสติกท่ีมีส่วนประกอบของ
พลาสติกรีไซเคิล 
 การประกาศเป้าการท�างานใหม่ของ Dow เพื่อให้เกิดความชัดเจนด้านการแก้ไขปัญหาโลกร้อน
และขยะพลาสติกในครั้งนี้จึงตอบโจทย์ทั้งในด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ด�าเนินต่อไปอย่างยั่งยืน
ในยุค  “New Normal”
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บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ำกัด (มหำชน)

 บริษัทฯ ค�านึงถึงการรักษาสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ เมื่อสภาพสังคม
และสิง่แวดล้อมมีการเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ บรษิทัฯจงึต้องมกีารปรบัเปลีย่นแผนและกลยทุธ์เพือ่ให้สามารถ
ด�าเนินธุรกิจต่อไปได้และเป็นไปอย่างยั่งยืน
 การเปลี่ยนแปลงและความปกติใหม่ (New Normal) ท่ีเกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
Covid-19 ในแง่ของการด�าเนินธุรกิจบริษัทฯ ได้คาดการณ์และประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจะส่ง        
ผลกระทบต่อการด�าเนินงานในด้านใดบ้าง เช่น ด้านการตลาดและการขาย โดยบริษัทฯ ได้ประสานงาน
กบัลกูค้าเดมิอย่างใกล้ชดิ และแสวงหาลกูค้ากลุม่ใหม่ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเพิม่โอกาสในการ
จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์มากขึ้น ด้าน Supply Chain บริษัทฯ มีการประเมินคู่ค้า วางแผนส�ารอง และหา
แหล่งทดแทนวตัถุดบิจากต่างประเทศ รวมท้ังจดัท�าแผนด้าน Supply Chain เพือ่ไม่ให้กระทบต่อการผลติ 
การด�าเนินโครงการที่ส�าคัญ เช่น โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ระยะที่ 1 บริษัทฯ มีการประเมิน
โครงการ ปรับแผนงาน และหาแนวทางแก้ไขเป็นระยะ ตามการคลี่คลายของสถานการณ์การแพร่ระบาด
ไวรัส COVID-19 ของประเทศไทยและประเทศคู่ค้า เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อโครงการน้อยที่สุด อีกทั้ง
บรษิทัฯยงัมีการพจิารณาสรรหาวตัถดุบิทางเลอืกส�าหรบัโครงการดงักล่าวด้วย สถานการณ์วฤิกต Covid-19 

สร้าง New Normal พฤติกรรม
ใหม่ของผู้บริโภคที่จะหันมาใช้
เจลแอลกอฮอล์ทีม่ส่ีวนผสมของ    
กลีเซอรีนเป็นประจ�าทุกวันจน
กลายเป็นเรื่องปกติ บริษัทฯ จึง
เพิ่มโอกาสในการจัดจ�าหน่าย
ผลติภณัฑ์มากขึน้รวมถงึการมอง
หาช่องทางต่อยอดผลิตภัณฑ์   
ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ดูแล    
สุ ข อนามั ย ในครั ว เ รื อ และ
ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัยส่วน
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บุคคล (Home Care and Personal Care Products) เพื่อรองรับ New Normal เนื่องจากการดูแล
สุขภาพของประชาชนที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในอนาคต 
 บริษัทฯ ได้ด�าเนินโครงการ Green Health Project โดยการน�าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯมาช่วย
เหลือสังคม ด้วยการน�า “กลีเซอรีน” เกรดอุตสาหกรรมอาหารและยา 99.5% ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้
จากกระบวนการผลิตเมทิลเอสเทอร์และแฟตตี้แอลกอฮอล์ มาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัย 
ได้แก่ เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ สบู่เหลวล้างมือ  เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีและป้องกันเชื้อไวรัส 
COVID-19 และ “กลีเซอรีน” มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มและกักเก็บความชุ่มชื้นสู่ผิว เพิ่มความแข็งแรงให้กับ
เกราะของผวิหนงั และสามารถฆ่าเช้ือแบคทีเรยีได้อีกด้วย โดยได้ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ 
และสบู่เหลวล้างมือ ให้กับโรงพยาบาล ภาครัฐ ภาคเอกชนหลากหลายแห่ง เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ และได้
ขยายความร่วมมือร่วมกบัองค์กร นบัเป็นความภูมใิจของ GGC ทีม่ส่ีวนช่วยเหลอืสงัคมในช่วงวกิฤต Covid 
-19 และในฐานะองค์กรที่ด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ�ำกัด

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID–19) 
ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อ ทุกธุรกิจ 
ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงวถิกีารใช้ชวีติ
และการท�างานไปสู่ไลฟ์สไตล์ใหม่หรือท่ี
เรียกว่า New Normal 
 “New Normal” ในบริบท
สถานการณ ์การแพร ่ ระบาดของ  
“โควดิ-19” อธบิายได้ว่า เป็นสถานการณ์
ที่ท�าให้จ�านวนผู ้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเรว็และรนุแรงจนแพร่กระจายไปใน
ประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลก ผู้คนเจ็บป่วยเป็นจ�านวนมาก มนุษย์จึงจ�าเป็นต้องป้องกันตนเองเพื่อให้มีชีวิตรอด
ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด�ารงชีวิตที่ผิดไปจากวิถีเดิม ๆ โดยมีการปรับหาวิถีการด�ารงชีวิตแบบ
ใหม่เพือ่ให้ปลอดภัยจากการตดิเชือ้ ควบคูไ่ปกบัความพยายามรักษาและฟ้ืนฟูศกัยภาพทางเศรษฐกจิและ
ธุรกิจน�าไปสู่การสรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดจนปรับแนวคิด วิสัยทัศน์ วิธีการ
จัดการ ท�าให้เกิดความคุ้นชิน และจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติของผู้คนในสังคม
 บรษิทั พทีที ีอำซำฮี เคมคิอล จ�ำกดั หรอื PTTAC เป็นบรษิทัร่วมทนุระหว่าง บรษิทั พทีที ีโกลบอล            
เคมคิอล จ�ากัด (มหาชน) หรอื GC บรษิทัชัน้น�าในอุตสาหกรรมปิโตรเคมขีองประเทศไทย และบรษิทั อาซาฮี 
คาเซอ ิคอร์ปอเรชัน่ (Asahi Kasei Corporation: AKC) ผูน้�าในอตุสาหกรรมปิโตรเคมขีองโลกจากประเทศ
ญีปุ่น่ PTTAC ในฐานะ ผูผ้ลติสารอะครโิลไนไตรล์ (Acrylonitrile: AN) รายแรกในประเทศไทย และผูผ้ลติ
สารเมทลิเมตะครเิลต (Methyl Methacrylate: MMA) รายส�าคญัของประเทศ สร้างดลุการค้าแก่ประเทศ
ด้วยการลดการน�าเข้าสารอะครโิลไนไตรล์ (Acrylonitrile: AN) และเพ่ิมการส่งออกสารเมทลิเมตะคริเลต 
(Methyl Methacrylate: MMA) ผลติภณัฑ์หลากหลายรปูแบบทีถ่กูสรรค์สร้างโดยเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม 
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โดยบริษทัฯ ให้ความส�าคญัในเร่ืองนี้
มาตัง้แต่เริม่มกีารแพร่ระบาดของเชือ้ 
COVID-19 และได้ติดตามเฝ้าระวัง
สถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และ
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจมี
ผลกระทบต่อพนกังานและผู้มส่ีวนได้
ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
พันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือให้ธุรกิจ
ด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
โดยยึดหลักส� าคัญคือความไม ่
ประมาท และด�าเนินธรุกจิอยูบ่นพ้ืน

ฐานความเป็นจริง ใช้ทรัพยากรให้เกดิคณุค่าสงูสดุ ตามแนวทางของ GC ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 
และพร้อมทีจ่ะเป็นต้นแบบให้กบัองค์กรอืน่ ๆ ในการฝ่าฟันวกิฤติครัง้นีไ้ปด้วยกนั โดยให้ความส�าคัญหลกัๆ 
คือ
 1. ให้ควำมส�ำคัญกับควำมปลอดภัยของพนักงำน 
 บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงาน คือ ส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความส�าเร็จ 
ฉะนั้นสิ่งแรกที่เราให้ความส�าคัญคือการดูแลความปลอดภัยของพนักงาน โดยมีการจัดตั้งคณะท�างานเพื่อ
บริหารจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเผยแพร่ข่าวสารที่จ�าเป็นผ่านช่องทาง     
Official E-mail: COVID-19 ให้พนักงานทุกคน เพื่อให้ตระหนักร่วมกันว่ามาตรการรักษาความปลอดภัย
เป็นเรื่องส�าคัญ ตลอดจนได้ก�าหนดมาตรการความปลอดภัยให้กับพนักงานทั้งที่ท�างานในส�านักงาน และ
ส่วนการผลติโดยแบ่งทมีในการปฏบิตัหิน้าที ่สลบัทมีกนัท�างานโดยรปูแบบ Work @ Home ลดความเสีย่ง
ในการเดินทาง และลดจ�านวนคนมารวมตวักนัในท่ีท�างาน เป็นไปตามนโยบายของรฐับาล ส�าหรบัพนกังาน
ทีจ่�าเป็นต้องเข้าท�างานในบรษิทัฯ ได้มกีารเน้นย�า้เรือ่งการสวมใส่หน้ากากอนามัย ตรวจวดัไข้อย่างต่อเนือ่ง 
และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ พร้อมเว้นระยะห่างที่ปลอดภัยจากการติดเชื้อ (Social Distancing) ส�าหรับ
พนักงานที่ปฏิบัติงานในส่วนการผลิตในโรงงาน จะมีการจัดที่พัก และรถ รับ-ส่ง ให้เพื่อป้องกันการติดเชื้อ 
และลดอัตราเสี่ยงการแพร่ระบาดในพื้นที่โรงงานอีกด้วย
 2. สนับสนุนเคียงข้ำงสังคมรับมือ COVID-19 บริษัทฯ มุ่งมั่นต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมโดยพนักงานทุกคนตระหนักเสมอว่า“บริษัทจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อชุมชนให้การยอมรับ อันจะน�าไปสู่การ
อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข” ด้วยการน�าแนวนโยบายของ GC ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ในการน�าจุดเด่นในการ
ด�าเนินธุรกิจทั้ง 3 ด้านได้แก่ ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และพันธมิตร มาเป็นส่วนส�าคัญในการสร้างประโยชน์
ให้กับสังคม โดยใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ผสานนวัตกรรมของพันธมิตรทาง     
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การค้า ผลิตเป็นอุปกรณ์ที่จ�าเป็นทางการแพทย์ และน�าไปบริจาคให้หน่วยงานราชการ และโรงพยาบาล
ต่าง ๆ ที่มีความต้องการ เช่น กล่องอะคริลิคป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย เสื้อกาวน์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว 
และหน้ากากป้องกนัการตดิเชือ้ (Face Shield) รวมถงึจดัหาอปุกรณ์ท่ีจ�าเป็นต่าง ๆ  เช่น เคร่ืองวดัอณุหภมู,ิ 
หน้ากากผ้า รวมทั้ง เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับชุมชนต่าง ๆ ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (จังหวัดระยอง) 
เป็นต้น 

 ปัจจุบัน แม้ระดับความรุนแรงของวิกฤติจะลดลง แต่บริษัทฯ ก็ยังคงเน้นย�้าให้พนักงานตระหนัก
เร่ืองการเว้นระยะห่างที่ปลอดภัยจากการติดเชื้อ (Social Distancing) ตลอดจนความจ�าเป็นในการใส่
หน้ากากอนามัยขณะท�างาน และการตรวจวดัไข้อย่างต่อเนือ่ง ซึง่พนกังานทกุคนให้ความร่วมมอืเป็นอย่าง
ดี ท�าให้ปัจจุบันไม่พบการติดเชื้อ COVID-19 เปรียบเสมือนบทพิสูจน์อีกก้าวหนึ่งของ PTTAC ท่ีท�าให้   
เหน็ว่าพนักงานสามารถปรบัตวัในรปูแบบใหม่ “New Normal” ได้เป็นอย่างด ีจนสำมำรถน�ำองค์กรเดนิ
หน้ำต่อไปได้อย่ำงต่อเนื่อง และรำบร่ืน สมดังวิสัยทัศน์ ของบริษัทที่ต้ังไว้คือ “เป็นบริษัทในธุรกิจ       
AN/MMA ที่ยั่งยืน”
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บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ�ำกัด (มหำชน)

    การแพร่ระบาดของเชื้อ  
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เป ็นวิกฤตโรคระบาดที่ ส ่ ง      
ผลกระทบรุนแรงในทุกด้าน 
ท�าให ้โลกไม ่ เหมือนเดิมอีก      
ต่อไป และท�าให้เกิดวิถีการใช้
ชีวิตรูปแบบใหม่หรือที่เรียกว่า   
New Normal ซึง่ทกุคนรูจ้กักนั
ด ีภาคธรุกจิเองกต้็องมกีารปรบั
ตัวครั้งใหญ่เพื่อความอยู่รอด
ของท้ังองค์กร และผู้มีส่วนได้
เสยีทัง้หมด ส�าหรบั GC มคีวาม

ตระหนักในเรื่องนี้มาตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงมีการวางแผนปรับตัวมาตั้งแต่เนิ่น ๆ 
จนกระทัง่ปัจจบุนักย็งัคงปรบัปรงุเปลีย่นแปลงการด�าเนนิการให้เข้ากบัสถานการณ์อยูอ่ย่างสม�า่เสมอ  โดย
มีรายละเอียดการด�าเนินการที่ส�าคัญ ดังนี้ 
 “ให้ควำมส�ำคญักบัควำมปลอดภยัของพนกังำนเป็นส่ิงแรก และพร้อมปรับรูปแบบกำรท�ำงำน
สู่ New Normal”
 บรษัิทฯ ตระหนกัดว่ีาพนกังาน คือ ส่วนส�าคญัในการขับเคลือ่นองค์กร ฉะนัน้สิง่แรกทีเ่ราให้ความ
ส�าคัญคือการดูแลความปลอดภัยของพนักงาน เร่ิมจากการสื่อสารกับพนักงานทุกคนให้ตระหนักร่วมกัน
ว่า การปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นเรื่องส�าคัญ และได้ก�าหนดมาตรการดูแล                  
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ความปลอดภัยให้กับพนักงานทั้งที่ท�างานในส�านักงาน และโรงงาน โดยในช่วงท่ีประเทศเกิดวิกฤต 
COVID-19 ในระดับรุนแรง เรามีมาตรการให้พนักงานในส�านักงานกว่า 90% สามารถท�างานจากที่บ้านได้ 
(Work from Home) และถึงแม้ปัจจุบันระดับความรุนแรงของวิกฤตในประเทศจะลดลง แต่ก็ยังคงมี
มาตรการให้พนักงานในส�านักงานท�างานจากที่บ้าน 70% ของพนักงานท้ังหมด และมีแนวคิดว่าจะใช้
มาตรการนี้อย่างถาวร เพราะเล็งเห็นว่าถึงจะท�างานจากที่บ้าน แต่การท�างานยังมีประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่าย
ของท้ังพนักงานและบริษัทลดลง อีกทั้งยังช่วยลดความแออัด และลดมลพิษ เมื่อตัดสินใจเช่นนี้เราก็มี
มาตรการดูแลพนักงานควบคู่ไปด้วย เพราะสภาพแวดล้อมที่บ้านอาจจะไม่เหมาะสมกับการท�างานนานๆ 
จึงได้จัดโครงการให้พนักงานยืมเก้าอี้ที่ท�างานไปใช้ที่บ้านได้ รวมทั้งมีบริการให้ช่างของบริษัทฯ เข้าไปวัด
ความสว่างในบ้าน และให้ค�าแนะน�าเพื่อปรับความสว่างให้เหมาะสมกับการท�างาน อีกทั้งยังมีการแจ้งข้อ
ควรปฏบิตัใินการท�างานจากทีบ้่านเพือ่ให้เกดิสมดลุในการท�างาน อาทิ ก�าหนดเวลาท�างาน และการประชมุ 
เช่น การประชุมตัวต่อตัวห้ามเกิน 1 ชั่วโมง ประชุมกลุ่มห้ามเกิน 2 ชั่วโมง ห้ามประชุมตอนเที่ยง หรือหลัง
เลิกงาน 17.00 น. รวมทั้งมีเวลาพักส�าหรับออกก�าลังกาย เป็นต้น ส�าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงาน
ช่วงที่เกิดวิกฤตรุนแรง มีการจัดที่พักและรถรับ-ส่ง ให้เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และเกิดการแพร่ระบาดใน
พื้นที่โรงงาน อีกทั้งมีการตั้งเป้า “Zero COVID-19 Case in GC” เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าเราจะไม่ยอม
ให้มีผู้ติดเชื้อในบริษัทเด็ดขาด และได้พัฒนา Application “Fight COVID-19” เพื่อติดตามและเฝ้าระวัง
สุขภาพของพนักงานของทั่วทั้งองค์กร ซึ่งพนักงานทุกคนให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี ท�าให้
ปัจจุบันพนักงานทั้งในและต่างประเทศ ลูกจ้างชั่วคราว รวมถึงผู้รับเหมาก่อสร้างกว่า 20,000 คน ไม่พบ
การติดเชื้อ COVID-19 เลย ซึ่งมาตรการต่างๆ เหล่านี้สัมฤทธิ์ผลได้ดีก็เนื่องมาจากความตระหนักของ
พนักงานทกุคน ทีไ่ด้ถกูปลกูฝังด้วยวฒันธรรมองค์กรทีส่่งเสริมให้พนกังานเหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตน รวมถึงทัศนคติเชิงบวกและการเปิดใจยอมรับของพนักงานทุกคนที่พร้อมเผชิญหน้ากับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยพลังใจที่ยิ่งใหญ่

“ดูแลตลอดทั้ง Supply Chain เพื่อฝ่ำฟันวิกฤตไปด้วยกัน”
 ในช่วงแรกที่เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ในการฝ่าฟันวกิฤตจากคู่ค้าของเราท่ีอยูใ่นประเทศจนี และน�ามาใช้เป็นแนวทางในการด�าเนนิการซึง่ประสบ
ผลส�าเร็จอย่างดี เราจึงตระหนักดีว่าความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างธุรกิจมีประโยชน์
เป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพราะในความเป็นจริงจะเอาตัวรอดแค่ธุรกิจของเราไม่ได้ 
แต่ต้องรอดไปด้วยกันทั้งห่วงโซ่อุปทาน เราจึงได้แบ่งปันประสบการณ์ และแนวทางที่น่าจะสามารถน�าไป
ปรับใช้ส�าหรับการจัดการธุรกิจในภาวะวิกฤตเพื่อสร้างแนวทางความยั่งยืนไปด้วยกัน
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“วำงยุทธศำสตร์ขององค์กรตั้งรับ New Normal”
 เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป และมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ เราร่วมกันระดมสมองมอง
หาปัจจัยต่างๆ ที่เกิดจาก New Normal ซ่ึงจะกระทบกับธุรกิจของเราโดยการวิเคราะห์ร่วมกับ Mega 
Trends เดมิทีท่ราบกนัอยูแ่ล้ว เพ่ือหาค�าตอบว่าอะไรคอืสิง่ทีเ่รายงัเดินหน้าต่อได้ หรอือะไรคอืสิง่ทีเ่ราต้อง
ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมจากเดิม ซึ่งเรายังคงเดินหน้าตามกลยุทธ์ 3 เรื่องหลักเหมือนเดิม แต่มีการเปลี่ยน
แนวทางบางอย่างไปตามบริบทที่เหมาะสม ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 Step change คือ การท�าบ้านเราให้แข็ง
แรง ซึ่ง “บ้านเรา” คือ ไม่ใช่เมืองไทยอย่างเดียว แต่คือ ทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังเกิดวิกฤตเรามุ่ง
เน้นไปที่การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น (High Value Product) เช่น จากเดิมผลิตแค่ถุงใส่แกง จากนี้
ต้องเป็นพลาสติกบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มเรื่องสุขอนามัยเข้าไป เป็นต้น ตามมาด้วยกลยุทธ์ที่ 2 Step out คือ
การขยายธุรกิจในต่างประเทศ เราใช้เวลาในช่วงวิกฤตทบทวนโครงการทั้งหมดทุกโครงการ พบว่าบาง
โครงการต้องท�าให้เร็วขึ้น บางโครงการต้องชะลอออกไป และมีการเข้าไปซื้อกิจการ หรือควบรวมกิจการ
ในต่างประเทศ (Mergers and Acquisitions) เพื่อต่อยอดธุรกิจของเรา โดยอาศัยจังหวะช่วงวิกฤตนี้ใน
การซื้อหลายๆกิจการเนื่องจากมีราคาถูกลง สุดท้ายกลยุทธ์ที่ 3 Step up คือการยกระดับสู่ธุรกิจยั่งยืน 
เป็นเรื่องที่เราให้ความส�าคัญอย่างมาก หลังจากเกิดวิกฤตเราท�าเรื่องนี้อย่างเข้มข้นมากขึ้น โดยการบูรณา
การเข้ามาอยู่ในธุรกิจ รวมท้ังขยาย scale ให้สูงข้ึน โดยในช่วงที่ผ่านมาเรามีการด�าเนินการสร้างความ

ยัง่ยนืแบบบรูณาการทีห่ลากหลายไม่ว่า
จ ะ เป ็ น  ก า ร เ พ่ิ มประ สิท ธิ ภ าพ
กระบวนการผลติเพือ่ช่วยลดมลพษิ การ
ผลิตสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
และการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วน
ต่างๆ ในการสร้างความยั่งยืนผ่าน
โครงการต่างๆอาทิ โครงการ Upcy-
cling the Oceans Thailand โครงการ 
Chula Zero Waste โครงการต้นแบบ
การบริหารจัดการขยะพลาสติกครบ
วงจรในพ้ืนทีอ่ทุยานแห่งชาต ิ โครงการ

