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Editor Talks

สวััสดีีปีีใหม่่ พ.ศ. ๒๕๖๔ แด่่องค์์กรสมาชิิก TBCSD
ขอกล่่าวต้้อนรัับสมาชิิกใหม่่ขององค์์กรธุุรกิิจเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
(TBCSD) จำำ�นวน ๒ องค์์กร ได้้แก่่ ๑) บริิษััท ดอยคำำ�ผลิิตภััณฑ์์อาหาร จำำ�กััด
เป็็นหนึ่่ง� ในโครงการตามพระราชดำำ�ริิ ในล้้นเกล้้าฯ รััชกาลที่่� ๙ บริิษัทั ในพระปรมาภิิไธย
ของในหลวงรััชกาลที่่� ๑๐ บริิษััทที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อสัังคม ตามศาสตร์์พระราชา
พััฒนาสร้้างสรรค์์ผลิิตภััณฑ์์คุุณภาพจากชุุมชนและผลผลิิตของเกษตรกรไทย
ส่่งเสริิม รัับซื้้�อ พััฒนา และแปรรููปผลผลิิต พร้้อมสนัับสนุุนและส่่งเสริิมเกษตร
ปลอดภััย พลัังงานทดแทน เพื่่�อความยั่่�งยืืนของสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธุุรกิิจ
ดัังปรััชญาที่่�กล่่าวว่่า “ดอยคำำ�เป็็นธรรมกัับทุุกฝ่่าย” จวบจนปััจจุุบััน ดอยคำำ�
ยัังคงดำำ�เนิินกิิจการในรููปแบบธุุรกิิจเพื่่�อสัังคมที่่� สืืบสาน รัักษา และต่่อยอด
เพื่่�อความกิินดีี อยู่่�ดีี ของประชาชนชาวไทย และ ๒) กลุ่่�มบริิษััท แซง-โกแบ็็ง
ประเทศไทย โดยแซง-โกแบ็็ง เป็็นผู้้�บุุกเบิิกพััฒนานวััตกรรมวััสดุุและโซลููชั่่�น
การก่่อสร้้างจากประสบการณ์์และความสามารถในการสร้้างสรรค์์สิ่่�งใหม่่ ๆ
อย่่างต่่อเนื่่อ� งของแซง-โกแบ็็ง ผู้้�นำำ�ระดัับโลกในตลาดสำำ�หรัับที่่�พักั อาศััยและอาคาร
เชิิงพาณิิชย์์ โดยได้้คิิดค้้นนวััตกรรม ออกแบบ ผลิิต และจััดจำำ�หน่่ายวััสดุุก่่อสร้้าง
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููงเพื่่�อตอบรัับการเจริิญเติิบโตของตลาดการก่่อสร้้างที่่�ยั่่�งยืืน
ประสิิทธิิภาพการลดการใช้้พลัังงาน และการดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
วารสาร Green Society ฉบัับนี้้� จะเป็็นสื่่�อกลางนำำ�เสนอเนื้้�อหาสาระและ
องค์์ความรู้้�ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อสมาชิิก TBCSD เกี่่�ยวกัับประเด็็นสำำ�คััญ ได้้แก่่
ความท้้าทายของธุุรกิิจหลัังการระบาดของ COVID-19 บทความด้้านการพััฒนา
อย่่างยั่่ง� ยืืนขององค์์กรสมาชิิก ๓ องค์์กร ได้้แก่่ บริิษัทั เชฟรอนประเทศไทยสำำ�รวจ
และผลิิต จำำ�กััด บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน) และ
บริิษััท ปููนซิิเมนต์์ไทย จำำ�กััด (มหาชน) รวมถึึงแนวคิิดในการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจ
และดููแลสัังคมของบริิษัทั จีีซีี เมนเทนแนนซ์์ แอนด์์ เอนจิิเนีียริงิ จำำ�กัดั และกิิจกรรม
ของ TBCSD รวมถึึงข่่าวสารของสมาชิิก TBCSD (เดืือนกัันยายน – ธัันวาคม ๒๕๖๓)
เป็็นต้้น

และขอขอบคุุณสมาชิิกTBCSD ที่่�ร่่วมผนึึกกำำ�ลัังเดิินหน้้าโครงการและกิิจกรรม
ต่่าง ๆ ของ TBCSD อย่่างเข้้มแข็็งตลอดระยะเวลาที่่�ผ่่านมา และขอถืือโอกาสนี้้�
เชิิญชวนองค์์กรธุุรกิิจไทยที่่�สนใจเข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิก TBCSD เพื่่�อช่่วยกัันผลัักดัันให้้
การพััฒนาเศรษฐกิิจควบคู่่�ไปกัับการดููแลสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมของประเทศไทย
สู่่�การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนต่่อไป
สุุดท้้ายนี้้� ขอขอบคุุณองค์์กรสมาชิิก TBCSD ที่่�ได้้เข้้าร่่วมเป็็นเกีียรติิในงาน
สััมมนาประจำำ�ปีี ๒๕๖๓ จััดขึ้้น� ในวัันอัังคารที่่� ๘ ธัันวาคม ๒๕๖๓ ที่่ผ่� า่ นมา ณ โรงแรม
เซ็็นทารา แกรนด์์ เซ็็นทรััล พลาซ่่า ลาดพร้้าว และหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าจะได้้รัับ
ความร่่วมมืือจากองค์์กรสมาชิิกฯ เป็็นอย่่างดีีในปีีต่่อ ๆ ไป
ดร.วิิจารย์์ สิิมาฉายา
เลขาธิิการองค์์กรธุุรกิิจเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย

Happy New Year 2021 to all existing and potential TBCSD members.
I would like to welcome TBCSD’s new members which are
1) Doi Kham Food Products Co., Ltd. : Doi Kham was founded under His
Majesty, King Bhumibol Adulyadej’s vision to eliminate poverty and
enhance the quality of life of people living in the mountains in the North
and Northeastern of Thailand. The Royal Factories were built in
agricultural areas to buy produce from local farmers and develop and
process agricultural produce into high quality and healthy products at
fair prices. It is until today that Doi Kham continues to operate as a
Social Business that aims to continue to develop for the well-being for
Thais. And 2) Saint-Gobain Thailand : Saint-Gobain designs, manufactures
and distributes materials and solutions which are key ingredients in
the wellbeing of each of us and the future of all. They can be found

everywhere in our living places and our daily life: in buildings,
transportation, infrastructure and in many industrial applications. They
provide comfort, performance and safety while addressing the challenges
of sustainable construction, resource efficiency and climate change.
This issue of Green Society journal will be the medium for
presenting useful content and knowledge to TBCSD members on
important issues such as Building resilience through applying risk
management to environmental, social and governance (ESG) -related
risks and post-pandemic challenges, Business for Sustainable Development
of three TBSCD member organizations which are Chevron Thailand
Exploration and Production, Ltd., PTT Exploration and Production Public
Company Limited and The Siam Cement Public Company Limited,
The concept of driving business and caring for the society of
GC Maintenance and Engineering Company Limited and activities of
TBCSD including TBCSD member news (September – December 2020),
etc.
We would like to thank our members for the great cooperation and
tremendous supports on the TBCSD’s project implementation and
activities, and would like to take this opportunity to invite Thai business
organizations to join TBCSD as a member to help drive sustainable
economic development, take care of the society and conserve the
environment.
Lastly, I would like to thank TBCSD member organizations for
participating in the Gala Dinner 2020 held on Tuesday, December 8, 2020
at the Centara Grand Hotel Central Plaza Ladprao and we look forward
to your cooperation as well as in the years to come.
Dr. Wijarn Simachaya
Secretary General, Thailand Business Council for
Sustainable Development (TBCSD)
President of Thailand Environment Institute

WBCSD Update
เรียบเรียงโดย นางสาวสุพรรณิภา หวังงาม

การจััดการความเสี่่�ยงในมิิติสิ่่
ิ �งแวดล้้อม สัังคม
และธรรมาภิิบาล (ESG) - และความท้้าทายของธุุรกิิจ
หลัังการระบาดของ

เมื่่�อวัันที่่� ๑๖ พฤศจิิกายน ๒๕๖๓ ที่่�ผ่่านมา องค์์กรธุุรกิิจเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน หรืือ TBCSD
ร่่วมกัับ สภาธุุรกิิจโลกเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน หรืือ World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD) จััดสััมมนาเรื่่�อง “Building resilience through applying risk
management to environmental, social and governance (ESG)-related risks and
post-pandemic challenges: การจััดการความเสี่่�ยงในมิิติิสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล (ESG)
– และความท้้าทายของธุุรกิิจ หลัังการระบาดของ COVID-19” ผ่่านระบบออนไลน์์ โดยมีีวััตถุุประสงค์์
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เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับเครื่่�องมืือในการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงขององค์์กร ทั้้�งด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
สัังคม และธรรมาภิิบาล (ESG) เพื่่�อให้้องค์์กรสามารถกำำ�หนดกลยุุทธ์์และแผนการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ได้้ เ หมาะสม เตรีี ยมรัั บ มืือกัั บ สถานการณ์์ ก ารเปลี่่� ย นแปลงแบบก้้ า วกระโดด หรืือ disruption
ลดความเสี่่ย� งที่่�อาจเกิิดขึ้้น� และสร้้างโอกาสใหม่่ ๆ ทางธุุรกิิจ รวมทั้้�งเพื่่อ� เป็็นประโยชน์์ในการจััดทำำ�รายงาน
ความยั่่�งยืืนที่่�มีกี ารเปิิดเผยข้้อมููลด้า้ น ESG ซึ่่ง� งานสััมมนาครั้้�งนี้้�ดำำ�เนิินการโดย ผู้้�เชี่่ยวช
� าญจากโปรแกรม
Redefining Value ของ WBCSD ได้้มีกี ารนำำ�เสนอคู่่�มืือการบููรณาการประเด็็นด้้าน ESG กัับการจััดการ
ความเสี่่�ยงขององค์์กร หรืือ ERM (Enterprise Risk Management) ตามกรอบการบริิหารความเสี่่�ยง
COSO-ERM 2017 ที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นโดยร่่วมมืือระหว่่าง WBCSD และ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่่�งเป็็นองค์์กรที่่�เกิิดจากการรวมตััวของ
หน่่วยงานสำำ�คัญ
ั ด้้านการบััญชีีและการตรวจสอบของประเทศสหรััฐอเมริิกา คู่่�มืือฉบัับนี้้�จะช่่วยให้้องค์์กร
เตรีียมความพร้้อมในการป้้องกัันและปรัับตััวรัับความเสี่่�ยงต่่าง ๆ รวมถึึงแสวงหาโอกาสในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจในช่่วงที่่�เกิิดความเสี่่ย� ง หรืือ disruption อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึงความเสี่่ย� งจากการแพร่่ระบาด
ของ COVID-19 ในปััจจุุบััน และความเสี่่�ยงจากความหลากหลาย ความไม่่เท่่าเทีียมกัันทางสัังคม และ
จากเหตุุการณ์์สภาพอากาศที่่�รุุนแรง เป็็นต้้น

ความสำำ�คััญของ ESG กัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ:

แรงผลัักดัันที่่�ธุรุ กิิจจำำ�เป็็นต้้องทำำ�การประเมิินความเสี่่ย� งด้้าน ESG ขององค์์กรซึ่่ง� มีีหลายปััจจััย
ได้้แก่่ ๑) การเปลี่่�ยนแปลงของ Mega Trends และ disruption ต่่าง ๆ ที่่�ส่่งผลกระทบทางลบ
ต่่อภููมิิทัศั น์์ของโลกและเส้้นทางการเติิบโตของธุุรกิิจในอนาคต ๒) นัักลงทุุน (Investors) ที่่�ต้อ้ งการ
ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานด้้าน ESG ขององค์์กร ๓) พนัักงานหรืือลููกจ้้าง
(Employees) ที่่�ต้้องการทำำ�งานในองค์์กรที่่�ดำำ�เนิินงานโดยคำำ�นึึงถึึง ESG ๔) ลููกค้้า (Customers)
ที่่�ต้้องการบริิการและผลิิตภััณฑ์์ที่่�ยั่่�งยืืนมากขึ้้�น ๕) หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล (Regulator) ที่่�กำำ�หนด
กฎระเบีียบหรืือกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ ESG เพิ่่�มขึ้้�น และ ๖) องค์์กรเอกชนเพื่่�อสาธารณประโยชน์์
(NGOs) และชุุมชนต่่าง ๆ (Communities) ที่่�เพิ่่�มแรงกดดัันให้้เกิิดความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินกิิจการ
ขององค์์กรมากขึ้้�น
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มุุมมองการดำำ�เนิินงานด้้าน ESG ในประเทศไทย (Thai ESG Landscape):

งานวิิจััยของ WBCSD เปิิดเผยว่่าในช่่วงวิิกฤต COVID-19 ที่่�ผ่่านมา ภาคธุุรกิิจในประเทศไทย
พยายามอย่่างมากในการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการดำำ�เนิินงานขององค์์กรให้้สอดคล้้องกัับความยั่่�งยืืน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล หรืือ ESG ที่่�มีีความชััดเจนมากยิ่่�งขึ้้�น และยัังส่่งผลเชิิงบวก
ต่่อภาพลัักษณ์์ขององค์์กรได้้ดีีขึ้้�นตามไปด้้วย ในส่่วนของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (SET)
ได้้มีีการยกระดัับแนวทางการเปิิดเผยข้้อมููลความยั่่�งยืืนขององค์์กร ร่่วมกัับ Vigeo Eiris องค์์กร
พัันธมิิตรผู้้�ประเมิิน ESG ระดัับสากล ในการเผยแพร่่ข้อ้ มููล “ข้้อมููลการประเมิินด้้านความยั่่�งยืืนของ
บริิษัทั จดทะเบีียนไทย” หรืือ “ESG Information” เพื่่อ� เป็็นการเปรีียบเทีียบมุุมมองด้้านความยั่่�งยืืน
ในบริิบทของตลาดทุุนไทยผ่่านมุุมมองขององค์์กรระดัับสากล ซึ่่�ง ESG Information เป็็นข้้อมููล
ที่่�ประกอบการตััดสิินใจในการลงทุุนให้้กัับผู้้�ลงทุุนในไทย สะท้้อนให้้เห็็นศัักยภาพในการเติิบโต
ทางธุุรกิิจและมููลค่า่ กิิจการในระยะยาว โดยในปีี 2020 ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ได้้ประกาศ
รายชื่่�อบริิษััทจดทะเบีียนไทยที่่�มีีผลงานดีีเด่่นและให้้ความสำำ�คััญในการพััฒนาธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
โดยคำำ�นึึงถึึงสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล (ESG) ในบริิบทของประเทศไทย ซึ่่�งบริิษััทที่่�ได้้รัับ
การประเมิินความยั่่�งยืืนและผ่่านการคััดเลืือกเข้้าไปอยู่่�ในรายชื่่�อ “หุ้้�นยั่่�งยืืน” หรืือ Thailand
Sustaiability Invesment (THIS) มีีจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น ๑๒๔ บริิษััท เพิ่่�มขึ้้�นมาจาก ๕๑ บริิษััทนัับตั้้�งแต่่
ที่่� มีี ก ารประกาศรายชื่่� อ ครั้้� ง แรกในปีี 2015 จำำ� นวนรายชื่่� อ บริิ ษัั ท ที่่� เ พิ่่� มขึ้้� น แสดงให้้ เ ห็็ น ถึึง
ความก้้าวหน้้าที่่�โดดเด่่นของบริิษััทจดทะเบีียนไทย ที่่�ให้้ความสำำ�คััญต่่อการนำำ�แนวทางบริิหาร
ความเสี่่�ยงด้้าน ESG มาปรัับใช้้ในกระบวนการทางธุุรกิิจเพื่่�อมุ่่�งสู่่�การเป็็นองค์์กรที่่�ยั่่�งยืืน

ภาพรวมการดำำ�เนิินงานด้้านการบริิหารความเสี่่�ยงของ WBCSD และ COSO:

WBCSD ร่่วมมืือกัับ COSO จััดทำำ�ร่า่ งการบููรณาการประเด็็นด้้าน ESG กัับการจััดการความเสี่่ย� งของ
องค์์กร (ERM) ตามกรอบการบริิหารความเสี่่�ยง COSO-ERM เพื่่�อเป็็นแนวทางให้้กัับองค์์กรต่่าง ๆ
เกิิดความเข้้าใจและหัันมาให้้ความสำำ�คััญกัับประเด็็นการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงด้้าน ESG ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยธุุรกิิจสามารถนำำ�ไปใช้้ในการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพเพิ่่�มมากขึ้้�น “COSO Enterprise Risk Management”หรืือ COSO-ERM 2017
เป็็นกรอบการบริิหารความเสี่่�ยงฉบัับใหม่่ ที่่�ปรัับปรุุงมาจากกรอบการบริิหารความเสี่่�ยง ERM ตาม
แนวทางของ COSO เมื่่�อปีี 2004 วััตถุุประสงค์์ของการปรัับปรุุงในครั้้�งนี้้�เนื่่�องจากการเปลี่่�ยนแปลง
ของปััจจััยแวดล้้อมและการเกิิดความเสี่่�ยงรููปแบบใหม่่ๆ ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นและรวดเร็็วขึ้้�นกว่่าเดิิม รวมทั้้�ง
การเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมของลููกค้้าและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียขององค์์กรมีี COSO จึึงดำำ�เนิินการ
ทบทวนปรัับปรุุงกรอบการบริิหารความเสี่่ย� งใหม่่จนแล้้วเสร็็จและเผยแพร่่เมื่่อ� เดืือนมิิถุนุ ายน ปีี 2017
เพื่่�อใช้้จัดั การความเสี่่�ยงที่่�มีีประสิิทธิิผลและประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น และเพื่่�อรัักษาความสามารถและ
สร้้างความยั่่�งยืืนให้้กัับองค์์กรต่่อไปได้้
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COSO-ERM 2017 ประกอบด้้วย ๕ องค์์ประกอบ ๒๐ หลัักการ ดัังนี้้�
องค์์ประกอบที่่� ๑: การกำำ�กัับดููแลกิิจการและวััฒนธรรมองค์์กร (Governance and Culture)
มีี ๕ หลัักการ คืือ ๑) จััดตั้้�งคณะกรรมการบริิษััทกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยง ๒) กำำ�หนด
องค์์กร ๓) กำำ�หนดวััฒนธรรมองค์์กร ๔) แสดงความมุ่่�งมั่่�นในค่่านิิยมองค์์กร และ
๕) จููงใจ พััฒนาและรัักษาบุุคลากรที่่�มีีความสามารถ
องค์์ประกอบที่่� ๒: กลยุุทธ์์และวััตถุุประสงค์์องค์์กร (Strategy & Objective Setting) มีี ๔ หลััก
การ คืือ ๑) วิิเคราะห์์โครงสร้้างของธุุรกิิจ ๒) กำำ�หนดความเสี่่�ยงที่่�องค์์กรยอมรัับได้้
๓) ประเมิินกลยุุทธ์์ในรููปแบบต่่าง ๆ และ ๔) กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ
องค์์ประกอบที่่� ๓: เป้้าหมายผลการดำำ�เนิินงาน (Performance) มีี ๕ หลัักการ คืือ ๑) ระบุุความ
เสี่่ย� ง ๒) ประเมิินความรุุนแรงของความเสี่่ย� ง ๓) จััดลำำ�ดับั ความเสี่่ย� ง ๔) ตอบสนอง
ต่่อความเสี่่�ยง และ ๕) จััดทำำ�ภาพรวมความเสี่่�ยงขององค์์กร
องค์์ประกอบที่่� ๔: การทบทวนและปรัับปรุุง (Review & Revision) มีี ๓ หลัักการ คืือ ๑) ประเมิิน
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�มีสี าระสำำ�คัญ
ั ๒) ทบทวนความเสี่่ย� งและผลการดำำ�เนิินงาน และ
๓) หาแนวทางในการปรัับปรุุงการบริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กร
องค์์ประกอบที่่� ๕: 	สารสนเทศ การสื่่�อสาร และการรายงาน (Information, Communication &
Reporting) มีี ๓ หลัักการ คืือ ๑) ผลัักดัันการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ ๒) สื่่�อสาร
ข้้อมููลความเสี่่�ยง และ ๓) รายงานความเสี่่�ยง วััฒนธรรม และผลการดำำ�เนิินงาน
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การเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับการระบาดใหญ่่ของ COVID-19 และมุุมมองเกี่่�ยวกัับการประเมิิน
ความเสี่่�ยงด้้าน ESG: วิิกฤตการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 เป็็นแรงขัับเคลื่่�อนให้้บริิบท

ทางธุุรกิิจเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างมาก ภาคธุุรกิิจส่่วนใหญ่่มีีนโยบายในการดำำ�เนิินงานที่่�มีีความยืืดหยุ่่�น
มากขึ้้�น (Business Resilience) อีีกทั้้�งมีีการพััฒนาและปรัับตััวเตรีียมพร้้อมรองรัับกัับการเปลี่่�ยนแปลง
(Adaptability) และการวางแผนที่่�ดีีที่่�ช่่วยให้้การทำำ�งานเป็็นไปได้้อย่่างราบรื่่�นและมีีประสิิทธิิภาพ
มากยิ่่�งขึ้้�น (Effective Continuity Planning) ในการพิิจารณาการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงองค์์กรที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพในบริิบทใหม่่ (New Normal) ภาคธุุรกิิจต้้องมีีการวางแผนเพื่่�อเตรีียมพร้้อมในการป้้องกััน
และปรัับตััวให้้มีีความสอดคล้้องกัับสภาพแวดล้้อมปััจจุุบัันที่่�เปลี่่�ยนไป ได้้แก่่ บริิบทการดำำ�เนิินงาน
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป การเปลี่่�ยนไปของผลิิตภััณฑ์์ ความต้้องการของตลาดและโมเดลทางธุุรกิิจที่่�เปลี่่�ยนไป
ห่่วงโซ่่อุุปทานใหม่่ ๆ ความเสี่่�ยงของธุุรกิิจจากการถููกฟ้้องร้้องดำำ�เนิินคดีีที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น นัักลงทุุนและ
นัักเคลื่่�อนไหวเรีียกร้้องให้้มีีการตรวจสอบการรายงานและการเปิิดเผยข้้อมููลด้้าน ESG ที่่�มากขึ้้�น รวมทั้้�ง
การนำำ�รููปแบบดิิจิิตอลและการทำำ�งานเสมืือนจริิงเข้้ามาดำำ�เนิินงานมากขึ้้�นอีีกด้้วย การเปลี่่�ยนแปลงของ
บริิบททางธุุรกิิจถืือเป็็นความท้้าทายด้้านการบริิหารความยั่่�งยืืนขององค์์กรในการเร่่งดำำ�เนิินการบริิหาร
จััดการความเสี่่�ยงด้้านห่่วงโซอุุปทาน (Supply Chain) ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน (Human rights) ด้้านการ
จััดการกัับความหลากหลายและความเท่่าเทีียมกััน (Diversity & Equality) และด้้านภููมิิรััฐศาสตร์์
(Geopolitical landscape) บทเรีียนจากสถานการณ์์การระบาดของ COVID-19 ที่่�ผ่่านมาแสดงให้้เห็็น
อย่่างชััดเจนว่่าการดำำ�เนิินงานบนหลัักการด้้าน ESG เป็็นประเด็็นที่่�มีคว
ี ามสำำ�คัญ
ั มากกว่่าที่่�ผ่า่ นมาสำำ�หรัับ
ภาคธุุรกิิจ บริิษััทที่่�มุ่่�งมั่่�นและดำำ�เนิินการบนหลัักการ ESG อย่่างจริิงจัังสามารถรัับมืือกัับกัับวิิกฤตการณ์์
ได้้ดีีและสร้้างโอกาสทางธุุรกิิจจากการเปลี่่�ยนแปลงบริิบทในด้้านต่่าง ๆ ได้้
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Energy & Climate Solution
เรีียบเรีียงโดย เอสซีีจีี

เอสซีีจีีเดิินหน้้าผลัักดัันหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
เชื่่�อเป็็นทางรอดวิิกฤตเศรษฐกิิจ-สัังคม-สิ่่�งแวดล้้อม

พร้้อมช่่วยลดโลกร้้อนได้้ยั่่�งยืืน

ปัั ญ หาของโลกจากการเปลี่่�ย นแปลงสภาพภูู มิิ อ ากาศกำำ�ลัั ง ทวีี คว ามรุุ น แรงจนถึึ ง ขั้้� น ที่่� ไ ด้้ รัั บ
การเรีียกร้้องให้้ทุุกประเทศทั่่�วโลกต้้องตอบสนองอย่่างเร่่งด่่วน หรืือ Climate Emergency ซึ่่�งจะ
ส่่งผลกระทบในระยะยาวต่่อทั้้�งทางด้้านเศรษฐกิิจ สิ่่�งแวดล้้อม และสัังคม สาเหตุุสำำ�คััญมากจาก
การใช้้ทรััพยากรที่่�มากเกิินความจำำ�เป็็น ดัังนั้้�น การใช้้ทรััพยากรให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดจึึงเป็็นทางรอด
และทางเลืือกที่่�ดีีที่่�สุุดในขณะนี้้�
“เอสซีีจีี” เชื่่�อมั่่�นในหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy) ในการใช้้ทรััพยากร
ให้้คุ้้�มค่่าและเกิิดประโยชน์์สููงสุุด จึึงได้้นำำ�แนวคิิดนี้้�มาใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง พร้้อมกัับ
การตั้้ง� เป้้าหมายลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก เดิินหน้้าองค์์กรสู่่� Net Zero ภายในปีี ๒๐๕๐ (พ.ศ. ๒๕๙๓)
เพื่่�อสนัับสนุุนการควบคุุมอุุณหภููมิิเฉลี่่�ยของโลกไม่่ให้้สููงขึ้้�นเกิินกว่่า ๑.๕ องศาเซลเซีียส ตามความตกลง
ปารีีส (Paris Agreement) โดยกำำ�หนดกลยุุทธ์์ ไว้้ดัังนี้้�
ธุุรกิิจแพคเกจจิ้้�ง มุ่่�งเน้้นการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน โดยการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
ให้้สามารถกลัับมารีีไซเคิิลหรืือใช้้ซ้ำำ��ได้้ และบริิหารจััดการตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน เพิ่่�มสััดส่่วนการเก็็บ
กลัับเข้้าสู่่�กระบวนการผลิิตอย่่างครบวงจร
ธุุ ร กิิ จ เคมิิ ค อลส์์ มุ่่�งเน้้ น การใช้้ เ ทคโนโลยีี ใ นการขัั บ เคลื่่� อ นเศรษฐกิิ จ หมุุ น เวีี ย นตลอดทั้้� ง
Supply chain ตั้้�งแต่่การออกแบบผลิิตภััณฑ์์ ที่่�เพิ่่�มการรีีไซเคิิล ได้้มากขึ้้�น เช่่น Mono-materials
การพััฒนาเทคโนโลยีีที่่�รีีไซเคิิล ขยะพลาสติิกกลัับมาเป็็นวััตถุุดิิบในสััดส่่วนที่่�สููงขึ้้�น ส่่งเสริิมการคััดแยก
และรวบรวมของเสีียกลัับมาใช้้ใหม่่ ผ่่านชุุมชนไร้้ขยะ และการจััดทำำ�ธนาคารขยะ โดยใช้้ Digital Platform
เป็็นเครื่่�องมืือในการจััดการ
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ธุุรกิิจซีีเมนต์์และผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้าง มุ่่�งเน้้นการใช้้เทคโนโลยีี

ผสมผสานกัับนวััตกรรมเพื่่อ� การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการ ที่่ต� อบโจทย์์
ผู้้�บริิโภคและเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ภายใต้้ฉลาก “SCG Green
Choice” ตั้้�งแต่่การผลิิตสิินค้้าที่่�มีีส่่วนผสมของวััสดุุรีีไซเคิิล สิินค้้า
สำำ�เร็็จรููปที่่�ลด Waste ในกระบวนการติิดตั้้�ง สิินค้้าและบริิการที่่�ลด
การใช้้พลังั งานหรืือนำำ�พลังั งานหมุุนเวีียนมาใช้้ เช่่น พลัังแสงอาทิิตย์์
มุ่่�งไปสู่่� ‘Green Living and Green Society’ รวมถึึงการนำำ�ของ
เหลืือใช้้กลัับมาใช้้ประโยชน์์ ‘Turn Waste to Wealth’ สร้้าง
ประโยชน์์ให้้กับสั
ั ังคม
พร้้อมกัับใช้้แนวคิิด Natural Climate Solutions (NCS) ที่่�ใช้้ป่่าธรรมชาติิมาบรรเทาปััญหา
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ด้้วยดำำ�เนิินโครงการอนุุรัักษ์์ธรรมชาติิตั้้�งแต่่การสร้้างฝายชะลอน้ำำ��
ปลููกป่่าบกป่่าโกงกาง และหญ้้าทะเล ตามโครงการ “รัักษ์์น้ำำ�� จากภููผา สู่่�มหานทีี” ควบคู่่�กัับการฟื้้�นฟูู
เหมืืองหิินปููนมาอย่่างต่่อเนื่่�อง

ขณะเดีียวกันั ก็็จุดุ ประกายให้้ทุกุ ฝ่่ายตระหนัักรู้้� และ
ร่่วมมืือกัับกลุ่่�มพัันธมิิตรที่่�เข้้มแข็็ง ซึ่่�งเติิบโตอย่่างรวดเร็็ว
จาก ๔๕ รายในปีีที่่�ผ่่านมาเป็็น ๑๘๐ รายในปีี ๒๕๖๓
โดยได้้ช่วยกั
่ นั ขัับเคลื่่อ� นให้้เกิิดความยั่่ง� ยืืน ใน ๔ แกนสำำ�คัญ
ั
ได้้แก่่การจััดการน้ำำ�� การจััดการขยะ ภาคการเกษตร และ
ภาคอุุตสาหกรรมก่่อสร้้าง ในเวทีี SD Symposium 2020
“Circular Economy: Actions for Sustainable
Future” เพื่่�อหาข้้อสรุุปและเป็็นข้้อเสนอแนะสำำ�หรัับ
ทุุกภาคส่่วนในการนำำ�แนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนไปปรัับใช้้
ต่่อไป
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๑.		สร้้างระบบน้ำำ�� หมุุนเวีียน ให้้พร้อ้ มรัับวิิกฤตแล้้งรุุนแรง โดยสนัับสนุุนให้้คนไทยพึ่่�งพาตนเองเรีียนรู้้�การจััดรููป
ที่่�ดินิ และใช้้เทคโนโลยีี ควบคู่่�กัับการให้้ความรู้้�การเกษตรแก่่เกษตรกรและคนกลัับคืืนถิ่่น� จากพิิษเศรษฐกิิจ
โควิิด-19 และเชิิญชวนรััฐบาลร่่วมขยายให้้ครอบคลุุมทั่่�วประเทศ ไปพร้้อมกัับที่่�ภาคเอกชนดำำ�เนิินการ
เพื่่�อช่่วยลดความเหลื่่�อมล้ำำ�� ฟื้้�นคืืนเศรษฐกิิจชุุมชน และเพิ่่�มผลผลิิตเกษตรให้้ไทยเป็็นครััวโลกในที่่�สุุด
๒.		ส่่งเสริิมเกษตร “ปลอดการเผา 100%” ในปีี 2022 (พ.ศ.๒๕๖๕) เพื่่�อลดฝุ่่�น PM 2.5 ลดโลกร้้อน และ
สร้้างรายได้้ ๒๕,๐๐๐ ล้้านบาทต่่อปีี โดยหมุุนเวีียนวััสดุุเหลืือใช้้ เช่่น ตอซัังใบข้้าว ใบอ้้อย ซัังข้้าวโพด
มาแปรรููปเป็็นพลัังงานชีีวมวล อาหารสััตว์์ บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ รวมถึึงสนัับสนุุนเทคโนโลยีีเพิ่่ม� ผลผลิิตทางการเกษตร
โดยเกษตรกรไม่่จำำ�เป็็นต้้องเป็็นเจ้้าของเอง ด้้วยการจััดตั้้�งกองทุุนชุุมชน เสริิมสร้้างรายได้้ที่่�มั่่�นคง
๓.		 ยกระดัับการจััดการขยะพลาสติิกให้้เป็็นวาระแห่่งชาติิ โดยปรัับปรุุงหรืือเพิ่่�มเติิมกฎหมายการจััดการ
ขยะพลาสติิกอย่่างจริิงจััง มีีโรดแมป มีีเป้้าหมายชััดเจน มีีการทำำ�งานที่่�เป็็นรููปธรรม และเปิิดโอกาสให้้ทุกุ
ภาคส่่วนดำำ�เนิินการไปพร้้อมกััน (Plastic Waste Management System Roadmap) รวมถึึง
ออกมาตรการสนัับสนุุนสิินค้้ารีีไซเคิิล และให้้สิิทธิิพิิเศษทางภาษีีเป็็นแรงจููงใจให้้ผู้้�ประกอบธุุรกิิจรีีไซเคิิล
ขยะพลาสติิก
๔.		 เศรษฐกิิจหมุุนเวีียนในอุุตสาหกรรมวััสดุุก่่อสร้้าง เพื่่�อพลิิกวงการก่่อสร้้างสู่่� Green and Clean
Construction โดยรััฐเป็็นต้้นแบบกำำ�หนดแนวทางการจััดซื้้อ� จััดจ้้างในโครงการสาธารณููปโภคขั้้�นพื้้�นฐาน
ขนาดใหญ่่ โดยใช้้เทคโนโลยีีจัดั การทรััพยากรให้้เกิิดประสิิทธิภิ าพสููงสุุด ลดวััสดุุเหลืือทิ้้�งให้้น้อ้ ยที่่�สุดุ หรืือ
การใช้้วััสดุุเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมที่่�สามารถหมุุนเวีียนกลัับมาใช้้ใหม่่ได้้ และมอบสิิทธิิพิิเศษทางภาษีี
เราต่่างมีีส่ว่ นร่่วมสร้้างให้้เกิิดปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม แต่่ขณะเดีียวกัันทุุกคนต่่างก็็มีส่ี ว่ นช่่วยแก้้ไขปััญหา
ได้้ด้้วยเช่่นกััน การควบคุุมอุุณหภููมิิเฉลี่่�ยของโลกไม่่ให้้สููงขึ้้�นเกิินกว่่า ๑.๕ องศาเซลเซีียส ตามความตกลง
ปารีีสจะเกิิดขึ้้�นได้้จริิง ทุุกภาคส่่วนต้้องประสานความร่่วมมืือกััน โดยใช้้หลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนมาช่่วย
ขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดกิิจกรรมอย่่างเป็็นรููปธรรม เพื่่�อสร้้างความยั่่�งยืืนทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
สืืบไป

ผู้้�สนใจสามารถดููรายละเอีียดและเนื้้�อหาเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� https://bit.ly/3mK09q8
หรืือ QR Code ด้้านล่่างนี้้� หรืือติิดตามข่่าวสารอื่่�นๆ ของเอสซีีจีีได้้ที่่� https://scgnewschannel.com/Facebook: scgnewschannel/Twitter: @scgnewschannel หรืือ
Line@: @scgnewschannel
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The way for Sustainability
เรียบเรียงโดย บริษัท ปตท. สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ปตท.สผ. มุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
ตลอดระยะเวลา ๓๕ ปีี ในการดำำ�เนิินงานตามแนวคิิดด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ปตท.สผ.
มุ่่�งมั่่�นที่่�จะสร้้างความมั่่�นคงด้้านพลัังงานเพื่่�อขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจไปพร้้อมกัับการสร้้างการเติิบโต
อย่่างต่่อเนื่่�องและมีีผลตอบแทนที่่�แข่่งขัันได้้ ผ่่านการดำำ�เนิินงานอย่่างมีีความรัับผิิดชอบเพื่่�อสร้้างคุุณค่่า
ร่่วมในระยะยาวให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
โดย ปตท.สผ. ได้้พััฒนา “กรอบแนวคิิดด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน” ขึ้้�น เพื่่�อเป็็นวิิถีีการทำำ�งาน
ร่่วมกัันในองค์์กร และเป็็นรากฐานการพััฒนาที่่�แข็็งแกร่่งให้้แก่่องค์์กรในระยะยาว รวมถึึง เป็็นส่่วนสำำ�คัญ
ั
ที่่�จะทำำ�ให้้บริิษััทมุ่่�งสู่่�การเป็็น “Energy Partner of Choice” ตามวิิสััยทััศน์์ที่่�ตั้้�งไว้้ โดยกรอบแนวคิิด
ด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนนี้้�มุ่่�งเน้้นในการสร้้างความสมดุุลระหว่่าง การมุ่่�งสู่่�องค์์กรแห่่งความเป็็นเลิิศ
หรืือ “คนเก่่ง” (High Performance Organization - HPO) การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การบริิหาร
ความเสี่่�ยง และการกำำ�กัับการปฏิิบัติั ิตามกฎเกณฑ์์ หรืือ “คนดีี” (Governance, Risk Management
and Compliance - GRC) และการสร้้างคุุณค่่าในระยะยาวให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย หรืือ “มีีความ
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รัับผิิดชอบ” (Stakeholder Value Creation - SVC) โดยกรอบแนวคิิดด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
ของ ปตท.สผ. ยัังมีีความสอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน (SDGs: Sustainable Development
Goals) ขององค์์การสหประชาชาติิอีีกด้้วย
ปตท.สผ. เชื่่�อมั่่�นว่่า เมื่่�อบริิษััทมีีการดำำ�เนิินงานที่่�ดีีบนรากฐานที่่�แข็็งแกร่่ง และคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์
ร่่วมกัันของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียต่่าง ๆ แล้้ว บริิษััทจะสามารถส่่งมอบคุุณค่่าและสร้้างความยั่่�งยืืนให้้แก่่
สัังคมโดยรวมได้้ในที่่�สุุด (From We to World)

คนด

คนเ
กง

ี

กรอบ
แนวคิด
ดานการพัฒนา
อยางยั่งยืน

มีความรับผิดชอบ

ภายใต้้กรอบแนวคิิดเพื่่อ� การพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืนดัังกล่่าว ปตท.สผ. ได้้พัฒ
ั นากลยุุทธ์เ์ พื่่อ� ความยั่่ง� ยืืน
ขึ้้�นโดยใช้้กระบวนการประเมิินประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืนเพื่่�อตอบโจทย์์ความท้้าทายในอนาคต
ซึ่่�งรวมถึึงการปรัับตััวเข้้าสู่่�ยุุคเปลี่่�ยนผ่่านด้้านพลัังงาน (Energy Transition) พร้้อมกัับการสร้้างคุุณค่่า
ร่่วมแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยกลยุุทธ์์เพื่่�อความยั่่�งยืืนของ ปตท.สผ. (ปีี ๒๕๖๓ - ๒๕๗๓)
ประกอบด้้วย