ส่งพลาสติกกลับบ้าน และ โครงการ Upcycling Upstyling เป็นต้น ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เราเป็นองค์กรนักบุญ 
ไม่ได้หวังก�าไร แต่เราต้องสร้างสมดุลให้เกิดขึ้น และเราเชื่อว่าการด�าเนินการตามแนวทางยั่งยืนเหล่านี้จะ
ลดค่าใช้จ่ายได้ในอนาคต
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“เคียงข้ำงสังคมไทยรับมือ COVID-19”
 GC เชื่อว่าการสร้างคุณค่าทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ต้องด�าเนินไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของสังคม โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์วิกฤตแบบนี้นอกจากการด�าเนินมาตรการต่าง ๆ ภายในองค์กร
แล้ว เราก็ยังยืนหยัดเคียงข้างช่วยเหลือสังคมด้วยการน�าจุดเด่นในการด�าเนินธุรกิจทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และพันธมิตรมาเป็นส่วนส�าคัญในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ยกตัวอย่างเช่น ใน
พืน้ทีจ่งัหวดัระยองซึง่เป็นฐานการผลติหลกัของเรา ได้มกีารช่วยเหลอือย่างเตม็ก�าลงัไม่ว่าจะเป็น การมอบ
หน้ากากผ้า Upcycling ให้กบัภกิษ ุสามเณร บรจิาคเสือ้กาวน์พลาสตกิแบบใช้ครัง้เดยีวทิง้ให้กบัโรงพยาบาล 
และบริจาคเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับชุมชนต่างๆ เป็นต้น ส�าหรับในระดับประเทศ มีการสนับสนุนการ
ผลิตอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต้ังแต่จุดคัดกรอง ไปจนถึงการท�าหัตถการผู้ป่วยที่มี
อาการติดเชื้อเข้าขั้นวิกฤต ซึ่งหลายอุปกรณ์เกิดจากนวัตกรรมทางด้านเคมีภัณฑ์และพลาสติกที่เรามี อาทิ 
PE Gown (Disposable Gown) อีกทั้งยังมีอุปกรณ์ที่เกิดจากโครงการความร่วมมือกับพันธมิตร อาทิ    
การผลติชุดอุปกรณ์ป้องกนัระดบัสงูส�าหรบับคุลากรทางการแพทย์ ร่วมกบัคณะแพทยศาสตร์วชริพยาบาล 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พัฒนาตู้โควิเคลียร์ (CoviClear) ลดความเสี่ยงไวรัส COVID-19 ร่วมกับ    
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การพัฒนาหุ่นยนต์แบ่งปัน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนอื สถาบันวทิยสริเิมธี มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช และกลุม่บรษิทัโปลโิฟม เพือ่
น�าไปช่วยเหลือทางการแพทย์ และจับมือกับ กลุ่ม บริษัท ไทยเบฟ พันธมิตรส�าคัญรายใหญ่ จัดท�าเจล
แอลกอฮอล์ ภายใต้แบรนด์เจลโค (GelCo) เพื่อมอบให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) 
ผู้ซึ่งเป็นนักรบด่านหน้าในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส  เป็นต้น
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 บริษัท พีทีที ฟีนอล จ�ำกัด บริษัทในกลุ่ม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) เป็น
ผูผ้ลติผลติภัณฑ์ฟีนอลและอะซโิตนแห่งเดยีวในประเทศไทยและมกี�าลังการผลิตทีม่ากทีสุ่ดในภมูภิาคเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้  บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตชั้นน�าที่มี
ความรบัผดิชอบ เพือ่สร้างคณุค่าให้กบัผูม้ส่ีวน
ได้ส่วนเสยี ไม่ว่าจะเป็นพนกังานภายในองค์กร 
ลูกค้า ผู้ถือหุ้น รวมไปถึงสังคมและชุมชน ด้วย
การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม (Green Oper-
ation) เพื่อสร้างความสุขในหลากหลายรูป
แบบให้ผูค้นในสงัคม ควบคู่ไปกบัการขบัเคลือ่น
เศรษฐกิจไทยเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
ร่วมกัน 
 และจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID – 19) ทีส่่งผลต่อ
ความกังวลด้านสุขภาวะและการด�าเนินชีวิต
ของผู้คนในปัจจุบันนั้น ส่งผลกระทบให้ต้องมี
การปรบัเปลีย่นวธิกีารใช้ชวีติทีแ่ตกต่างออกไป
จากเดิม เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ ซึ่ง
จากสถานการณ์ดงักล่าวส่งผลให้ภาคธรุกจิไทย
และทัว่โลกได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาด
อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็น ผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกชะลอตัว และความไม่แน่นอน
ทางธุรกิจ เป็นต้น ส่งผลให้ทางบริษัทฯ ต้องมี

บริษัท พีทีที ฟนีอล จ�ำกัด
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การจดัหาแนวทางในการรบัมอืกบัสถานการณ์ด้าน
เศรษฐกิจ รวมถึงการคิดหาแนวทางในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างรวดเร็ว
ที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการจัดท�าแผนระยะสั้น และการ
ปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ระยะยาว เพื่อความมั่นคง
และยั่งยืน ในการด�าเนินการทางธุรกิจของบริษัทฯ 
ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง 
 บริษัท พีทีที ฟีนอล จ�ำกัด จึงได้มีการ
ก�าหนดมาตรการก�ากับดแูลองค์กร ผ่านการด�าเนนิ
การดังนี้
 1. กำรก�ำกับดูแลด้ำนควำมต่อเนื่องในกำรด�ำเนินธุรกิจ
 บรษัิทฯ มกีารสือ่สารนโยบายและระเบยีบข้อบังคบักับพนกังานอย่างต่อเนือ่ง โดยจัดให้พนกังาน

ส่วนใหญ่ท�างานจากท่ีบ้าน (Work from home) 
ส�าหรับพนักงานที่จ�าเป็นต้องเข้าท�างานในสถาน
ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย 
วัดไข้ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างที่
ปลอดภยัจากการตดิเชือ้ (Social Distancing) ทัง้นี้
เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ลด
ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีให้เหลอื
น้อยที่สุด
 2. กำรดูแลพนักงำน
 สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันที่จ�าเป็นให้แก่
พนักงาน ได้แก่ หน้ากากอนามัย ปรอทวัดไข้ และ
สเปรย์แอลกอฮอล์ ส�าหรับพนักงานทุกคน พร้อม
ทัง้ตดิตามสถานะทางสขุภาพและสวสัดภิาพในการ
ท�างานอย่างใกล้ชิด 
 จากสถานการณ์ COVID-19 อาจจะท�าให้
วิถีการท�างานเปลี่ยนแปลงไป ด้วยเหตุนี้ส่งผลให้
บริษัทฯ ได้เรียนรู ้ที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส       

ใช้ช่วงเวลานีใ้นการสร้างเป้าหมายใหม่ และพฒันาองค์กรให้พร้อมรับกบัทกุปัญหาวกิฤตทีเ่กดิขึน้อยูเ่สมอ
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บริษัท สหวิริยำสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหำชน)

 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด
ม้วนรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยก�าลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสูงสุด 
4 ล้านตนัต่อปี โดยมุ่งเน้นการสร้างนวตักรรมผลติภณัฑ์เหลก็แผ่นชัน้คณุภาพพเิศษเพือ่รองรบัความต้องการ
ใช้เหลก็ทีเ่พิม่ขึน้ของภูมภิาค ส�าหรบัอตุสาหกรรมยานยนต์ พลงังาน การขนส่ง และการก่อสร้างมแีนวทาง
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนินธุรกิจตาม New Normal เพื่อความยั่งยืนของการด�าเนินธุรกิจดังนี้

 1. กำรบรหิำรจดักำรควำมต่อเนือ่งในกำรด�ำเนนิธรุกจิ (Business Continuity Management)  
ด�าเนินการตามบริหารแผนความต่อเนื่องของธุรกิจเพื่อให้บริษัทสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง        
ซึ่งเป็นการดูแลตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้การส่งมอบสินค้าและบริการแก่ลูกคา้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
ปลอดภัย ให้ทุกคนอยู่รอดและก้าวข้ามความท้าทายนี้ไปด้วยกัน นับตั้งแต่ ความร่วมมือของคู่ค้าที่ได้ปรับ
บทบาทเสริมความม่ันคงด้านวัตถุดิบ การวางแผนการผลิตให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า การจัดท�า
แผนธุรกิจ วิธีการ การส่งมอบสินค้าและบริการร่วมกับลูกค้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างใกล้ชิด     
การปรับเปล่ียนวิธีการท�างานของพนักงานโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย การร่วมด�าเนินการโครงการ          
#SaveBangsaphan กับหน่วยงานภาครัฐเอกชนเพ่ือปกป้องบางสะพานซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งโรงงานของ         
กลุม่บรษิทัและพนกังานอาศยัอยูเ่ป็นจ�านวน
มากให้พ้นภัยโควิดและเป็นความร่วมมือต่อ
เนื่องถึงอนาคตด้วย
 2. กำรปกป ้องชีวิตและควำม
ปลอดภัยพนักงำน โดยใช้มาตรการระยะห่าง
ทางสงัคมด้วยการแบ่งกลุม่พนักงานออกเป็น
สามส่วน 1) พนักงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติ
งานจากที่พักอาศัย (Work From Home: 
WFH) 2) พนกังานทีจ่�าเป็นต้องเข้ามาปฏบิตัิ
งานในบริษัท (Work At Office: WAO) และ 
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3) พนักงานที่จ�าเป็นต้องไปปฏิบัติงาน
ภายนอกบริษัท (Work Outside: WOS) 
และน�าเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความ
พร้อมมาใช้ให้พนักงานทุกกลุ่มสามารถ
ปฏิบติังานได้ ในขณะเดียวกนัได้เพ่ิมความ
เชื่อมั่นให้กับพนักงานด้วยแนวปฏิบัติและ
มาตรการต่างๆ อาทิ การดูแลสุขภาพ การ
ท�างาน แรงงานสัมพันธ์ การประสานหน่วย
งานราชการทีเ่ก่ียวข้อง เป็นต้น เพือ่ให้เกดิ
ความปลอดภยัต่อพนกังาน สามารถปฏบิตัิ

งานผลิตและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าได้
 แนวปฏิบัติงานดังกล่าวนอกจากท�าให้พนักงงานยังคงประสิทธิภาพและมาตรฐานในการท�างาน
แล้ว ยังมีความสอดคล้องวิถีชีวิตการท�างานคนรุ่นใหม่ ตอบโจทย์การด�าเนินธุรกิจและความท้าทายใหม่ๆ 
ซึ่งเป็นแนวทางการท�างานวิถีใหม่ที่ส�าคัญนับแต่นี้ไป
 3. กำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร บริษัทรับมือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (New 
Normal) ด้วยการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทางธุรกิจและเชื่อมโยงและให้ความสมดุลทั้งในส่วน
ของ 1) กระบวนการค้าขายนับตั้งแต่ การจัดหาวัตถุดิบและบริการจากผู้ขาย การติดต่อประสานงานทาง
ธุรกิจกับลูกค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานราชการ ชุมชน โดยมุ่งเน้นความรวดเร็ว
ทันการณ์ เพิ่มช่องทางการเข้าถึง หรือ สร้างสัมพันธ์ที่ดี  เช่น การน�าแอพพลิเคชั่นการสื่อสารระดับองค์กร 
(Microsoft Teams) มาท�างานร่วมกัน การหารือธุรกิจผ่านระบบออนไลน์และอิเลกทรอนิกส์                      
การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ และ 2) กระบวนการภายใน เช่น การจัดการด้านการเงินและบัญชี สินค้า
คงคลัง งานทรัพยากรบุคคล พนักงานสามารถท�างาน ประชุม คุยงาน วางแผนงานร่วมกัน รับส่งข้อมูล
จากที่บ้านได้ผ่านแอพพลิเคชั่น เช่นเดียวกับการอนุมัติ เบิกจ่าย การท�างานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อม
โยงกับการท�างานที่บ้านและมีการวางรากฐานมาอย่างดี ภายใต้การดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
สูงสุด 
 การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารนี้ไม่เพียงเพื่อความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ยังหมายถึงการช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท�างาน ซึ่งเป็นแนวทางที่ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจในอนาคตด้วย
 4. ขับเคลื่อนธุรกิจหลัก-สร้ำงโอกำสธุรกิจใหม่เพื่อควำมยั่งยืน บริษัทมุ่งมั่นในวิสัยทัศน์ “บริษัท
เหลก็ช้ันน�าด้านนวตักรรมและความเช่ือมัน่” และพนัธกิจ “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภณัฑ์เหล็กและบริการ
ทีมี่คณุค่าเพิม่พเิศษส�าหรบัลกูค้าและผูบ้รโิภค สร้างคณุค่าร่วมและความเชือ่มัน่อย่างยัง่ยนืส�าหรบัผูม้ส่ีวน
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ได้เสีย” เอสเอสไอ ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1) ขับเคลื่อน
ธรุกิจเดมิ โดยก�าหนดยทุธศาสตร์ทีส่อดคล้องกบัทศิทางอนาคตของกลุม่ สร้างสรรค์นวัตกรรม เตบิโตอย่าง
ยั่งยืน  2) สร้างธุรกิจใหม่ในขอบเขตธุรกิจที่กลุ่มมีความช�านาญ (Home Ground) ที่จะช่วยเพิ่มเติมความ
เข้มแข็งให้กับกลุ่ม อาทิ  ธุรกิจเทคโนโลยีก่อสร้าง (Building Technology) ธุรกิจต่อเนื่องจากเหล็กแผน
รีดร้อน ธุรกิจพลังงาน ซึ่งจะหนุนเสริมให้ธุรกิจเติบโตและยั่งยืนในโลกวิถีใหม่และ 3) สร้างฐานธุรกิจของ
กลุ่มให้แข็งแกร่งโดยหน่วยงานสนับสนุนกลุ่ม ซึ่งได้ก�าหนดให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นหนึ่งยุทธศาสตร์
หลักในการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและการเติบโตให้กับธุรกิจ 
 5. ใส่ใจชุมชน-ใส่ใจสังคม ในฐานะที่เป็นสมาชิกของชุมชนและสังคม เอสเอสไอถือเป็นความรับ
ผิดชอบร่วมกันที่ต้องช่วยกันดูแลและพัฒนา และได้ด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม-ชุมชนมา
อย่างยาวนานต่อเนื่องทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เราปกป้องอ�าเภอบางสะพานจาก
สถานการณ์โควิด-19 โดยร่วมกับอ�าเภอบางสะพาน หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด�าเนินโครงการ#SaveBangsaphan โดยอาศัยนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ทรัพยากรบุคคล 
และพนัธมิตรทีเ่ราม ีเช่น นวตักรรมประตทู�าลายเชือ้โควคิทีผ่ลติโดยธรุกจิวศิกรรมบรกิารมอบให้กบัหน่วย
งานราชการ และใช้ในโรงงาน การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ พนักงานอาสาผลิตหน้ากาก
อนามยัและสนับสนุนปฏบิตักิารภาครฐั ตูปั้นสขุเป็นต้น ความช่วยเหลอืจ�านวนหนึง่ได้ขยายการด�าเนนิการ
ไปสู่ระดับจังหวัดและส่วนกลาง
 เอสเอสไอเชือ่มัน่ว่าความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีบ่ริษทัได้ด�าเนนิการนี ้นอกจากจะช่วยสร้างคุณค่า
ร่วมและความเช่ือมั่นอย่างยั่งยืนส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียแล้วยังท�าให้บริษัทสามารถส่งมอบผลลัพธ์ท่ีตอบ
สนองต่อผูมี้ส่วนได้เสยีในสงัคมใกล้และสงัคมไกลในมติิของ สงัคม เศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม รวมถงึตอบสนอง
ต่อการบรรลเุป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนืขององค์กรและสอดคล้องกบัเปา้หมายการพัฒนาอยา่งยั่งยนื 
(Sustainable Development Goals–SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ 
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บริษัท เต็ดตรำ แพ้ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด

กำรสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้จริง
 เต็ดตรา แพ้ค ได้น�าแนวคิดการปกป้องอาหาร ผู้คน และโลกของเรา มาเป็นหัวข้อหลักใน 
การรายงานความยัง่ยนื ซึง่ตอกย�า้ถึงค�ามัน่สญัญาของบริษัททีว่่า “ปกป้องทกุคณุค่า” โดยน�ามาอ้างอิงกบั
เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืขององค์การสหประชาชาต ิ(UN  Sustainable Development Goals: SDGs) 
เพือ่จัดล�าดบัโครงการด้านความยัง่ยนืทีส่มัพันธ์กับเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืของสหประชาชาตดิงักล่าว
ไว้ในแต่ละหัวข้อ 

 

 ความมุ่งมั่นในการปกป้องอาหารของเต็ดตรา แพ้ค ผนวกรวมอยู่ในวิสัยทัศน์ของบริษัท น่ันคือ 
การท�าให้อาหารปลอดภัยและมีอยู่พร้อมส�าหรับการบริโภคในทุกๆที่ทั่วโลก จากการท�างานร่วมกับลูกค้า
และพันธมิตรโดยใช้โซลูชั่นการผลิตและบรรจุ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ส�าหรับอาหารที่เป็นนวัตกรรมชั้นน�าใน
ตลาด ท�าให้บริษัทสามารถสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเป้าหมายที่ 2 และ 12 และยัง
ส่งเสริมทั้งสองเป้าหมายนี้ ด้วยการสร้างห่วงโซ่มูลค่าที่ยั่งยืน อาทิ การมีส่วนร่วมในโครงการนมโรงเรียน 
(ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้แก่เด็ก 68 ล้านคน ในกว่า 56 ประเทศ) และโครงการศูนย์
รวบรวมนม (ที่รับนม 389,470 ลิตร ทุกวันจากเกษตรกรโคนมรายย่อยในโครงการ) 
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 บริษัทปกป้องและเพิ่มพูนทักษะพนักงานเพื่อส่งเสริมการเติบโตและการพัฒนาของบุคลากร        
ทุกคน ผลักดันให้เกิดความหลากหลายของพนักงานและวัฒนธรรมร่วม ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารระดับสูงที่
เป็นผูห้ญงิเพิม่ขึน้ 14% และลดการเกดิอบุตัเิหตถุงึขัน้หยดุท�างานในพ้ืนทีก่ารปฏบิติังานลงถงึ 8% ซ่ึงล้วน
เป็นการส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่ 4, 5 และ 8 อีกทั้งยังสนับสนุนชุมชนใน
ท้องถิ่น รวมถึงสร้างความมั่นคงในห่วงโซ่มูลค่าอย่างรับผิดชอบเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนและแรงงาน  

 เต็ดตรา แพ้ค มุ่งมั่นที่จะปกป้องอนาคตที่ยั่งยืนของโลกและความส�าเร็จในระยะยาวของลูกค้า 
รวมถึงธุรกิจของเรา เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท คือ การเป็นผู้น�าที่ด�าเนินธุรกิจด้วยระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนแบบคาร์บอนต�่า และส่งเสริมความยั่งยืนตลอดท้ังห่วงโซ่มูลค่า นับตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบไป
จนถึงการผลิตขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งครอบคลุมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปริมาณขยะ              
การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ การรักษาทรัพยากรน�้า และการส่งเสริม              
การรีไซเคิลและการหมุนเวียนทรัพยากร 

 ปัจจุบัน บริษัทใช้พลังงานหมุนเวียนกว่า 69% ในการด�าเนินงาน โดยในปีที่แล้ว มีการรีไซเคิล
กล่องเครือ่งดืม่ของเตด็ตรา แพ้ค มากกว่า 50,000 ล้านกล่อง และยงับรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 10 ล้านตันตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่าในทศวรรษท่ีผ่านมา จากการ
ด�าเนินงานเหล่านี้ท�าให้เต็ดตรา แพ้ค สามารถสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่ 
6, 7, 9, 12, 13 และ 15 ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 ในประเทศไทย เราด�าเนนิงานสอดคล้องกบัแนวทางธุรกจิระบบเศรษฐกจิหมนุเวยีนแบบคาร์บอน
ต�่าทั่วโลกของบริษัท โดยได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จ�านวน 3,076 แผง บนหลังคาโรงงานในจังหวัดระยอง 
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ซึ่งสร้างพลังงานไฟฟ้าทดแทนได้ถึง 1,350 เมกะวัตต์ชั่วโมง ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้
มากกว่าปีละ 850 ตัน ในแต่ละปี และยังด�าเนินโครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 
ยามยาก” มาตลอดระยะเวลา 10 ปี โดยรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วมากกว่า 2,300 ตัน เพื่อน�ามาผลิต
เป็นแผ่นหลังคามากกว่า 65,000 แผ่น ส�าหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ และชุมชนท่ี
ขาดแคลนในประเทศ 

 นับเป ็นเวลากว ่าสี่ป ีที่
บริษัทท�างานร่วมกับหน่วยงาน
ท ้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ พั น ธ มิ ต ร ใ น
อุตสาหกรรม จัดท�าโครงการ
กล่องยเูอชทรีไีซเคลิได้ รวบรวม
กล่องเครื่องดื่มใช้แล้วมากกว่า 
2,300 ตัน และมอบกระดาษ
รีไซเคิลมากกว่า 1,000,000 
ล้านแผ่นที่ได้จากโครงการนี้ ให้
แก่โรงเรียนคนตาบอด 13 แห่ง
ทั่วประเทศ ส�าหรับปีที่ผ่านมา 

ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมและกรุงเทพมหานคร เปิดตัวโครงการรีไซเคิลกล่องนมโรงเรียน 
โดยมีโรงเรยีนในสงักดักรงุเทพมหานครเข้าร่วมมากกว่า 350 แห่ง ในการเกบ็รวบรวมกล่องนมโรงเรียนใช้
แล้วเพื่อน�าไปรีไซเคิลต่อไป 
 ขณะที่เราก�าลังรับมือกับวิกฤต COVID 19 ความมุ่งมั่นของ เต็ดตรา แพ้ค ในการ “ปกป้องทุก
คุณค่า” ทวีความส�าคัญมากยิ่งขึ้น   ความส�าคัญเร่งด่วนที่สุด คือการปกป้องผู้คน การดูแลพนักงาน ลูกค้า 
และผู้ถือประโยชน์ทุกฝ่ายของเราให้ปลอดภัย ส่วนการปกป้องอาหาร เราสนับสนุนธุรกิจของลูกค้าให้
สามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถึงแม้ว่าเราอาจต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควร จนกว่าสถานการณ์
จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ความรับผิดชอบ ของ เต็ดตรา แพ้ค ที่มีต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการลงทุน
ของเราจะยังคงด�าเนินต่อไป
 “แนวทางการท�างานที่เชื่อมโยงกันครอบคลุมสามหัวข้อด้านความยั่งยืนของเรา อันได้แก่             
การปกป้องอาหาร ผู้คน และโลกของเรา ท�าให้เกิดเป็นความมุ่งมั่นร่วมกันในการสร้างความเป็นพันธมิตร
ในการด�าเนินงาน” มร.เบิร์ท ยาน โพสท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จ�ากัด 
กล่าว “ด้วยการท�างานร่วมกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และผู้ถือประโยชน์ทุกฝ่าย เราจะสามารถเดินหน้า 
สูก่ารเปลีย่นแปลงทีส่ร้างความยัง่ยนื และขบัเคลือ่นให้เกดิการเปลีย่นแปลงเชงิบวกทีม่พีลงัและเป่ียมด้วย
ความหมาย”
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มำตรกำรและแนวทำงปฎิบัติ New Normal ในสถำนกำรณ์ COVID – 19
 1. กำรปฏิบัติตัวก่อนออกจำกที่พัก
 มาตรการ
 - ตรวจเช็คสภาพร่างกายด้วยตนเอง หมั่นสังเกตอาการและความผิดปกติต่าง ๆ ของตนเองและ
คนใกล้ชิดเช่น มีไข้ ไอ หายใจล�าบาก เจ็บคอ
 - รกัษาสขุอนามยัอยูเ่สมอ ล้างมอืเป็นประจ�าด้วยสบู ่หรอืเจลล้างมอืทีม่ส่ีวนผสมของแอลกอฮอล์ 
75% ขึ้นไป
 - รักษาระยะห่าง (social distancing) รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร และ            
หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดและการรวมตัวเพื่อสังสรรค์
 2. กำรปฏิบัติตัวเมื่อออกจำกที่พักถึงจุดขึ้นรถรับส่ง
 มาตรการ
 - รักษาระยะห่าง (social 
distancing) รกัษาระยะห่างจากผูอ่ื้น
อย่างน้อย 1-2 เมตร และหลีกเลี่ยง
สถานที่แออัดและการรวมตัวเพื่อ
สังสรรค์
 - ล้างมอืด้วยเจลแอลกอฮอล์ 
ท่ีบ ริ ษัทจัดเตรียมไว ้ ให ้ก ่อนนั่ ง
โดยสารทุกครั้ง
 - นัง่โดยสารตามทีก่�าหนดไว้ 
โดยรักษาระยะห่างและนั่งตามที่
ก�าหนดสัญลักษณ์ไว้
 - สวมหน้ากากอนามยัตลอด
เวลาขณะโดยสารรถรับส่ง

บริษัท โตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด
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 3. กำรปฏิบัติตัวในพื้นที่ท�ำงำน
  3.1 ประตูทางเข้าและ
ระหว่างทางเดิน
  มาตรการ
  -  ต ร วจวั ดอุณห ภูมิ
ร่างกายก่อนเข้าสถานที่ปฏิบัติงาน โดยให้
ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ี รปภ. อย่าง
เคร่งครัด ในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 
(< 37.5oc) ก่อนผ่านประตแูละรกัษาระยะ
ห่างระยะการเดนิอย่างน้อย 1-2 เมตร และ
ในกรณทีีม่ไีข้เกิน 37.5oc ให้น่ังพกั 15 นาท ี
แล้ววัดอุณหภูมิอีกครั้ง หากตรวจอีกครั้งยังคงเกินจะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่
  3.2 ในพื้นที่สายงานผลิต
  มาตรการ
  - สวมหน้ากากอนามยัและเว้นระยะห่าง (social distancing) สวมหน้ากากอนามยัตลอด
เวลาขณะปฏิบัติงานและเว้นระยะห่างตามจุดที่หัวหน้างานแนะน�า
  - ท�าความสะอาดพ้ืนท่ีและอุปกรณ์ท่ีมกีารสมัผสับ่อย โดยมกีารท�าความสะอาดพืน้ทีส่่วน
กลาง และอุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อยเป็นประจ�าทุกชั่วโมง
  - เว้นระยะห่างในการต่อคิวเข้าห้องล็อกเกอร์ โดยการต่อคิวไม่ยืนชิดกันและจ�ากัดการ
ต่อคิวในแต่ละรอบ
  - ใช้แก้วกระดาษหรือแก้วน�้าส่วนตัว และยกเลิกการใช้แก้วน�้าส่วนกลาง
  3.3 ในพื้นที่ส�านักงาน
  มาตรการ
  - สวมหน้ากากอนามยัและเว้นระยะห่าง (social distancing) สวมหน้ากากอนามยัตลอด
เวลาขณะปฏิบัติงานและเว้นระยะห่างตามจุดที่ก�าหนดไว้
  - ท�าความสะอาดพ้ืนท่ีและอุปกรณ์ท่ีมกีารสมัผสับ่อย โดยมกีารท�าความสะอาดพืน้ทีส่่วน
กลาง และอุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อยเป็นประจ�าทุกชั่วโมง
  - เปิดประตูเพื่อลดความสัมผัสกัน และมีการท�าความสะอาดทุกชั่วโมง
  - จ�ากัดการโดยสารลิฟท์และเว้นระยะห่าง โดยไม่เกิน 4 คนต่อครั้งและหันหน้าตามจุด
ที่ก�าหนดไว้
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 3.4 พื้นที่สโมสร
 มาตรการ
 - ปรับเวลาการใช้สโมสรเป็น 3 
ช่วงเวลา ดงัน้ี 11.30 น. , 12.00 น. , 12.30 
น. เพื่อลดความแออัด
 - รกัษาระยะห่างรอซือ้อาหารและ
ที่นั่งรับประทานอาหารตามสัญลักษณ์ท่ี
ก�าหนดไว้
 - ล้างมอืให้สะอาดก่อนและหลงัรบั
ประทานอาหารทุกครั้ง
 3.5 พื้นที่กำรประชุม
 มาตรการ
 - รักษาระยะห่างที่นั่งประชุมตามสัญลักษณ์ที่ก�าหนด โดยจ�ากัดจ�านวนผู้เข้าร่วมประชุม
 - ประชุมผ่านทาง Microsoft Team หรือ VDO conference
 3.6 พื้นที่ส่วนกลำง
 มาตรการ
 - การใช้ห้องน�้า รักษาระยะห่างการรอคิวเข้าห้องน�้า และท�าความสะอาดเป็นประจ�าทุกชั่วโมง
 - การใช้พื้นที่รับรองและพื้นที่พักผ่อน โดยการรักษาระยะห่างตามสัญลักษณ์ที่ก�าหนดไว้ และ
ท�าความสะอาดเป็นประจ�าทุกชั่วโมง
 - การใช้ Pantry โดยจ�ากัดการใช้ Pantry ในแต่ละครั้งโดยรักษาระยะห่าง และท�าความสะอาด
ทุกชั่วโมง
 - การใช้รถส�านักงานจ�ากัดจ�านวนผู้โดยสาร และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 4. กำรปฏิบัติตัวหลังเลิกงำน
 มาตรการ
 - สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านหรือไปในที่ชุมชน
 - ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค อาการและการป้องกันตนจาก COVID-19 และรักษาความสะอาดกับ
คนในครอบครัว
 - ตรวจวัดอุณหภูมิทุกวันและคอยหมั่นสังเกตอาการตัวเองและคนในครอบครัวเป็นประจ�าทุกวัน
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บริษัท วีนิไทย จ�ำกัด (มหำชน)
ชีวิตวิถีใหม่ของวีนิไทยในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019
 เนือ่งจากสถานการณ์การระบาดอย่างรนุแรงของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควดิ-19 
ท�าให้มจี�านวนผูต้ดิเช้ือเพิม่มากขึน้ในประเทศไทย วนีไิทยได้ตดิตามเฝ้าระวงัสถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกล้
ชิดและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนโดย

เฉพาะพันธมิตรทางธุรกิจ คณะผู้บริหารของ
วีนิไทยจึงได้ตัดสินใจเริ่มใช้แผนการบริหาร
ความต่อเนือ่งทางธุรกจิ (BCP) ในสถานการณ์
การระบาดของโรคโควดิ-19 โดยมกีารด�าเนนิ
การตามระดับความเสี่ยง ส�าหรับวีนิไทย       
สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือ
   1. พนักงานวีนิไทยมีสุขภาพแข็งแรง 
ปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 
      2. ลูกค้าของวีนิไทยมั่นใจต่อการด�าเนิน
ธุรกิจของวีนิไทยโดยมีการจัดส่งสินค้าให้
อย่างต่อเนื่อง 

 ด้วยหลักการดังกล่าว บริษัทฯ ได้ออกนโยบายและมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 และ
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ในประเทศไทยและต่างประเทศให้พนักงานได้รับทราบต้ังแต่ปลายเดือน
กุมภาพันธ์ พนักงานทุกคนได้รับการแจกหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ เพื่อปกป้อง
สุขภาพ นอกจากนี้ยังมีมาตรการคัดกรองโดยเครื่องตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย การใส่หน้ากากอนามัย       
การท�าความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าบริษัทฯและโรงงานซ่ึงบังคับใช้กับทั้งพนักงานและ
พันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน ขณะที่ประตูทางเข้า สถานที่รับแขกและรถรับ-ส่งพนักงานได้รับการท�าความ
สะอาดด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อเป็นประจ�า กิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก เช่น การอบรมและการประชุม
ได้ถูกเลื่อนออกไปหรือใช้ช่องทางอื่น ๆ ในการสื่อสาร เช่น การประชุมทางไกล เป็นต้น     
 หลังจากที่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่าโรคโควิด-19 เป็นโรคระบาด วีนิไทยได้เพิ่มมาตรการ
การป้องกนัทีเ่ข้มข้นขึน้ตามระดบัของแผน BCP โดยมกีารระงบัการเดินทางไปต่างประเทศโดยเฉพาะพืน้ที่
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เส่ียงสูงไม่ว่าจะเพื่อการติดต่อธุรกิจหรือการท่องเท่ียวส่วน
บุคคลก็ตาม รวมถึงการหลีกเลี่ยงการเดินทางระหว่าง
กรงุเทพฯ และต่างจงัหวดัหรือการกลบัภูมลิ�าเนาด้วย บรษิทัฯ 
แนะน�าให้พนักงานใช้การประชุมทางไกลและการรักษาระยะ
ห่างทัง้ในขณะท�างานและหลงัเลกิงาน ส�าหรับผูท่ี้ใช้บรกิารรถ
รบั-ส่งของบรษิทัฯ จะได้รบัการตรวจวดัอณุหภมูก่ิอนขึน้รถใน
ไม่ช้า ขณะที่มาตรการการท�างานที่บ้านได้เริ่มด�าเนินการกับ
หน่วยงานที่สามารถปฏิบัติได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม โดย
บรษิทัฯ ได้จดัหาอปุกรณ์อ�านวยความสะดวก เช่น คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค VPN อินเตอร์เน็ต ให้แก่พนักงานอย่างเพียงพอเพื่อ
พร้อมส�าหรบัการตดิต่อประสานงานและให้บรกิารท่านตลอด
เวลา  
 ส�าหรบัการประชมุหรือการเยีย่มชมโรงงานของบคุคล
ภายนอกนั้นไม่สามารถกระท�าได้เช่นกัน หากมีความจ�าเป็น 
จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้
จดัการขึน้ไป การปรกึษาหารอืจะใช้วธิโีทรศพัท์ ส่งอเีมล หรอื
ประชุมทางไกล จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ปรากฎผลกระทบใดๆ ในการด�าเนินงานตามมาตรการดังกล่าว 
 นอกจากความต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจแล้ว วีนิไทยยังมุ่งมั่นต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมโดยได้บริจาคชุดพีวีซีป้องกันการติดเช้ือจ�านวน 1,008 ชุดให้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์   
ผูม้คีวามเสีย่งในการปฏบัิตงิานท่ีโรงพยาบาล สถานท่ีกกักนัทีร่ฐัจดัให้ และจุดคดักรองทีด่่านพรมแดนต่างๆ 
รวมถงึได้บรจิาคโซเดยีมไฮโปคลอไรท์จ�านวน 21,200 ลติรให้แก่หน่วยงานราชการและสถานพยาบาลเพือ่
น�าไปใช้เช็ดท�าความสะอาดฆ่าเช้ือโรค ได้แก่ กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ สถาบันบ�าราศนราดูร 
สาธารณสขุจงัหวดั และศนูย์พฒันาวชิาการอาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อม เป็นต้น ส�าหรับทีโ่รงเรยีนนัน้ จติ
อาสาวนีไิทยและคณุครไูด้ร่วมกนัจัดท�าฉากกัน้พวีซีจี�านวน 170 อนัติดต้ังไว้ทีโ่รงอาหารเพ่ือป้องกนันกัเรียน
จากการระบาดของโรคดังกล่าว รวมถึงได้ติดตั้งเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบจ�านวน 4 เครื่อง
เพื่อสุขอนามัยที่ดี ท้ายสุดนี้ เพื่อสนองพระด�าริสมเด็จพระสังฆราช ในการให้วัดได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ในสถานการณ์ที่ยากล�าบาก วีนิไทยได้ร่วมถวายข้าวสารที่ปลูกขึ้นในท้องถิ่น จ�านวน 50 ถุง แด่วัดต่างๆ 
เพื่อเปิดครัวโรงทานแจกอาหารให้แก่ผู ้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019              
(โควิด-19) รวมถึงผู้สูงอายุและผู้พิการด้วย

วีนิไทยมีการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้านเพื่อฝ่าวิกฤตไปกับท่านและเพียงพวกเราทุกคน
การ์ดไม่ตก เราย่อมจะผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากล�าบากเช่นนี้ไปด้วยกัน



อุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์ และก่อสร้ำง 
(Property & Construction Industry)
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บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ�ำกัด (มหำชน)

 บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนินธุรกิจตาม New Normal เพื่อความยั่งยืนของ   
การด�าเนินธุรกิจ ดังนี้
 ในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในส�านักงานเช่น งานด้านธุรการต่างๆ การขาย และการจัดการทาง
ด้านบญัชีและการเงิน  บรษิทัฯได้ปรบัเปลีย่นการท�างานจากระบบเอกสารทีเ่ป็นกระดาษ ไปสูก่ารใช้ระบบ
ดิจิทัลหรือที่เรียกว่า Digital Transformation ซึ่งเป็นการน�าดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาอ�านวยความสะดวก 
และเพิม่ประสทิธภิาพของทุกหน่วยงาน ท้ังในเร่ืองความรวดเรว็แม่นย�าในการตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้า นอกจากนี ้ยงัเป็นการลดการมปีฏสิมัพนัธ์โดยตรงระหว่างตวับุคคล ในสภาวะทีก่ารระบาดของไวรสั
โคโรน่า-19 ซึง่ยงัคงอยูแ่ละยงัไม่มวีคัซนีทีจ่ะป้องกนั เริม่ตัง้แต่การใช้ระบบ Digital Work Flow มาทดแทน
การส่งเอกสารโดย Messenger หรือการซื้อขายสินค้าโดยใช้ระบบ E-Commerce และรวมทั้งการใช้ 
E-Finance ในการจัดการทางการเงิน
 ส�าหรับการด�าเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนน้ัน บริษัทฯ ได้ก�าหนดพันธะสัญญาของการพัฒนา         
อย่างยั่งยืน (Sustainable Commitment) เป็นนโยบายหลัก เช่น
 • การใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการก�าหนดเป้าหมายการใช้วัตถุดิบ
และเชื้อเพลิงทดแทนเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดภาวะโลกร้อน (Climate 
change)
 • การส่งเสริมและให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเพ่ือรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility CSR) อย่างต่อเนื่องตามแนวทางของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดี (Being a Good Neighbor)
 • การมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาสินค้าให้มีนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า โดยได้น�า
เสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าและตอบโจทย์ของการใช้งานนั้นหลากหลายขึ้น
 • การพฒันาบคุลากรกเ็ป็นเรือ่งทีบ่รษิทัฯให้ความส�าคญั โดยมกีารจดัการฝึกอบรมอย่างสม�า่เสมอ
แม้ว่าจะมีอุปสรรคในการจัดอบรมตามหลักการการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ Social Distancing โดย
ประยุกต์ใช้ระบบ Online Training ผ่านทาง Streaming Meeting.
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  กำรส่งเสริมและให้กำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อรับผิดชอบต่อสังคม
 ปูนดอกบัว จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยรณรงค์ให้ทุกคนให้ความร่วม
มอืในการช่วยกันดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม และร่วมกนัปลกูไม้ยนืต้น ในบรเิวณรอบพืน้ทีเ่หมอืงหนิปนูและใน
โรงงาน เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และยังเป็น       

การคืนลมหายใจให้กับธรรมชาติอีกด้วย

 กำรมุง่มัน่ทีจ่ะพัฒนำสินค้ำให้มนีวตักรรม
ใหม่

 ปูนดอกบัว “ไฮเทค เอ๊กซ์ตร้ำ” เป็น
ปูนซีเมนต์ส�าหรับงานโครงสร้าง เหมาะทั้งงาน
คอนกรีตเล็ก และใหญ่ งานหล่อท่อ เสา คาน 
คอนกรีตบล็อค พื้นถนน ได้ทั้งงานคุณภาพ ทน 
แกร่ง ประหยดัเวลา และยงัเป็นผลิตภณัฑ์ทีเ่ป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกสูช่ัน้บรรยากาศน้อยลง 
เมื่อเทียบกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
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 บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) “รับมือ” กับสถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลให้   
เกิดกระแสความปั่นป่วน (Disruption) จนเกิด New Normal ต่อวงการอสังหาริมทรัพย์ โดยการปรับการ
พัฒนาสินค้า การตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภค ตลอดจนวิธีคิด หรือ Mindset และกระบวนการในการ
ด�าเนินธุรกิจ

กำรเปลี่ยนพนักงำนสู่ Micro-Influencer 
 จากภาพรวม “ดีมานด์” ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2563 ท่ีมีแนวโน้มปรับตัวลดลง 15-30%    
ส่ิงท่ีออริจิ้นฯ ท�าโดยทันที คือการให้พนักงานทุกคน ก้าวมาเป็น Micro-Influencer ภายใต้โปรเจ็คท ์
“Everyone can sell” เน่ืองจากมองว่า พนักงานแต่ละคนต่างรู้จักกลุ่มเป้าหมาย รู้จักจุดแข็งจุดอ่อน 
ของตัวเองดี เมื่อแต่ละคนมีช่องทางในการสื่อสาร เช่น Youtube Channel เป็นของตัวเอง ก็จะมีทั้งกลุ่ม
เป้าหมายและวิธีในการเล่าเกี่ยวกับสินค้าแตกต่างกันออกไป ผลลัพธ์ที่ได้รับคือ ในช่วงไตรมาส 1 ส่งผลให้
ออริจิ้นฯ มียอดขายภายใต้โปรเจ็คท์ดังกล่าวถึงกว่า 500 ล้านบาท

ซ้ือขำยบ้ำนยุคใหม่ ไม่ต้องชม
ห้องตัวอย่ำง
 เราประเมินพฤติกรรมการซื้อ
อสังหาฯของผู ้บริโภคว่าการ Work 
From Home จะกลายเป็นตัวเร่งให้
อสังหาริมทรัพย์คล้ายคลึงกับสินค้า
อปุโภคบรโิภคทัว่ไปมากขึน้ ผูบ้รโิภคจะ 
“เริ่มยอมรับได้” กับการซื้อบ้านหรือ
คอนโด ที่เป็นสินทรัพย์ขนาดใหญ่ โดย
ไม ่ต ้องเห็นห ้องตัวอย ่างจริ งจาก

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน)
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โครงการ คลิปวิดีโอรีวิวจะมี
ความส�าคญัมากขึน้ ซึง่ผูบ้รโิภค
จะใช้ข้อมลูเหล่านีใ้นการเปรยีบ
เทียบแต่ละโครงการ แทนการ
ตระเวนส�ารวจโครงการด้วย    
ตัวเอง โดย ออริจิ้นฯ ได้ท�าการ
ขายสินค ้าผ ่านแพลทฟอร์ม
ออนไลน์มากขึ้น อาทิ การเปิด 
Official Store บนแพลทฟอร์ม 
Shopee และ Lazada การจัด
โปรโมชั่นแบบจ�ากัดช่วงเวลา 
เพ่ือกระตุ้นยอดขายให้เกิดเร็ว
ขึ้น รวมถึงการจัดท�า LINE@ ภายใต้ชื่อ @Origin Property และ @PARK LUXURY ให้ผู้บริโภคสามารถ
ติดต่อขอข้อมูล จอง ซื้อ ไปจนถึงโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ผ่านทางออนไลน์

พักไกลที่ท�ำงำนมำกขึ้น เพื่อห้องใหญ่ขึ้น
 พฤติกรรมการเลือกท่ีอยู่อาศัยในอนาคตจะเปลี่ยนไป เมื่อสังคมยอมรับได้กับการ Work From 
Home มากขึ้น ความจ�าเป็นในการอยู่อาศัยในเขตเมืองอาจลดลง ที่พักอาศัยจ�าเป็นต้องมีขนาดใหญ่เพียง
พอ เพื่อให้คนใช้ชีวิตทั้งวันอย่างต่อเนื่อง ส่วนต่อขยายใหม่ๆ ของรถไฟฟ้าสายต่างๆ และการ Work From 
Home จะส่งผลให้คนกล้าตดัสนิใจซ้ือบ้านในสถานทีีไ่กลจากทีท่�างานมากขึน้ เพ่ือให้ได้ห้องพักขนาดใหญ่
ขึ้น ภายใต้งบประมาณเดิม ซึ่งอาจต้องมีขนาดประมาณ 35 ตร.ม.ขึ้นไป เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ใหม่ของผู้
บรโิภค ขณะเดยีวกนั ภายในห้องพกัจะต้องมคีวามยดืหยุน่ (Flexibility) มากขึน้ และม ี“WFH Function” 
ครบถ้วน โดยที่ผ่านมา ออริจิ้นฯ ในฐานะหนึ่งในผู้น�าด้านการออกแบบพื้นที่ภายในห้องพัก (Unit Space 
Design) ก็พยายามออกแบบพื้นท่ีห้องให้คนสามารถอยู่อาศัยได้กับฟังก์ช่ันที่ยืดหยุ่น เช่น การออกแบบ
ห้องสไตล์ลอฟท์ ที่มีเพดานสูง 4.2-4.5 เมตร ท�าให้ห้องดูกว้างขวางและปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นใช้สอยได้      
มากขึ้น

สู่ยุค Touchless, Wellness และ Individual Society
 ในอนาคตสังคมจะกลายเป็น “Individual Society” ที่ทุกคนยังคงต้องการใช้พื้นท่ีส่วนกลาง 
ขณะเดียวกัน ผู้คนจะหวงแหนความเป็นส่วนตัวและใส่ใจเร่ืองความปลอดภัยของสุขภาพมากข้ึน หน้าท่ี
ของผู้ประกอบการจึงเป็นการสร้างพื้นท่ีส่วนกลางท่ีเติมเต็มชีวิตในรูปแบบนั้นได้ เช่น การออกแบบ 
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Co-separate space ให้คนไว้นั่งแยกกันพื้นที่ส่วนกลางเดียวกัน เป็นพื้นที่ใหม่แทนหรือเพิ่มเติมจาก 
Co-working space การน�าเทคโนโลยีมาตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบไร้สัมผัส หรือ Touchless เช่น ระบบ
สแกนจากการจดจ�าใบหน้า (Face Recognition) หรือระบบการสั่งการด้วยเสียง (Voice Command) 
ส�าหรับใช้ในพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ลิฟท์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้านสุขภาพในการใช้งาน

กำรแตกไลน์ธุรกิจ ขับเคลื่อนควำมเป็น Disruptor
 ไม่เพียงแต่โครงการที่อยู่อาศัย โครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ ของออริจิ้นฯ ก็ยังสามารถ
ลุยต่อได้ เช่น ธุรกิจโรงแรม ส�าหรับโรงแรมในเครือของออริจิ้นฯ เอง เป็นโรงแรมเพื่อการเข้าพักเชิงธุรกิจ 
(Business Purpose) ผู้เข้าพักส่วนใหญ่เป็นผู้เข้าพักระยะยาว (Long-stay) นอกจากนี้ ออริจิ้นฯ ยังได้
ทยอยเพิม่บรกิารใหม่ๆ ตลอดจนธรุกจิใหม่ๆ ให้สอดคล้องกบัความต้องการทีเ่พ่ิมขึน้ของผู้บริโภคด้วย เช่น 
มบีรกิารรบัฉดีฆ่าเช้ือให้กบัโครงการท่ีออรจิิน้ฯดแูลอยูเ่อง เพือ่เพิม่ความปลอดภัยให้ลกูบ้าน ขณะเดยีวกนั 
ก�าลังอยู่ระหว่างพัฒนาธุรกิจใหม่ที่เก่ียวข้องกับอาหาร เพื่อเพ่ิมความสะดวกในการใช้ชีวิตของลูกบ้าน      
ออริจิ้นกว่า 2 หมื่นครอบครัวในขณะนี้
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บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน)
“เอสซีจี” ฝ่ำกระแสควำมท้ำทำยยุค “New Normal”

ติดอำวุธพนักงำนด้วยเทคโนโลยี เร่งพลิกโฉมธุรกิจตอบโจทย์ลูกค้ำ
ชู Hybrid workplace เพิ่มควำมคล่องตัวคว้ำโอกำสใหม่

 ไม่มีใครรู้ว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ีเข้ามาเปล่ียนวิถีชีวิตของคนท่ัวโลกจากเดิม           
สู่ “New Normal” จะสิ้นสุดเมื่อใด แต่สิ่งนี้กลายเป็นความท้าทายที่ถาโถมทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ         
ภาคธุรกิจ ให้ต้องปรับท้ังวิธีคิดและกระบวนการด�าเนินงาน เพื่อคงความสามารถในการแข่งขันและ           
การตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้ 