๑.		 การดำำ�เนิินการและการขยายธุุรกิิจ (Execute & Expand)
๒.		 การกำำ�กัับดููแลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และสร้้างจิิตสำำ�นึึกในการปฏิิบััติิงานตามหลััก GRC
(Smart Assurance & GRC in Common Sense)
๓. 		 การลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก (Greenhouse Gas Reduction)
๔.		 การปรัับใช้้แนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนสำำ�หรัับธุุรกิิจสำำ�รวจและผลิิต (Circular Model
for E&P)
๕.		ทะเลเพื่่�อชีีวิิต (Ocean for Life)
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ทั้้� ง นี้้� ไม่่ เพีี ย งแต่่ ก ารดำำ�เนิิ น งานตามกลยุุ ทธ์์ ด้้า นการพัั ฒ นาอย่่ า งยั่่� ง ยืืน
ดัังกล่่าว ปตท.สผ. ยัังตระหนัักถึึงแนวทางการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ตาม “New Normal” หรืือการทำำ�งานวิิถีีใหม่่ ที่่�จะส่่งผลต่่อรููปแบบการทำำ�งาน
ที่่�จะเกิิดขึ้้�นภายหลัังสถานการณ์์ภาวะวิิกฤตไวรััสโควิิด-19 จึึงได้้มีีการวางแผนงาน
เชิิงกลยุุทธ์์ในระยะสั้้�น (๑-๒ ปีี) ภายใต้้แผนงาน New Normal Transformation
เพื่่อ� ตอบสนองกัับความไม่่แน่่นอนของสถานการณ์์ต่า่ ง ๆ โดยมีีแผนงานสำำ�คัญ
ั อาทิิ
การจััดตั้้�ง New Ways of Working Project Taskforce ขึ้้�นเพื่่�อศึึกษาวิิเคราะห์์
และวางแผนจััดทำำ�วิิถีีการทำำ�งานรููปแบบใหม่่ การปรัับปรุุงเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ระบบสารสนเทศพื้้� น ฐานและเทคโนโลยีี ที่่� จำำ� เป็็ น ให้้ ทัั น สมัั ย สามารถรองรัั บ
การประชุุมและการฝึึกอบรมทางไกลได้้อย่่างเต็็มรููปแบบ (Online Enhancement)
รวมถึึงการสนัับสนุุนการคิิดหาวิิธีีการต่่าง ๆ เพื่่�อลดค่่าใช้้จ่่าย เพิ่่�มรายได้้ และ
เพิ่่�มประสิิทธิภิ าพการทำำ�งาน (Work-Cost Efficiency) ผ่่านโครงการ SPENDSMART
เป็็นต้้น
นอกจากนี้้� ในฐานะบริิ ษัั ท ไทยที่่� มีี พัั น ธกิิ จ ในการแสวงหาพลัั ง งานเพื่่� อ
สร้้ า งความมั่่� น คงให้้ กัั บ ประเทศไทยควบคู่่�ไปกัั บ การสร้้ า งคุุ ณค่่ า อย่่ า งยั่่� ง ยืืน
ให้้กัับสัังคม ปตท.สผ. ยัังร่่วมสู้้�วิิกฤตไวรััสโควิิด-19 เคีียงข้้างคนไทย โดยได้้ผสาน
องค์์ คว ามรู้้� แ ละเทคโนโลยีี ด้้ า นการสำำ� รวจและผลิิ ต ปิิ โ ตรเลีี ย มมาประยุุ ก ต์์ ใช้้
ในการสร้้างนวััตกรรม เพื่่อ� ช่่วยปกป้้องบุุคลากรทางการแพทย์์ และลดการแพร่่กระจาย
ของเชื้้�อไวรััส รวมทั้้�งสนัับสนุุนงบประมาณกว่่า ๓๕ ล้้านบาท ทั้้�งทางตรงและ
ทางอ้้อมให้้กับั โรงพยาบาล สถาบัันการศึึกษา และหน่่วยงานต่่าง ๆ ในประเทศไทย
และต่่างประเทศ เพื่่�อร่่วมต่่อสู้้�และฝ่่าฟัันกัับวิิกฤตการณ์์ครั้้�งนี้้�
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Sustainable Development
เรียบเรียงโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจและผลิต จำ�กัด

“ตามรอยพ่่อฯ” ปีี ๘

ชููศาสตร์์พระราชาสู้้�วิิกฤตด้้วยวิิ ถี ี แห่่ ง ความยั่่� ง ยืื น
โครงการ “พลัังคนสร้้างสรรค์์ โลก รวมพลัังตามรอยพ่่อของแผ่่นดิิน” ปีีที่่� ๘ เดิินหน้้า
จััดกิิจกรรมรณรงค์์พร้้อมสื่่�อสารผ่่านแพลตฟอร์์มออนไลน์์และออฟไลน์์อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อสร้้างความรู้้�
ความตระหนััก และแรงบัันดาลใจให้้กัับประชาชนในการนำำ�ศาสตร์์พระราชาไปลงมืือปฏิิบััติิ เพื่่�อรัับมืือ
กัับน้ำำ��ท่่วม น้ำำ�� แล้้ง และวิิกฤตอื่่�น ๆ ที่่�เข้้ามาในชีีวิิตได้้อย่่างยั่่�งยืืน
โครงการ “พลัังคนสร้้างสรรค์์โลก รวมพลัังตามรอยพ่่อของแผ่่นดิิน” (ตามรอยพ่่อฯ) เป็็นโครงการ
ระยะยาว ๙ ปีี เริ่่�มตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. ๒๕๕๖ และเป็็นปีีที่่� ๘ ในปีี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยความร่่วมมืือของบริิษััท
เชฟรอนประเทศไทยสำำ�รวจและผลิิต จำำ�กััด สถาบัันเศรษฐกิิจพอเพีียง มููลนิิธิิกสิิกรรมธรรมชาติิ และ
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง (สจล.) และภาคีีเครืือข่่ายทุุกภาคส่่วน ได้้แก่่
ภาครััฐ ภาคเอกชน ภาควิิชาการ ภาคประชาสัังคม ภาคประชาชน ภาคศาสนา และสื่่�อมวลชน
เพื่่�อสืืบสานพระราชปณิิธานของพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิิตร และน้้อมนำำ�ศาสตร์์พระราชาด้้านการบริิหารจััดการ ดิิน น้ำำ�� ป่่า และพััฒนาคน
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มาเผยแพร่่ให้้ประชาชนทั่่�วไปได้้รัับรู้้� เกิิดความตระหนััก และนำำ�ไปสู่่�การปฏิิบััติิที่่�เกิิดผลอย่่างเป็็น
รููปธรรม โดยมุ่่�งหวัังให้้ลุ่่�มน้ำำ��ป่่าสัักเป็็น “ต้้นแบบ” ในการจััดการดิิน น้ำำ�� ป่่า คน ให้้เกิิดการขยายผลไป
ยัังลุ่่�มน้ำำ��ต่่าง ๆ ทั่่�วประเทศ
ดร.วิิวััฒน์์ ศััลยกำำ�ธร นายกสมาคมดิินโลก และที่่�ปรึึกษา
มูู ลนิิ ธิิ ก สิิ ก รรมธรรมชาติิ กล่่ า วว่่ า “จากการดำำ� เนิิ น โครงการ
ตามรอยพ่่ อ ฯ อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง เห็็ น ผลเป็็ น ที่่� ป ระจัั ก ษ์์ แ ล้้ วว่่ า
ศาสตร์์พระราชา คืือ องค์์ความรู้้�ในการจััดการ ดิิน น้ำำ�� ป่่า และ
พััฒนาคน ทำำ�ให้้คนสามารถพึ่่�งพาตนเองได้้ มีีพื้้�นฐานปััจจััย ๔
ครบ ทั้้�งอาหาร เสื้้�อผ้้าเครื่่�องนุ่่�งห่่ม ที่่�อยู่่�อาศััย และยารัักษาโรค
ทำำ� ให้้ ค นพอมีี พอกิิ น พออยู่่� พอใช้้ และยัั ง สามารถแบ่่ ง ปัั น
สร้้างรายได้้ เป็็นการสร้้างความมั่่�นคงอย่่างยั่่ง� ยืืน ไม่่ว่า่ จะเกิิดวิิกฤต
อะไร ก็็สามารถอยู่่�รอดและช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�นอีีกได้้ด้้วย”

นายอาทิิตย์์ กริิชพิพ
ิ รรธ ผู้้�จััดการใหญ่่ฝ่า่ ยสนัับสนุุนธุุรกิิจ
บริิษััท เชฟรอนประเทศไทยสำำ�รวจและผลิิต จำำ�กััด กล่่าวว่่า
“ตลอด ๘ ปีีที่่ผ่� า่ นมา โครงการตามรอยพ่่อฯ ได้้จัดั กิิจกรรมรณรงค์์
ในพื้้�นที่่�ต่่างๆ ทั่่�วประเทศ ควบคู่่�ไปกัับการผลิิตสื่่�อประชาสััมพัันธ์์
เพื่่� อ ถ่่ า ยทอดความรู้้� แ ละสร้้ า งแรงบัั น ดาลใจให้้ เ กิิ ด การลงมืือ
ปฏิิบััติิตามศาสตร์์พระราชาในวงกว้้าง โดยสิ่่�งหนึ่่�งที่่�โครงการ
ตามรอยพ่่อฯ ให้้ความสำำ�คัญั มาโดยตลอด คืือ การสร้้างความตระหนััก
ว่่าศาสตร์์พระราชาคืือทางรอดจากวิิกฤตน้ำำ��ท่ว่ ม น้ำำ��แล้้ง และวิิกฤต
อื่่�น ๆ ได้้อย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�งวิิกฤต COVID-19 ที่่�เราทุุกคนกำำ�ลัังเผชิิญ
นัับเป็็นเครื่่�องเตืือนใจเราทุุกคนว่่าถึึงเวลาที่่�จะต้้องหัันมาลงมืือทำำ�
ตามศาสตร์์พระราชาอย่่างจริิงจััง”
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ทั้้�งนี้้� กิิจกรรมรณรงค์์ของโครงการตามรอยพ่่อฯ จะใช้้การ “เอามื้้�อสามััคคีี” หรืือการลงแขก ซึ่�ง่
เป็็นประเพณีีดั้้ง� เดิิมของคนไทย เพื่่อ� ให้้ผู้้�สนใจได้้มาเรีียนรู้้�การปรัับปรุุงพื้้�นที่่�ตามแนวทางศาสตร์์พระราชา
ด้้วยรููปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยจััดกิิจกรรมรณรงค์์ในพื้้�นที่่�ต่่างๆ ทั่่�วประเทศ ซึ่�ง่ มีีสภาพภููมิิ
สัังคมที่่�แตกต่่างกััน เพื่่�อสร้้างพื้้�นที่่�ต้้นแบบโคก หนอง นา โมเดลสำำ�หรัับเกษตรกรและผู้้�สนใจในพื้้�นที่่�
ได้้มาเรีียนรู้้�และนำำ�องค์์ความรู้้�ศาสตร์์พระราชาไปปรัับใช้้ นอกจากนั้้�น กิิจกรรมนี้้�ยัังช่่วยสร้้างเครืือข่่าย
ผู้้�สนใจและลงมืือปฏิิบััติิตามศาสตร์์พระราชา ซึ่�ง่ “พลัังคน” นัับเป็็นหััวใจสำำ�คััญของการขัับเคลื่่�อนและ
สืืบสานศาสตร์์พระราชาอย่่างยั่่�งยืืน จนเกิิดการขยายผลออกไปทั้้�ง ๒๕ ลุ่่�มน้ำำ�� โดยตลอด ๘ ปีีที่่�ผ่่านมา
มีีผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมแล้้วมากกว่่า ๒๐,๐๐๐ คน จากทั่่�วประเทศ
โดยในปีีที่่� ๘ โครงการตามรอยพ่่อฯ ได้้จััดกิิจกรรมเอามื้้�อสามััคคีีในสามพื้้�นที่่� แห่่งแรก คืือ อำำ�เภอ
กััลยาณิิวััฒนา จัังหวััดเชีียงใหม่่ ลุ่่�มน้ำำ��ปิิง ซึ่่�งมีีภูมิู ิประเทศเป็็นป่่าและภููเขาสููงชััน มีีความสำำ�คััญในฐานะ
ป่่าซัับควััน PM 2.5 ของภาคเหนืือ พื้้�นที่่�ที่่�สอง อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดชััยภููมิิ แหล่่งต้้นน้ำำ��ชีี ธนาคารน้ำำ�� แห่่ง
ภาคอีีสาน และพื้้�นที่่�ที่่�สาม อำำ�เภอบ้้านโพธิ์์� จัังหวััดฉะเชิิงเทรา ลุ่่�มน้ำำ��บางปะกง พื้้�นที่่�ระบบนิิเวศ ๓ น้ำำ��
มีีทั้้�งน้ำำ�จืื
� ด น้ำำ��กร่่อย น้ำำ��เค็็ม เพื่่�อแสดงให้้เห็็นให้้ศาสตร์์พระราชาสามารถนำำ�มาปรัับใช้้กัับสภาพภููมิิสัังคม
และปััญหาของแต่่ละพื้้�นที่่�ได้้จริิง
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นอกจากนั้้�น โครงการตามรอยพ่่อฯ ยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการผลิิตสื่่�อประชาสััมพัันธ์์ในรููปแบบ
ต่่าง ๆ เพื่่�อถ่่ายทอดความรู้้�เรื่่�องราวตััวอย่่างความสำำ�เร็็จของเครืือข่่าย หรืือ “คนต้้นแบบ” ผ่่านช่่องทาง
สื่่�อสารของโครงการและสื่่�อสารมวลชนอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อสร้้างแรงบัันดาลใจให้้เกิิดการลงมืือปฏิิบััติิ
ในวงกว้้าง
ความสำำ�เร็็จของโครงการ “พลัังคนสร้้างสรรค์์โลก รวมพลัังตามรอยพ่่อของแผ่่นดิิน” ยัังมีีส่ว่ นช่่วย
ผลัักดัันให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงเชิิงนโยบายอย่่างเป็็นรููปธรรมของภาครััฐ ที่่�ส่่งเสริิมให้้กลุ่่�มเกษตรกร
นำำ� “โคก หนอง นา โมเดล” มาใช้้บริิหารจััดการน้ำำ��และพื้้�นที่่� เพื่่�อการมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีอย่่างยั่่�งยืืน
โดยเมื่่�อเร็็วๆ นี้้� “โคก หนอง นา โมเดล” ได้้ถููกบรรจุุอยู่่�ในแผนฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจและสัังคมจากผลกระทบ
ของไวรััสโควิิด-19 ของรััฐบาล อาทิิ โครงการ ๑ ตำำ�บล ๑ กลุ่่�มทฤษฎีีใหม่่ งบประมาณ ๙,๘๐๕ ล้้านบาท
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ และโครงการพััฒนาพื้้�นที่่�ต้้นแบบการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตตามหลััก
ทฤษฎีีใหม่่ประยุุกต์์สู่่� “โคก หนอง นา โมเดล” งบประมาณ ๔,๗๘๗ ล้้านบาท ของกรมการพััฒนาชุุมชน
กระทรวงมหาดไทย เพื่่อ� สร้้างความเข้้มแข็็งเศรษฐกิิจฐานรากให้้มีคว
ี ามเข้้มแข็็งยั่่ง� ยืืน ประชาชนมีีคุณภ
ุ าพ
ชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น
สำำ�หรัับผู้้�ที่่ส� นใจสามารถศึึกษาข้้อมููลโครงการ “พลัังคนสร้้างสรรค์์โลก รวมพลัังตามรอยพ่่อของ
แผ่่นดิิน” เพิ่่�มเติิม ได้้ทาง www.facebook.com/ajourneyinspiredbytheking หรืือดููรายละเอีียด
ที่่� https://ajourneyinspiredbytheking.org
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Life & Health
เรียบเรียงโดย: นางสาวสุพรรณิภา หวังงาม

พลาสติกปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม...ภั ย แฝง!
ที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพมนุษย์

พลาสติิกปนเปื้้อ� นในสิ่่�งแวดล้้อม (Plastic
in the Environment) สามารถผุุกร่่อนหรืือ
แตกตัั ว ได้้ จ ากแรงกระทำำ� ของความร้้ อ นจาก
แสงอััลตราไวโอเลต (Ultraviolet Light) แรงลม
(Wind) และแรงคลื่่�น (Wave) ส่่งผลให้้พลาสติิก
ที่่�เป็็นของเสีียแปรสภาพไปเป็็นอนุุภาคขนาดเล็็ก
ที่่�เรีียกว่่า “ไมโครพลาสติิก” (Micro-plastics)
และ “นาโนพลาสติิก” (Nano-plastics) รวมถึึง
“สารเคมีีที่่�เป็็นพิิษ” (Toxic Chemicals) ที่่�เป็็น
ส่่ ว นผสมของพลาสติิ ก นั้้� น ๆ และเนื่่� อ งจาก

ไมโครพลาสติิกมีีขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลางเล็็กตั้้ง� แต่่
๕ มิิลลิิเมตรไปจนถึึงนาโนเมตร (เล็็กเท่่ากัับขนาด
ของแบคทีีเรีียหรืือไวรััส) ทำำ�ให้้สามารถกระจายตััว
ปนเปื้้อ� นในสิ่่ง� แวดล้้อมได้้ง่า่ ย ทั้้ง� ในแม่่น้ำ��ำ ทะเลสาบ
มหาสมุุทร บนบก ในดิิน หรืือในอากาศ (ในรููป
ฝุ่่�นละออง) และมีีบางส่่วนหลุุดเข้้าสู่่�ห่่วงโซ่่อาหาร
ของมนุุษย์์ (Food Chain) ปลาและหอย (Fish and
Shellfish) สาหร่่ายทะเล (Seaweed) เกลืือ (Salt)
กะปิิ (Shrimp Paste) รวมทั้้�ง ปนเปื้้�อนในอาหาร
และเครื่่� อ งดื่่� ม ชนิิ ด ต่่ า ง ๆ เมื่่� อ มนุุ ษ ย์์ ห ายใจ
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รัั บ อากาศเข้้ า สู่่�ปอดหรืือกลืืนกิิ น อาหารและ
เครื่่�องดื่่�มที่่�มีีพลาสติิกปนเปื้้�อนเข้้าไปในร่่างกาย
ย่่ อ มส่่ ง ผลกระทบต่่ อ สุุ ข ภาพของมนุุ ษ ย์์ ทั้้� ง ใน
ระยะสั้้�นและระยะยาวอย่่างยากที่่�จะหลีีกเลี่่�ยงได้้
โดยเมื่่�อเดืือนมกราคม ปีี ๒๕๖๓ องค์์การ
กองทุุ นสัั ตว์์ป่่าโลกสากล สำำ�นัักงานใหญ่่ หรืือ
WWF International ร่่วมกัับ นัักวิิชาการจาก
มหาวิิ ทย าลัั ยนิิ วค าสเซิิ ล ประเทศออสเตรเลีี ย
ได้้เปิิดเผยข้้อมููลงานวิิจัยั “No Plastic in Nature:
Assessing Plastic Ingestion from Nature to
People” ที่่�พบว่่ามนุุษย์์ได้้รัับพลาสติิกขนาดเล็็ก
เข้้าสู่่�ร่่างกายผ่่านการบริิโภคประมาณ ๕ กรััม
ต่่อสััปดาห์์ (เทีียบเท่่ากัับบัตั รเครดิิต ๑ ใบ) คิิดเป็็น
ปริิมาณพลาสติิกกว่่า ๒,๐๐๐ ชิ้้�น หรืือ ๒๑ กรััม
ต่่อเดืือน หรืือ ๒๕๐ กรััมต่่อปีี ซึ่่�งงานวิิจััยชิ้้�นนี้้�
ถืือได้้ว่่าเป็็นการประมวลผลข้้อมููลเชิิงวิิชาการครั้้�ง
แรกของโลก นอกจากนี้้� ในการประชุุมผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ด้้านทางเดิินอาหารที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในยุุโรป United
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European Gastroenterology (UEG) ครั้้�งที่่� ๒๖
ในกรุุ ง เวีี ย นนา ประเทศออสเตรีี ย ก็็ ไ ด้้ มีี ก าร
หยิิ บย กประเด็็ น เรื่่� อ งการพบไมโครพลาสติิ ก
ในอุุ จ จาระของมนุุ ษ ย์์ โดยทีี ม นัั ก วิิ จัั ย จาก
มหาวิิทยาลััยการแพทย์์แห่่งกรุุงเวีียนนา (Medical
University of Vienna) และสำำ�นัักสิ่่�งแวดล้้อม
ของออสเตรีีย (Environment Agency Austria)
ได้้นำำ�เสนอผลการวิิจััยต่่อที่่�ประชุุมว่่าพบไมโคร
พลาสติิกในตััวอย่่างอุุจจาระทุุกตััวอย่่างที่่�เก็็บมา
จากผู้้�เข้้าร่่วมการศึึกษาจากหลายประเทศทั่่�วโลก
และสามารถระบุุ ช นิิ ด ของพลาสติิ ก ในอุุ จ จาระ
ได้้มากถึึง ๙ ชนิิด โดยในอุุจจาระของมนุุษย์์ทุุก ๆ
๑๐ กรััม จะพบไมโครพลาสติิกจำำ�นวน ๒๐ อนุุภาค
ซึ่่� ง พลาสติิ ก ที่่� พบทั้้� ง หมดมีี ข นาดแตกต่่ า งกัั น
ตั้้ง� แต่่ ๕๐ - ๕๐๐ ไมโครเมตร โดยพลาสติิกประเภท
พอลิิ โ พรไพลีี น (Polypropylene-PP) และ
พอลิิเอทิิลีีน (Polyethylene TerephthalatePET) ถููกพบมากที่่�สุุด