เอสซีจีชูกลยุทธ์เชิงรุก 5 ด้ำน พร้อมรับมือ New Normal 
 1. กำรบริหำรจัดกำรควำมต่อเนื่องในกำรด�ำเนินธุรกิจ ด้วยการมุ่งเน้นเร่ืองสุขภาพและความ
ปลอดภยัในการท�างานของพนกังาน เพือ่ป้องกนัไม่ให้มกีารติดเช้ือโควดิ-19 โดยน�าเทคโนโลยดิีจทิลัมาช่วย
ให้พนักงานที่ส�านักงานกว่า 90% สามารถท�างานได้จากที่บ้าน (Work from home) ขณะที่มีการเสริม
มาตรการด้านสุขอนามัยเพ่ือให้พนักงานที่ต้องท�างานในโรงงานสามารถด�าเนินงานได้อย่างปลอดภัย 
สามารถส่งมอบสินค้าและบริการให้ลูกค้ามั่นใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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 2. กำรปรบัลดค่ำใช้จ่ำยและเงนิลงทนุ โดยเฉพาะส่วนทีล่ดได้ทนัท ีและชะลอค่าใช้จ่ายทีส่ามารถ
ชะลอได้ ขณะที่พิจารณาการลงทุนในโครงการต่าง ๆ อย่างระมัดระวังที่สุด โดยเลือกลงทุนในโครงการที่
มีประโยชน์กับธุรกิจจริง ๆ 
 3. กำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของธุรกิจ โดยเน้นการบริหารจัดการกระแสเงินสดเป็นหลัก พร้อม

เน้นการท�างานที่รวดเร็วและยืดหยุ่นใน
การปรับตัวตามพฤติกรรมและความ
ต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า เช่น 
เน้นการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่าน 
“เอสซีจี โฮม (SCG HOME)” 
 4. กำรน�ำศักยภำพเทคโนโลยีมำ
ใช้เต็มรูปแบบ ทั้งขั้นตอนการด�าเนิน
ธุรกิจและการท�างาน เพื่อให้การบริหาร
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) สะดวก
และปลอดภัย ควบคู่กับการช่วยสร้าง
โอกาสใหม่ ๆ เช่น ผลักดันการใช้บล็อก
เชน (Blockchain) ในกระบวนการจดัซือ้

จัดจ้าง-วางบิล-ช�าระเงินกับคู่ธุรกิจ
 5. กำรมองหำโอกำสในตลำดใหม่ เพราะมีอีกหลายประเทศที่ต้องการจะพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ประเทศให้เข้มแขง็ เอสซีจจีงึมองเหน็โอกาสทางธรุกจิทีจ่ะช่วยสร้างความเข้มแขง็เพิม่เตมิให้กบัการลงทนุ
ที่มีในปัจจุบัน เพื่อหนุนการสร้างให้ธุรกิจเติบโตได้ในระยะยาว

เพิ่มควำมยืดหยุ่น เสริมศักยภำพรอบด้ำน ตอบโจทย์ลูกค้ำทุกกลุ่มธุรกิจ
 จากกลยทุธ์หลกัดงักล่าว ได้น�ามาสูแ่ผนงานเพือ่ปรบัเปลีย่นการบรหิารจดัการในแต่ละธรุกจิ ดงันี้ 
 ธุรกิจแพคเกจจิ้ง มุ่งขายสินค้าและบริการด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจร ให้ทันต่อความต้องการของ
ลกูค้าทีเ่ปลีย่นไป ด้วยการสร้างความเชือ่มัน่ด้านสขุอนามยัในการผลติและการขนส่งบรรจภุณัฑ์ ประกอบ
กับการบริหารจัดการโรงงานให้ด�าเนินการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของตลาดได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
ยังวางแผนการขายร่วมกับลูกค้ากลุ่มธุรกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับกระบวนการให้ยืดหยุ่นสอดคล้องกับ
สถานการณ์ แต่คงเสถียรภาพไว้ ให้ธุรกิจของลูกค้าสามารถเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน
 ด้าน ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง เร่งพัฒนาช่องทางค้าปลีกออนไลน์ของ SCG HOME 
ให้เชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการจัดส่งท่ัวประเทศ และบริการให้ค�าปรึกษาเร่ืองบ้าน
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ผ่านออนไลน์ ควบคู่กับการเพิม่มาตรการเชงิรกุด้านสขุอนามยัในการให้บรกิารตดิตัง้ รวมท้ังในธรุกจิขนส่ง
สินค้า ซึ่งเอสซีจี โลจิสติกส์ และเอสซีจี เอ็กซ์เพรส ก็มีมาตรการที่เข้มงวด เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในความ
ปลอดภยั ตลอดจนได้เผยแพร่องค์ความรูท้ีช่่วยลดความเสีย่งจากโควดิ-19 ให้พาร์ทเนอร์ในวงการก่อสร้าง
 ขณะที่ ธุรกิจเคมิคอลส์ มุ่งปรับกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันในตลาดที่ผันผวนและท้าทาย ท้ังปรับสัดส่วนการขายเม็ดพลาสติกให้สอดคล้องกับตลาดที่

เปล่ียนไป ด้วยจุดแขง็ทีม่เีครือข่ายลูกค้าในหลาย
ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ ยังเพิ่มมาตรการ     
เชิงรุกด้านการป้องกันการระบาดของโควิด-19 
เพ่ือรักษามาตรฐานในการด�าเนนิธรุกจิ ให้ธรุกจิ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างดีที่สุด 
 อีกบทพิสูจน์หนึ่ง คือ การท่ีเอสซีจีได้เร่ง
พัฒนำนวัตกรรมป้องกันโควิด-19 จ�ำนวน 31 
นวัตกรรม เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยได้เชื่อมโยง 
125 เครือข่าย ให้เป็นผู้สนับสนุนและกระจาย

ความช่วยเหลอืไปยงั 847 โรงพยาบาลและหน่วยงานทัว่ประเทศ ได้อย่างรวดเรว็ ทนัต่อความต้องการของ
สังคมในช่วงที่สถานการณ์ก�าลังวิกฤต

ถอดบทเรียนจำก Work From Home ต่อยอดสู่ Hybrid Workplace 
 เอสซีจีได้ถอดบทเรียนของการท�างานจากท่ีบ้าน (Work from home) เพื่อพัฒนาสู่ “Hybrid 
workplace” ซึ่งเป็นการท�างานรูปแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่น ด้วยการเลือกท�างานตามสถานที่ที่บริษัท
พิจารณาแล้วว่ามีความปลอดภัย แต่ยังคงท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษามาตรฐานในการสร้าง
ประสบการณ์ทีด่ใีห้กับลกูค้า โดยมเีทคโนโลยดีจิทัิลรองรบัการติดต่อสือ่สาร ท้ังการท�างานทีส่�านกังานหรอื
โรงงาน (Work on Site) การท�างานที่ที่พักอาศัยของตนเอง (Work from home) ซึ่งหากมีกรณีเร่งด่วน 
ก็สามารถเดินทางเข้ามาท่ีส�านักงานหรือโรงงานได้ และการท�างานผ่านระบบออนไลน์ที่บริษัทจัดเตรียม
ให้ (Work from anywhere) 
 การตดัสนิใจทีฉ่บัไว แต่ยดืหยุน่พร้อมเปลีย่นแปลง และการเพิม่ประสทิธภิาพให้การด�าเนนิธรุกจิ
ด้วยเทคโนโลยี ประกอบกับปรับการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความร่วมมือร่วมใจของพนักงานใน
การเร่งปรับตัวไปพร้อมกัน เป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจสามารถคว้าโอกาสใหม่ ๆ พร้อมพา
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและสังคมรอดพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดี



อุตสำหกรรมทรัพยำกร 
(Resources Industry)
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บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19  ส่งผลกระทบไปทัว่โลกเป็นวงกว้าง กจิกรรม
ทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างมีนัยส�าคัญ บริษัทฯ ได้มีการประเมินสถานการณ์และเตรียมแนวทางการ
ด�าเนินงานเพื่อรองรับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ครอบคลุมทั้งในด้านความปลอดภัยและการ
ด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
 กลุ่มบริษัท มีแผนงาน Business continuity management (BCM) ซึ่งครอบคลุมถึงการบริหาร

ภาวะวิกฤตในสถานการณ์โรค
ระบาด (Epidemic - Crisis man-
agement plan)  โดยให้ความ
ส�าคัญอย่างยิ่งในเรื่องของความ
ปลอดภยัและสขุภาพของพนกังาน 
ลูกค้าและผู้เกีย่วข้อง มกีารประชมุ
และปรับแผนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงมีการ
สือ่สารกบัพนกังานและผูเ้กีย่วข้อง
อย่างสม�่าเสมอ 

 บริษัทฯ ได้จัดเตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร ระบบ ปฏิบั ติการ ระบบสารสนเทศ       
ต่าง ๆ ที่จ�าเป็นต่อการท�างาน พนักงานที่มีโรคประจ�าตัว เจ็บป่วยหรือตั้งครรภ์ สามารถขออนุมัติปฏิบัติ
งานจากที่บ้าน (Work from Home)  โดยอยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา ส�าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ท่ีบ้าน มีการน�าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างราบรื่น สนับสนุนให้ใช้การประชุมแบบ Teleconference หรือ VDO Conference รวมถึง
จัดให้มีโทรเวชกรรม (Telemedicine) ซึ่งเป็นบริการทางการแพทย์ทางไกล ให้กับพนักงานได้ใช้บริการ
ตามโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ Telemedicine เพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทางไปโรงพยาบาลของ
พนักงาน
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 บริษัทฯ มีการปรับเวลาปฏิบัติงานของพนักงานท่ีท�างานเป็นกะ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการ
เคอร์ฟิว และกันพื้นที่อาคาร Control Room ให้เข้าออกได้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น มีการจัดรถรับส่ง
จากโรงกลั่นถึงบ้านส�าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในห้อง Control Room อีกทั้งได้เตรียมจัดพื้นที่ภายใน
โรงกลั่น เป็นที่พักส�ารองกรณีที่พบการระบาดเป็นวงกว้าง
 ในช่วงการกลับเข้าปฏิบัติงาน บริษัทฯ ก�าหนดให้พนักงานต้องด�าเนินการตามมาตรการและ      
แนวปฏิบัติ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  COVID-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งมาตรการ
สาธารณสขุและการเพิม่ระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) รวมถงึมมีาตรการส�าหรบัอาคารส�านกังาน 
เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ครอบคลุมช่วงเวลาก่อนเริ่มงานจนถึงช่วงหลังเลิกงาน
 บริษัทฯ ได้จัดเตรียมมาตรการการดูแลความสะอาดอย่างเคร่งครัดในจุดสัมผัสต่าง ๆ ในสถานี
บรกิารน�า้มนั เช่น ก�าหนดให้พนกังานบรกิารหน้าลานและเจ้าหน้าทีภ่ายในสถานบีรกิารทกุคนสวมหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลา มีการสอบถามและเฝ้าสังเกตอาการพร้อมวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานอย่าง
สม�า่เสมอ จดัให้มเีจลแอลกอฮอล์ส�าหรับล้างมอืประจ�าตู้แคชเชยีร์และบริเวณหน้าลาน เพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจ
ให้กับลูกค้าในการเข้ามาใช้บริการ
 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้มีการติดตามสถานการณ์
ตลาดอย่างใกล้ชดิ เพือ่ปรบัการใช้ก�าลงัการผลติได้อย่างเหมาะสม มกีารปรับลดการผลิตลงเพ่ือให้สอดคล้อง
ต่อความต้องการในตลาดทีล่ดลง พจิารณาเลือ่นการหยดุซ่อมบ�ารุงประจ�าปี (TAM) เนือ่งจากการซ่อมบ�ารุง
จ�าเป็นต้องใช้ผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ และผู้รับเหมาเป็นจ�านวนมากเข้ามาด�าเนินงานท�าให้อาจ           
เกิดความเสี่ยงด้านการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 
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 เพื่อรองรับวิถีชีวิต New Normal ที่สถานีบริการบางจาก บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบช�าระ           
ค่าบริการ Digital Payment สมบูรณ์แบบ เพือ่ให้สมาชกิบางจากและพนัธมติรสามารถสะสมคะแนนพร้อม
ช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยให้ผู้บริโภค ตอบรับยุค Digital & 
Cashless ลดการสัมผัสเงินสด ส่วนทางด้านธุรกิจ Non-oil เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดส่งผลให้
ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสถานีรวมไปถึงร้านกาแฟอินทนิลลดลง มีการปรับตัวต่อสถานการณ์โดยเน้นไปท่ี
การขายผลติภณัฑ์ผ่านทาง Delivery มากข้ึน มกีารออกผลติภณัฑ์น�า้มนัชนดิใหม่ บางจากแก๊สโซฮอล์ E20 
S EVO ทดแทน E20 เดิม เพื่อจ�าหน่ายในสถานีบริการบางจากทั่วประเทศ สอดรับกับสถานการณ์            
ผ่อนคลายมาตรการ Lockdown จากภาครัฐ และนโยบายของกระทรวงพลังงานท่ีส่งเสริมการใช้น�้ามัน
แก๊สโซฮอล์ E20 รวมถึง ได้จัดการส่งเสริมการขายน�้ามันเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนหลังการ 
Lockdown ร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเท่ียวด้วยกิจกรรม 
Exclusive Trip ต่อยอดแคมเปญ “คิด...แล้วไปให้ถึง” คัดเลือก 125 คู่ เที่ยวฟรี 5 เส้นทางทั่วไทย          
มอบรางวัลเป็นบัตรเติมน�้ามันและส่วนลดค่าที่พัก ที่เที่ยว บริการต่างๆ  
 นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งคณะท�างาน Innovation Continuity Task Force ระดมความคิดจาก
พนักงานในการต่อยอดธุรกิจเดิมหรือสรรหาแนวการท�าธุรกิจใหม่ๆ เพ่ือเป็นการหารายได้ทดแทนและ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่จะเปลี่ยนแปลงไปหลังจากวิกฤตโควิด-19
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 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคสังคมผ่านกิจกรรมเพ่ือ
สังคมหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นภารกิจที่บางจากฯ ให้ความส�าคัญมาโดยตลอด ภายใต้โครงการ            
“กลุ่มบางจากร่วมดูแลใส่ใจ สู้ภัยโควิด-19” ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด อาทิ เช่น สนับสนุน
นวัตกรรมทางการแพทย์ การมอบแอลกอฮอล์เจล เครื่องดื่มอินทนิล บัตรเติมน�้ามัน ให้กับหน่วยงานต่างๆ 
การจ�าหน่ายแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยในราคาพิเศษ การบริจาคหน้ากากผ้า ถุงยังชีพให้เพื่อนบ้าน
รอบโรงกลั่น มีการจัด ‘ถังปันสุข’ ในสถานีบริการน�้ามันบางจาก และพื้นที่ในหน่วยงานพันธมิตร รวมถึง
จุดต่างๆ ในชุมชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19 โดยเปิด
โอกาสให้พนกังานและประชาชนช่วยเหลอื แบ่งปันอาหารและเครือ่งอปุโภคบรโิภคให้แก่ผูท้ีข่าดแคลน ซึง่
ในการนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนข้าวสารอ่อนพันธุ์พื้นเมืองจาก จ.ชัยนาทจากสหกรณ์การเกษตรวัดทุ่งสิงห์ 
จ.ชัยนาท มาร่วมใส่ในถังปันสุขอีกด้วย
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 บรษิทั เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลติ จ�ากดั (“บรษิทัฯ”) ได้มกีารจดัตัง้คณะท�างานเฉพาะ
กิจเพื่อบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามแผนงานการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เพื่อติดตามสถานการณ์และ
ก�าหนดมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) โดยมีจุดประสงค์ในการ
ดูแลสุขอนามัย ความปลอดภัยของพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ส�านักงาน กรุงเทพฯ สงขลา นครศรีธรรมราช 
และสถานปฎบิติังานนอกชายฝ่ัง และเพือ่รกัษาอตัราการผลิตก๊าซธรรมชาติจากพ้ืนท่ีสัมปทานของบริษทัฯ 
ในทะเลอ่าวไทยเพื่อรักษาความมั่นคงทางพลังงานและท�าให้การผลิตกระแสไฟฟ้าด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง

มำตรกำรส�ำหรับส�ำนักงำน กรุงเทพมหำนคร สงขลำ นครศรีธรรมรำช และชลบุรี
 1. บริษัทฯ ได้จัดท�าแผนงานส�าหรับการท�างานท่ีสถานพ�านักของตนและการกลับมาท�างานท่ี
ส�านักงานเพื่อรองรับสถานการณ์ และเพื่อช่วยปกป้องสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน    
โดยแบ่งเป็น Phase ดังนี้ 
 a. Restricted Phase: ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 ก�าหนดให้พนักงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่ 
ณ ส�านักงานในกรุงเทพฯ สงขลา 
นครศรีธรรมราช และชลบุรี สามารถ
ท�างานจากทีบ้่านได้ และขอความร่วม
มืองดการเดินทางเพือ่ลดความเสีย่งใน
การได ้รับเชื้อระหว่างเดินทางมา
ท�างาน และในระหว่างเวลางาน ทั้งนี้ 
พนักงานยังสามารถเดินทางไปที่
ส�านักงาน เพื่อท�างานที่จ�าเป็นหรือ
ส�าคัญ หรือเพื่อเก็บอุปกรณ์หรือ
เอกสารที่จ�าเป ็นต ่อการท�างานที่     
บ้านได้

บริษัท เชฟรอนประเทศไทย
ส�ำรวจและผลิต จ�ำกัด
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 b. Guarded Phase: ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ อนุญาตให้พนักงานประมาณ 
25% กลับเข้ามาท�างานท่ีส�านักงาน โดยผู้จัดการฝ่ายจะเป็นผู้วางแผนตารางเวลาการเข้ามาท�างานที่ส�า
นักงานของพนักงาน โดยจะพิจารณาจากความเสี่ยงด้านสุขภาพส่วนบุคคลและความจ�าเป็นของพนักงาน
แต่ละท่านทีส่อดคล้องกบัลกัษณะงาน พนกังานทีเ่ข้าส�านกังานจะต้องปฏบัิตติามกฏระเบยีบทีว่างไว้อย่าง
เคร่งครัดเพื่อสุขอนามัยของทุกคน  โดยยึดหลัก physical distancing การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 
เมตร สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่ในพื้นที่ส่วนรวม รักษาความสะอาดของร่างกายและล้างมือด้วย
แอลกอฮอล์เจลหรือสบู่ 

  ข้อควรปฏิบัติ            ข้อห้ำม
 

 c. ระยะ Vigilant Phase: ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ อนุญาตให้พนักงาน
ประมาณ 70% กลับเข้ามาท�างานที่ส�านักงาน โดยผู้จัดการฝ่ายจะเป็นผู้วางแผนตารางเวลาการเข้ามาท�า
งานของพนักงานทุกคน โดยพนักงานท่ีเข้าส�านักงานจะต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบท่ีวางไว้อย่างเคร่งครัด
เพื่อสุขอนามัยของทุกคน  โดยยึดหลัก physical distancing การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 เมตร   
สวมหน้ากากอนามัยทกุครัง้ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีส่่วนรวม และรกัษาความสะอาดของร่างกายล้างมอืด้วยแอลกอฮอล์
เจลหรือสบู่ 

ใช้บัตร smart badge ทุกครั้งเวลาเข้า 
หรือ ออกจากบริเวณส�านักงาน เพื่อใช้
ส�าหรบัการลงทะเบียนจ�านวนพนกังาน
สวมใส ่หน ้ากากอนามัยเ ม่ืออยู ่ ใน
ส�านักงาน
รกัษาระยะห่างระหว่างบคุคลอย่างน้อย 
1 เมตร 
เข้าบริเวณห้องครัวครั้งละ 1 คน 
น�าแก้วน�า้ และจานชามของตนเองมาใช้
ที่ส�านักงาน

จัดประชุมโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเกิน 50 คน 
ทิ้งแก้วน�้าและจานชามไว้ที่ห้องครัวหรือ
โต๊ะท�างานของตนเองโดยไม่ล้าง 
ให้บุคคลภายนอกขึ้นอาคารส�านักงาน 
นอกเหนือจากบริเวณชั้น G 
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดการฝ่าย 
ใช้ลิฟท์โดยสารเกิน 7 คน

หมายเหตุ
      พนักงานที่ท�างานบนชั้นที่ไม่สูงนัก ขอความร่วมมือให้ใช้บันไดเพื่อขึ้นหรือลงจาก office ทั้งนี้ เพื่อ
ลดความแออัดในลิฟต์ พนักงานจะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเดินขึ้นหรือลงบันได และที่
ส�าคัญ ควรรู้ข้อจ�ากัดของตนเองในการเดิน และหยุดพักเป็นระยะ ๆ  หากรู้สึกเหนื่อยหรือหายใจไม่ทัน
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 2.  เพือ่ให้การท�างานจากสถานพ�านกัสะดวกยิง่ขึน้ พนกังานสามารถน�าอปุกรณ์เสรมิด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (จอภาพ แป้นพมิพ์ เมาส์ แท่นเช่ือมต่อกบัคอมพวิเตอร์) กลบัทีส่ถานพ�านกัได้หรือสัง่ซือ้อปุกรณ์
ใหม่ โดยให้ปฏิบัติตามข้อแนะน�าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานจัดการประชุมผ่านระบบสารสนเทศ รวมทั้งขอความร่วมมืองด
การเข้าร่วมหรือจัดการประชุมรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่มีการรวมกลุ่มมากกว่า 30 คน และหากมีความจ�า
เป็นต้องจัดประชุมแบบตัวต่อตัวที่มีผู้เข้าร่วมน้อยกว่านั้น ให้รักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 
ตลอดการประชุม 
 4. บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการสื่อสารไปยังพนักงานเป็นระยะๆ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของ
สถานการณ์น้ีอย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์แก่พนักงานทุกคนเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของ            
โรค COVID-19 ผ่านช่องทาง e-mail และการประชุมผ่านระบบสารสนเทศ

ลงชื่อเข้ารายวันผ่าน QR Code 
ใส่หน้ากากอนามัยระหว่างที่อยู ่ใน
ส�านักงาน
รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลย่างน้อย 
1 เมตร
อนุญาตให้ใช้ห้อง pantry ได้ทีละคน 
น�าแก้วกาแฟ แก้วน�า้ และจานมาใช้เอง 
และท�าความสะอาดหลังใช้เสร็จ

ข้อควรปฏิบัติ ข้อห้ำม

รวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยไม่ใส่หน้ากาก
อนามัย
วางแก้วน�า้และจานทีใ่ช้แล้วในห้องครวั
หรือบนโต๊ะท�างาน
การน�าบุตร ผู ้ติดตาม หรือบุคคล
ภายนอกมาที่อาคารส�านักงาน

หมายเหตุ
    พนักงานที่ท�างานบนชั้นที่ไม่สูงนัก ขอความร่วมมือให้ใช้บันได ท้ังนี้ เพ่ือลดความแออัดในลิฟต์ 
พนกังานจะต้องใส่หน้ากากอนามยัตลอดเวลาขณะเดนิข้ึนหรือลงบนัได และท่ีส�าคญั ควรรู้ข้อจ�ากดัของ
ตนเองในการเดิน และหยุดพักเป็นระยะ ๆ หากรู้สึกเหนื่อยหรือหายใจไม่ทัน
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 5. พนักงานฯ จะต้องกรอกแบบฟอร์มการประเมินสุขภาวะของตนเองรายสัปดาห์ออนไลน์          
ผ่านระบบ QR Code  โดยกรอกแบบสอบถามคดักรองสขุภาพเพือ่ตรวจสอบความพร้อมในการปฏบิติังาน
รายบุคคล และกรอกแบบสอบถามของฝ่ายการแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยงโดยละเอียดเพ่ือรายงานสุข
ภาวะของตนเองให้ฝ่ายการแพทย์รับทราบ โดยพนักงานจะต้องท�าการรายงานสุขภาวะของตนเองภายใน
วันศุกร์ของทุกสัปดาห์
 6. ส�าหรับพ้ืนท่ีส่วนกลาง ห้องน�้า และห้องท�างานของพนักงาน ได้จัดให้มีการท�าความสะอาด    
ฆ่าเชื้อโรคอย่างน้อยทุกชั่วโมง

มำตรกำรส�ำหรับสถำนปฏิบัติงำนนอกชำยฝั่ง
 1. บริษัทฯ ได้จัดตั้งสถานพ�านักเพื่อคัดกรองสุขภาพก่อนลงฐานปฏิบัติงานนอกชายฝั่ง (“สถาน
พ�านักฯ”) จ�านวน 9 แห่ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และชลบุรี  เพื่อคัดกรองสุขภาพของพนักงาน
ก่อนเดินไปปฏิบัติงานยังแหล่งผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่งในอ่าวไทย
 2. บรษัิทฯ ได้ก�าหนดมาตรการส�าหรบัการควบคมุการเข้าและออกอย่างรดักุม การรกัษาสขุอนามยั
ส่วนบุคคล รวมไปถึงตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR COVID-19  และการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและควบคมุตามแนวทางทีร่ฐับาลและหน่วยงานด้านสาธารณสขุระหว่างประเทศก�าหนด
อย่างเคร่งครัด  
 3. เมื่อเข้าพักครบตามจ�านวนวันที่บริษัทฯ ก�าหนด พนักงานทุกคนจะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อ
ไวรัส COVID-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR COVID-19 ตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อผลตรวจ 
PCR จากห้องปฏิบัติการ ไม่พบเชื้อไวรัส COVID-19 พนักงานฯ จึงจะสามารถเดินทางไปยังฐานปฏิบัติงาน
นอกชายฝั่งได้
 4. ก�าหนดให้พนักงานสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นท่ีปฏิบัติงานและพ้ืนที่ส่วนรวม และ
ต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร โดยหน้ากากอนามัยมีเตรียมไว้ส�าหรับทุกคน สามารถ
ติดต่อรับได้ที่ห้องพยาบาล
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 5. พนกังานทกุคนจะต้องท�าการตรวจวดัอณุหภูมขิองร่างก่ายด้วยเคร่ืองวดัอณุหภมู ิ(Temp Gun) 
ก่อน 09:00 น. ทุกวันแล้วจดบันทึกในแบบบันทึกอุณหภูมิประจ�าวัน ณ สถานที่ที่ก�าหนดไว้ หากอุณหภูมิ
เกิน 37 องศา ต้องติดต่อ บุรุษพยาบาล (Medic) ทันที
 6. ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในห้องควบคุมการผลิต (CCR) โดยให้ติดต่อผ่านทาง
โทรศัพท์หรือวิทยุสื่อสาร 
 7. ให้พนักงานเช็คท�าความสะอาดอุปกรณ์ในพื้นที่ส่วนรวมดังนี้
        - พื้นที่ในแผนก และส�านักงาน ทุกวัน เช้า และ เย็น
        - บนโต๊ะอาหารหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ
      - คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สาธารณะ เช่น โทรศัพท์/paging ในอาคารที่พักอาศัย และ
ส�านักงานแต่ละแผนก
 8. ห้องออกก�าลังกายและห้องดนตร ี: ก�าหนดจ�านวนคนใช้งานห้องออกก�าลงักาย โดยให้ท�าความ
สะอาดอุปกรณ์ทีสั่มผัสได้ทกุชนดิก่อนและหลงัการใช้งาน เป็นต้น และห้ามพนักงานทีล่งมาปฏบิตังิานใหม่
ใช้งานห้องออกก�าลังกายและห้องดนตรี เป็นระยะเวลา 7 วัน นับจากวันลงมาปฏิบัติงาน 
 9. ให้แต่ละแผนกบริหารจัดการประชุมแผนกตอนเช้าให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 15 นาที      
โดยทุกคนสวมใส่หน้ากากตลอดเวลาการประชุม และบริหารการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล
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กำรไฟฟำ้ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

 “กฟผ. ต้องปรับเปล่ียน ทกุส่วน” โดยมองว่าวกิฤตทีผ่่านมาเป็นตัวเร่งในการเปลีย่นแปลงทีส่ร้าง
ทั้งโอกาสและความท้าทาย พร้อมชี้ทิศทางการด�าเนินงานในโลกยุคดิจิทัล ซึ่งฟันเฟืองที่ส�าคัญคือ ทุกคน
จะต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนทั้งภารกิจหลักในปัจจุบันและผลักดันให้เกิดธุรกิจใหม่เพื่อสร้างความส�าเร็จให้
กับองค์กร
 ตั้งแต่ช่วงต้นปีท่ีผ่านมา ทั้งประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกต้องเผชิญกับผลกระทบ           
ในหลายด้าน จาก วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และแน่นอนว่าย่อม        
ส่งผลกระทบต่อ กฟผ. ด้วยเช่นกนั ไม่ว่าจะเป็นด้านการด�าเนนิงาน การใช้ชวีติ และการท�างานของผูป้ฏบิตัิ
งาน ซึ่ง กฟผ. ถือเป็นหน่วยงานแรก ๆ ของประเทศที่มีความพร้อมและเตรียมการรับมือกับโรคระบาดนี้ 
และยงัสามารถด�าเนินงานตามภารกจิหลกัได้อย่างต่อเนือ่ง ทัง้นี ้เป็นผลมาจากความร่วมมอื และความเสยี
สละของผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ท�าให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ไปได้ด้วยดี   รวมถึงได้เป็นส่วนหนึ่งในการ
ช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชนทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 อีกด้วย 

ธุรกิจของ กฟผ. ต้องปรับให้รองรับอนำคต
 กฟผ. อยูท่่ามกลางการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยทีีส่่งผลต่อภาคพลงังาน จึงจ�าเป็นท่ีจะต้องปรบั
การท�างาน ก�าหนดจุดยนืให้ชดัเจน และวางแผนการขบัเคลือ่นองค์การท่ามกลางการเปลีย่นแปลง ซึง่ขณะ
นี้ กฟผ. ได้วางแผน EGAT Transformation Roadmap ในอีก 5-20 ปีข้างหน้า ทั้ง 5 ด้านหลัก ได้แก่    
1. ความม่ันคงของระบบไฟฟ้า 2.ระบบส่งไฟฟ้า 3.ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉรยิะ 4.พลงังานหมนุเวยีน และ 
5.ระบบรถไฟฟ้า (EV) และระบบกักเก็บพลังงาน นอกจากนี้ อยู่ระหว่างการด�าเนินการเพื่อปรับธุรกิจ      
ต่าง ๆ  ของ กฟผ. ให้รองรับอนาคต และเดินหน้า Normalization & Capacity Building ตั้งแต่เรื่อง New 
Business Model ที่มีความเหมาะสมกับองค์กร ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันขององค์การในกิจการไฟฟ้า 
และในส่วนของ New Market จะศึกษาโครงสร้างตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ในอนาคต อีกทั้งมองว่าธุรกิจน�า
เข้า LNG เป็นโอกาสของ กฟผ. ที่จะสามารถเพิ่มรายได้ให้องค์การ และการแสวงหารายได้จากธุรกิจอื่น ๆ  
ไปพร้อม ๆ กัน
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น�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำบริหำรจัดกำรให้ระบบส่งไฟฟ้ำเป็นแบบอัตโนมัติ
 กฟผ. ก�าลงัเดนิหน้าในการบรหิารจดัการระบบส่ง ทัง้การน�าเทคโนโลยเีข้ามาใช้ในการสัง่การดูแล
ระบบต่าง ๆ มากขึ้น การเตรียมความพร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายระบบส่งกับของประเทศเพื่อนบ้าน การใช้
ระบบ Automation ในการควบคุม สั่งการการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า โดยน�าข้อมูลมาค�านวณและ            
เปรยีบเทียบกบัปรมิาณความต้องการไฟฟ้าเพือ่เดนิเคร่ืองโรงไฟฟ้าต่าง ๆ  ซึง่อนาคตจะมพีลงังานหมนุเวยีน
เข้ามาในระบบจึงต้องมีการบริหารจัดการในส่วนนี้ด้วย

พัฒนำโรงไฟฟ้ำสู่กำรเป็น Digital Power Plant 
 กฟผ. เตรียมปรับปรุงโรงไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่น รองรับการเพ่ิม–ลดโหลดอย่างรวดเร็วของ
พลังงานทดแทน ที่เรียกว่า Flexible Power Plant และปรับปรุงโรงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อ

ลดต้นทนุและลดค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้า 
โดยใช้ระบบดจิทิลั หรอื Digital Power 
Plant ซ่ึงปัจจุบันมีการน�าเทคโนโลยี    
มาใช้ในการด�าเนินงานโรงไฟฟ้า หรือ    
Performance Monitoring and Loss 
Diagnostic System (PMDS) เพื่อ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง 
ของโรงไฟฟ้า และ Predictive Main-
tenance Analytics System (PMAS) 
ใช้ส�าหรับดูแนวโน้มอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
โรงไฟฟ้า ว่าต้องมีการซ่อมบ�ารุงหรือไม่ 
นอกจากนี้ ยังตั้งเป้าเพิ่มประสิทธิภาพ
โรงไฟฟ้าโดยใช้ Big Data ใช้นวัตกรรม  
EGAT EMS ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ควบคุม
การผลิ ต ไฟฟ ้ า จาก โซลาร ์ เ ซลล ์               
แบบ Real time เพื่อให้การผลิตไฟฟ้า        
เป็นไปตามแผน และระบบพยากรณ์ลม         
AS-QADS ที่ใช้พยากรณ์ลมในการผลิต
ไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าล�าตะคองชลภาวัฒนา 
เป็นต้น 
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มุ่งเป้ำสู่ Green Innovation for       
Sustainability 
 กฟผ. มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสี
เขยีวสูเ่ศรษฐกจิรปูแบบใหม่เพือ่การ
เติบโตอย่างยั่งยืน หรือ Green      
Innovation for Sustainability มี
เป้าหมายรองรับสัดส่วนก�าลังผลิต 
RE และการลดการปล ่อยก ๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ โดยริเร่ิมน�าร่อง
โครงการชุมชนสี เขียวต ้นแบบ 
Bangkruai Green Community 
ในป ี  2564  รวมถึ งส ่ ง เสริ ม           
Community Power Plant และ 
Floating Solar with Hydro ควบคู่
กันด้วย

เคียงข้ำงสังคมและชุมชนอย่ำง
ยั่งยืน 
 กฟผ. มุ ่ง ม่ันในการดูแลสังคม
ชุมชน และพร้อมอยู่เคียงข้างคน
ไ ท ย ใ น ทุ ก วิ ก ฤ ต  เ ดิ น ห น ้ า
ยทุธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การ หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง       
ในการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยได้สนับสนุนเงิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และที่พัก 
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย COVID-19 รวมถึงให้การดูแลกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสวงหา
พันธมิตรในการร่วมมือให้ความช่วยเหลือ และหาแนวทางเยียวยาประชาชนหลังสถานการณ์ COVID-19 
จบลง โดยไม่ลืมที่จะเตรียมความพร้อมในการรับมือหากมีการระบาดครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของ 
กฟผ. ที่จะร่วมเคียงข้างสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้บรรยากาศแห่งมิตรภาพ และการห่วงใย          
ดูแลกัน
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 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ซ่ึงส่งผลให้วถีิของสังคมโลกเปล่ียนแปลงสู่ความ
ปกติใหม่ (New Normal) เอ็กโก กรุ๊ป มีการประเมินและตั้งรับต่อสถานการณ์ดังกล่าวครอบคลุมทุกมิติ 
โดยในภาพรวมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในระดับต�่า และสามารถด�าเนินธุรกิจทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศได้ตามปกติ โดย
บริษัทได้เตรียมการและด�าเนิน
การตามแผนบริหารความต่อ
เ น่ืองทางธุรกิจ (Business   
Continuity Plan – BCP) เพื่อ
ให้ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจสามารถ
ด�าเนนิงานได้อย่างต่อเนือ่ง และ
โรงไฟฟ้า 28 แห่งในกลุ่มเอ็กโก 
ทั้งในและต่างประเทศ สามารถ
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบได้อย่างราบรื่น 
พร้อมทั้งมีการทบทวนแผน BCP ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งส�านักงานและโรงไฟฟ้า
ต่างๆ ด�าเนนิการตามมาตรการของบรษิทัอย่างเคร่งครดั โดยพิจารณาการประกาศใช้มาตรการแต่ละระดับ
ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีความต้องการใช้ไฟฟ้าจากภาคครัวเรือน และการน�านวัตกรรมต่างๆ มาใช้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริม   การประหยัดพลังงานมากขึ้น นอกจากนั้น การใช้ไฟฟ้าจากภาคอุตสาหกรรม
และภาคธุรกิจยังไม่กลับคืนสู่ภาวะปกติ จึงส่งผลให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศลดลง และปริมาณ
ส�ารองไฟฟ้าในระบบเพิ่มสูงขึ้น บริษัทในอุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้าจึงต้องปรับตัว แสวงหาโอกาส

บริษัท ผลิตไฟฟำ้ จ�ำกัด (มหำชน)
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และความร่วมมือทางธุรกิจใหม่ เกิดการลงทุนในธุรกิจ Smart Energy Solution ตลอดจนกระจายการ
ลงทนุทีห่ลากหลายมากขึน้ (Diversify) เพือ่เตรยีมรบัมือการ Disruption ของอตุสาหกรรม ส่ิงเหล่านีล้้วน
เป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย
 ส�าหรับทิศทางการด�าเนินธุรกิจและการขับเคลื่อนองค์กรท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทายในยุค 
New Normal นั้น เอ็กโก กรุ๊ป ยังคงมุ่งเน้นเสริมควำมแข็งแกร่งในธุรกิจไฟฟ้ำซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญ
หลักของบริษัท โดยมีแนวทางบริหารและลงทุนโรงไฟฟ้าด้วยการกระจายเช้ือเพลิงที่หลากหลาย  
ทั้งโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานหมุนเวียน พร้อมทั้งเดินหน้าขยำยกำรลงทุนไปยังธุรกิจท่ี
เกีย่วเน่ืองกบัพลังงำนทัง้ต้นน�า้และปลายน�า้แบบครบวงจร ได้แก่ ธรุกจิเชือ้เพลงิและระบบสาธารณปูโภค 
โดยได้เริ่มลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านเชื้อเพลิง (Fuel Infrastructure) ซึ่งเป็นธุรกิจต้นน�้าที่ช่วยสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจหลัก เช่น โครงการขยายระบบขนส่งน�้ามันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และธุรกิจ Smart Energy Solution ในฐานะผู้ให้บริการด้านนวัตกรรมพลังงานอย่างครบวงจร เช่น         
การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง ให้เป็น Smart Industrial Estate และการพัฒนาโครงการ      
โซลาร์ ในรูปแบบ Solar Solution Provider เป็นต้น เพ่ือเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจใน       
ภาพรวม เพื่อสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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 นับเป็นเวลากว่า 125 ปีที่เอสโซ่และ
บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล ในประเทศไทย
มีส่วนร่วมในการเติบโตทางธุรกิจและสังคม
เคียงคู่ประเทศไทย ผ่านวิกฤตมานับครั้งไม่
ถ้วน แต่สิ่งที่ท�าให้ยังคงแข็งแกร่งและเติบโต
ได้อย่างต่อเนื่อง คือการเป็นองค์กรซึ่งมี
วัฒนธรรมแข็งแกร่งในเรื่องของการเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา รวมทั้ง ถอดรหัส บทเรียนต่างๆ 
แล้วน�ามาปรับใช้กับกระบวนการท�างานตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
 ทางบริษัทฯ ไม่ได ้เพิ่งเจอวิกฤต    
แบบนี้ครั้งแรกมีวิกฤตเกิดขึ้นหลายครั้งแล้ว
ตั้งแต่ด�าเนินกิจการมาแต่ครั้งน้ีน่าจะเป็นครั้ง
ที่ร้ายแรงและส่งผลกระทบมากแต่เรามีจุด
แข็งเรื่องการจัดการบริหารความเสี่ยงหรือ Risk Management เราจึงสามารถเปลี่ยนความกังวลต่างๆให้
กลายเป็นแผนงานที่น�ามาปฏิบัติได้ ซึ่งความกังวลเหล่านั้นเราวางไว้ให้เป็นWorst Case Scenario คือคิด
ว่าทุกเรือ่งทีจ่ะเกดิขึน้ หากอยูใ่นสถานการณ์เลวร้ายท่ีสดุจะเป็นอย่างไร เรามกีารคดิล่วงหน้า และวางแผน 
Business Continuity Plan หรือ BCP มารองรับ ซึ่งแนวคิดนี้เป็นโครงสร้างที่แข็งแรงและเราฝึกซ้อมกัน
เป็นประจ�าแม้ในช่วงที่ไม่มีวิกฤต เราจึงมีความพร้อมพอสมควรที่จะรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
 ปัจจัยส่วนหนึ่งที่ท�าให้การท�างานเป็นไปอย่างราบรื่นคือเกิดจากการสื่อสารที่ดีอย่างต่อเนื่องกับ
พนักงานทั้งกลุ่มที่ท�างานที่บ้านและที่ท�างาน เพื่อให้พนักงานได้รับรู้สถานการณ์และข้อควรปฏิบัติในการ
ท�างานให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลาพนักงานของเราจึงรู้ข้อมลูทุกข้ันทุกตอนอย่าง
ชัดเจนและโปร่งใสท�าให้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นรวมถึงการอ�านวยความสะดวกแก่พนักงานท่ีต้องท�างานที่

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)
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บ้านอย่างเต็มประสิทธิภาพ The New       
Normal เป็นเรือ่งทีห่ลายธรุกจิพดูถงึในช่วงที่
เกิดวิกฤตโควิด-19 ทางเอสโซ่ได้มีการปรับตัว
เพือ่รบักบัวถิชีีวติแบบใหม่หรอื New Normal 
ไว้เช่นเดียวกัน
 ด้านการให้บริการทางธุรกิจและ
ผลติภณัฑ์ ส่วนของธุรกจิขายปลกี เอสโซ่ยงัคง
มุ่งด�าเนินแผนกลยุทธ์ในการขยายเครือข่าย
สถานีบรกิารน�า้มนัเอสโซ่อย่างต่อเนือ่ง รวมถงึ
ส่งเสรมิการตลาดเพือ่ดงึลกูค้าผ่านบตัรเอสโซ่
สไมล์ส เพื่อมอบสิทธิประโยชน์สูงสุดจากการ
เติมน�้ามัน เราเฝ้าติดตามความต้องการและ
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่จะปรับเปลี่ยนไปใน
ยุค New Normal และพร้อมปรับแผนการ
ตลาดให้ตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว 
สร้างมลูค่าสงูสดุ และประสบการณ์ทีด่ทีีส่ดุให้
กบัลกูค้าของเรา โดยเราจะมีการน�าเทคโนโลยี
มาใช้ เช่น การจ่ายเงิน การสะสมแต้ม การแลกส่วนลด โดยไม่ต้องสัมผัสหรือ Contactless และส�าหรับ
ส่วนของน�้ามันเครื่องในแบรนด์โมบิล เราตระหนักดีว่าลูกค้าให้ความส�าคัญเรื่องสุขอนามัยและปลอดเชื้อ
โควิด-19 เราจึงได้มีการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยด้วยอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ ทั้งที่ศูนย์โมบิล 1 เซ็นเตอร์ และ
โมบิลเอ็กซ์เพรส 
 ด้านการบริหารบคุคล เอสโซ่พัฒนาบคุลากรอย่างต่อเนือ่งในวกิฤตแบบนีก้าร Reskill และ Upskill 
เป็นเรื่องส�าคัญ เอสโซ่ต้องการให้พนักงานมีความสุขในการท�างานและพร้อมช่วยให้ทุกคนเติบโตโดยเปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมน�าเสนอการพัฒนางานให้ดีขึ้น ในหลาย ๆ ครั้ง กิจกรรมเหล่านั้นมาจากการริเริ่มของ
พนักงานเอง
 นอกจากนี้ เอสโซ่ ยังน�าระบบการท�างานแบบ Agile เข้ามาใช้ เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วด้วยเช่นเดียวกัน ขณะนี้เราอยู่ในโลกของ VUCA คือมีความผันผวน (Volatility) ไม่แน่นอน         
(Uncertainty) ซับซ้อน (Complexity) และคลุมเครือ (Ambiguity) ดังนั้นสิ่งส�าคัญคือทุกคนในองค์กร
เข้าใจล�าดับความส�าคัญของงาน ปรับเปลี่ยนล�าดับความส�าคัญ เพื่อตอบสนองกับความต้องการที่



112

เปลี่ยนแปลงไป คนของเราพร้อมที่
จะเปิดใจและปรับตัวอยู่ตลอดเวลา 
ในฐานะที่เป็นบริษัทพลังงานชั้นน�า
ระดับโลก การน�าเทคโนโลยีเข้ามา  
ร อ ง รั บพฤติ ก ร รมผู ้ บ ริ โ ภคที่      
เปลี่ยนไปเป็นเรื่องส�าคัญเพื่อสร้าง
ประสบการณ์ที่ดี ให้ความปลอดภัย 
และสะดวกสบายส�าหรับผู้บริโภค
     เอสโซ่มีการลงทุนพัฒนาใน
โครงการด้าน Digital technology 
เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้
กบัลกูค้าอย่างต่อเนือ่ง เช่น ในธรุกจิ
ขายปลกีมกีารพฒันา LINE Official               
Account LINE@EssoThailand ให้
สามารถบริการลูกค้าได ้มากขึ้น      
ทัง้ค้นหาทีต้ั่งสถานบีริการ ขอความ

ช่วยเหลือกรณีรถเสียฉุกเฉิน สะสมคะแนนแลก ส่วนลดน�้ามันเชื้อเพลิงและน�้ามันเครื่องรวมถึงการร่วม
แลกคะแนนสทิธพิเิศษกบัพนัธมติรทางธรุกิจ และการเพิม่ช่องทางการช�าระเงนิผ่าน QR Payment ทีส่ถานี
บริการเอสโซ่ เพื่อลดการสัมผัสเงินสด