จากงานวิิจัยข้
ั ้างต้้น ถึึงแม้้ว่่า
ไมโครพลาสติิกเหล่่านี้้�จะถููกขัับออก
จากร่่างกายมนุุษย์์ทางอุุจจาระเป็็น
ส่่วนใหญ่่ แต่่ก็็ยัังคงมีีพลาสติิกที่่�มีี
ขนาดอนุุภาคเล็็กเทีียบเท่่ากัับขนาด
ของแบคทีี เรีี ย หรืือไวรัั ส บางส่่ ว น
หลงเหลืืออยู่่�ในร่่ า งกายที่่� อ าจจะ
แทรกซึึมเข้้าไปสะสมอยู่่�ในระบบ
ทางเดิิ น หายใจ ระบบประสาท
ร ะ บบหัั ว ใจ แ ล ะ ห ล อ ด เ ลืื อ ด
ไต ระบบทางเดิิ น อาหาร ระบบ
หมุุนเวีียนโลหิิต และกระจายไปสู่่�
เนื้้�อเยื่่�ออวััยวะต่่าง ๆ ของร่่างกาย
ก่่อให้้เกิิดเส้้นเลืือดอุุดตััน โรคมะเร็็ง
เบาหวาน รวมทั้้�ง มีีความเป็็นพิิษ
ต่่ อ ระบบสืืบพัั น ธุ์์�และพัั ฒ นาการ
ของมนุุษย์์
เมื่่�อไมโครพลาสติิกตััวการก่่อโรคร้้ายแฝงอยู่่�ในทุุกที่่� ทั้้�งในอากาศที่่�เราหายใจ ห่่วงโซ่่อาหาร
น้ำำ��ดื่่� ม และอาหารที่่� เรารัั บ ประทาน จึึ ง อาจกล่่ า วได้้ ว่่ า ไมโครพลาสติิ ก เป็็ น อัั น ตรายเงีี ยบที่่� ทุุ ก คน
ต้้องตระหนัักและร่่วมกัันป้้องกััน เพราะฉะนั้้�น การรัับมืือและป้้องกัันที่่�ดีที่่ี สุ� ดุ นั้้�นคืือ การลดและป้้องกััน
ขยะพลาสติิกตั้้ง� แต่่ต้น้ ทาง โดยเฉพาะพลาสติิกประเภทใช้้ครั้้ง� เดีียวทิ้้ง� (Single-Used Plastic) พร้้อมทั้้�ง
หัันมาเลืือกใช้้วััสดุุที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม อย่่างไรก็็ตาม ทุุกภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ต้้องผสานความร่่วมมืือกัันพร้้อมร่่วมบููรณาการการทำำ�งานที่่�สอดคล้้องไปใน
ทิิศทางเดีียวกััน เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาขยะพลาสติิกเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
เกิิดผลสำำ�เร็็จอย่่างเป็็นรููปธรรมและมีีความยั่่�งยืืนในอนาคต
______________________________________________________________________________________________
ที่่�มา :
๑) https://www.wwf.or.th/our_news/publication/news/?uNewsID=358197 (สืืบค้้นเมื่่�อ ๑๖ พฤศจิิกายน ๒๕๖๓)
๒) https://blue.star-board.com/news/did-you-know-youre-eating-plastic-join-the-crew-of-eat-less-plastic/
(สืืบค้้นเมื่่�อ ๑๖ พฤศจิิกายน ๒๕๖๓)
๓) https://www.bbc.com/thai/international-45956262 (สืืบค้้นเมื่่�อ ๑๖ พฤศจิิกายน ๒๕๖๓)
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Vision to Action
เรีียบเรีียงโดย บริิษััท จีีซีี เมนเทนแนนซ์์ แอนด์์ เอนจิิเนีียริิง จำำ�กััด

แนวคิิดในการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจและดููแลสัังคม
ของบริิษััท จีีซีี เมนเทนแนนซ์์ แอนด์์ เอนจิิเนีียริิง จำำ�กััด
บริิษััท จีีซีี เมนเทนแนนซ์์ แอนด์์ เอนจิิเนีียริิง จำำ�กััด หรืือ GCME เป็็นหนึ่่�งในบริิษััทลููกของ
กลุ่่�มบริิษััท พีีทีีทีี โกลบอล เคมิิคอล จำำ�กััด (มหาชน) (GC) ตั้้�งอยู่่�ที่่�เลขที่่� ๒๒/๒ ถนนปกรณ์์สงเคราะห์์
ราษฎร์์ มาบตาพุุด อ.เมืืองระยอง จ.ระยอง (นิิคมอุุตสาหกรรมมาบตาพุุด)

GCME ดำำ�เนิินธุุรกิิจการให้้บริิการงานด้้าน Maintenance & Engineering ให้้กัับบริิษััท
ในกลุ่่�ม GC และ กลุ่่�มบริิษััท ปตท. เป็็นหลััก โดยให้้บริิการงานธุุรกิิจบำำ�รุุงรัักษา เช่่น Static Service
Rotating Service Plant Maintenance Services Chemical Cleaning Turnaround Management
Maintenance Engineering Critical Machine Maintenance Long Term Maintenance Contract
งานธุุรกิิจวิิศวกรรม เช่่น EPC Project Execution Engineering Business Feasibility Study EPC
Management Service (EPCm) 3D Point Cloud Solution and Services Manpower Supply
Document Management และงานตรวจสอบ เช่่น Advanced NDT Service Inspection
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Consulting Inspection Management and Execution Service Integration Condition
Monitoring Service สำำ�หรัับ โรงงานปิิโตรเคมีี โรงกลั่่�นน้ำำ��มััน โรงแยกก๊๊าซ โรงไฟฟ้้า เครื่่�องจัักรกล
อุุปกรณ์์และระบบสาธารณููปโภค
ด้้วยบริิษััทฯ เป็็นผู้้�ให้้บริิการงานหลัักในด้้านงานวิิศวกรรม งานก่่อสร้้างโครงการ โรงงาน
และงานบำำ�รุุงรัักษาเครื่่�องจัักรกล และอุุปกรณ์์ภายในโรงงานปิิโตรเคมีี โรงกลั่่�นน้ำำ��มััน บริิษััทฯ
จึึงให้้ความสำำ�คััญกัับการออกแบบ ก่่อสร้้าง ติิดตั้้�งอุุปกรณ์์
และการบำำ�รุงุ รัักษาอุุปกรณ์์ เครื่่อ� งจัักรกล ที่่ไ� ม่่ส่ง่ ผลกระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและยัังทำำ�หน้้าที่่�หลัักในการสนัับสนุุนให้้
ลููกค้้าบรรลุุเป้้าหมายด้้านนโยบายและสิ่่�งแวดล้้อมอีีกด้้วย
เช่่น โครงการ VOC-Volatile Organic Compound ของ
กลุ่่�มบริิษัทั พีีทีทีี ี โกลบอล เคมิิคอล จำำ�กัดั (มหาชน) GCME
ได้้ดำำ�เนิินการออกแบบและก่่อสร้้างระบบกำำ�จััดไอระเหย
(VOC-Volatile Organic Compound) ที่่�ถูกู ปล่่อยออกมา
จากถัังเก็็บผลิิตภััณฑ์์ และเรืือขนส่่งระหว่่างการขนถ่่าย
ผลิิตภััณฑ์์ด้้วยวิิธีีการเผาในเตาเผาที่่�อุุณภมิิสููงประมาณ
800 DegC โดยมีีประสิิทธิิภาพการทำำ�งานไอระเหยถึึง
99.95% และมีีส่ว่ นในการลดกลิ่่น� ที่่�ไม่่พึงึ ประสงค์์ที่่ก� ระทบ
ต่่อชุุมชนโดยรอบได้้เป็็นอย่่างดีี
บริิษััทฯ ยัังมุ่่�งเน้้นการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามแนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน เช่่น ในงานโครงการเรา
ได้้มีีการปรัับพื้้�นที่่�หน้้าดิิน Site Preparation อีีกทั้้�งยัังสนัับสนุุนการจ้้างงานบุุคคลากรในท้้องถิ่่�น
ในตำำ�แหน่่งวิิศวกร พนัักงานบริิหาร ซึ่�ง่ ก่่อให้้เกิิดประโยนช์์ในด้้านสัังคมและเศรษฐกิิจท้้องถิ่่�นอีีกด้้วย
บริิษััทฯ ได้้มีีนโยบาย ให้้นำำ�นวััตกรรมและคิิดเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการพััฒนา
ปรัับปรุุง กระบวนการทำำ�งาน เพื่่อ� เพิ่่�มมููลค่่างานสููงสุุด (Value Added) ให้้กับลู
ั กู ค้้า รวมถึึงเพิ่่�มศัักยภาพ
ในการแก้้ไขปััญหา และลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมโดยมีีการลงทุุนในเครื่่�องมืือต่่าง ๆ เพื่่�อเข้้ามาใช้้งาน
โดยแบ่่งเป็็นแต่่ละธุุรกิิจของ GCME ดัังนี้้�
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๑. ธุุรกิิจสายงานบำำ�รุุงรัักษาและงานตรวจสอบ เช่่น
• Eddy Current Array เทคโนโลยีีการตรวจสอบหาความผิิดปกติิบนพื้้�นผิิวของอุุปกรณ์์
ที่่�ตรวจสอบ เช่่น รอยแตกร้้าว โดยอาศััยหลัักการแม่่เหล็็กไฟฟ้้า ซึ่่�งสามารถลดเวลา และขั้้�นตอน
การปฏิิบััติิงานตรวจสอบได้้รวดเร็็วกว่่าเทคนิิคดั้้�งเดิิมมากกว่่า ๑๐ เท่่า และสามารถวััดความลึึกของ
รอยแตกร้้าวได้้ นอกจากนั้้�นเทคนิิคดัังกล่่าวยัังเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมเนื่่�องจากไม่่มีีการใช้้สารเคมีี
ในการตรวจสอบ
• CUI Assessment Software ประเมิินโอกาสการเกิิดการกััดกร่่อนภายใต้้ฉนวนโดยประเมิิน
ตััวแปรที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งทำำ�ให้้บริิษััทฯ สามารถระบุุตำำ�แหน่่งการเกิิดการกััดกร่่อนภายใต้้ฉนวนได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพพร้้อมกัับแนะนำำ�วิิธีีการตรวจสอบและตรวจติิดตาม การกััดกร่่อนภายใต้้ฉนวนที่่�เหมาะสม
ที่่�สุุดได้้ ซึ่่�งในปีี ๒๕๖๔ จะมีีการพััฒนา Software ให้้สามารถกำำ�หนดแผนการตรวจสอบที่่�เหมาะสมได้้
รวมถึึงแนะนำำ�วิิธีีและแนวทางการซ่่อมแซมท่่อหรืืออุุปกรณ์์ที่่�เกิิดความเสีียหายจากการตรวจสอบ
• Fully Hydraulic Powered Robot : Catalyst Removal โดยการนำำ�อุุปกรณ์์
หุ่่�นขัับเคลื่่�อนด้้วยระบบไฮดรอลิิค ใช้้ทดแทนคนในการปฏิิบััติิงาน Catalyst Unloading ซึ่่�งเป็็นงาน
ที่่�มีีสภาวะอัันตราย เช่่น งานในที่่�อัับอากาศ งานภายใต้้สารพิิษอัันตราย งานภายใต้้อุุณหภููมิิสููง เป็็นการ
เพิ่่�มความปลอดภััยให้้แก่่ผู้้�ปฏิิบััติิงาน
• Magnetic Vertical Drive Robot : High Pressure Washing and Steel Surface
Preparation เป็็นอุุปกรณ์์เคลื่่อ� นที่่�ในแนวตั้้�งผ่่านพื้้�นผิิวโลหะด้้วยระบบแม่่เหล็็กแรงสููง สามารถประยุุกต์์
การใช้้งานได้้หลากหลาย เช่่น งานฉีีดล้้างด้้วยความดัันสููง งานเตรีียมผิิวชิ้้�นงาน ช่่วยลดค่่าใช้้จ่่าย
ในการตั้้�งนั่่�งร้้าน ลดระยะเวลาการเตรีียมงานแก้้ปััญหาจุุดที่่�ยากจะเข้้าถึึงโดยผู้้�ปฏิิบััติิงาน
• Riser and Jetty Pile Inspection เทคโนโลยีีการตรวจสอบการกััดกร่่อนบริิเวณ Riser และ
เสาเข็็ม Jetty โดยใช้้เทคโนโลยีีการตรวจสอบด้้วยกระแสไหลวนแบบเป็็นช่่วง ซึ่่�งจะสามารถตรวจวััด
ความหนาของเหล็็กผ่่าน Wrapping และเพรีียงทะเล โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องรื้้�อ Wrapping หรืือกำำ�จััด
เพรีียงทะเลก่่อนการตรวจสอบ
• Smart Sensors (Vibration and Temperature) เป็็นตััวรัับสััญญาณการสั่่�นสะเทืือน
และอุุณหภููมิิ สำำ�หรัับงานตรวจสอบสภาวะเครื่่อ� งจัักรและอุุปกรณ์์ในโรงงาน ซึ่ง่� ตััวรับสั
ั ญ
ั ญาณนี้้�สามารถ
เก็็บข้อ้ มููลสภาวะเครื่่อ� งจัักรได้้อย่่างต่่อเนื่่อ� ง และส่่งข้้อมููลผ่่านระบบออนไลน์์ สามารถเพิ่่�มความปลอดภััย
ให้้กัับผู้้�ปฏิิบััติิงาน และสามารถวิิเคราะห์์สภาวะของเครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์ในโรงงานได้้มีีประสิิทธิิภาพ
มากยิ่่�งขึ้้�น
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๒. ธุุรกิิจสายงานวิิศวกรรม เช่่น
• Smart Engineering เป็็นการนำำ� New Technology, Tools หรืือ Software ต่่าง ๆ เข้้ามา
ช่่วยเหลืืองานในด้้าน Design & Engineering เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพในการทำำ�งาน ลดความผิิดพลาด
ลดเวลาในการทำำ�งาน มีีการนำำ�เอา Engineering Software ที่่�มีีประสิิทธิิภาพรวมถึึงเครื่่�องมืือที่่�ทัันสมััย
มาช่่วยในงานวิิศวกรรมและเพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบกระบวนการทำำ�งานเดิิม ๆ โดยการใช้้ Digital
Technology เช่่น การพััฒนาทางด้้าน AI รวมถึึง Machine Learning มาช่่วยในการตรวจสอบทางด้้าน
การออกแบบ Design Verification ให้้มีีความ Smart ขึ้้�น
• การนำำ�เทคโนโลยีี 3D Laser Scanning มาช่่วยในการออกแบบทางวิิศวกรรมหรืือในบางพื้้�นที่่�
ที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงได้้ในการทำำ� Site Survey และสามารถใช้้งานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพร่่วมกัับ 3D
Software อื่่�นในการออกแบบ
• การพััฒนาทางด้้าน Smart Engineering มาช่่วยเพิ่่�มความถููกต้้องในการออกแบบและ
ลดความผิิดพลาดต่่าง ๆ รวมถึึงความเปลี่่ย� นแปลงที่่�อาจเกิิดขึ้้น� การบริิหารจััดการข้้อมููลในการออกแบบ
เพื่่�อใช้้ประโยชน์์และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในงานโครงการในอนาคต
บริิษััทฯ ได้้รัับรองมาตรฐานสากล (International Standard Requirement) ในการดำำ�เนิินการ
ด้้านต่่าง ๆ โดย ดัังนี้้�

• ได้้ รัั บ รองมาตรฐาน
ISO 10006 : 2017 Certification BUREAU VERTIAS / IMS
ISO 9001 : 2015 ซึ่่� ง เป็็ น
มาตรฐานรัั บ รองระบบงาน
บริิหารจััดการโครงการ
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• ได้้ รัั บ รองมาตรฐาน IMS : (ISO
9001,ISO 14001,ISO 45001) เป็็นมาตรฐาน
สากลระบบการจััดการอาชีีวอนามััยและความ
ปลอดภััย จากสถาบัันรัับรองมาตรฐานไอเอสโอ
(สรอ.) หรืือ MASCI ซึ่่�งจะเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ด้้านอาชีีวอนามััย และความปลอดภััย ให้้กัับ
พนัักงานในองค์์กร เช่่น ป้้องกัันการสููญเสีียจาก
การเกิิดอุุบััติิเหตุุในการทำำ�งาน ป้้องกัันสุุขภาพ
พนัักงานไม่่ให้้ได้้รัับผลกระทบจากการปฏิิบััติิ
งาน และสร้้างสภาพแวดล้้อมในการปฏิิบััติิงาน
ที่่�ดีีขึ้้�น ส่่งผลให้้ประสิิทธิิภาพการทำำ�งานดีีขึ้้�น

• ได้้รัับรางวััลอุุตสาหกรรมสีีเขีียว (Green
Industry :GI) ระดัับ ๓ วััฒนธรรมสีีเขีียว(Green
Culture) การบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเป็็น
ระบบ มีีการติิดตามประเมิินผล และทบทวนเพื่่�อ
การพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่อ� งจากกระทรวงอุุตสาหกรรม
เป็็นครั้้�งแรก
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การดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อขัับเคลื่่�อนสัังคมไปสู่่� Low Carbon and Green Society
จากนโยบายของรััฐ ที่่�ได้้ส่่งเสริิมให้้อุุตสาหกรรมขนาดเล็็กและขนาดกลางหัันมาลดพลัังงานอย่่าง
คุ้้�มค่่า รวมถึึงการใช้้พลังั งานสะอาดที่่�ส่ง่ ผลต่่อสภาวะแวดล้้อม โดยจะทำำ�ให้้อุตุ สาหกรรมมีีการใช้้พลังั งาน
ที่่�สะอาดสามารถลดปััญหามลภาวะ จึึงได้้เกิิดความร่่วมมืือของสถาบัันนวััตกรรม ปตท. (PTT INI) และ
บริิษััท พีีทีีทีี โกลบอล เคมิิคอล จำำ�กััด (มหาชน) (GC) เพื่่�อพััฒนานวััตกรรมเครื่่�องแลกเปลี่่�ยนความร้้อน
ชนิิดไมโครสเกล (Microchannel Heat Exchanger : MHX) เพื่่อ� ใช้้แลกเปลี่่ย� นความร้้อนในอุุตสาหกรรม
บริิษััท จีีซีี เมนเทนแนนซ์์ แอนด์์ เอนจิิเนีียริิง จำำ�กััด (GCME) ได้้นำำ�เทคโนโลยีีดัังกล่่าวมาต่่อยอดและ
ทำำ�ผลิิตเชิิงพาณิิชย์์ เพื่่�อส่่งเสริิมการใช้้พลัังงานสะอาดในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมขนาดเล็็กและขนาดกลาง
โดยการใช้้ MHX เป็็นเครื่่�องมืือแลกเปลี่่�ยนความร้้อนความเย็็นที่่�เหลืือทิ้้�งจากก๊๊าซธรรมชาติิเหลว
(Liquefied Natural Gas: LNG) ทดแทนการใช้้ก๊๊าซปิิโตรเลีียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas:
LPG) น้ำำ�มั
� นั เตา น้ำำ�มั
� นั ดีีเซล กระแสไฟฟ้้าในหลายอุุปกรณ์์ เช่่น Cooling Water System , Waste Water
System โรงไฟฟ้้าขนาดเล็็ก และเครื่่�องกำำ�เนิิดพลัังงานความเย็็นอื่่�น ๆ ส่่งผลให้้สามารถนำำ�เอาค่่า CO2
ที่่�ลดลงไปขอ Claim Carbon Credit ในรููปแบบขอคืืนภาษีีหรืือผลตอบแทนอื่่�น ๆ
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Member Activities
เรียบเรียงโดย: นางสาวภิญญดา เจริญสิน

TBCSD จับมือพันธมิตร ๓ หน่ ว ยงานหลั กของประเทศ
แสดงจุด ยืน ครั้งสำ�คัญในความมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจไทย
ไปสู่ความยั่งยืน
เมื่่� อ วัั น ที่่� ๘ ธัั น วาคม ๒๕๖๓ ที่่� ผ่่ า นมา องค์์ ก รธุุ ร กิิ จ
เพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (TBCSD) ได้้จััดงานประจำำ�ปีี ๒๕๖๓
(Gala Dinner 2020) ขึ้้�น ณ โรงแรมเซ็็นทารา แกรนด์์ เซ็็นทรััล
พลาซ่่ า ลาดพร้้ า ว กรุุ ง เทพฯ โดยมีี วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ สำำ�คัั ญ เพื่่� อ
รัับฟัังปาฐกถาพิิเศษ และวิิสััยทััศน์์ขององค์์กรฯ ในการขัับเคลื่่�อน
ด้้ า นเศรษฐกิิ จ สัั ง คมและสิ่่� ง แวดล้้ อ มไทยให้้ ยั่่� ง ยืืน รวมถึึ ง
ได้้ ร่่ ว มแลกเปลี่่� ย นประสบการณ์์ ด้้ า นการพัั ฒ นาที่่� คำำ�นึึ ง ถึึ ง
สิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม โดยในงานครั้้�งนี้้�ได้้รัับเกีียรติิอย่่างสููงจาก
คุุณประเสริิฐ บุุญสััมพัันธ์์ ประธานองค์์กรธุุรกิิจเพื่่�อการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืนมาเป็็นประธาน พร้้อมด้้วยผู้้�บริิหารจากองค์์กรสมาชิิก
TBCSD เกืือบ ๔๐ องค์์กรซึ่่�งครอบคลุุมกลุ่่�มอุุตสาหกรรมหลััก
ของประเทศไทย และผู้้�บริิหารจากองค์์กรพัันธมิิตรของ TBCSD
๓ หน่่ วย งานหลัั ก ของประเทศ ได้้ แ ก่่ สภาอุุ ต สาหกรรม
แห่่งประเทศไทย สภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทย และ ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

ปาฐกถาพิิเศษ โดย H.E. Mr. Pirkka
Tapiola เอกอััครราชทููตสหภาพยุุโรป ประจำำ�
ประเทศไทย มาร่่วมกล่่าวปาฐกถาพิิเศษในหััวข้้อ
“EU Green Deal” กล่่าวว่่า “สหภาพยุุโรป
สนัับสนุุนการเปลี่่�ยนแปลงไปสู่่�เศรษฐกิิจคาร์์บอน
ต่ำำ�� ประหยััดทรััพยากรและยั่่�งยืืนมากขึ้้�น และ
เป็็นแนวหน้้าในการสร้้างระบบการเงิินที่่ส� นัับสนุุน
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การเติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืน แผนนโยบาย European Green Deal เป็็นกลยุุทธ์ใ์ หม่่ในการการเติิบโตของยุุโรป
โดยมุ่่�งขัับเคลื่่อ� นภููมิภิ าคยุุโรปสู่่�สัังคมที่่�ปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์สุทธิ
ุ เิ ป็็นศููนย์์ภายในปีี ค.ศ. 2050
แผนนโยบายที่่�ประกาศไว้้ รวมถึึงมาตรการในการเปลี่่�ยนมาใช้้พลังั งานหมุุนเวีียน ปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพ
การใช้้พลังั งาน ในภาคการขนส่่งและที่่�อยู่่�อาศััย สร้้างระบบอาหารมีีความยั่่ง� ยืืน และกำำ�หนดให้้ผลิิตภััณฑ์์
มีีอายุุการใช้้งานยาวนานขึ้้�นสามารถซ่่อมแซมได้้ง่่าย และนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ และไปรีีไซเคิิลได้้ดีีขึ้้�น
แผนนโยบาย European Green Deal จะเป็็นตััวกำำ�หนดทิิศทางนโยบายต่่าง ๆ ของสหภาพยุุโรปทั้้�งหมด
ตั้้�งแต่่การวิิจััยและนวััตกรรมไปจนถึึงอุุตสาหกรรมการค้้าและผู้้�บริิโภค”
แถลงสรุุปผลงาน TBCSD และทิิศทางการขัับเคลื่่�อนงาน
TBCSD ปีี ๒๕๖๔ โดย คณะกรรมการบริิหารองค์์กรธุุรกิิจ
เพื่่อ� การพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน (TBCSD) นำำ�โดย คุุณประเสริิฐ บุุญสััมพัันธ์์
ประธานองค์์กรธุุรกิิจเพื่่อ� การพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืนพร้้อมด้้วย ดร.อารัักษ์์
สุุธีวี งศ์์ ผู้้�จััดการใหญ่่ ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กัดั (มหาชน) คุุณนิินนาท
ไชยธีีรภิิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริิษััท โตโยต้้า มอเตอร์์
ประเทศไทย จำำ�กััด คุุณฉััตรชััย เลื่่�อนผลเจริิญชััย ประธานบริิหาร
กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย คุุณนพดล ปิ่่�นสุุภา อดีีตประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท ไออาร์์พีซีี ี จำำ�กััด
(มหาชน) และรองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่นวััตกรรมและดิิจิิทััล บริิษััท
ปตท. จำำ�กััด (มหาชน) คุุณบุุญญนิิตย์์ วงศ์์รักมิ
ั ิตร ผู้้�ว่่าการ การไฟฟ้้า
ฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย คุุณสมชััย เลิิศสุุทธิิวงค์์ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร บริิษััท แอดวานซ์์ อิินโฟร์์ เซอร์์วิิส จำำ�กััด (มหาชน) และ
ดร.วิิจารย์์ สิมิ าฉายา เลขาธิิการองค์์กรธุุรกิิจเพื่่อ� การพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน
และผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย ได้้ร่่วมกัันแถลงว่่า “ในปีีที่่�
ผ่่านมา TBCSD ได้้ร่่วมส่่งเสริิมภาคธุุรกิิจด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
พร้้อม ๆ กัับการขยายกรอบการทำำ�งานเพื่่�อร่่วมแก้้ไขปััญหา Country
Issue ด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ มและการพัั ฒ นาอย่่ า งยั่่� ง ยืืนของประเทศ
โดยประเด็็นสำำ�คััญ ได้้แก่่ PM2.5 Climate Change ขยะพลาสติิก
ขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์ และความหลากหลายทางชีีวภาพ เป็็นต้้น โดย
ร่่วมกัันวางแผนการดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับภาคเอกชนไทยเพื่่อ� เป็็นต้้นแบบ
ที่่�ดีีและทำำ�งานร่่วมกัับภาคส่่วนอื่่�น ๆ เพื่่�อนำำ�เสนอแผนการรัับมืือกัับ
ปััญหาต่่าง ๆ และแนวทางปฏิิบัติั ิให้้เกิิดผลอย่่างเป็็นรููปธรรม รวมทั้้�ง
มีีการรวบรวมข้้อมููลและรายงานผลอย่่างเป็็นระบบ และยัังดำำ�เนิินงาน
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ร่่วมกัับเครืือข่่าย WBCSD, องค์์กร Development Partner และ องค์์กรพัันธมิิตร ๓ องค์์กร
เพื่่�อยกระดัับ Scale up งานต่่าง ๆ แลกเปลี่่�ยนองค์์ความรู้้� และ Best Practices โดยในปีี ๒๕๖๔
TBCSD จะเดิินหน้้าขัับเคลื่่�อนการแก้้ปััญหาและระดมความร่่วมมืือในประเด็็นที่่�เป็็นความท้้าทายของ
ประเทศปััญหา Country Issue อย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึง การเผยแพร่่และแลกเปลี่่�ยนองค์์ความรู้้� และ
เพิ่่� ม ขีี ด ความสามารถของสมาชิิ ก เพื่่� อ ให้้ มีี คว ามเข้้ า ใจที่่� ดีี แ ละดำำ� เนิิ น งานในประเด็็ น ที่่� เ กี่่� ยวข้้ อ ง
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ รวมถึึงมีีกิิจกรรมส่่งเสริิมเยาวชนไทยเพื่่�อขัับเคลื่่�อนเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
(Youth in Charge) และที่่�สำำ�คััญ คืือ ผลัักดัันให้้เกิิดนโยบายที่่�เป็็นธรรมกัับทุุกภาคส่่วน และนำำ�มาสู่่�
การปฏิิบััติิให้้เกิิดผลอย่่างเป็็นรููปธรรม”

พิิธีีแสดงความมุ่่�งมั่่�น ผู้้�บริิหารจากองค์์กรสมาชิิก TBCSD ๔๐ องค์์กร ร่่วมกัับองค์์กรพัันธมิิตร
๓ องค์์กรพร้้อมใจกัันเข้้าร่่วมแสดงความมุ่่�งมั่่�น “TBCSD Empowers Sustainable Business to
Build Back Better” เพื่่อ� เป็็นการแสดงออกถึึงพลัังความร่่วมมืือภาคธุุรกิิจไทยในการเดิินหน้้าขัับเคลื่่อ� น
ธุุรกิิจไปสู่่�ความยั่่�งยืืน

งานเสวนา Sustainable Growth Strategy ในยุุค ‘New Normal’ โดย คุุณอรรถพล
ฤกษ์์พิิบููลย์์ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท ปตท. จำำ�กััด (มหาชน) และ
องค์์กรพัันธมิิตร คุุณสุุพัันธุ์์�  มงคลสุุธีี ประธานสภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย คุุณกลิินท์์ สารสิิน
ประธานกรรมการหอการค้้าไทยและสภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทย ดร.ภากร ปีีตธวััชชัยั กรรมการและ
ผู้้�จััดการตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ร่่วมเสวนาในหััวข้้อเรื่่�อง Sustainable Growth Strategy
ในยุุค  ‘New Normal’ เพื่่�อร่่วมถ่่ายทอดข้้อมููลเกี่่�ยวกัับแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจแบบยั่่�งยืืนหลัังจาก
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การแพร่่ระบาดของ
COVID-19 ซึ่่�งเป็็น
แ น วท า ง ที่่� ภ า ค
ธุุ รกิิ จไทยสามารถ
นำำ� ไปประยุุ ก ต์์ ใ ช้้
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ต า ม บริิ บท ข อ ง
องค์์กรได้้

คุุณอรรถพล ฤกษ์์พิบููิ ลย์์ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริหิ าร
และกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท ปตท. จำำ�กััด (มหาชน)
กล่่าวว่่า “ปีี ๒๕๖๓ ทั่่ว� โลกและประเทศไทยได้้รับั ผลกระทบ
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 นำำ�ไปสู่่�
การเปลี่่�ยนแปลงของสัังคม ธุุรกิิจ พฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค
นำำ�ไปสู่่�บริิบทใหม่่ หรืือ New Normal ถืือเป็็นช่่วงเวลา
ที่่ท้� า้ ทายอย่่างยิ่่ง� ของประเทศไทย รวมถึึงกลุ่่�ม ปตท. ดัังนั้้น�
กลุ่่�ม ปตท. ยัังคงต้้องรัักษาความเข้้มแข็็งของธุุรกิิจหลััก
และสร้้ า งธุุ ร กิิ จ ใหม่่ แ ทนที่่� ก ารเติิ บ โตในรูู ป แบบเดิิ ม
โดยใช้้เทคโนโลยีีและนวััตกรรมสู่่�ทุุกภาคส่่วน ยกระดัับ
ขีีดความสามารถการแข่่งขัันของประเทศ พร้้อมพััฒนาสัังคม
และยกระดัั บคุุณภาพชีี วิิตของคนไทย ตามแนวคิิ ด PTT หรืือ Powering Thailand’s
Transformation ด้้วยการสร้้างความเข้้มแข็็งจากภายใน ผสานด้้วยการเปิิดกว้้างทางความคิิด
รัั บบริิ บท จากภายนอก เพื่่� อ ตอบสนองต่่ อ ความต้้ อ งการของผู้้�บริิ โ ภคและความคาดหวัั ง
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ด้้วยกลยุุทธ์์ “PTT by PTT” คืือ P artnership and Platform,
T echnology for All และ T ransparency and Sustainability นอกจากนั้้�น กลุ่่�ม ปตท.
ยัังได้้นำำ�แนวคิิด 4R (Resilience, Restart, Re-imagination, Reform) มาประยุุกต์์ใช้้บริิหาร
จััดการเพื่่�อรองรัับวิิกฤตและลดผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจในช่่วงการระบาด ตามกรอบ
การบริิหารจััดการความยั่่�งยืืน ESG ควบคู่่�กัับการดำำ�เนิินงานตามภารกิิจการสร้้างความมั่่�นคง
ทางพลัั ง งานให้้ กัั บ ประเทศ และแสวงหาการลงทุุ น ในรูู ป แบบใหม่่ เ พื่่� อ ต่่ อ ยอดธุุ ร กิิ จ และ
ขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจของประเทศ”
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คุุณกลิินท์์ สารสิิน ประธาน
กรรมการหอการค้้ า ไทยและ
สภาหอการค้้ า แห่่ ง ประเทศไทย
กล่่ า วว่่ า “ความสำำ�คััญ ของการ
พััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน คืือ ทุุกคนต้้อง
มีี ส่่ ว นร่่ ว ม ทั้้� ง ภาครัั ฐ เอกชน
และประชาชนต้้ อ งร่่ ว มมืือกัั น
มองผลประโยชน์์ ข องประเทศ
เป็็นหลััก เพื่่�อประเทศไทยของเรา
จะเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน”
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คุุ ณ สุุ พัั นธุ์์� มงคลสุุ ธีี ประธานสภา
อุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย กล่่าวว่่า “จาก
วิิ ก ฤตการณ์์ ด้้ า นทรัั พย ากรธรรมชาติิ ที่่�
ส่่งผลกระทบต่่อระบบเศรษฐกิิจที่่�ต้้องเผชิิญ
กัับความเสี่่�ยงด้้านอุุปทานจากการขาดแคลน
วัั ต ถุุ ดิิ บ ในการผลิิ ต และปัั ญ หามลภาวะของ
สิ่่� ง แวดล้้ อ ม รวมทั้้� ง การแพร่่ ร ะบาดของ
การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ทำำ�ให้้เราต้้อง
หัันมาให้้ความสำำ�คััญกัับการใช้้ประโยชน์์จาก
ทรัั พย ากรอย่่ า งคุ้้�มค่่ า ปรัั บ เปลี่่� ย นทิิ ศท าง
การพััฒนาให้้หันั กลัับมาเน้้นเรื่อ�่ งของการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Development) และ
การขัั บ เคลื่่� อ นภาคอุุ ต สาหกรรมสู่่�การเป็็ น
Thailand 4.0 / Industry 4.0 สภาอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย ซึ่ง�่ เป็็นตััวแทนภาคอุุตสาหกรรม
และเน้้นการดำำ�เนิินการด้้าน Service Organization
ได้้ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้สมาชิิกมีีการผลิิต
สิิ น ค้้ า และบริิ ก ารที่่� เ ป็็ น มิิ ต รกัั บสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
ปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการผลิิตสู่่�การเป็็นโรงงาน
อุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศที่่�นำำ�ไปสู่่�การพััฒนาเป็็น
เมืืองอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ รวมทั้้�ง ส่่งเสริิม
ให้้ ภ าคอุุ ต สาหกรรมมีี ก ารบริิ ห ารจัั ด การน้ำำ��
สิ่่� ง แวดล้้ อ ม ซากผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ แ ละบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์
ภายใต้้หลัักการของเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และ
การนำำ�ระบบ IoT มาประยุุกต์์ใช้้ เพื่่�อพััฒนา
สู่่�การเป็็น Smart Industry ที่่�สามารถปรัับตััว
ให้้ตอบรัับกัับยุุค New Normal และดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจได้้อย่่างยั่่�งยืืน”

ดร.ภากร ปีี ต ธวัั ชชัั ย กรรมการและ
ผู้้�จัั ด การตลาดหลัั ก ทรัั พย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทย
กล่่ า วว่่ า “ภายใต้้ บริิ บทปัั จ จุุ บัั น ที่่� ส ถานการณ์์
มีี ก ารเปลี่่� ย นแปลงอย่่ า งรวดเร็็ ว ภาคธุุ ร กิิ จ
ของไทยได้้ มีี ก ารปรัั บตัั ว และมุ่่�งเน้้ น ประเด็็ น
ด้้านความยั่่�งยืืนมากขึ้้�น ซึ่่�งไม่่เพีียงแต่่ดีีต่่อสัังคม
และสิ่่� ง แวดล้้ อ มเท่่ า นั้้� น แต่่ ยัั ง ทำำ� ให้้ ภ าคธุุ ร กิิ จ
บริิหารความเสี่่�ยงได้้ดีีและเติิบโตอย่่างแข็็งแกร่่ง
และต่่อเนื่่�อง ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ มุ่่�งส่่งเสริิมบริิษััท
จดทะเบีี ย นให้้ เห็็น ถึึงความสำำ�คััญเรื่่�องดัังกล่่าว
และส่่งเสริิมการเติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืน ภายใต้้วิสัิ ยั ทััศน์์
“To Make the Capital Market ‘Work’ for
Everyone”

นอกจากนี้้� ภายในงานได้้มีีการจััดพิิธีี
มอบรางวัั ล งานวิิ จัั ย ดีีเด่่ น กองทุุ น
สุุ ข ภาพกัั บ สภาวะโลกร้้ อ น โ ด ย
ศาสตราจารย์์ นพ.ยง ภู่่�วรวรรณ ประธาน
กรรมการบริิหารกองทุุนสุุขภาพกัับสภาวะ
โลกร้้อน ให้้เกีียรติิเป็็นผู้้�มอบรางวััลฯ ให้้แก่่
เยาวชนที่่� มีี คว ามสามารถด้้ า นงานวิิ จัั ย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสุุขภาพและสภาวะโลกร้้อน
โครงงานวิิจััย “การประยุุกต์์วััสดุุห่่อผลไม้้
เลีียนแบบธรรมชาติิ ข องสัั ตว์์ ” จากโรงเรีียนพนมสารคาม “พนมอดุุ ล วิิ ท ยา” จัั ง หวัั ด
ฉะเชิิงเทรา
ด้้วยความร่่วมมืือกัันอย่่างเข้้มแข็็งขององค์์กรสมาชิิก TBCSD องค์์กรพัันธมิิตร และ
เครืือข่่ายทั้้�งในและต่่างประเทศ TBCSD จึึงเป็็นผู้้�นำำ�ในการยกระดัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ยั่่�งยืืน
ในวงกว้้างและสนัับสนุุนประเทศไทยให้้ก้้าวไปสู่่�การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนอย่่างแท้้จริิง
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บางจากฯ คว้้ารางวััลพระราชทาน Thailand Corporate
Excellence Awards 2020

นายชััยวััฒน์์ โควาวิิสารััช ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท บางจาก คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) รัับรางวััล
พระราชทานสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ
สยามบรมราชกุุมารีี Thailand Corporate Excellence Awards 2020
สาขาความเป็็นเลิิศด้้านการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน ด้้วยมีีผลคะแนนรวมสููงสุุดและ
มีีผลงานเป็็นที่่�ยอมรัับจากการสำำ�รวจความคิิดเห็็นของผู้้�บริิหารระดัับสููง
ขององค์์กรชั้้�นนำำ�ในประเทศไทย ในงานพิิธีีประกาศผลและมอบรางวััล
พระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020 จััดโดย
สมาคมการจััดการธุุรกิิจแห่่งประเทศไทย (TMA) ร่่วมกัับสถาบัันบััณฑิิต
บริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย โดยมีีนายกรััฐมนตรีี
พลเอกประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา ให้้เกีียรติิเป็็นประธานในพิิธีี ณ โรงแรมแชงกรีีลา
เมื่่�อเร็็ว ๆ นี้้�
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เชฟรอนคว้้ารางวััลองค์์กรรัับผิิดชอบต่่อสัังคมดีีเด่่น
จากหอการค้้าอเมริิกัันในประเทศไทยเป็็นปีีที่่� ๑๑ ติิดต่่อกััน

นายไมเคิิล จอร์์จ ดีีซอมบรีี (ที่่� ๒ จากขวา) เอกอััครราชทููต
สหรัั ฐ อเมริิ ก าประจำำ� ราชอาณาจัั ก รไทย มอบรางวัั ล องค์์ ก รที่่� มีี
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมดีีเด่่นประจำำ�ปีี ๒๕๖๓ (AMCHAM CSR
Excellence Awards) จากหอการค้้าอเมริิกันั ในประเทศให้้แก่่ผู้้�แทนของ
บริิษััท เชฟรอนประเทศไทยสำำ�รวจและผลิิต จำำ�กััด นำำ�โดยนายเจฟฟ์์
เลอร์์แมน (ซ้้ายสุุด) กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท เชฟรอนเอเชีียเซ้้าท์์
จำำ�กััด พร้้อมด้้วย นายอาทิิตย์์ กริิชพิิพรรธ (ขวาสุุด) ผู้้�จััดการใหญ่่
ฝ่่ายสนัับสนุุนธุุรกิิจ นางหทััยรััตน์์ อติิชาติิ (ที่่� ๒ จากซ้้าย) ผู้้�จััดการ
ฝ่่ายกิิจการองค์์กร นางสาวพรสุุรีีย์์ กอนัันทา (ที่่� ๓ จากขวา) ผู้้�จััดการ
ฝ่่ายสื่่อ� สารองค์์กรและกิิจการสััมพัันธ์์ บริิษัทั เชฟรอนประเทศไทยสำำ�รวจ
และผลิิต จำำ�กััด ณ โรงแรมคอนราด กรุุงเทพฯ
เมื่่�อเร็็วๆ นี้้� บริิษััท เชฟรอนประเทศไทยสำำ�รวจและผลิิต จำำ�กััด ได้้รัับ
รางวััลองค์์กรที่่�มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมดีีเด่่น หรืือ AMCHAM CSR
Excellence Awards “ระดัับแพลติินััม” ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓ จากหอการค้้า
อเมริิกัันในประเทศไทยโดยมีีนายไมเคิิล จอร์์จ ดีีซอมบรีี เอกอััครราชทููต
สหรััฐอเมริิกาประจำำ�ราชอาณาจัักรไทย เป็็นผู้้�มอบรางวััลแก่่ผู้้�แทนของ
บริิษััทฯ นำำ�โดยนายเจฟฟ์์ เลอร์์แมน กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท
เชฟรอนเอเชีียเซ้้าท์์ จำำ�กััด