ส่วนของลูกค้ำ B2B เอสโซ่พัฒนำระบบ Customer Experience
 Digital Platform ทีช่่วยในการท�างานและการวเิคราะห์ลูกค้าเพือ่ทราบถงึไลฟ์สไตล์และสามารถ
ให้บริการที่เข้าถึงลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ส�าหรับ Mobil 1 Center และ Mobil Express มีการพัฒนาโปรแกรม 
Mobil Rewards ผ่าน LINE เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของเครือข่ายและท�ากิจกรรมการตลาดให้  
ตอบโจทย์ลูกค้า สุดท้ายส่วนของโรงกลั่นน�้ามันเอสโซ่ ศรีราชา มีการน�าระบบการท�างานแบบ Digital 
Manufacturing และน�าเทคโนโลยต่ีาง ๆ  มาช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการท�างานอย่างจรงิจงัตัง้แต่ปี 2019 
เป้าหมายและแผนการท�างานในครึง่ปีหลงั เอสโซ่มุง่ให้ความส�าคญัในเรือ่งของ Business Resilience หรอื
การปรับตัวเพื่อพลิกฟื้นสถานการณ์การด�าเนินงานและในเชิงรุกมากขึ้น เราต้อง Aggressive มากขึ้นโดย
เฉพาะเรื่องของการขยายผ่านทางสถานีบริการเอสโซ่ เราน�าเอาเรื่องของดิจิทัลเข้ามาช่วยเสริมให้แบรนด์
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เราแข็งแกร่งและทันสมัยมากขึ้น ท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้น เศรษฐกิจหดตัวลงจากโควิด-19 แต่เรายัง
ต้องผลักดันการด�าเนินธุรกิจให้เติบโตต่อไปข้างหน้าโดยการเข้าถึงและตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าเพิ่ม
ขึ้น ข้อดีจะตกอยู่ที่ผู้บริโภคซึ่งจะมีโปรโมช่ันมากมายออกมาให้เลือก ปีนี้เราตั้งเป้าขยายสถานีบริการ        
เอสโซ่จาก 647 แห่ง เป็น 670 และเพิ่มให้ถึง 700 แห่งในปีหน้า 
 ส่วนเร่ืองการใช้เงินเรามีการพิจารณาอย่างรัดกุมและให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นใน
ครั้งนี้การสร้าง Branding เป็นสิ่งส�าคัญเพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพ และความสามารถในการตอบโจทย์
ต่อความต้องการของลูกค้า 
 เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยวาง Vision ไว้โดยเน้นแนวคิดท่ีว่าเอสโซ่
เป็นองค์กรที ่“เติมเต็มพลังชวีติ ด้วยประสบกำรณ์พลงังำนทีเ่หนือกว่ำ หรือ Power Life with Premier 
Energy Experience” ดังนั้นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง เราจึงให้ความส�าคัญต่อ CoreValues ซึ่งเป็น
พืน้ฐานวัฒนธรรมองค์กรทีส่�าคัญและท�าให้ประสบความส�าเรจ็ ประกอบด้วย การปฏบิตังิานอย่างมจีรรยา
บรรณทางธุรกิจ (Integrity) ด้วยความใส่ใจสนับสนุนซึ่งกันและกัน รวมถึงชุมชนสังคมโดยรวม (Care) 
นอกจากนัน้ เรายงัมคีวามกล้าคดิกล้าท�าสร้างความแตกต่างเพ่ือส่ิงทีดี่ขึน้ (Courage) ด้วยมาตรฐานระดบั
สูงอย่างมีวินัย (Excellence) รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสม(Resilience) สู่การปฏิบัติงานเป็น
เลิศทั้งในด้านการให้บริการ และผลิตภัณฑ์“เราเชื่อว่า ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งของเรา จะน�าเรา
ไปสู่ความส�าเร็จที่แข็งแกร่งต่อไปในอนาคต
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จ�ากัด  (มหาชน)

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบ
ต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด�าเนินธุรกิจของภาคเอกชนจากความต้องการสินค้าและบริการที่
ลดลง ส�าหรับกลุ่มบริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน) หรือ กลุ่ม GPSC มีการเตรียม
ความพร้อม ตั้งรับและปรับตัว 
รวมถึงมแีนวทางการปรบัเปลีย่น
รูปแบบการด�าเนินธุรกิจตาม 
New Normal โดยตระหนกัและ
ให้ความส�าคัญต่อความปลอดภยั
ของพนกังาน รวมทัง้การส่งมอบ
ผลติภณัฑ์ให้ลูกค้าอย่างต่อเนือ่ง 
โดยการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธรุกจิ และสือ่สารกับผูม้ส่ีวน
ได้เสียอย่างสม�่าเสมอ
 ควำมปลอดภยัของพนกังำน: นอกจากการตอบสนองต่อเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส 
COVID-19 อย่างทันท่วงทีแล้ว เช่น มีการประเมินสถานการณ์ตั้งแต่เริ่มแพร่ระบาด จัดให้มีการตรวจคัด
กรองพนักงานและผู้มาติดต่อ การตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กลุ่ม 
GPSC เพื่อติดตามสถานการณ์และก�าหนดมาตรการป้องกันและแผนปฏิบัติการต่างๆ เมื่อเกิดเหตุ พร้อม
ทัง้จดัหาและสนบัสนนุอปุกรณ์ สิง่ของทีจ่�าเป็นให้แก่พนกังาน การประกาศให้พนกังานสายสนบัสนนุปฏบิตัิ
งาน ณ ที่พักอาศัย หรือ Work from Home และการจัดเตรียมพื้นที่ควบคุมพิเศษ (ปลอดเชื้อ) หรือ Safe 
House ส�าหรับพนักงานปฏิบัติการผลิต (Golden Man) เพื่อลดโอกาสของการติดเชื้อไวรัส COVID-19 
จากการสมัผสักบับคุคลภายนอกหรอืกลุม่เสีย่ง รวมถงึมาตรการดูแลพนกังาน อาท ิการท�ากรมธรรม์ประกนั
ชีวิต COVID-19 ให้แก่พนักงานทุกคนเพื่อคุ้มครองการรักษาพยาบาลและสร้างความอุ่นใจให้กับพนักงาน
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แล้ว ยังมีการปรับแนวทางการท�างานในพ้ืนท่ีส�านักงาน โดยให้มีการเว้นระยะห่างในการท�างาน เพื่อลด
ความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
 กำรบรหิำรควำมต่อเนือ่งทำงธุรกจิ: กลุม่ GPSC ได้มกีารทบทวนและจดัท�าแผนบรหิารความต่อ
เนื่องทางธุรกิจ กรณีที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 หรือโรคอุบัติใหม่ที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจ
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อที่จะสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นการลดผลกระทบ
ทีจ่ะเกดิขึน้กับการด�าเนนิธรุกจิของกลุม่ GPSC และผูม้ส่ีวนได้เสยี ตลอดจนใช้เป็นแผนปฏบิตักิารทีจ่ะเป็น
แนวทางในการฟื้นคืนระบบธุรกิจหลัก ให้สามารถกลับมาด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการจัดต้ัง
คณะท�างานภายใต้ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 กลุ่ม GPSC ท�าหน้าท่ีในการ
ติดตามสถานการณ์ภายในและภายนอกร่วมกับกลุ่ม ปตท. ก�าหนดมาตรการและจัดท�าแผนเพื่อป้องกัน
การระบาดของโรคในบริษัท จัดหาและสนับสนุนทรัพยากรที่จ�าเป็น และรายงานผลการด�าเนินงานต่อ   
คณะกรรมการจัดการ (MC) ของกลุ่ม GPSC
 กำรส่ือสำรกับผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงสม�่ำเสมอ: ตามท่ีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 ยังมีคงมีความรุนแรงและยังไม่มีแนวโน้มจะคลี่คลายลงในระยะเวลาอันใกล้นี้ กลุ่ม GPSC จึง
ได้มีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายนอกและภายในองค์กรอย่างสม�่าเสมอ เช่น ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน 
พนกังาน ลกูค้า คูค้่า หน่วยงานภาครฐั และชุมชน เพือ่สร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ผูมี้ส่วนได้เสยีและน�าประเดน็
ข้อมูลที่ได้รับจัดท�าแผนรองรับสถานการณ์ดังกล่าวต่อไปได้
 - ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน: กลุ่ม GPSC ได้จัดท�า Financial Stress Test ในการประเมินผลกระทบ
ทางการเงินและกระแสเงินสดในกรณีต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือสถานการณ์ รวมถึง มีการ
ปรับลดค่าใช้จ่ายการด�าเนินงานและทบทวนแผนการลงทุนโครงการต่างๆ ในช่วง 5 ปีข้างหน้าภายใต้
โครงการ “ลด ละ เลื่อน” โดยให้ความส�าคัญกับแผนงานหรือโครงการที่มีความส�าคัญเชิงกลยุทธ์เป็น    
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ล�าดับแรก อีกทั้ง ให้ความส�าคัญกับกระแสเงินสด (Cash Flow) โดยการจัดหาวงเงินกู้ระยะสั้นเพิ่มเติม 
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับการจ่ายช�าระคืนเงินกู้ และรองรับกรณีที่ลูกค้าจ่ายเงินล่าช้า  และด�าเนิน
การขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2563 ส�าหรับการจัดหาเงินกู้ระยะยาว / ออกหุ้นกู้ (ระยะเวลา 5 
ปี) เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่ม GPSC จะมีกระแสเงินสดเพียงพอส�าหรับการด�าเนินธุรกิจและเติบโตได้อย่างยั่งยืน 
นอกจากน้ี มีการรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงแนวทางการจัดการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและ
มาตรการต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 - พนักงำน: จัดท�าช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อชี้แจง/ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ที่ถูกต้องให้
พนกังานได้ตดิตามอย่างใกล้ชิด และปรกึษาขอข้อแนะน�าในการปฏบิตัตัิวทีถ่กูต้อง ได้แก่ โทรศพัท์ Hotline 
กลุ่ม Line Official และ e-mail ตลอดจนจัดท�าคู่มือมาตรการการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ส�าหรับพนักงาน
 - ลูกค้ำ: จากผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อลูกค้าอุตสาหกรรมบางรายที่
ต้องลดก�าลงัการผลติหรือส่งผลต่อการด�าเนนิการทดลองเครือ่งจกัรทีม่คีวามล่าช้า ท�าให้ไม่สามารถด�าเนนิ
การเชิงพาณิชย์ได้ตามท่ีระบุในสัญญาซื้อขายสาธารณูปการ อย่างไรก็ตาม กลุ่ม GPSC มีการสื่อสารกับ
ลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ โดยมีมาตรการผ่อนผันให้ลูกค้าที่ได้รับกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 และจัด
ท�าข้อตกลงแก้ไขสัญญาฯ เพื่อแก้ไขก�าหนดการเริ่มต้นเชิงพาณิชย์ (COD) ตามที่ลูกค้าร้องขอ เพื่อเป็น 
การช่วยเหลือและสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจลูกค้าในสภาวะวิกฤต และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี 
ระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้ารายใหม่
 - คู่ค้ำ: เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน อาจส่งผลกระทบต่อระบบห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain) ทีเ่ก่ียวข้องต่อการด�าเนนิธรุกจิของกลุม่ GPSC และคูค้่า เพือ่ให้เข้าใจถงึสถานการณ์ และ
เป็นการบรรเทาผลกระทบ รวมถงึสร้างประโยชน์ร่วมกนั กลุ่ม GPSC จึงได้จัดแบบสอบถามข้อมลูเบือ้งต้น
เกี่ยวกับผลกระทบต่อธุรกิจคู่ค้าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 เพ่ือน�าข้อมูลมา
ประเมินผลกระทบในห่วงโซ่อุปทาน พร้อมทั้งจัดท�าแนวทางและมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น 
การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการช�าระเงิน (Payment Terms and Condition) การจัดท�าสัญญาซื้อขายใน
ระยะยาว เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับคู่ค้าและควบคุมต้นทุนต่างๆ ได้ การขยายระยะเวลาการส่งสินค้าหรือ
ลดค่าปรับการส่งสินค้าล่าช้า เป็นต้น
 - หน่วยงำนภำครัฐ: ได้มีการศึกษา ติดตามสถานการณ์รายวันและปฏิบัติตามประกาศและค�าสั่ง
ของกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และกรมควบคุมโรค รวมถึงมาตรการป้องกัน
ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศคบ.) ก�าหนด เพื่อเตรียม
พร้อมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
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 - ชุมชน: กลุ่ม GPSC ได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนในพื้นที่ที่ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง            
ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคหน้ากากอนามัย Face shield รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อให้กับสาธารณสุข
จังหวดั องค์กรชมุชนต่างๆ โรงพยาบาลในพืน้ทีห่่างไกล รวมทัง้บริจาคเงินให้กบัสถาบนัวทิยสิริเมธ ีเพ่ือน�า
ไปพัฒนาชุด Kit ส�าหรับการทดสอบการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ท�าให้ทราบผลโดยเร็วขึ้น นอกจากนี้   
ยังได้ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและวิทยาลัยอาชีวศึกษาในพื้นท่ีในการพัฒนาแบบบูรณาการ          
เพื่อยกระดับโรงเรียนให้สอดรับกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใน
โรงเรียนที่จะน�าไปสู่การเป็นต้นแบบโรงเรียนวิถีใหม่
 นอกจากท่ีกล่าวมานี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัส COVID-19 กลุ่ม GPSC           
ได้มองถึงโอกาสที่จะเป็นตัวเร่งที่ท�าให้องค์กรต้องปรับกลยุทธ์และการลงทุนด้านดิจิทัล (Digital  
Transformation) อย่างเต็มรูปแบบโดยเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้ทันและมีความสามารถในการสร้างการเติบโต  
ภายหลังจากสถานการณ์กลับมาเป็นปกติ เช่น นโยบาย Work from Home การจัดท�า Business  
Continuity Management (BCM) เพื่อให้ธุรกิจมีความต่อเนื่อง รวมถึงมีประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
มากขึ้น



118

 การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงและเกิดการ
เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด�ารงชีวิตของผู้คนในวิถีใหม่ (New Normal)       
ไออาร์พีซี ในฐานะผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นน�้ามันและโรงงานปิโตรเคมีครบวงจร ไม่อาจหลีกเลี่ยง           
ผลกระทบจากวกิฤตดงักล่าวได้ ไออาร์พซี ีเลง็เหน็ว่า ทุกวกิฤตถอืเป็นโอกาสให้เกดิการเปลีย่นแปลงพฒันา
ไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีขึ้น โดยได้ประเมินผลกระทบและเล็งเห็นถึงโอกาสภายใต้วิกฤติจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่
เปลี่ยนไป บริษัทฯต้อง Transform to perform ผ่านการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อสร้างความยืดหยุ่น
คล่องตัวในการรับมือกับสภาวการณ์ต่าง ๆ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน เพ่ือให้เติบโตอย่าง
แข็งแกร่ง ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย   
ยดึหลกัการก�ากบัดแูลทีด่ ีตามปรชัญาการด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนื ผ่ำน 3 กลยทุธ์หลกัเพือ่ควำมเข้มแข็ง
ทำงธรุกจิ ได้แก่ 1) Maintain Strong Market Position มุง่เน้นการเตบิโตจากการสร้างความแขง็แกร่ง
ของตลาดภายในประเทศเป็นหลักและในภูมิภาค ขยายห่วงโซ่คุณค่าไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการเติบโตสูง 
ให้ความส�าคัญกับการพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนแสวงหาพันธมิตร (partnership) เพื่อสร้างความเข้มแข็ง

บริษัท ไออำร์พีซี จ�ำกัด (มหำชน)
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ต่อยอดธุรกิจใหม่ มุ่งเน้นการวจิยัและพัฒนาผลติภณัฑ์ทีม่มีลูค่าเพิม่ ทีต่อบโจทย์วธิกีารด�ารงชวีติในวถิใีหม่ 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมการท�างานแบบ Agile Team ท�างานร่วม
กนักบัลกูค้า เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพสงูสดุ พร้อมทัง้เพิม่
ช่องทางการขายผ่าน E-Commerce เพิม่ความคล่องตวัในการท�าธรุกจิ มุง่สู่การเป็น Plastic E-Commerce 
ที่มีฐานผู้ซื้อใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2) CAPEX & OPEX Reduction มีการจัดล�าดับความ
ส�าคัญของแผนงานและโครงการลงทุนต่าง ๆ ปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็น พิจารณาธุรกิจที่มีแนวโน้มจะ
เติบโตในภาวะวถิใีหม่และสอดคล้องกบัธรุกจิของไออาร์พีซี นอกจากนีย้งัให้ความส�าคญัในการน�าเทคโนโลยี
มาใช้เพื่อลดต้นทุนการด�าเนินงาน และสนับสนุนการท�าธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันใน
ระยะยาว อาท ิระบบการรบัหนงัสอืค�า้ประกนัอเิลก็ทรอนกิส์ด้วยเทคโนโลยบีลอ็กเชน (Electronic Letter 
of Guarantee on Blockchain) เป็นการรับหนังสือค�้าประกันธนาคาร (Bank Guarantee) จากคู่ค้าของ
บรษิทัผ่านระบบออนไลน์ ลดต้นทนุและลดระยะเวลาการด�าเนนิงานทางเอกสารให้ส้ันลง ท�าให้บรษิทัและ
คู่ค้าสามารถด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการปิดเมืองในสถานการณ์ COVID-19 3) Strengthen 
IRPC เป็นการสร้างความแข็งแรงจากภายในองค์กร สร้างการมีส่วนร่วมโดยจากการระดมความคิดของ
พนกังานท�าให้เกิดโครงการต่าง ๆ  ทีส่ามารถสร้างผลตอบแทน สร้างมลูค่าเพิม่ให้องค์กรทัง้ในระยะสัน้และ
ระยะยาว พร้อมทั้งน�าระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทั้งองค์กร ช่วยใน
การวิเคราะห์ big data เพื่อน�ามาใช้ในการวางแผน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน
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 ในส่วนการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ืองในระยะยาว เพื่อสร้างคุณค่าและส่งต่อความย่ังยืนไปยังผู้มี
ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ไออาร์พีซีมีแผนการด�าเนินงานผ่าน กลยุทธ์ 3Cs คือ 1) Climate Strategy       
มีการด�าเนนิธรุกจิทีมุ่ง่สูส่งัคมคาร์บอนต�า่ ทีจ่ะช่วยลดความเส่ียง และสร้างโอกาสทีเ่กีย่วข้องกบั Climate 
Change ในระยะยาว สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมตั้งเป้าการลดการปลดปล่อย        
ก๊าซเรอืนกระจกจากกระบวนการผลติ และโครงการต่างๆ อาท ิการใช้กลไกราคาคาร์บอนเพือ่ใช้ประกอบ
การพิจารณาการลงทุน โครงการศึกษาการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาด ซึ่งเป็นโอกาสในการ
พัฒนาธุรกิจ และการใช้พื้นที่บ่อเก็บน�้าภายในพื้นที่เขตประกอบการฯให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้ด�าเนิน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน�้า (Floating Solar Power) ขนาด 12.5 เมกะวัตต์ 
ซึ่งจะสามารถลดการใช้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ ท�าให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลงได้ประมาณ 10,510 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี 2) กลยุทธ์ Circular Economy ผ่าน
แนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ให้ความส�าคัญกับการจัดการขยะพลาสติกจากโรงงานให้เป็นศูนย์ 
(Zero Plastic Waste) เพือ่แสดงเจตนารมณ์ท่ีจะน�าประเทศสูส่งัคมปลอดขยะพลาสตกิในทกุห่วงโซ่อปุทาน  
นอกจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มแล้ว ยังได้มีการบริหารจัดการเรื่องกระบวนการผลิต เพื่อ
ขจัดการสูญเสีย โดยสามารถน�า Waste Polymer กลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ 
กล่องนาฬิกาแบรนด์เนม และกล่องจิวเวลรี่ เป็นต้น ตลอดจนการขยายความร่วมมือกับลูกค้า ซื้อน�้ามัน
จากขยะพลาสติกแปรรูป ที่ผ่านเทคโนโลยีทันสมัย “ไพโรไลซิส” ได้น�้ามันดิบท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน            
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ลดปริมาณขยะได้ 560 ตัน/เดือน ตอบโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อผู้บริโภคและโลกยั่งยืน 3) กลยุทธ์ 
Creating Shared Value กลยุทธ์เพื่อร่วมส่งต่อคุณค่าสู่สังคม ผ่านโมเดลธุรกิจเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่
ดแีละการเพิม่ขดีความสามารถในการเข้าถึงผลติภณัฑ์ทางการแพทย์ และนวตักรรมทางการแพทย์ รวมถงึ
ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมตอบโจทย์วิถีใหม่ โดยด�าเนินงานด้านการวิจัยร่วมกับลูกค้า คู่ค้า และสถาบันทางการ
แพทย์ เพื่อยกระดับการสร้างองค์ความรู้และการวิจัยในประเทศ สนับสนุนให้เกิดการผลิต การวิจัยวัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ภายในประเทศ ทดแทนการน�าเข้า อาทิ ผ้าสปันบอนด์ ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลี
โพรพลินีเกรดพเิศษเพ่ือน�าไปผลติชดุ PPE และ หน้ากากอนามยั การสร้างห้องปฏบิติัการทดสอบมาตรฐาน
สากลของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ การสร้างตู้ตรวจเชื้อแรงดันลบ

ในด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร ด้วยเชื่อมั่นว่ำ พนักงำนคือทรัพยำกรที่ส�ำคัญและมีคุณค่ำขององค์กร 
  ไออาร์พีซจีงึมุง่เน้นการปรบัวถิกีารด�าเนินงาน กระบวนการท�างาน รวมทัง้พฒันาศกัยภาพบุคลากร
รองรับการเปลี่ยนแปลง โดยใช้หลักการ Upskill – Reskill ส่งเสริมให้พนักงานปรับตัวและปรับวิธีคิดใน
การท�างาน รวมถึงเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ  และช่วยขับเคลื่อนพนักงานทุกคน ทั้งในเรื่องของการพัฒนาทักษะ 
การให้โอกาส และให้ค�าแนะน�า โดยใช้หลกัการเคารพสทิธิมนษุยชนและส่งเสริมความเท่าเทยีมทัว่ทัง้องค์กร 
สร้างความแตกต่างและหลากหลายความคดิเหน็เพือ่ร่วมขับเคล่ือนองค์กรให้เติบโตได้อย่างยัง่ยนืด้วยความ
ผาสุก
 จากวกิฤตทีเ่กดิขึน้อนัน�าไปสูว่ถิชีวีติแบบใหม่ เป็นบททดสอบและเป็นบทเรียนทีส่�าคญัทีธ่รุกจิจะ
ท�าอย่างไรให้อยู่รอดในสถานการณ์นี้ ไออาร์พีซี ได้ท�าการปรับตัว ปรับแผนงานเพื่อลดผลกระทบให้มาก
ทีส่ดุ ขณะเดยีวกนักแ็สวงหา และสร้างโอกาส ด้วยการสร้างความร่วมมอืกบัพันธมติรต่าง ๆ  เพ่ือให้สามารถ
เติบโตให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน



122

บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ�ำกัด (มหำชน)

 ปตท.สผ. ตระหนักถึงแนวทางการปรบัเปลีย่นรปูแบบการด�าเนนิธรุกจิตาม “New Normal” หรือ
การท�างานวิถีใหม่ ที่จะส่งผลต่อรูปแบบการท�างานที่จะเกิดข้ึนภายหลังสถานการณ์ภาวะวิกฤตไวรัส          
โควิด-19 จึงได้มีการวางแผนงานเชิงกลยุทธ์ในระยะสั้น (1-2 ปี) ภายใต้แผนงาน New Normal  
Transformation เพื่อตอบสนองกับความผันผวนไม่แน่นอนของสถานการณ์ต่าง ๆ โดยมีแผนงานส�าคัญ 
ได้แก่
 • การทบทวนแผนงานเดมิทีด่�าเนนิการอยูใ่นปัจจบุนัและเร่งผลกัดันโครงการต่าง ๆ  ภายใต้โครงการ 
Digital Transformation ที่ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากปี 2561 ให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมให้