รางวัั ล องค์์ ก รที่่� มีี
ความรัั บผิิ ด ชอบต่่ อ สัั ง คม
ดีี เ ด่่ น (AMCHAM CSR
Excellence Awards) จััดขึ้้น�
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อยกย่่อง
บริิ ษัั ท สมาชิิ ก หอการค้้ า
อเมริิกันั ในประเทศไทยที่่�เป็็น
แบบอย่่างในการดำำ�เนิินงาน
ด้้านธุุรกิิจควบคู่่�กัับการดููแล
สัั ง คม โดยเชฟรอนได้้ รัั บ
รางวััลนี้้�เป็็นปีีที่่� ๑๑ ติิดต่่อกััน
และได้้ รัั บ การยกย่่ อ งใน
ระดัั บ แพลติิ นัั ม เป็็ น ปีี ที่่� ๒
นัับเป็็นการตอกย้ำำ�คว
� ามสำำ�เร็็จ
ที่่�เกิิดจากการนำำ�กลยุุทธ์์ 4E’s
มาใช้้ ใ นการดำำ�เนิินนโยบาย
ความรัั บผิิด ชอบต่่ อ สัั ง คม
ประกอบด้้ วย การส่่งเสริิม
การศึึ ก ษา (Education)
การอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมและ
พลัั ง งาน (Environment
and Energy Conservation)
การพัั ฒ นาเศรษฐกิิ จ และ
คุุ ณภ าพชีี วิิ ต (Economic
Development) และการ
ส่่งเสริิมให้้พนักั งานมีีส่ว่ นร่่วม
ในการทำำ�กิิจกรรมเพื่่�อสัังคม
(Employee Engagement)
มาอย่่างต่่อเนื่่�อง
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Dow รัับรางวััลด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ตอกย้ำำ��ความสำำ�เร็็จองค์์กรดีีเด่่นครบหนึ่่�งทศวรรษ
จากหอการค้้าอเมริิกัันในประเทศไทย

 กรุุงเทพฯ – ๒๙ ตุุลาคม ๒๕๖๓ -กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย (Dow) รัับรางวััล “องค์์กรที่่�มีี
ผลงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมดีีเด่่นประจำำ�ปีี ๒๕๖๓ ระดัับแพลติินััม” (2020 AMCHAM
Corporate Social Responsibility Excellence Recognition Award with Platinum Level)
ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� ๑๐ จากการทำำ�กิิจกรรมเพื่่�อสัังคมในประเทศไทยอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีนายฉััตรชััย
เลื่่�อนผลเจริิญชััย ประธานบริิหาร กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย และนางภรณีี กองอมรภิิญโญ
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายองค์์กรสััมพัันธ์์ประจำำ�ภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ เป็็นผู้้�รัับมอบรางวััลจาก
มร.ไมเคิิล จอร์์จ ดีีซอมบรีี เอกอััครราชทููตสหรััฐอเมริิกาประจำำ�ประเทศไทย และมีี มร.เกร็็ก หว่่อง
ประธานหอการค้้าอเมริิกัันในประเทศไทย ร่่วมแสดงความยิินดีี ณ โรงแรมคอนราด กรุุงเทพฯ
รางวััลองค์์กรที่่�มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมดีีเด่่น (AMCHAM CSR Excellence Awards) จััดขึ้้�น
เป็็ น ประจำำ�ทุุ ก ปีี เพื่่� อ ยกย่่ อ งบริิ ษัั ท สมาชิิ ก หอการค้้ า อเมริิ กัั น ในประเทศไทยที่่� เ ป็็ น แบบอย่่ า ง
ในการดำำ�เนิินงานด้้านธุุรกิิจควบคู่่�กัับการดููแลสัังคม จากการส่่งเสริิมให้้พนักั งานมีีส่ว่ นร่่วมในการทำำ�กิจิ กรรม
เพื่่�อสัังคมอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึงความมุ่่�งมั่่�นผลัักดัันการแก้้ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างยั่่�งยืืน สร้้างชุุมชน
ที่่�ทุุกคนมีีส่่วนร่่วม และสร้้างเยาวชนรุ่่� นใหม่่ ส่่งผลให้้ Dow ได้้รัับการยกย่่องให้้เป็็นองค์์กรที่่�มีี
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมดีีเด่่นเป็็นปีีที่่� ๑๐ ติิดต่่อกััน และได้้รัับรางวััล “ระดัับแพลติินััม” เป็็นครั้้�งแรก
ในปีีนี้้�
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เอสโซ่่และบริิษััทในเครืือเอ็็กซอนโมบิิลในประเทศไทยรัับโล่่เกีียรติิคุุณ
ในฐานะองค์์กรดีีเด่่นด้้านพลัังงานและการพััฒนาสัังคม จากสมาคม
หนัังสืือพิิมพ์์ส่่วนภููมิิภาคแห่่งประเทศไทย
บริิ ษัั ท เอสโซ่่
(ประเทศไทย) จำำ�กัั ด
(มหาชน) และ บริิ ษัั ท
ในเครืือเอ็็ ก ซอนโมบิิ ล
ในประเทศไทย ได้้ รัั บ
โล่่ เ กีี ย รติิ คุุ ณ ในฐานะ
องค์์กรดีีเด่่นด้้านพลัังงาน
และการพัั ฒ นาสัั ง คม
จากสมาคมหนัังสืือพิิมพ์์
ส่่วนภููมิภิ าคแห่่งประเทศไทย
นายจุุรินิ ทร์์ ลัักษณวิิศิษิ ฐ์์ (ที่่� ๒ จากซ้้าย) รองนายกรััฐมนตรีีและรััฐมนตรีีว่า่ การกระทรวงพาณิิชย์์
ประธานในพิิ ธีี พร้้ อมด้้ วย นายอนัั น ต์์ นิิ ลมานนท์์ (ที่่� ๑ จากซ้้ า ย) นายกสมาคมหนัั ง สืือพิิ มพ์์
ส่่วนภููมิิภาคแห่่งประเทศไทย มอบโล่่เกีียรติิคุุณองค์์กรดีีเด่่นด้้านพลัังงานและการพััฒนาสัังคม ให้้แก่่
ดร. ทวีีศัักดิ์์� บรรลืือสิินธุ์์� (ที่่� ๒ จากขวา) กรรมการบริิษััท เอสโซ่่ (ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน) และ
นางกิิติิยาวดีี นิิลวรรณ (ที่่� ๑ จากขวา) ผู้้�จััดการสื่่�อสารองค์์กร บริิษััท เอ็็กซอนโมบิิล จำำ�กััด เนื่่�องใน
วัันประชุุมใหญ่่สำำ�มััญประจำำ�ปีี ๒๕๖๓ และครบรอบ ๕๕ ปีีของสมาคมหนัังสืือพิิมพ์์ส่่วนภููมิิภาค
แห่่งประเทศไทย พิิธีีมอบจััดขึ้้�นที่่�โรงแรมดิิเอมเมอรััล ถนนรััชดาภิิเษก กรุุงเทพฯ
สมาคมหนัังสืือพิิมพ์์ส่่วนภููมิิภาคแห่่งประเทศไทย ได้้มอบโล่่เกีียรติิคุุณดัังกล่่าวด้้วยเล็็งเห็็น
ถึึงบทบาทด้้านการจััดหาพลัังงานคุุณภาพและการพััฒนาสัังคมของบริิษััท เอสโซ่่ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
(มหาชน) และ บริิษััทในเครืือเอ็็กซอนโมบิิลในประเทศไทย ซึ่่�งเป็็นบริิษััทในเครืือ เอ็็กซอน โมบิิล
คอร์์ปอเรชั่่�น หนึ่่�งในบริิษััทพลัังงานชั้้�นนำำ�ระดัับโลก โดยได้้ดำำ�เนิินธุุรกิิจการกลั่่�นและจััดจำำ�หน่่ายน้ำำ��มััน
ที่่�มีีคุุณภาพ รวมถึึงผลิิตภััณฑ์์เคมีีแบบครบวงจร มาเป็็นเวลากว่่า ๑๒๕ ปีีในประเทศไทย พร้้อมทั้้�ง
ให้้ความสำำ�คััญในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ก้้าวไปพร้้อมกัับความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม สนัับสนุุนความเจริิญ
สู่่�ชุุมชนในด้้านต่่าง ๆ ทั้้�งการใช้้ชีีวิิตความเป็็นอยู่่� การพััฒนาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงความปลอดภััย
และสุุขอนามััยโดยรวม
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โรงไฟฟ้้าขนอม ในกลุ่่�มเอ็็กโก คว้้า ๒ รางวััลอุตุ สาหกรรมดีีเด่่น ปีี ๒๕๖๓
ประเภทการรัักษาคุุณภาพสิ่่ง� แวดล้้อม และการบริิหารความปลอดภััย
บริิษััท ผลิิตไฟฟ้้าขนอม จำำ�กััด ในกลุ่่�มเอ็็กโก โดย
นายโกศล ศิิริิวาลย์์ กรรมการผู้้�จััดการ รัับ ๒ รางวััล
อุุ ต สาหกรรมดีี เ ด่่ น ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓ (The Prime
Minister’s Industry Award 2020) ประเภทการรัักษา
คุุ ณภ าพสิ่่� ง แวดล้้ อ ม และการบริิ ห ารความปลอดภัั ย
ซึ่่� ง จัั ด โดยกระทรวงอุุ ต สาหกรรม ในฐานะองค์์ ก รที่่� มีี
ความมุ่่�งมั่่� น ในการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ พลัั ง งานอย่่ า งยั่่� ง ยืืน
ด้้วยความใส่่ใจที่่�จะธำำ�รงไว้้ซึ่่�งสิ่่�งแวดล้้อมและการพััฒนา
สัังคม และสามารถผ่่านเกณฑ์์มาตรฐานอุุตสาหกรรมตามที่่�
กำำ� หนดทุุ ก ด้้ า น อีี ก ทั้้� ง ยัั ง สะท้้ อ นถึึ ง ความสามารถและ
บทบาทขององค์์ ก รในการสร้้ า งสรรค์์ สิ่่� ง ที่่� เ ป็็ น ประโยชน์์ ต่่ อ การพัั ฒ นาอุุ ต สาหกรรมของประเทศ
จาก พลเอก ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา นายกรััฐมนตรีี ในพิิธีีมอบรางวััลอุุตสาหกรรม ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓
ณ สโมสรทหารบก เมื่่�อวัันที่่� ๑๔ ธัันวาคม ๒๕๖๓

GGC คว้้ารางวััล CSR DIW ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� ๖
ย้ำำ��ความมุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อ
สัังคมอย่่างยั่่�งยืืน
นางฝนทิิพย์์ วััลยะเสวีี ผู้้�จััดการส่่วน หน่่วยงานสื่่อ� สาร
องค์์กรและกิิจการเพื่่�อสัังคม บริิษััท โกลบอลกรีีนเคมิิคอล
จำำ�กััด (มหาชน) เป็็นผู้้�แทนบริิษััทฯ รัับเกีียรติิบััตรและ
โล่่รางวััล CSR DIW Continuous Award ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓
จากนายศุุภกิิจ บุุญศิิริิ รองอธิิบดีีกรมโรงงานอุุตสาหกรรม
ตอกย้ำำ��ความมุ่่�งมั่่น� ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับผิดิ ชอบ
ต่่อเศรษฐกิิจ สิ่่�งแวดล้้อม สัังคมและชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน
ณ ห้้องมััฆวานรัังสรรค์์ สโมสรกองทััพบก ถนนวิิภาวดีี
กรุุงเทพฯ
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IRPC ติิดอัันดัับ DJSI ต่่อเนื่่�องปีีที่่� ๗
ตอกย้ำำ��การดำำ�เนิินธุุรกิิจตามนโยบายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

IRPC ได้้รัับคััดเลืือกให้้เป็็นสมาชิิกดััชนีีความยั่่�งยืืน
ดาวโจนส์์ ในกลุ่่�มตลาดเกิิ ดใหม่่ (Emerging Market)
ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓ ในกลุ่่�มอุุตสาหกรรม Oil & Gas Refining
and Marketing สะท้้อนความสามารถในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ด้้วยนโยบายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ภายใต้้การกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่ดี� ี รวมทั้้ง� คำำ�นึงึ ถึึง เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่ง� แวดล้้อม
และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของบริิษััทให้้เติิบโตไปพร้้อมกััน
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พิิธีมี อบรางวััล CSR-DIW Continuous
ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓

เมื่่�อวัันอัังคารที่่� ๑๗ พฤศจิิกายน ๒๕๖๓ ณ สโมสรกองทััพบก ถนนวิิภาวดีี
กรุุงเทพฯ บริิษััท พีีทีีทีี อาซาฮีี เคมิิคอล จำำ�กััด โดยคุุณวััฒนโรจน์์ เจริิญพิิทัักษ์์
รองกรรมการผู้้�จััดการ สายงานบริิหาร ได้้รัับมอบ รางวััลโครงการส่่งเสริิมโรงงาน
อุุ ต สาหกรรมให้้ มีี คว ามรัั บผิิ ด ชอบต่่ อ สัั ง คมและชุุ ม ชนอย่่ า งยั่่� ง ยืืน (CSR–DIW
Continuous Award) ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓ จากกรมโรงงานอุุตสาหกรรม สัังกััดกระทรวง
อุุตสาหกรรม โดยคุุณศุุภกิิจ บุุญศิิริิ รองอธิิบดีี กรมโรงงานอุุตสาหกรรม กระทรวง
อุุตสาหกรรม เป็็นผู้้�มอบรางวััล
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ปตท.สผ. รัับรางวััลนวััตกรรมแห่่งชาติิ
ด้้านองค์์กรนวััตกรรมดีีเด่่น ปีี ๒๕๖๓

นายพงศธร ทวีี สิิ น (กลาง) ประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บริิ ห าร และนายบัั ณฑิิ ต พัั ฒ นศัั ก ดิ์์� (ขวา)
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ สายงานบริิหารเทคโนโลยีี บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด
(มหาชน) หรืือ ปตท.สผ. เข้้ารัับรางวััลนวััตกรรมแห่่งชาติิประจำำ�ปีี ๒๕๖๓ ด้้านองค์์กรนวััตกรรมดีีเด่่น
โดย ปตท.สผ. ได้้รัับรางวััลเกีียรติิคุุณ ประเภทองค์์กรขนาดใหญ่่ จากสำำ�นัักงานนวััตกรรมแห่่งชาติิ
(องค์์การมหาชน) กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจัยั และนวััตกรรม โดยมีี ฯพณฯ ดอน ปรมััตถ์์วินัิ ยั
(ซ้้าย) รองนายกรััฐมนตรีี เป็็นผู้้�มอบรางวััล ณ โรงแรมสยาม เคมปิินสกี้้� กรุุงเทพฯ
ตลอดระยะเวลาที่่�ผ่่านมา ปตท.สผ. ได้้มุ่่�งเน้้นการบริิหารจััดการนวััตกรรมภายในองค์์กรให้้
สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์แ์ ละเป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านสำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม ซึ่ง่� ให้้ความสำำ�คัญ
ั
กัับการนำำ�งานวิิจััยและพััฒนาขั้้�นสููงมาปรัับใช้้ในการทำำ�งาน รวมทั้้�ง การบริิหารศัักยภาพของบุุคลากร
การจััดการข้้อมููล และการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลและเทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์และหุ่่�นยนต์์
เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในกระบวนการทำำ�งานและรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงของธุุรกิิจที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น
ในอนาคต ซึ่่�งจะเป็็นประโยชน์์ต่่อการเสริิมสร้้างความมั่่�นคงด้้านพลัังงานให้้กัับประเทศ
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GC ได้้รับั การจััดอันั ดัับเป็็นสมาชิิกในกลุ่่�มดััชนีคี วามยั่่�งยืืน
ดาวโจนส์์ (DJSI) ปีี ๒๕๖๓
เป็็นอัันดัับที่่� ๑ ของโลก ในกลุ่่�มธุุรกิิจเคมีีภัณ
ั ฑ์์ ต่่อเนื่่อ� งเป็็นปีีที่่� ๒

บริิษััท พีีทีีทีี โกลบอล เคมิิคอล จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ GC
ได้้รัับการจััดอัันดัับเป็็นสมาชิิกในกลุ่่�มดััชนีีความยั่่�งยืืนดาวโจนส์์
(Dow Jones Sustainability Indices) หรืือ DJSI ปีี ๒๕๖๓
เป็็นอัันดัับที่่� ๑ ของโลก ในกลุ่่�มธุุรกิิจเคมีีภััณฑ์์ ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� ๒
และยัังติิดอัันดัับ Top 10 ประเภท DJSI World และ Emerging
Markets ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� ๘ สะท้้อนความมุ่่�งมั่่�นในการนำำ�แนวทาง
การพัั ฒ นาอย่่ า งยั่่� ง ยืืนมาใช้้ ใ นการขัั บ เคลื่่� อ นธุุ ร กิิ จ โดยสร้้ า ง
ความสมดุุลใน ๓ มิิติิ ได้้แก่่ เศรษฐกิิจ สิ่่�งแวดล้้อม และสัังคม
ภายใต้้หลัักบรรษััทภิิบาลอัันเป็็นพื้้�นฐานสำำ�คััญ ซึ่่�งการดำำ�เนิินงาน
ดัังกล่่าวเป็็นการสนัับสนุุนและสอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ของโลก
และประเทศไทย
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ซีีอีีโอ ปตท. รัับโล่่เกีียรติิยศ
“บุุคคลตััวอย่่างภาคธุุรกิิจแห่่งปีี 2020”

เมื่่�อเร็็วๆ นี้้� - ฯพณฯ นายอำำ�พล เสนาณรงค์์ องคมนตรีีในรััชกาลที่่� ๙ ให้้เกีียรติิ
มอบโล่่เกีียรติิยศ “บุุคคลตััวอย่่างภาคธุุรกิิจแห่่งปีี 2020” ภาคธุุรกิิจพลัังงานและสาธารณููปโภค
ให้้ แ ก่่ นายอรรถพล ฤกษ์์ พิิ บูู ล ย์์ ประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่� บริิ ห ารและกรรมการผู้้�จัั ด การใหญ่่
บริิษััท ปตท. จำำ�กััด (มหาชน) ในพิิธีีประกาศเกีียรติิคุุณบุุคคลคุุณภาพแห่่งปีี 2020 จััดโดย
มููลนิิธิิสภาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งประเทศไทย (มสวท.) เพื่่�อประกาศเกีียรติิคุุณ
และยกย่่องบุุคคลที่่�ประสบความสำำ�เร็็จในการดำำ�เนิินชีีวิิต ทั้้�งชีีวิิตส่่วนตััว ชีีวิิตการทำำ�งาน
และการอุุทิศิ ตนทำำ�กิจิ กรรมอัันเป็็นประโยชน์์ต่อ่ สัังคมและประเทศในด้้านต่่าง ๆ นัับเป็็นต้้นแบบ
ที่่�ดีีสำำ�หรัับผู้้�บริิหารยุุคใหม่่ภาคธุุรกิิจในสัังคม
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เอสซีีจีี คว้้ารางวััล “หุ้้�นขวััญใจมหาชน” จากข่่าวหุ้้�น ต่่อเนื่่อ� งเป็็นปีีที่่� ๒
มุ่่�งมั่่น� สร้้างการเติิบโตระยะยาว ตามหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน

เอสซีีจีี โดย นายธรรมศัักดิ์์� เศรษฐอุุดม (ขวา) ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่-การเงิินและ
การลงทุุน รัับมอบรางวััล “หุ้้�นขวััญใจมหาชน ประจำำ�กลุ่่�มอสัังหาริิมทรััพย์์และก่่อสร้้าง”
ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� ๒ จากนายชาญชััย สงวนวงศ์์ (ซ้้าย) ผู้้�อำ�ำ นวยการหนัังสืือพิิมพ์์ข่่าวหุ้้�น
ธุุรกิิจ ในการประกาศรางวััล “หุ้้�นขวััญใจมหาชน” ปีีที่่� ๘ ซึ่่�งจััดโดยหนัังสืือพิิมพ์์ข่่าวหุ้้�น
ธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย และบริิษััท แอสเซส โปร เมนเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด (APM)
ซึ่่�งได้้รัับการสนัับสนุุนจากตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (ตลท.)
รางวััลดัังกล่่าวสะท้้อนความมุ่่�งมั่่น� ในการบริิหารจััดการองค์์กรของเอสซีีจีี ในสถานการณ์์
ที่่�มีีความไม่่แน่่นอนสููง โดยมุ่่�งสร้้างความสมดุุลระหว่่างโอกาสและความเสี่่�ยง เพื่่�อให้้สามารถ
พััฒนาและส่่งมอบนวััตกรรม สิินค้้า บริิการ พร้้อมโซลููชัันครบวงจรที่่�ตอบโจทย์์ความต้้องการ
ที่่�หลากหลายของลููกค้้าได้้ทั่่�วภููมิิภาค พร้้อมขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนตามหลััก
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy) เพื่่�อสร้้างผลตอบแทนและเพิ่่�มมููลค่่าระยะยาว
ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
ทั้้�งนี้้� รางวััลหุ้้�นขวััญใจมหาชนตััดสิินจากการประเมิินความนิิยมของนัักลงทุุนที่่�มีีต่่อ
หุ้้�นสามัั ญ ของบริิ ษัั ท มหาชนที่่� จ ดทะเบีี ย นในตลาดหลัั ก ทรัั พย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทยทุุ ก กลุ่่�ม
(ไม่่นัับหลัักทรััพย์์อื่่�น ๆ) จำำ�นวนประมาณ ๗๐๐บริิษััท จากกลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวน ๔,๐๐๐ ราย
ระหว่่างช่่วงเวลาซื้้�อขายของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ตั้้�งแต่่วัันที่่� ๑ มกราคม ๓๑ ธัันวาคม ๒๕๖๒
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SPRC รัับมอบโล่่และเกีียรติิบััตร CSR-DIW
Continuous Award ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓ ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� ๕

เมื่่อ� วัันที่่� ๑๗ พฤศจิิกายน ที่่ผ่� า่ นมา นายสตีีเว่่น ลีีวิสิ กิ๊๊บสั
� นั รองประธานเจ้้าหน้้าที่่บริ
� หิ าร
ฝ่่ายปฏิิบััติิการ บมจ. สตาร์์ ปิิโตรเลีียม รีีไฟน์์นิ่่�ง เข้้ารัับมอบโล่่และเกีียรติิบััตร CSR-DIW
Continuous Award ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓ ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� ๕ จากกรมโรงงานอุุตสาหกรรม
โดยได้้รัับเกีียรติิจาก นายประกอบ วิิวิิธจิินดา อธิิบดีีกรมโรงงานอุุตสาหกรรม เป็็นประธาน
ในพิิธีีมอบรางวััลในครั้้�งนี้้� ณ สโมสรทหารบก กรุุงเทพฯ
การได้้รัับรางวััล CSR–DIW Continuous Award ในครั้้�งนี้้� สะท้้อนถึึงความทุ่่�มเทและ
ความตั้้ง� ใจของ SPRC ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับผิดิ ชอบต่่อเศรษฐกิิจ สิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม
และชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน และให้้ความสำำ�คััญกัับการมีีส่่วนร่่วมรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและชุุมชน
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยครอบคลุุมประเด็็นหลััก ๗ หััวข้้อ คืือ การกำำ�กับดู
ั ูแลองค์์กร สิิทธิิมนุุษยชน
การปฏิิบัติั ด้ิ า้ นแรงงาน สิ่่ง� แวดล้้อม การดำำ�เนิินงานอย่่างเป็็นธรรม ประเด็็นด้้านผู้้�บริิโภค และ
การมีีส่่วนร่่วมและการพััฒนาชุุมชน ซึ่่�งเป็็นหลัักในการปฏิิบััติิงานที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการยอมรัับ
จากชุุมชน สัังคม เพื่่�ออยู่่�ร่่วมกัันอย่่างยั่่�งยืืน
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ไทยออยล์์คว้้ารางวััลอุตุ สาหกรรมดีีเด่่น ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓
ประเภทความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

เมื่่อ� วัันที่่� ๑๔ ธัันวาคม ๒๕๖๓ คุุณวิิรัตั น์์ เอื้้อ� นฤมิิต ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริหิ ารและ
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท ไทยออยล์์ จำำ�กััด (มหาชน) ขึ้้�นรัับรางวััลอุุตสาหกรรม
ดีีเด่่น ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓ (The Prime Minister’s Industry Award 2020) ประเภท
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม จากพลเอกประยุุกต์์ จัันทร์์โอชา นายกรััฐมนตรีี ในฐานะ
ประธานในพิิธีฯี ในโอกาสที่่�ไทยออยล์์ดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�มุ่่�งเน้้นการสร้้างสรรค์์คุณภ
ุ าพชีีวิติ
ให้้ชุุมชนและสัังคมด้้วย ใช้้กลยุุทธ์์ทั้้�งเชิิงรุุกและเชิิงรัับในการดููแลสุุขภาพของชุุมชน
พิิ ธีี ม อบรางวัั ล อุุ ต สาหกรรมฯ นี้้� จัั ด ขึ้้� น โดยกรมโรงงานอุุ ต สาหกรรม กระทรวง
อุุตสาหกรรม ณ ห้้องมััฆวานรัังสรรค์์ สโมสรทหารบก ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต
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WBCSD Update
By: Ms.Supunnipa Wangngarm

Environmental, Social and Governance (ESG)
Risk Management - and Business Challenges
after the COVID-19 outbreak

On November 16, 2020, the Thailand Business Council for Sustainable Development
or TBCSD in collaboration with the World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD), organized a online seminar on “Building resilience through applying risk
management to environmental, social and governance (ESG) -related risks and
post-pandemic challenges. The objective is to create an understanding of the
organizational risk management tools for environmental, social and governance (ESG)
to enable organizations to formulate appropriate business strategies and plans. Prepare
for the situation that may rapidly change or disruption so as to reduces the potential
risks and creates new opportunities as well as for the benefit of preparing
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a sustainability report that discloses the ESG information. The seminar was conducted
by Experts from WBCSD’s Redefining Value Program who presented a handbook of
Integrating ESG Issues with Enterprise Risk Management or ERM in accordance with the
COSO-ERM 2017 risk management framework created in collaboration between WBCSD
and the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO),
an organization formed by key Accounting and Auditing agencies in the United States
of America. This handbook will help organizations prepare to prevent and adapt to risks
and effectively seek out business opportunities during risk disruptions. This includes the
current COVID-19 epidemic risk and diversity risk, social inequality and extreme
weather events, etc.
The Importance of ESG for Business Operations: the driving force required by businesses to conduct an organization’s ESG risk assessment includes many factors: 1) Mega
Trends changes and disruptions that negatively affect the world landscape and future
business growth path; 2) Investors seeking additional information about the
organization’s ESG performance; 3) Employees wishing to work in an organization
operating with ESG in mind; 4) Customers who want more sustainable services and
products; 5) Regulators that set more regulations or rules related to ESGs; and 6) NGOs
and communities that increase the pressure on transparency in the operations of the
organization.
ESG Operations Perspectives in Thailand (Thai ESG Landscape): WBCSD research
revealed that during the past COVID-19 crisis, businesses in Thailand made great efforts
to adjust the organization’s operating model in accordance with environmental, social
and governance sustainability or ESG and it also has a positive effect on the image of
the organization as well. On the part of the Stock Exchange of Thailand (SET), the
organization’s sustainability disclosure guidelines have been upgraded in conjunction
with Vigeo Eiris, an international ESG assessor partner organization, to disseminate the
information on Sustainability Assessment of Companies registered in Thailand” or “ESG
Information” to compare the views on sustainability in the context of the Thai capital
market through the perspective of an international organization. ESG information helps
investors to make investment decision in Thailand by reflecting the potential for
business growth and long-term corporate value. In 2020, the Stock Exchange of Thailand
announced the list of companies with outstanding performance and focus on
sustainable business development taking into account the environment, society and
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good governance (ESG) in the context of Thailand. The companies that have been assessed for sustainability and have been selected are included in the list of Thailand
Sustaiability Invesment (THIS) with total number of companies of 124 companies, an
increase from 51 companies since the first listing was announced in 2015.The increased
number of companies represents a remarkable breakthrough for companies registered
in Thailand that focus on the implementation of the ESG risk management approach in
the business operation to be a sustainable organization.
WBCSD and COSO Risk Management Operations Overview: WBCSD, in collaboration
with COSO, drafted an integration of ESG issues with Enterprise Risk Management (ERM)
based on the COSO-ERM Risk Management Framework as a guideline for various
organizations to understand and turn to focus on the ESG risk management issues
related to business operations. So, the business can use to manage risks more
effectively. COSO Enterprise Risk Management or COSO-ERM 2017 is a new risk
management framework revised from the ERM Risk Management Framework adopted
by COSO in 2004. The objective of this update is due to increased and faster changes
in environmental factors and new forms of risk than ever before, as well as changes in
customer behavior and organizational stakeholders, COSO completed a review and
revision of the new risk management framework and published in June 2017 to manage
the risks more productive and efficient and to maintain the capability and create
sustainability for the organization in the future.
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COSO-ERM 2017 consists of 5 components with 20 principles:
Component 1: Governance and Culture has 5 principles: 1) establishing
a corporate committee to supervise risks 2) define an
organization 3) define an organizational culture 4) show
commitment to corporate values and 5) motivate, develop
and retain competent personnel.
Component 2: Strategy & Objective Setting has 4 principles: 1) analyzing
the structure of the business, 2) defining acceptable risks,
3) assessing strategies in different ways, and 4) defining
objectives of business operation
Component 3: Performance has 5 principles: 1) identifying risks,
2) assessing the severity of the risks, 3) ranking risks,
4) responding to risks, and 5) creating an overview of the
organization’s risks.
Component 4: Review & Revision has 3 principles: 1) assessing significant
changes, 2) reviewing risks and performance, and 3) finding
ways to improve the organization’s risk management.
Component 5: Information, Communication & Reporting has 3 principles:
1) pushing the use of information technology,
2) communicating risk information, and 3) reporting on
risks, culture and performance.
Learning about the COVID-19 pandemic and ESG risk
assessment perspectives: the COVID-19 epidemic crisis is driving
a dramatic change in the business context. Most business sectors
have a more flexible operating policy (Business Resilience)
and are developed and adapted to accommodate changes
(Adaptability) and good planning to help work smoother and
more efficient (Effective Continuity Planning). In considering
effective organizational risk management in a new context
(New Normal), business sector must plan to prepare for the
prevention and adaptation to be in line with the changing
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current environment, including the changing operating context, product transition,
changing market demands and business models, new supply chains, business risks from
increasing litigation, investors and activists are calling for more scrutiny, reporting and
disclosures on ESG, as well as the introduction of more digital formats and virtualization
operations. Changes in business contexts pose a challenge to corporate sustainability
management in accelerating supply chain risk management, human rights management,
diversity management, diversity & equality and geopolitical landscape management.
The lessons from the recent COVID-19 outbreak situation clearly show that operating
on the principles of ESG is more important than ever for the business sector. Companies
with a strong commitment to ESG principles are able to cope well with crises and
create business opportunities through changing context in various areas.
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Energy & Climate Solution
By: SCG

SCG Accelerates Transition
Toward Circular Economy as
Viable Solutions to Overcome
Economic, Social and
Environmental Crisis and A
Sustainable Way to Address
Global Warming
The global challenge posed by climate change is escalating to the point where
the world is seeking an immediate response to the climate emergency. Such the
predicament will gravely have a long-term impact on the economy, environment, and
society due to the over-exploitation of resources. Thus, resource use efficiency is the
best choice for survival at the moment.
“SCG” believes in the Circular Economy where it puts resource efficiency at the
forefront. It has incorporated this approach into business operations and set targets to
reduce greenhouse gas emissions and achieve Net Zero by 2050 to keep the global
temperature rise below 1.5 Celsius degree according to the Paris Agreement. The
company has adopted the following strategies:
Packaging Business applies the principles of Circular Economy in various aspects
of business operations. In terms of product design solutions, our focus is on designing
products with fewer resources along with reusability and recyclability. The efficient
supply chain management process is already in place and increases the proportion of
recycling in the production process.
Chemical Business has applied technology to put the circular economy into
practice throughout the supply chain, ranging from product development (enhancing
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the recycling capability such as Mono-materials) and plastic recycling technology
development (increasing the proportion of wastes as raw material) to digital platform
development as a tool for waste sorting and collecting (creating waste-free communities
and supporting waste banks operation).
Cement-Building Materials Business emphasizes the technology with the
innovation integration to develop the products and services to meet customers and the
environmental needs under “SCG Green Choice.” The label offers the products made
from recycled material, finished product that reduces waste in the installation process,
and products and services help to reduce energy consumption or use renewables such
as solar energy. These efforts lead to “Green Living and Green Society,” which include
reused waste materials under the campaign “Turn Waste to Wealth” to benefit society.

SCG has adopted National Climate Solutions (NCS) as a means to mitigate
climate change by implementing a series of conservation projects from building check
dams, land reforestation, mangrove reforestation to seagrass restoration under the
initiative “Conserving Water from Mountain to River” as well as quarry rehabilitation
efforts.
At the same time, SCG has inspired the public and foster partnership network,
which this year proliferated from 45 partners last year to 180 partners. The collaborative
network has proposed four key solutions: Water Management, Waste Management,
Agri-Circular Economy, and Circular Economy in Construction Industry at the SD
Symposium 2020: “Circular Economy: Actions for Sustainable Future” as solutions
and recommendations for further implementation.
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1. Build the water reuse management system. In preparation for the severe
drought next year, the collaboration aims to drive farmers to become self-resilient and
learn to adopt the land readjustment method and the technology. The government
must also take part in the project to educate farmers and new farmers who return home
from the Covid-19 economic impact and expand the ideas nationwide. The project aims
to reduce social inequality, revive the community economy, and increase the country’s
agricultural yield for Thailand to become the world’s kitchen.
2. Promote 100% Zero-burning agriculture within 2022. Farmers are encouraged
to convert waste materials such as rice stubble, sugarcane leaves, hay into alternative
energy, biomass, animal feed, and plant-based packaging. This approach will help reduce
PM 2.5 dust and generate revenue of 25,000 million Baht per year. The sharing economy
system is introduced to establish the community machine fund to increase farmer’s
access to agricultural technologies to improve planting and harvesting processes and
increase their yield without investing or owning any machine.
3. Urge the government to set plastic waste management as a national
agenda. The government must amend or add new laws regarding waste management
and enforce them seriously. The plastic waste management system roadmap needs
a concrete framework and a clear target and work process. Besides, all concerned
parties should be allowed to work together. The efforts also include promoting recycled
products and providing tax privileges to the waste management and recycling
businesses.
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4. Promote the circular economy in the construction industry. To shift
the industry toward a Green and Clean Construction, the government needs to
take the lead. The official should be a role model in setting up a new
procurement guideline for mega infrastructure projects. Adopting technology to
manage resources for maximum efficiency and minimizing material waste also
needs to be included. Alternatively, incentivizing the contractor with a tax
privilege will help accelerate a shift to using eco-friendly or recycled materials
in the construction industry.
We are all contributing to environmental problems. But at the same
time, we can come together and solve them. An effort to keep the
temperature rise below 1.5 Celsius degree according to the Paris Agreement
will come true if all parts join the movement and adopt the Circular
Economy to carry out concrete activities for creating sustainability in the
economy, society, and environment.

For those interested, please find more information
at https://bit.ly/3mK09q8 or scan a QR code below.
Check out other SCG news at https://scgnewschannel.
com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel or Line@: @scgnewschannel
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The way for Sustainability
By: PTT Exploration and Production Public Company Limited

PTTEP Commits to Drive Business

Towards Sustainability

Operating under the concept of sustainable development throughout 35 years,
PTTEP strives to provide energy security through continuous growth and competitive
returns through responsible operations to create long-term value to all stakeholders.
PTTEP developed the Sustainable Development Framework as the strong
foundation to support our journey towards sustainability to achieve our vision of
becoming the “Energy Partner of Choice”. The framework comprises three main
components namely: High Performance Organization (HPO) or “Be Smart”, Governance,
Risk Management and Compliance (GRC) or “Be Good”, and Stakeholder Value Creation
(SVC) or “Be Responsible”. The framework also corresponds with the United Nations
Sustainable Development Goals (SDGs).
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PTTEP is confident that this strong foundation as well as conscious consideration
of all stakeholders’ interests will enable us to deliver value and foster sustainability for
the wider world (From We to World).

SD
Framework

Be Responsible

Within the Sustainable Development Framework, PTTEP formulated the
sustainability strategy through the materiality assessment process to address and prepare
for future challenges, cope with energy transition as well as create long-term sustainable
value in response to stakeholders’ expectations. Our sustainability strategy consist
of the following:

1. Execute & Expand
2. Smart Assurance & GRC in Common sense
3. Greenhouse Gas Reduction
4. Circular Model for E&P
5. Ocean for Life
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Apart from operating in accordance with the sustainability
strategy, PTTEP realizes the importance of business operating
under the “New Normal” or the new way of working that will
affect our work patterns after the COVID-19 pandemic. Therefore,
PTTEP has developed a short-term (1-2 years) strategic plan
under the New Normal Transformation project in response to the
volatility and uncertainty in various situations. For example,
established the New Ways of Working Project Taskforce to study
for a new way of working as well as to enhance information
system and technology efficiency to support full implementation
of teleconference and online training (Online Enhancement).
Additionally, PTTEP also implemented SPENDSMART project to
improve work-cost efficiency within the company.
Amid the ongoing COVID-19 pandemic, PTTEP, as a Thai
national petroleum exploration and production company, with
the mission to provide energy security to Thailand as well as
delivering sustainable value for the society, has applied the
exploration and production related technology to protect
medical professionals and prevent the proliferation of viruses.
PTTEP has also earmarked 35 million Baht to hospitals,
educational institutions and organizations in Thailand and other
countries to support the fight against COVID-19.
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Sustainable Development
By: Chevron Thailand Exploration and Production Limited

“A Journey Inspired by the King”
Year 8 employs the Late King’s Wisdom
to future-proof national recovery in
times of crisis

“The Power of Human Energy: A Journey Inspired by the King” project returned
for the 8th year to spearhead activities via online and offline platforms, aiming to spread
the knowledge, raise awareness, and inspire the public to apply the King’s Philosophy
in combating floods, droughts, and other crises in a sustainable manner.
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“The Power of Human Energy: A Journey Inspired by the King” is a nine-year
project that began in 2013. Twenty-twenty marks the eighth consecutive year that Chevron
Thailand Exploration and Production, Ltd., Institute of Sufficiency Economy, Agri-Nature
Foundation, and King Mongkut’s Institution of Technology Ladkrabang (KMITL), have
joined hands with partners from all sectors, including the government, the private,
the academic, the civil society, local communities and the media sectors. The objective
was to disseminate and apply the Late King Bhumibol Adulyadej’s philosophy in the
management of soil, water, forest, and human resources, while establishing Pa Sak
Watershed as a role model of sustainable management of resources prior to expanding
its practices to other watersheds nationwide.
Dr. Wiwat Salyakamthorn, chairman of World
Soil Association and advisor to the Agri-Nature
Foundation, said, “Positive results from our

continuous efforts throughout 8 years of A Journey
Inspired by the King have shown us that the Late
King’s Philosophy in the management of soil,
water, forest, and human resources is the set of
knowledge that truly enables us to be
self-sufficient. Living by this philosophy creates
a sustainable self-stability as protection from
internal and external shocks while being able to
help others during crises and disasters.”