รวดเรว็กว่าแผนงานเดมิทีก่�าหนดไว้ เพือ่
ให้ทันต่อการน�ามาใช้งานและพร้อมรับ
กบัสถานการณ์วกิฤตทีอ่าจเกดิขึน้โดยไม่
คาดฝันได้
 • การพัฒนาและต่อยอดโครงการ 
SPENDSMART ของบริษัท โดยให้ทุก
หน่วยงานร่วมกันด�าเนินการคิดหาวิธี
การต่าง ๆ เพื่อลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ 
และเ พ่ิมประสิทธิภาพการท�างาน 
(Work-Cost Efficiency) รวมถึง 
การใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ ้มค่าสูงสุด  
ซ่ึงโครงการนี้ถือเป็นเครื่องมือส�าคัญ

เครื่องมือหนึ่งในระดับองค์กรเพ่ือตอบสนองต่อวิกฤตราคาน�้ามัน โดยไม่กระทบต่อหลักการพ้ืนฐาน 
อันส�าคัญที่ ปตท.สผ. ยึดถือคือเรื่องความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
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 • การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพระบบสารสนเทศพื้นฐานและเทคโนโลยีที่จ�าเป็นให้ทันสมัย 
สามารถรองรับการประชุมและการฝึกอบรมทางไกลได้อย่างเต็มรูปแบบ (Online Enhancement) เพื่อ
ลดการเดินทาง รวมถึงการปรับปรุงอุปกรณ์ส�านักงานและห้องประชุมให้เหมาะสม เพื่อตอบโจทย์การใช้
งานตามการท�างานวิถีใหม่
 • การจัดตั้ง New Ways of Working Project Taskforce ขึ้นเพื่อศึกษา วิเคราะห์ และวางแผน
จัดท�าวิถีการท�างานรูปแบบใหม่ เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งครอบคลุมถึงรูปแบบ
การท�างาน (Work Pattern) ทีเ่หมาะสมกับทัง้ส�าหรบัพนกังานทีต้่องปฏบิตังิานในส�านกังานและพนกังาน
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติการ การบริหารจัดการพนักงานในลักษณะ Share Manpower Resources 
รวมถึงการปรับปรุงสวัสดิการให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการท�างานวิถีใหม่ เป็นต้น 
 • การจัดให้มี New Voice Channel เพื่อเป็นช่องทางในการรับความคิดเห็นใหม่ ๆ  จากพนักงาน 
เพื่อน�าไปปรับใช้ส�าหรับการท�างานวิถีใหม่และการด�าเนินธุรกิจใหม่ของบริษัทอย่างเหมาะสมต่อไป
 • การเตรียมความพร้อมด้านกระบวนการทางความคดิ (Mindset) เพือ่สร้างความตระหนกัรู้ พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงให้แก่พนักงานและผู้บริหาร ผ่านการจัดโครงการ (Campaign) ต่าง ๆ อาทิ โครงการ 
New Normal 101 ซึ่งเป็นช่องทางการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ผ่านทางออนไลน์ กิจกรรม CEO Live Talk 
ผ่านช่องทางออนไลน์ (Live Streaming) เพื่อสื่อสารเรื่องส�าคัญและสร้างเสริมการมีเป้าหมายเดียวกัน 
หรือ One Team One Goal ของพนักงานและผู้บริหาร 
 •  การร่วมสู้วิกฤตไวรัสโควิด-19 เคียงข้างคนไทย โดย ปตท.สผ. ในฐานะบริษัทไทยที่มีพันธกิจใน
การแสวงหาพลังงานเพื่อสร้างความม่ันคงให้กับประเทศไทยควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับ
สังคม ได้ผสานองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมมาประยุกต์ใช้ในการสร้าง
นวตักรรม เพือ่ช่วยปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ และลดการแพร่กระจายของเชือ้ไวรสั  รวมทัง้สนบัสนนุ
งบประมาณกว่า 30 ล้านบาททั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับโรงพยาบาล สถาบันการศึกษา และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อร่วมต่อสู้และฝ่าฟันกับวิกฤตการณ์ครั้งนี้
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 ทัง้น้ี ไม่เพยีงแต่การปรบัเปลีย่นรูปแบบการด�าเนนิธรุกจิตาม “New Normal” เท่าน้ันทีจ่ะท�าให้
องค์กรด�าเนนิธรุกจิได้อย่างยัง่ยนืทัง้ในสถานการณ์ปัจจบัุนและในอนาคต แต่ ปตท.สผ. ยงัเชือ่มัน่ว่ารากฐาน
ท่ีส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนคือการด�าเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม รวมถึง
ความมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นคงด้านพลังงานด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีผลตอบแทนท่ีแข่งขันได้ 
ผ่านการด�าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตาม 
“กรอบแนวคิดด้ำนกำรพัฒนำยั่งยืน” ซึ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง การมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ 
หรือ “คนเก่ง” (High Performance Organization - HPO) การก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความ
เสี่ยง และการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือ “คนดี” (Governance, Risk Management and 
Compliance - GRC) และการสร้างคณุค่าในระยะยาวให้แก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี หรอื “มคีวำมรบัผดิชอบ” 
(Stakeholder Value Creation - SVC) ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นส่วนส�าคัญที่จะท�าให้บริษัทมุ่งสู่การเป็น    
“Energy Partner of Choice” ตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้

สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสเปรย์พ่น
หน้ากากผ้าป้องกันฝุ่นและไวรัส

พัฒนานวัตกรรมเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย แรงดันลบ
และกล่องท�าหัตถการแรงดันลบ
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 บริษัท ปตท. น�้ามันและการค้าปลีก จ�ากัด (มหาชน)  (PTT Oil and Retail Business Public 
Company Limited) หรือ โออาร์ เป็นบริษัท Flagship ของกลุ่ม ปตท. ที่ด�าเนินการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
เชื้อเพลิงและด�าเนินธุรกิจค้าปลีก ทั้งในและต่างประเทศ  โออาร์ ก�าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “แบรนด์ไทยชั้น
น�ำระดบัโลกทีส่ร้ำงคณุค่ำให้กบัชมุชน ผ่ำนกำรด�ำเนนิธรุกจิน�ำ้มนั ธรุกิจค้ำปลกีและธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง”
 ตามที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อน ซึ่งถือเป็นภาวะวิกฤติด้าน
สขุภาพของคนทัว่โลก อนัส่งผลต่อการด�าเนนิธุรกจิ การด�าเนนิชวีติของผู้คนทัว่โลก ซ่ึงเริม่อบุติัขึน้เมือ่ช่วง
ต้นปี 2563 นี้  โออาร์ ก็เฉกเช่นเดียวกับบริษัทอื่นในโลกนี้ที่ได้รับผลกระทบบ้าง แต่ด้วยมาตรการด้านสุข
อนามัยทีม่ปีระสทิธภิาพของรฐับาลไทยในการบรหิารจดัการไม่ให้ COVID-19 ส่งผลกระทบและลุกลามใน

บริษัท ปตท. น�้ำมันและกำรค้ำปลีก
จ�ำกัด (มหำชน)
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ประเทศได้ส�าเรจ็ ประกอบกบัประชาชนไทยมีการปรบัตวัและมวีนิยัต่อการป้องกนั COVID-19 โดยด�าเนนิ
ตามมาตรการภาครฐัเป็นอย่างด ีอกีทัง้การปรับตวัให้ทันต่อเหตุการณ์อย่างรวดเร็วทีน่�าไปสู่การด�าเนนิธรุกจิ
ของ โออาร์ ในภาวะ New Normal ท�าให้ธุรกิจของ โออาร์ ในภาคส่วนต่าง ๆ  ได้รับผลกระทบน้อย ยกเว้น
การจ�าหน่ายน�้ามันอากาศยาน (เคร่ืองบิน) โดยสิ่งท่ีส�าคัญคือ โออาร์ ได้มีมาตรการช่วยเหลือดูแลลูกค้า     
คู่ค้า และสังคมชุมชนให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน เพื่อบรรเทาผลกระทบและผ่านพ้นภาวะวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

 แนวทำงกำรปรบัเปลีย่นรปูแบบกำรด�ำเนนิธุรกิจตำม New Normal เพือ่ควำมยัง่ยนืของกำร
ด�ำเนินธุรกิจ
 ตามหลักปรัชญาการด�าเนนิธรุกจิของ โออาร์ ทีค่�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุภาคส่วนอย่างสมดลุ 
เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของ โออาร์ รวมพลัง ร่วมสร้าง เพื่อทุกวันที่ดีขึ้น 
หรือ “TOGETHER FOR BETTERMENT” 

ประเทศ
 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนน�้ามันในสถานีบริการ PTT Station ประมาณ 1,900 แห่ง 
ทั่วประเทศ โออาร์ ได้ก�าหนดมาตรการส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน กล่าวคือ การวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากาก
อนามัยหรอืหน้ากากผ้า การให้บริการเจลแอลกอฮอล์ส�าหรบัคนขบัรถรบั-ส่งน�า้มนั ผูใ้ห้บรกิารทีค่ลงัน�า้มนั 
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และที่สถานีบริการน�้ามัน PTT Station โดยด�าเนินมาตรการทั้งการขนส่งในประเทศ และการขนส่งข้าม
ชายแดนไทย ส่งผลให้ไม่มกีารหยดุชะงกัของการจ่ายน�า้มัน และเชือ้เพลงิต่างๆ ประชาชนไทยยงัคงมนี�า้มนั
เชื้อเพลิงใช้อย่างเพียงพอ และสามารถเข้าถึงน�้ามันเชื้อเพลิง  อันเป็นปัจจัยหลักหนึ่งของการด�ารงชีพ

ชุมชน สังคม
 โออาร์ ได้บริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ด�าเนินการแจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่
โรงพยาบาล และสถานพยาบาล รอบสถานประกอบการของ โออาร์ ที่มีอยู่ทั่วประเทศ โออาร์ จึงเป็น    
ส่วนหนึ่งที่บรรเทาการขาดแคลนส�าหรับหน่วยแพทย์และพยาบาล ท�าให้แพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร        
มีความพร้อมและสามารถดูแล รักษา  ป้องกัน COVID-19 ให้แก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง

ลูกค้ำ
 ด้วย โออาร์ ประกอบธุรกิจจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง เช่น สถานีบริการน�้ามัน PTT Station, 
ก๊าซหุงต้ม LPG, ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น เป็นต้น และธุรกิจค้าปลีกประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม เช่น Café 
Amazon, Texas Chicken โดยเฉลี่ยแล้ว มีลูกค้าเข้าใช้บริการในธุรกิจดังกล่าวของ โออาร์ ประมาณ 2.5 
ล้านคนต่อวัน
 ดังนั้น มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงเป็นสิ่งที่ โออาร์ ให้ความส�าคัญ
เป็นล�าดับแรก ในวิกฤตที่อุบัติขึ้นครั้งนี้ ตัวอย่างของมาตรการที่ โออาร์ ด�าเนินการ เช่น
 - ผู้ให้บริการทั้งในสถานีบริการน�้ามัน PTT Station   และร้านค้าภายใต้ Brand ที่ โออาร์ ดูแล 
จะต้องวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือตลอดเวลาการปฏิบัติงาน
 - ปรับห้องบริการหรือพื้นที่ให้บริการ ให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
 - เพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ผู้บริโภคในรูปแบบ“Delivery”มากยิ่งขึ้น
 - ของดการให้บรกิาร Café Amazon ทีล่กูค้าน�าแก้วมาเอง (ชัว่คราว) เพ่ือสร้างความมัน่ใจในการ
ป้องกันการแพร่ระบาด ในช่วงที่ COVID-19 ระบาดมาก
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 - สนับสนุน Cashless และ Cardless ในการรับช�าระค่าสินค้าและบริการ ด้วยการส่งเสริมการ
ใช้ E-Wallet และ QR Code

พนักงำน
 พนักงาน ถือเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าแก่องค์กรในภาวะวิกฤติ COVID-19 ที่ท�าให้เกิด              
New Normal ขึ้นในองค์กรนั้น โออาร์ จึงก�าหนดมาตรการต่างๆ เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น
 - Work from Home เพื่อให้พนักงานไม่ต้องเดินทาง ลดการอยู่ในพื้นที่แออัด โดยที่การด�าเนิน
งานยังมีประสิทธิภาพเช่นเดิม เพราะ โออาร์ มีระบบและอุปกรณ์ Computer ส�าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
และระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 - แจกเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากผ้าให้แก่พนักงาน

 การบริหารจัดการเพ่ือรับมือต่อ COVID-19 ของ โออาร์ สัมฤทธิ์ผลเป็นอย่างดี เพราะ โออาร์    
ปรับรูปแบบการบริหารจัดการวิกฤตินี้ด้วยการจัดตั้ง “ศูนย์บริหำรจัดกำรภำวะวิกฤติและบริหำรควำม
ต่อเน่ืองทำงธรุกิจ กรณโีรคอบุตัใิหม่ COVID-19” หรอื CMC COVID-19 ทีม่กีารร่วมกนัด�าเนนิงานตลอด
ทั้ง Supply Chain ของธุรกิจ โออาร์ ตามสภาวะความรุนแรงของการแพร่ระบาด อีกทั้งการได้รับความ
ร่วมมืออย่างดีจากทั้งลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน จนแนวปฏิบัติหลายอย่างจัดเป็น New Normal จนถึง
ปัจจุบันและต่อเนื่องตลอดไป โดยยังคงหลักการ “สร้างคุณค่าร่วมให้กับชุมชนและสังคม”
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บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน)

 ในปี 2563 ทั่วโลกและประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค
วดิ-19 สถานการณ์ราคาน�า้มนัผันผวน ภาวะเศรษฐกจิชะลอตวั ได้น�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงของสงัคม ธรุกจิ 
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค สูบ่รบิทใหม่หรอื new normal ซึง่ถอืเป็นช่วงเวลาทีท้่าทายอย่างยิง่ของประเทศไทย 
รวมถงึกลุม่ ปตท. ด้วย ดงันัน้ภารกจิ ปตท. ยงัคงต้องรักษาความเข้มแขง็ของธรุกจิหลกัและสร้างธรุกจิใหม่
แทนที่การเติบโตในรูปแบบเดิม โดยมุ่งหวังที่จะให้กลุ่ม ปตท. เป็นองค์กรด้านพลังงานของประเทศ และ
เป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ทุกภาคส่วน ยก
ระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พร้อมพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย 
ตามแนวคิดที่เรียกว่า PTT หรือ Powering Thailand’s Transformation
 กลยทุธ์ท่ีจะท�าให้บรรลแุนวคดิดงักล่าว ด้วยการสร้างความเข้มแขง็จากภายใน ผสานด้วยการเปิด
กว้างทางความคิด รับบริบทจากภายนอก (inside-out & outside-in) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยวางพื้นฐานหลักในการท�างานด้วยกลยุทธ์ PTT      
ร่วมกับแนวคิด PTT เช่นเดียวกันหรือที่เรียกว่า “PTT by PTT” ประกอบด้วย
 P artnership and Platform เน้นการด�าเนินธรุกจิด้วยการสร้างพันธมติรและพัฒนาธรุกจิของ 
ปตท. ให้มีลักษณะเป็นแพลตฟอร์มมากกว่าเป็นแค่ผู้ผลิตสินค้าและจ�าหน่าย โดย ปตท. จะดึงดูดพันธมิตร
ที่มีความเชี่ยวชาญ จากต่างประเทศ ควบคู่กับการสร้างความร่วมมือกับทั้งรัฐวิสาหกิจ เอกชน ผู้ประกอบ
การไทย และ SMEs ในการ ขับเคลื่อนคุณค่าจากมือพันธมิตรสู่มือผู้บริโภค เป็นการร่วมกันสร้าง               
New business model และ New ecosystem
 T echnology for All เทคโนโลยทีีเ่กดิจากการผสมผสานด้วยความรู้ความเชีย่วชาญ นวตักรรม 
และดิจิทัล โดยจะใช้ในทุกมิติของกระบวนการด�าเนินงาน ทั้งการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ และใช้บริหาร
จัดการองค์กร รวมทั้งการขับเคลื่อนสู่ภายนอก เป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม
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 T ransparency and Sustainability สร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นในการด�าเนินธุรกิจ 
เน้นให้พนักงานผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจเรื่องการด�าเนินงานท่ีสอดคล้องกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี              
การประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสม (Governance, Risk และ Compliance หรือ GRC) พร้อมกับ
พัฒนาการด�าเนินธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย
 นอกจากแนวคิดสู่กลยุทธ์ PTT by PTT แล้ว เพื่อเป็นการรองรับวิกฤตและลดผลกระทบต่อการ
ด�าเนินธุรกิจในช่วงเวลานี้ กลุ่ม ปตท. จึงน�าแนวคิด 4R มาประยุกต์ใช้บริหารจัดการ เริ่มตั้งแต่
 Resilience สร้างความยดืหยุน่พร้อมด�าเนนิธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง สร้างความปลอดภยัให้พนกังาน 
ประเมินสุขภาพองค์กร ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็น จัดความส�าคัญของโครงการลงทุน ตั้งแต่ต้นน�้าสู่ปลายน�้า 
และรักษาสภาพคล่อง
 Restart เตรียมความพร้อมใน การน�าธุรกิจ พนักงาน ลูกค้าและคู่ค้า กลับสู่สภาวะปกติให้เร็ว
ที่สุดและรักษาความสามารถทางการแข่งขัน
 Re-imagination ในขณะเดยีวกนัต้องเตรียมออกแบบธรุกจิเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิ
เป็น Next normal ทั้งธุรกิจเดิมและ New S-Curve โดยด�าเนินกลยุทธ์ 3 กลุ่มหลัก (3R) ประกอบด้วย 
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 1. REIMAGINE upstream ธุรกิจข้ันต้น (ธุรกิจส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ) 
โดยจะโฟกัสธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ในการขยายการท�าตลาดแอลเอ็นจีในต่างประเทศ และ
แสวงหาโอกาสการลงทุนแอลเอ็นจีครบวงจร (Value Chain) 
 2. REINFORCE downstream ธุรกิจขั้นปลาย เน้นสร้างความแข็งแกร่ง มีการ Synergy และวาง
กลยทุธ์ร่วมกันเพือ่ไม่ให้เกดิการลงทนุซ�า้ซ้อน เพือ่ให้ธรุกจิการกลัน่และปิโตรเคมสีามารถผ่านพ้นช่วงวฏัจกัร
ขาลงในช่วงนี้
 3. REIGNITE new business ธุรกิจใหม่ โดยลงทุนและพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่และธุรกิจท่ี
เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน โดยธุรกิจใหม่ ทาง ปตท.เตรียมขยายไปสู่ธุรกิจยา อาหารเสริม และการ
ต่อยอดธุรกิจ Commodity ไปสู่ Advanced Material และต่อยอดจากธุรกิจน�้ามันไปสู่ Mobility & 
Lifestyles และ Logistics
 Reform พร้อมปฏริปู จดัโครงสร้างองค์กรและธรุกจิ ให้สอดคล้องกบัทศิทางในอนาคตและพร้อม
รองรับทุกสถานการณ์อันไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้อีกทุกเมื่อ



132

บริษัท รำช กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)

 บริษัท รำช กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) (“RATCH”) มีภารกิจการลงทุนในธุรกิจ 3 ประเภท ได้แก่ 
ธรุกจิผลติไฟฟ้า ธรุกิจระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐาน และธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งด้านไฟฟ้าและพลงังาน โดยก�าหนด   
เป้าหมายการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 70  ร้อยละ 20  และ ร้อยละ 10  ตามล�าดับ        
 ส�าหรบัธรุกจิหลกัด้านการผลติไฟฟ้านัน้ เป็นสาธารณปูโภคพ้ืนฐานทีม่คีวามส�าคญัอย่างยิง่ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมาโดยตลอด   แม้สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 จะส่งผลกระทบให้
เศรษฐกจิชะลอตวั  แต่การใช้ไฟฟ้ายงัคงมอียูอ่ย่างต่อเนือ่ง ทัง้ในภาคครวัเรอืนและอตุสาหกรรม โดยเฉพาะ
ธุรกิจทางการแพทย์ สาธารณสุข และธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง  ขณะเดียวกันโครงการโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ของ 
RATCH มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว จึงท�าให้รายได้มีความแน่นอนและมั่นคง ส่วนโครงการระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่ RATCH ลงทุนแล้ว ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างโครงการและเตรียมด�าเนินงาน ดังนั้น
ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ที่มีต่อแผนธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทในภาพรวมจึงค่อนข้างน้อยและ
เป็นระยะเวลาสั้นๆ
 สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการด�าเนินชีวิตของคนในสังคม พฤติกรรม
ของผู้บริโภค และรวมถึงการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งเรียกว่า วิถีปกติใหม่ หรือ New Normal  ซึ่ง RATCH ได้
วิเคราะห์และทบทวนผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อน�ามาบริหารจัดการ พัฒนา ปรับปรุง เสริมสร้าง
ศักยภาพและขีดความสามารถในการปรับตัว รับมือ และแข่งขันในบริบททางธุรกิจใหม่ และสถานการณ์
โรคอุบัติใหม่ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และมีประเด็นที่ให้ความส�าคัญโดยสรุปดังนี้ 
 1. กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบบริหำรควำมเสี่ยง โดยเพิ่มเติมประเด็นปัจจัยเสี่ยงครอบคลุม
ด้านโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ ที่ต้องน�ามาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงและผลกระทบทั้งในด้านกลยุทธ ์          
การด�าเนนิงาน (รวม Supply Chain) และการเงิน พร้อมท้ังก�าหนดมาตรการป้องกนัและจดัการผลกระทบ 
พร้อมท้ังทบทวนและปรบัปรงุแผนรบัมอืฉกุเฉนิ และแผนการจดัการภาวะวกิฤต ิทีค่รอบคลมุแนวทางและ
วิธีปฏิบัติงาน  การจัดการและควบคุมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และโรคติดเชื้ออุบัติซ�้า ทั้งในส�านักงานและใน
โรงไฟฟ้า อีกทั้งมีการทบทวนแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติ เพื่อให้การส่ือสารเกี่ยวกับมาตรการและ       
การจัดการโรคระบาดของบริษัทไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียด�าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ทันกาล และครบถ้วน
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ตามข้อกฎหมายและข้อก�าหนดต่าง ๆ   รวมถงึการทบทวนแผนความต่อเนือ่งทางธรุกจิ เพือ่ก�าหนดวธีิปฏบิติั
งานไม่ให้เป็นอุปสรรคและเกิดการหยุดชะงักของการด�าเนินงานในภาวะที่องค์กรประสบวิกฤติโรคระบาด
 2. กำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ  เพือ่ยกระดับกระบวนการด�าเนนิธรุกจิและการท�างาน
ที่สอดคล้องกับสังคมดิจิทัลมากยิ่งขึ้น  เป็นการปรับตัวให้เข้ากับบริบทของ New Normal ที่เทคโนโลยี  
เข้ามามีบทบาทส�าคัญมากข้ึนในการท�าธุรกิจและการด�าเนินชีวิตในช่วงวิกฤติโควิด-19 อันเป็นผลมาจาก
มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดการติดเชื้อ  RATCH ได้น�า Platform และ Application ต่าง ๆ 
เข้ามาใช้ในกระบวนการท�างานตามความเหมาะสม ดังนี้ 
 - การประชุมทางไกลผ่าน Application ต่าง ๆ ได้แก่ Microsoft Team, Skype for Business, 
Zoom, Line และ Webex 
 - การใช้ระบบ e-Payment ในการท�าธุรกรรม จ่ายเงิน/ ช�าระเงิน กับคู่ค้า 
 - การท�างานผ่านระบบ Virtual Private Network (VPN) ซึ่งน�ามาใช้รองรับการท�างานภายนอก
ส�านักงาน หรือท�างานจากที่บ้านในช่วงที่บริษัทประกาศใช้มาตรการ Work From Home 
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 - พัฒนาและยกระดับระบบ Power Plants Performance and Information Center (PPPIC) 
ซึ่งใช้แสดงผลข้อมูลที่ส�าคัญของการเดินเครื่องและการบ�ารุงรักษาของโรงไฟฟ้าแบบ Real Time                 
ให้ครอบคลุมโรงไฟฟ้าทั้งหมดของบริษัท 
 - รูปแบบการท�างานและการบริหารโครงการ  มีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท�างานแบบ
ทางไกล ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศมากขึ้น   
 - มีการใช้ Software as a Service (SaaS) ซึ่งเป็นบริการที่มี software ที่จ�าเป็นต่อการท�างาน
โดยเป็นการท�างานบน Cloud ผ่านระบบ Internet ซึ่งสามารถรองรับการท�างานของผู้ปฏิบัติงานได้ทุกที่
ทุกเวลา 
 - พัฒนาและปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยด้าน IT โดยการเพิ่มระบบ Email Security 
โดยใช้ Mail Filtering ของหลายเครอืข่ายเข้ามาช่วยป้องกนัภยัคุกคามและเสริมความมัน่คงปลอดภยัของ
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของบริษัท และสอดคล้องกับข้อก�าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง     
 3. กำรพฒันำขบัเคลือ่นองค์กรให้เปลีย่นผ่ำนไปสู่กำรท�ำงำนแบบ Digital โดยการพัฒนาทักษะ
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรต่อเนื่องจากช่วงมาตรการท�างานที่บ้าน เพื่อให้พนักงาน        
เกิดความคุ้นเคย และมีความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถท�างานได้ในทุกสถานการณ์
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อีกทั้งจะรองรับพนักงานรุ่นใหม่ที่มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีที่จะ
มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ภายในองค์กร โดยปัจจุบันพนักงานของ RATCH  ที่จัดอยู่ใน Generation Y (เกิดปี พ.ศ. 
2523-2540) มีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 47 จากจ�านวนพนักงานทั้งหมด 207 คน 
 4. ประเมินโอกำสกำรลงทุนด้ำนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน  RATCH ได้ทบทวนเป้า
หมาย การลงทุนในก�าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในระยะกลางและระยะยาวให้สอดคล้องกับ
สภาวะการณ์ความต้องการของโลก รวมทั้งทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ                 
ทีม่แีนวโน้มเพิม่สูงขึน้ และได้ปรบัเพิม่เป้าหมายสดัส่วนการลงทนุด้านพลงังานทดแทนจากปัจจบุนัก�าหนด
ไว้ที่ร้อยละ 20 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25 ของก�าลังการผลิตรวม  
 5. วิเครำะห์โอกำสกำรลงทุนธุรกิจระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำนด้ำนสื่อสำรโทรคมนำคม รวม
ทั้งพัฒนาศักยภาพและความสามารถการแข่งขันของธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมที่มีอยู่แล้ว เพื่อรองรับวิถี        
การด�าเนินชีวิตแบบ New Normal ที่เน้นการสื่อสารแบบไร้สาย  การใช้ Internet ในการเชื่อมต่อกับ
ธุรกรรมและการด�าเนินชีวิต (Internet of Things)
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บริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ�ำกัด 
(มหำชน)

 บริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ�ำกัด (มหำชน) (“SPRC”) เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ชัน้น�าของประเทศไทย รวมถงึเป็นโรงกลัน่ทีม่ปีระสทิธภิาพในการกล่ันน�า้มนัสูงสุดในภมูภิาคเอเชยีแปซิฟิก 
ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมคุณภาพสูงหลากหลายประเภท อาทิเช่น ก๊าซปิโตรเลียมเหลว โพ
รพิลีนเกรด โพลิเมอร์ แนฟทาเกรดปิโตรเคมี น�้ามันแก๊สโซฮอล์เกรดพิเศษ และเกรดธรรมดา น�้ามัน
อากาศยาน น�้ามันดีเซล น�้ามันเตา และยางมะตอย เป็นต้น

กำรรับมือโควิด-19
 ในปี 2563 นี้ นับเป็นปีที่ท้าทายของทุกภาคส่วน อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ
ไวรัส    โคโรน่า (COVID – 19) ส่งผลให้ทุกองค์กรต้องมีปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถรับมือ
กบัภาวะวกิฤตเช่นนีไ้ด้  ส�าหรบั SPRC  เรายดึมัน่และให้ความส�าคญัสงูสดุกับความปลอดภัย การมสีขุภาพ
และสุขอนามัยรวมถึงความเป็นอยู่ท่ีดีของพนักงานทุกคนและครอบคลุมไปถึงสมาชิกในครอบครัวของ
พนักงาน ด้วยวฒันธรรมความเป็น “ครอบครัวเดยีวกนั – One Family” บริษัทฯ ได้ตัดสินใจเปล่ียนแปลง
การท�างานหลายอย่างในระยะเวลาอันรวดเร็ว มีการน�าแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (BCP) มาใช้ จัดตั้ง
คณะท�างานตอบโต้ภาวะวิกฤต (CMT) เพื่อก�ากับดูแลและวางแผนรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น มีการสื่อสาร
นโยบายและระเบียบข้อบังคับให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง ให้พนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยการผลิต
ท�างานจากที่บ้าน (Work from Home - WFH)  เพื่อลดการระบาดและลดความเสี่ยงในการการติดเชื้อ
ระหว่างการเดินทางมาท�างาน ส�าหรับพนักงานท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยการผลิตมีความจ�าเป็นที่จะต้องมา
ปฏบิตังิานในหน่วยการผลติจะต้องสวมใส่อปุกรณ์ป้องกนัภัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครดั เช่น หน้ากากอนามยั 
ตรวจวัดไข้ทุกวัน ล้างมือด้วยแอลกฮอล์ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Physical Distancing) ท�าแบบ      
คัดกรองความเสี่ยงโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง บันทึกข้อมูลการเดินทางประจ�าวัน นอกจากนี้ SPRC ยังมี
การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการระบาด โดยจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีพบผู้ติดเชื้อใน
องค์กร รวมถงึปฏบิตัติามแผนการตดิตามผูส้มัผสัใกล้ชดิ  ทัง้นีเ้พ่ือให้การด�าเนนิธรุกจิเป็นไปอย่างต่อเนือ่ง 

PMS Re�ex blue C

PMS 485 C

29.03.13
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ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียทุกคน อาทิเช่น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน ผู้ถือหุ้น และที่
ส�าคัญไปกว่านัน้คือลดผลกระทบต่อเศรษฐกจิของประเทศ และผลจากการทีท่กุคนในครอบครวั SPRC ร่วม
มือร่วมใจปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ก�าหนดไว้ ท�าให้ไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าในองค์กร

เสียงสะท้อน 
 การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) น�ามาซึ่งความท้าทายและรูปแบบพฤติกรรมแบบ
ใหม่ (New Normal) ท�าให้เกดิการปรบัเปลีย่นการใช้ชวีติจากรปูแบบเดมิทัง้ในชวีติส่วนตวัและการท�างาน 
รวมถึงมาตรการการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Physical Distancing) ท�าให้ไม่สามารถกลับมาด�าเนิน
ธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงน�ามาซึ่งนโยบายการท�างานจากที่บ้าน (WFH) ซึ่งเป็นความแปลกใหม่
ของหัวหน้า ลูกน้อง และผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ต้องปรับตัว เพ่ือให้การท�างานจากท่ีบ้านเป็นไปด้วยความ
สะดวก SPRC ได้มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศและน�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาปรับใช้ พร้อมให้ความรู้  
ใหม่ ๆ แก่พนักงาน ซึ่งนับเป็นเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้ทุกคนมีความพร้อมในการท�างานจากที่
บ้าน นอกจากนี้ยังอนุญาตให้พนักงานน�าอุปกรณ์ต่าง ๆ กลับไปใช้ท่ีบ้านตามความจ�าเป็นของแต่ละคน 
เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบาดเจ็บจากการท�างาน
 SPRC ให้ความห่วงใยและค�านึงถึงความส�าคัญของทุกคน โดยมีความเชื่อว่า “ควำมห่วงใย ใส่ใจ
เอื้ออำทร เป็นรำกฐำนส�ำคัญของควำมส�ำเร็จในทุก ๆ  เรื่อง” ดังนั้น SPRC จึงได้ปรับรูปแบบการสื่อสาร
จากการพูดคุยซึ่งหน้าเป็นการสื่อสารผ่านทางระบบ Call Meeting, Virtual Town Hall ท้ังแบบเป็น

ผลกำรส�ำรวจควำมคิดเห็นของพนักงำน ในช่วงโควิด-19

ฉันภูมิใจที่ได้ท�างาน
และเป็นส่วนหนึ่ง

ของครอบครัว SPRC

SPRC ให้ความใส่ใจเรื่อง
สุขภาพและความเป็นอยู่
ของพนักงานเป็นอย่างดี

ฉันยินดีที่จะท�างานที่นอกเหนือและ
มากกว่างานที่ฉันรับผิดชอบเพื่อช่วย

ให้ SPRC ประสบความส�าเร็จ

97% 95% 92%
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ทางการและไม่เป็นทางการ จดัให้มกีารสือ่สารจากบนลงล่าง (Top-Down) อย่างต่อเนือ่ง เพ่ือให้ทกุคนรับ
ทราบถงึนโยบาย สร้างความเข้าใจทีต่รงกนั รวมถงึแนวทางในการปฏิบติัตัวให้มีความปลอดภยัในระหว่าง
ที่ปฏิบัติงานจากที่บ้าน ในขณะเดียวกันจัดให้มีการสื่อสารแบบล่างขึ้นบน (Bottom-Up) เพื่อเปิดโอกาส
ให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงเป็นการส�ารวจความรู้สึกของทุกคน ข้อมูลจากการ
รบัฟัง “เสียงสะท้อนของคนในครอบครวัจงึเปรยีบเสมือนของขวญัทีมี่ค่ำ” และยงัค้นพบได้อกีว่าเป็นการ
สร้างการมีส่วนร่วม ความผูกพัน และความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ช่วยให้บริษัทฯ รับทราบถึง
ปัญหาข้อกังวลที่พนักงานก�าลังประสบอยู่ น�ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและท�าให้บริษัทฯ สามารถตอบสนอง
ต่อข้อกงัวลของสมาชกิในครอบครวัได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว นอกจากนีย้งัน�ามาใช้เป็นแนวทางในการ
ปรบัปรงุพฒันาการวางแผนกลยทุธ์และจดัท�านโยบายทีย่ดืหยุน่ เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบนั
และอนาคต

ก้ำวต่อไป
 จากเสียงสะท้อนของทุกคนในครอบครัว ท�าให้ SPRC ต้องมีการทบทวนแผนการด�าเนินธุรกิจทั้ง
ในระยะสัน้และระยะยาว โดยการก�าหนดเป้าหมายและสร้างแนวทางการท�างานร่วมกัน การจดัล�าดบัความ
ส�าคัญ (Prioritization) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน (People 
Development) การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรวดเร็ว (Resource 
Management) การปรับปรุงกระบวนการท�างาน (Process Optimization) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   
มีการน�า Agile Concept เข้ามาใช้ในบางโครงการ เพื่อให้ทีมงานมีความคล่องตัวในการท�างาน สามารถ
ตดัสนิใจได้รวดเรว็ โดยมตีวัชีว้ดัทีช่ดัเจนและมปีระสทิธภิาพ การสร้างจิตส�านกึร่วมกนัในการใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า (Cost Efficiency) น�ามาซึ่งความส�าเร็จที่ท�าให้ SPRC สามารถเพิ่มกระแสเงินสดได้ถึง 
66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของทุกคน

 สิ่งเหล่านี้ท�าให้ SPRC สามารถด�าเนินกิจกรรมใน “สิ่งที่ส�ำคัญและต้องท�ำในทันที” ที่อาจท�าได้
ยากในช่วงเวลาปกติ แต่มีความจ�าเป็นที่ต้องท�าในขณะนี้ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุภาคส่วนได้อย่างเหมาะสมและทนัต่อเหตุการณ์ โดยมเีป้าประสงค์เพ่ือให้ธรุกจิสามารถ
ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง สร้างสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน และที่
ส�าคัญมากที่สุดคือ ท�าให้สมาชิกในครอบครัว SPRC ทุกคนสามารถปรับตัวและกลับมาใช้ชีวิตแบบ           
New Normal ได้อย่างมีความสุข เพื่อช่วยกันพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลเอาใจใส่สังคมและ                
สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของส่วนรวม
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บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหำชน)

           สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจเป็นวงกว้าง เพื่อป้องกัน
และรับมือกับภาวะวิกฤตครั้งนี้ ไทยออยล์ได้ก�าหนดมาตรการต่างๆ รองรับ New Normal เพื่อให้มั่นใจ
ว่าจะสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว  เพื่อความยั่งยืนของการด�าเนินธุรกิจ ดังนี้ 

มำตรกำรที่ 1 Human Life as Priority: 
 ไทยออยล์ได้ก�าหนดมาตรการโดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
 Proactive: การสร้างความตระหนักและปลกูจติส�านกึในการเฝ้าระวงัและป้องกนัการแพร่ระบาด 
เช่น การรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ การคัดกรองผู้มาติดต่อ และการห้ามเดินทางไปยังประเทศ          
กลุ่มเสี่ยง เป็นต้น 
 Preventive: ก�าหนดมาตรการควบคุมสูงสุดส�าหรับพนักงานในพ้ืนท่ีปฏิบัติการ รวมไปถึงการ
อนญุาตให้พนักงาน Work from Home และหากมกีารพบผูต้ดิเชือ้หรอืผูต้้องสงสยัจะมกีารด�าเนนิมาตรการ

คัดแยกและ Self-Quarantine 
ทันที  
  Response: ในกรณทีีพ่บ
การติดเช้ือในพ้ืนท่ีปฏิบัติการจะมี
การเตรียมพนักงานส�ารองเพื่อเข้า
ปฏิบัติงานแทน และในกรณีที่
สถานการณ์รุนแรงขึ้น ไทยออยล์มี
แ ผนที่ จ ะ จั ดห าที่ พั ก ส� า ห รั บ
พนักงานปฏิบตัิงานเปน็การเฉพาะ 

เพือ่ลดความเสีย่งจากการสมัผสัเชือ้ และบรษิทัฯ ได้สือ่สารมาตรการข้างต้นให้ผู้มส่ีวนได้เสียรับทราบเพ่ือ
สร้างความมั่นใจ
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มำตรกำรที ่2 Ensure Business As Usual: 
 บริษัทฯ ได้จัดตั้ง ศูนย์ i-Covid    
Center เพือ่เป็นศนูย์กลางในการประสานงาน
และเป็นช่องทางในการสื่อสารข่าวสารและ
ข้อมูลให้กับพนักงานและผู้ปฏิบัติงานภายใน
พื้นที่ นอกจากนี้มีการก�าหนด Mission Criti-
cal Activities (MCA) หรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ที่จ�าเป็นต้องมีการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
เช่น งานเดินเครื่องโรงกลั่น งานการเงิน งาน
ซ่อมบ�ารุง เป็นต้น โดยจะจัดให้มีการแบ่งแยก
เพ่ือไม่ให้เกิดการติดเชื้อ และวางแผนก�าลัง
ส�ารองไว้ 
มำตรกำรท่ี 3 Business Continuity Man-
agement (BCM): 
 ไทยออยล์ได้เตรียมแผน Business 
Continuity Plan (BCP) และจัดท�าการซ้อม 
BCP Exercise เพือ่เตรียมรบัมือต่อสถานการณ์ 
COVID-19 ทีอ่าจจะส่งผลกระทบต่อธรุกจิ ทัง้
ในระยะสั้นและระยะยาว และได้ก�าหนดให้มีการรายงาน Crisis Management ของทุกสายงานให้แก่      
ผู้บริหารระดับระดับสูงของบริษัทฯ ทุกสัปดาห์ รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ             
เพื่อติดตามสถานการณ์และประสิทธิผลของมาตรการด�าเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าไทยออยล์ สามารถ           
ตอบสนองและรับมือต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
 ด้วยมาตรการเหล่านีท้�าให้ไทยออยล์มัน่ใจว่าจะสามารถด�าเนนิการผลติและส่งมอบผลติภณัฑ์ต่อ
ลกูค้าได้อย่างต่อเน่ืองภายใต้แนวทาง Operation Excellence และ Commercial Excellence นอกจาก
นี ้ไทยออยล์ได้มีการปรบัแผนงานทางธรุกจิตามทศิทางของ New Normal เพือ่รองรบักับสถานการณ์และ
วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอีกด้วย 
 ไทยออยล์ยงัคงยดึมัน่ในหลกัการและแนวทางทีจ่ะเคยีงข้างชมุชนและสังคมได้อย่างเข้มแขง็ โดย
มีมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์  COVID-19 ต่อชุมชนและสังคม ด้วยการมอบถุงยังชีพให้
กับชุมชนที่เดือดร้อน รวมไปถึงการเพิ่มความปลอดภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์ขณะให้การรักษาแก่โรง
พยาบาลในพืน้ที ่และสนบัสนนุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กบัโรงพยาบาลและผลติภณ์ัป้องกนัเชือ้ COVID-19 
เพ่ือใช้ในการป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและ
ชุมชนในวงกว้าง 



อื่นๆ (Others)
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บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ 
เอนจิเนียริง จ�ำกัด

 แนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนินธุรกิจตาม New Normal เพื่อความยั่งยืนของการ
ด�าเนินธุรกิจ
 1. ท�าความสะอาดสถานทีท่�างาน โต๊ะท�างาน เก้าอี ้และจดุสมัผสัร่วมต่าง ๆ  ด้วยแอลกอฮอล์ 70% 
หรือน�้ายาฆ่าเชื้อ วันละ 4 ครั้ง
 2. ท�าความสะอาดยานพาหนะส่วนกลาง จุดสัมผัสร่วมต่าง ๆ ทั้งภายใน ด้วยแอลกอฮอล์ 70% 
หรือน�้ายาฆ่าเชื้อ วันละ 2 ครั้ง และภายนอก ด้วยการล้างรถยนต์สม�่าเสมอ
 3. ท�าความสะอาดอาคารสถานท่ี ห้องท�างานต่าง ๆ ฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ส�านักงาน ด้วยวิธีการ            

อบโอโซน อาทิตย์ละ 1 ครั้ง
 4. จัดท�ารายงานบนัทึกกจิกรรมและอณุหภมูร่ิางกาย
ประจ�าวัน ช่วงเช้า–เย็น
 5. จัดท�ารายงานความเสี่ยงหากพนักงานเข้าไปยัง
พืน้ทีเ่สีย่ง พืน้ทีเ่ฝ้าระวงั ตามทีท่างรฐั หรอืทางบรษิทัฯ
ประกาศให้พื้นที่นั้น ๆ เป็นพื้นที่เสี่ยง หรือเฝ้าระวัง
 6. จัดพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างมี Social Distancing 
หมายความรวมถึง พื้นที่โรงอาหาร ซึ่งนอกจากกจะจัด
พืน้ทีแ่บบ Social Distancing แล้ว ยงัเพ่ิมฉากกัน้ แบ่ง
พื้นที่โต๊ะรับประทานอาหารให้เป็นสัดส่วนยิ่งขึ้น
 7. ติดตั้งจุดกดเจลแอลกอฮอล์ 70% เพื่อท�าความ
สะอาดมือ ทุกประตูทางเข้า–ออก ทุกอาคาร ทั่วทั้ง
บริษัทฯ
 8. ลดความแออัดในพื้นที่ส�านักงานโดยแบ่งกลุ่มให้
พนักงาน Work from Home รวมทั้ง สนับสนุน Hard-
ware และ Applications ต่าง ๆ  เพ่ือให้สามารถ Work 
from Anywhere
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กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

กำรนิ คมอุ ตสำหกรรมแห ่ ง
ประเทศไทย (กนอ.) มีแนวทาง
การปรบัเปลีย่นรปูแบบการด�าเนนิ
ธุรกิจตาม New Normal เพื่อ
ความยั่งยืนของการด�าเนินธุรกิจ 
ภายใต ้ โครงการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ ต้ังแต ่          
ปี 2542 โดยร่วมมือกับส�านักงาน
ความร ่วมมือทางวิชาการของ
เยอรมัน (GTZ) ต่อมาได้จัดท�า
เกณฑ์ตัวชี้วัด 5 มิติ 22 ด้าน        
เมือ่ปี พ.ศ. 2553 และจดัท�าเกณฑ์

การประเมินนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เมื่อปี พ.ศ. 2555 ตามล�าดับ  โดย กนอ. มีแนวทางการยกระดับ
นิคมฯ ให้เป็นนิคมฯ/เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ดังนี้
 • นิคมฯ จัดตั้งใหม่ (New Industrial Estate) ด�าเนินการจัดท�าผังแม่บท ออกแบบนิคมฯ และ
ระบบสาธารณปูโภคเป็นไปตามมาตรฐานระบบสาธารณปูโภค ส่ิงอ�านวยความสะดวกและบริการ ส�าหรับ
นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามข้อบังคับคณะกรรมการ กนอ. พ.ศ. 2557  
 • นิคมฯ จัดต้ังแล้ว (Existing Industrial Estate) ด�าเนินการก�าหนดนโยบาย Eco จัดตั้ง             
Eco Team/ Eco Forum พร้อมทั้งด�าเนินการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตาม
มาตรฐาน ISO 14001 รวมทั้งจัดท�าแผนแม่บท และปฏิบัติตามแผนฯ ตลอดจนยื่นขอรับการรับรอง และ
เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อให้ได้รับการรับรองนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ/เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
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 ในปีงบประมาณ 2560 เพื่อ
รองรับนโยบาย Thailand 4.0 และ In-
dustry 4.0 กนอ. ได้ให้ความส�าคญัในการ
ยกระดับการด� า เนิ น งานของนิ คม
อุตสาหกรรมด ้ วย เทค โน โลยี และ
นวัตกรรม โดยได้เริ่มศึกษาโครงการ
เตรียมความพร้อมของ กนอ. และได้
ศึกษาและพัฒนาเกณฑ์ตัวชี้วัดการเป็น
นิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 4.0 และยกระดับนิคมฯ และ
โรงงานเข ้าสู ่การเป ็นการเป ็นนิคม
อตุสาหกรรมเชงินเิวศ 4.0 (Smart Eco Industrial Estate) และโรงงานอตุสาหกรรม 4.0 โดยน�าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการหรือกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและใช้
นวัตกรรมในการพัฒนาตลอดห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ในปีงบประมาณ 2563 มีนิคมอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรองในระดับ Eco - Champion จ�านวน 
34 แห่ง โดยยกระดับเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-Excellence จ�านวน 13 แห่ง และระดับ 
Eco World Class จ�านวน 3 แห่ง และมีนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 แล้ว จ�านวน 
8 แห่ง และโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 จ�านวน 12 แห่ง
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