Artit Krichphiphat, business support general
manager, Chevron Thailand Exploration and
Production, Ltd., said, “For the past eight years,

A Journey Inspired by the King project has organized
campaign activities in different areas across the
country, while producing a series of education
materials to raise awareness and inspire members
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of the public to practice the Late King’s Philosophy. One of the project’s
priority is to reiterate to the public that this philosophy is the way of life
that will help us sustainably survive through floods, droughts, and other
crises. The ongoing COVID-19 pandemic reminds us that it is time that we
must put the Late King’s Wisdom to practice.”
The project utilizes “Aou Mue”
collaborative farming – one of
Thailand’s long-established farming
traditions – to showcase to eager
participants how to Improve the use
of their lands with Khok Nong Na
Model farming concept based on
the Late King’s Philosophy. The
project successfully applied Khok
Nong Na model to different project areas with different geosocial landscapes which will
be a pilot farm to provide farmers and enthusiasts hands-on knowledge on how to
apply this concept to their own lands. This will inspire more people to follow the path
of the Late King which is key driver to the progress. To date, the project has been
implemented in 25 watersheds nationwide and more than 20,000 participated in the
project activities.
A Journey Inspired by the King project Year 8 organized ‘Aou Mue’ activity in three
areas. First is Kanlayaniwattana District in Chiang Mai, located in Ping watershed
surrounded by forests and steep mountains and served as the Northern region’s PM2.5
absorbing forest. Second is Mueang District, Chaiyaphum located in Chi watershed.
Chaiyaphum is called the water bank of Northeastern region as it is the origin of
Chi River, one of the most important rivers in the region. Third is Ban Pho,
Chachoengsao. Located in Banpakong watershed, the area has a unique three-water
ecosystem where fresh water, brackish water, and saltwater meet. These landscapes
were chosen to show that the Late King’s Philosophy can truly be adapted to different
environments with different issues at hands.
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Moreover, A Journey Inspired by the King continues to put great emphasis on
producing educational materials in various forms to share knowledge and success stories
of those who follow the Late King’s footsteps. These materials have been shared across
the project’s communication channels and mass media to inspire action among
the public.

The success of “The Power of Human Energy: A Journey Inspired by the
King” has also triggered tangible change in the establishment of government
policies that encourage farmers to apply Khok Nong Na model for water and land
management in order to sustainably improve their quality of life. Most recently,
Khok Nong Na model
has been included in
the government’s
economic and social
recovery measures to
cushion the public from
the impact of COVID-19.
This includes the Ministry of Agriculture and
Cooperatives’ One
Tambon, One New
Theory Agriculture Group, with a budget of 9,805.7 million baht and the
Department of Community Development’s project to drive development
and improve people’s quality of life in a sustainable way, using Khok Nong Na
model, with a budget of 4,784 million baht. These efforts aim to improve people’s
quality of life by strengthening the country’s economy from the grassroots.
For those interested in “The Power of Human Energy: A Journey Inspired
by the King,” please visit www.facebook.com/ajourneyinspiredbytheking or
https://ajourneyinspiredbytheking.org
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Life & Health
By: Ms.Supunnipa Wangngarm

Plastic contamination
in the environment ...
a hidden threat! that
have a serious
impact on human health

Plastic in the environment can corrode or break down due to the thermal action
of ultraviolet light, wind (wind) and wave force. The waste is converted into smaller
particles called “Micro-plastics” and “nano-plastics”, as well as “toxic chemicals”
that are a mixture of that plastics and because microplastics are smaller in diameter
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from 5 mm to nm (as small as the size of a bacteria or virus), they are easily dispersed
in the environment - in rivers, lakes, oceans, on land, in soil or in the air (in the form of
dust), and partially slips into the human food chain such as fish and shellfish, seaweed,
salt, shrimp paste, as well as contaminate in various foods and beverages. When humans
breathe air into the lungs or swallow foods and beverages that contain contaminated
plastic, this will have impacts on human health in both the short and long term.
In January 2020, World Wildlife Fund, headquarters or WWF International,
together with academics from the University of Newcastle, Australia revealed a research
study “No Plastic in Nature: Assessing Plastic Ingestion from Nature to People”
that found that humans get small amounts of plastic into the body through
consumption of approximately 5 grams per week (equivalent to 1 credit card) or the
amount of plastic more than 2,000 pieces or 21 grams per month or 250 grams per year,
which is regarded as the world’s first scientific data processing study. In the 26th United
European Gastroenterology (UEG) in Vienna, Austria, the issue of microplastics found in
human feces has been raised.
Researchers from the Medical
University of Vienna and
Environment Agency Austria
presented their findings to the
conference that microplastics
were found in all fecal samples
collected from people. Join
studies from many countries
around the world can identify as
many as 9 types of plastics in the feces. In every 10 grams of human feces, 20
microplastics are found. All plastics found varying in size from 50 to 500 micrometers.
Polypropylene (PP) and polyethylene terephthalate (PET) plastic was the most common.
From the above research, although these microplastics are mostly excreted from
the human body through feces but there are still plastic particles equivalent to the size
of some bacteria or viruses in the body that may be deposited into the respiratory,
nervous, cardiovascular and kidneys, digestive system, circulatory system and spread
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to tissues and organs of the
body causing arteriosclerosis,
cancer, diabetes, as well as toxic
to human reproduction and
development.
When the pathogenic
microplastics lurk
everywhere in the air we
breathe, the food chains, the
water we drink, and the food
we eat, it can be said that
microplastics are a silent hazard
that everyone needs to be
aware of and protect against.
The best response and
prevention is to reduce and
prevent plastic waste from the source, especially single-used plastics, along with
choosing environmentally friendly materials. All related sectors including
government, private and public sectors must cooperate and work together to
integrate work into one direction in order to take action to effectively prevent
and solve plastic waste problems to achieve concrete results and sustainability
in the future.

__________________________________________________________________________
Sources:
1. https://www.wwf.or.th/our_news/publication/news/?uNewsID=358197 (Retrieved on
16 November, 2020)
2. https://blue.star-board.com/news/did-you-know-youre-eating-plastic-join-thecrew-of-eat-less-plastic/ (Retrieved on 16 November, 2020)
3. https://www.bbc.com/thai/international-45956262 (Retrieved on 16 November, 2020)
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Vision to Action
By: GC Maintenance and Engineering Company Limited

The concept of driving business and caring for
the society of GC Maintenance and
Engineering Company Limited

GC Maintenance and Engineering Company Limited or ”GCME” is one
of the subsidiaries of PTT Global Chemical Public Company Limited (GC),
located at 22/2 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut, Amphur
Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand (Map Ta Phut Industrial Estate)
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GCME mainly provides maintenance & engineering services for GC Group and PTT
Group by providing business maintenance services such as static service, rotating
service, plant maintenance services, chemical cleaning, turnaround management,
maintenance engineering, critical machine maintenance, long term maintenance contract
and providing engineering business such as EPC project execution, engineering business
feasibility study, EPC management service (EPCm), 3D point cloud solution and services
manpower supply, document management and providing inspection services such as
advanced NDT service inspection, consulting inspection management and execution
service integration, condition monitoring service for petrochemical plants, oil refineries,
gas separation plants, power plants, machinery, equipment and utilities.
With the company being the main service
provider in engineering, project construction, plant
and maintenance of machinery and equipment in
petrochemical plants, oil refineries, the company
gives importance to the design, construction,
installation of equipment and maintenance of
equipment and machine that does not affect the
environment and also has a major role in supporting
customers to achieve their policy and environmental
goals, such as VOC-Volatile Organic Compound
Project of the PTT Global Chemical Group. GCME has
designed and constructed VOC-Volatile Organic
Compound system that is emitted from the product
storage tank and shipping vessels during product transfer by incinerating at a high
temperature of approximately 800 Degree Celsius with a vapor efficiency of 99.95%
and contributing to significant reduction of odors that affect surrounding community.
The company also focuses on business operation in accordance with the
sustainable development approach, for example, in our project work, we have adjusted
soil surface (site preparation), and also supported the employment of local personnel
as engineer and administrator. This creates a social and local economic benefit as well.
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The company has a policy to bring innovation and new technologies to take
part in the development and improvement of work processes in order to add value for
the customer as well as to increase the potential for problem solving and reducing the
impact on the environment by investing in various tools. GCME business are as follows.
1. Maintenance and inspection business such as
• Eddy Current Array Detection technology for abnormalities on
the surface of the inspected equipment such as cracks by using
electromagnetic principles which can reduce time and inspection
procedure, resulting in more than 10 times faster than traditional
techniques and can measure the crack depth. Moreover, the technique
is environmentally friendly as no chemicals are used for the inspection.
• CUI Assessment Software assesses the likelihood of corrosion under
insulation by evaluating relevant variables. So, the company is able to
effectively identify the location of corrosion occurred under insulation
and recommend appropriate methods for inspection and monitoring
corrosion under the insulation. In 2021, the company will develop
a software to be able to determine an appropriate inspection plan
including suggesting methods and methods for repairing pipes or
equipment that are damaged from the inspection
• Fully Hydraulic Powered Robot : Catalyst Removal by using
a hydraulic powered robot device to replace people in catalyst
unloading operations in hazardous conditions such as confined spaces,
work under dangerous toxins, work under high temperature in order to
increase the safety of the operator.
• Magnetic Vertical Drive Robot : High Pressure Washing and Steel
Surface Preparation is a device that moves vertically over a metal
surface with a strong magnetic system which can be used in a variety
of applications such as high pressure washing and steel surface
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preparation that can reduce the cost of setting up scaffolding, reduce
the preparation time for work to solve problems that are difficult to
reach by the operator.
• Riser and Jetty Pile Inspection is a technology to inspect corrosion on
riser and jetty pile by using intermittent eddy current inspection
technology. This will be able to measure the thickness of steel through
wrapping and sea barnacles. There is no need to dismantle, wrapping
or eliminate marine barnacles before inspection.
• Smart Sensors (Vibration and Temperature) are vibration and
temperature receivers for checking the condition of machinery and
equipment in the factory. This receiver can continuously collect machine
condition data, send information via online system, increase the safety
of the operator and can analyze the condition of machinery and
equipment in the factory more efficiently.
2. Engineering business such as
• Smart Engineering is the introduction of new technology, tools or
software to assist in design & engineering work to increase performance,
reduce mistakes, reduce working time, bring efficient engineering software
as well as modern tools to help in engineering work and to modify
the traditional work processes by using digital technology such as AI
development and machine learning for smarter design verification.
• The use of 3D Laser Scanning technology to assist in engineering design
or in some areas that are inaccessible for site surveys and can be
effectively used in conjunction with other 3D software in designing.
• Developments in smart engineering help increase the accuracy of
the design and reduce various errors and changes that may occur in
information design management to utilize and optimize future project
work.
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The company has been certified by international standards as follows.
• Certified ISO 10006: 2017 Certification
BUREAU VERTIAS / IMS ISO 9001: 2015
which is a project management system
certification.

• IMS certification: (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)
is an international standard for occupational
health and safety management system from the
Management System Certification Institute or MASCI,
which will increase the effectiveness of occupational
health and safety for employees in the organization
such as preventing loss from work accidents, protecting
employees’ health from operation and create
a better operating environment, resulting in better
performance.

• Green Industry Award (GI) Level 3: green culture,
systematic environmental management, monitoring
and evaluation and review by the Ministry of
Industry for the first time for continuous
development.
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Business Operation to Drive Society towards Low Carbon and Green Society
From government policy which has encouraged small and medium-sized industries
to effectively reduce energy and use clean energy that affects the environment. It will
allow the industry to use clean energy and reduce pollution problems. Therefore,
the cooperation of PTT Innovation Institute (PTT INI) and PTT Global Chemical Public
Company Limited (GC) has been established to develop innovative micro-scale heat
exchanger (MHX) for industrial heat exchange. The GC Maintenance and Engineering Co.,
Ltd. (GCME) has adopted the technology to be further developed and commercialized
to promote the use of clean energy in small and medium industries by using MHX as a
heat exchanger, cooling the waste from liquefied natural gas (LNG) instead of using
liquefied petroleum gas (LPG), fuel oil, diesel, electric power in many devices such
as cooling water system, waste water system, small power plants and other cooling
generators. As a result, this lowers CO2 which can be applied to claim carbon credit in
the form of tax refunds or other benefits.
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Member Activities
By: Ms.Pinyada Charoensin

TBCSD PARTNERS WITH 3 KEY

AGENCIES OF THE COUNTRY SHOWING
A COMMITMENT TO DRIVE THAI BUSINESSES
TOWARDS SUSTAINABILITY

On December 8, 2020, the Thailand Business
Council for Sustainable Development (TBCSD) held
the TBCSD Gala Dinner 2020 at Centara Grand Hotel,
Central Plaza Ladprao, Bangkok with an important
objective to listen to keynote speech and the vision
of the organization in driving the Thai economy,
society and the environment towards sustainability
including sharing experiences on development that
takes into account the environment and society.
This event was highly honored by Mr. Prasert
Bunsumpun, Chairman of Thailand Business Council for Sustainable Development,
presided over the event along with executives from nearly 40 TBCSD member
organizations covering major industries in Thailand and executives from partner
organizations of TBCSD, as well as three main agencies of the country, namely the
Federation of Thai Industries, the Board of Trade of Thailand and the Stock
Exchange of Thailand.
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Keynote speaker by H.E. Mr. Pirkka
Tapiola, Ambassador of the European Union to
Thailand “EU Green Deal”. He stated that “The
European Union is strongly supporting the transition
to a low-carbon, more resource-efficient and
sustainable economy and it has been at the
forefront to build a financial system that supports
sustainable growth. The European Green Deal is
Europe’s new growth strategy. It serves as the
roadmap, supporting the transition to a climate-neutral and more sustainable economy.
The announced Green Deal includes measures to shift energy supply to renewable
energies, improve energy efficiency of transport and housing, make food systems
sustainable and products last longer, be better repairable and recyclable. It offers
a direction for all EU policies, from Research and Innovation to industry, trade and
consumers.”

The Executive Committee of Thailand Business Council for Sustainable
Development (TBCSD) led by Mr. Prasert Bunsumpun, Chairman of TBCSD, along with
Dr. Arak Sutivong, President of the Siam Commercial Bank Public Company Limited,
Mr. Ninnart Chaithirapinyo, Chairman of the Board of Toyota Motor Thailand Company
Limited, Mr. Chatchai Luanpolcharoenchai, Thailand Country President of Dow Thailand
Group, Mr. Noppadol Pinsupa, Ex-President and Chief Executive Officer of IRPC Public
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Company Limited and Senior Executive Vice President, Innovation and Digital of PTT
Public Company Limited, Mr. Boonyanit Wongrukmit, Governor of Electricity Generating
Authority of Thailand, Mr. Somchai Lertsutiwong, Chief Executive Officer of Advanced
Info Service Public Company Limited and Dr. Wijarn Simachaya, Secretary General of
TBCSD and President of Thailand Environment Institute jointly stated the summary of
TBCSD’s work and TBCSD’s direction of 2021 that “over the past year, TBCSD has
contributed to the sustainable development of business sector while expanding its
framework to jointly address the country’s environmental and sustainable development
issues. The key issues are PM2.5, climate change, plastic waste, electronic waste and
biodiversity, etc. by working together to plan action for the Thai private sector to be
a role model and work with other sectors to present plans for dealing with problems
and practical guidelines for concrete results. In addition, there is a systematic data
collection and reporting. TBCSD also works in conjunction with the WBCSD network,
development partner organizations and three main partner organizations to scale up
various works, exchange knowledge and best practices. In 2021, TBCSD will continue to
drive problem solving and mobilize cooperation to overcome country’s challenges and
ongoing issues. TBCSD will also promote knowledge dissemination and exchange as well
as increase the capabilities of members in order to have a good understanding and work
on related issues effectively. There is also an activity to promote Thai youth to drive
the Sustainable Development Goals (Youth in Charge) and, most importantly, to promote
a fair policy for all sectors and translate policy into practice for concrete results”
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Commitment ceremony attended by executives from 40 TBCSD member
organizations in cooperation with 3 partner organizations join together to show their
commitment “TBCSD empowers sustainable business to build back better” to express
the power of cooperation in the Thai business sector in moving the business towards
Sustainability.

A panel discussion on Sustainable Growth Strategy in the ‘New Normal’ era by
1) Mr. Auttapol Rerkpiboon, President and Chief Executive Officer of PTT Public
Company Limited, 2) Mr. Supant Mongkolsuthree, Chairman of the Federation of
Thai Industries, 3) Mr. Kalin Sarasin, Chairman of the Thai Chamber of Commerce and
Board of Trade of Thailand and 4) Dr. Pakorn Peetathawatchai, President of the Stock
Exchange of Thailand
participate in the discussion
on the topic of the Sustainable
Growth Strategy in the ‘New
Normal’ era to share
information on sustainable
business practices after the
COVID-19 epidemic, which is a
method that Thai businesses
can apply in business
operations according to the
organization’s context.
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Mr. Auttapol Rerkpiboon, President and Chief
Executive Officer of PTT Public Company Limited said,
“In 2020, around the world and Thailand has been
affected by the coronavirus epidemic situation, leading
to changes in society, business, consumer behavior.
A new context or New Normal is a very challenging time
for Thailand and the PTT Group. Therefore, PTT Group
still has to maintain the strength of its core business
and create new businesses instead of growing in the form of old by applying
technology and innovation to all sectors to enhance the competitiveness of the
country, be ready to develop society and raise the quality of life of Thai people
according to the concept of PTT or Powering Thailand’s Transformation by building
strength from within, merging with openness of thought and receiving context from the
outside. This will meet the needs of consumers and the expectations of stakeholders
with “PTT by PTT” strategy, namely P artnership and Platform, T echnology for All and
T ransparency and Sustainability. In addition, the concept of 4R (Resilience, Restart,
Re-imagination, Reform) is applied to management to cope with the crisis and reduce
the impact on business operations during the outbreak in line with the ESG
sustainability management framework in conjunction with the implementation of
the mission to build energy security for the country and seek new forms of investment
to expand business and drive the country’s economy”.

Mr. Supant Mongkolsuthree, Chairman of the
Federation of Thai Industries said, “from the natural
resource crisis that affected the economy, faced with
the risk of supply from raw material shortages in
production and environmental pollution, including the
epidemic of COVID-19 outbreak forcing us to focus on
the cost-effective use of resources, change the
development direction to focus on sustainable
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development and drive the industry to Thailand 4.0/Industry 4.0. Federation of Thai
Industries representing the industrial sector and focusing on the service organization has
promoted and encouraged members to produce environmentally friendly products and
services, change the production model to be an eco-industrial factory leading to the
development of an eco-industrial city, including promoting the industrial sector to manage water, environment, waste products and packaging under the principles of circular
economy and system implementation as well as the application of IoT o
develop into a Smart Industry that can adapt to meet the New Normal era and
operate the business sustainably”.
Mr. Kalin Sarasin, Chairman of the Thai Chamber
of Commerce and Board of Trade of Thailand said,
“The importance of sustainable development is that
everyone has to participate, both the public and private
sectors and the people must cooperate and primarily
consider the benefits for the country so as our country
will grow sustainably.”

Dr. Pakorn Peetathawatchai, President of the
Stock Exchange of Thailand said, “Under the current
context in which the situation has changed rapidly, the
Thai business sector has adapted and focused more on
sustainability issues. This is not only good for society
and the environment but it also allows the business
sector to manage risks well and grow strongly and
continuously. SET is promoting the registered companies
to realize the above importance and promoting sustainable growth under the vision
of “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone”.
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In addition, the event also had an award ceremony for outstanding
research of the Health and Global Warming Fund. Professor Yong
Poovorawan, M.D., Chairman of the Executive Board of Director of
Global Warming and Health Fund presented an award to the best youth
research project.
With the strong cooperation of TBCSD member organizations
and both national and international networks, TBCSD is therefore
a leader in broadening sustainable business operations and
supporting Thailand towards sustainable development.
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PR News

Bangchak Wins Sustainable Development
Excellence Award

Bangchak Corporation Public Company Limited has
recently won the Sustainable Development Excellence Award
from HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn at the Thailand
Corporate Excellence Awards 2020. This recognition is
granted to the firm that has the highest score of Sustainable
Development Excellence in a survey conducted among
high-level executives. Prime Minister General Prayut Chan-o-cha
has attended the award-presentation ceremony, which was held
through the collaboration between the Thailand Management
Association and the Sasin Graduate Institute of Business
Administration of Chulalongkorn University.
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Chevron wins CSR Excellence Award

from the American Chamber of Commerce for 11th
consecutive year

(From left) Jeff Lehrmann, managing director, Chevron Asia South Ltd.; Hatairat
Articharte, corporate affairs manager, Chevron Thailand Exploration and Production,
Ltd.; Gregory Wong, AMCHAM President; Pornsuree Konanta, communications and
social investment manager, Chevron Thailand; Michael George DeSombre, United
States ambassador to Thailand and Artit Krichphiphat, business support general
manager, Chevron Thailand, at the 2020 AMCHAM CSR Excellence Award ceremony.
Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd. was recently awarded the
“Platinum Level” Corporate Social Responsibility Excellence Award from the American
Chamber of Commerce (AMCHAM) during the 2020 CSR Excellence award
ceremony. Michael George DeSombre, United States ambassador to Thailand,
presented the award to Chevron Thailand, represented by Jeff Lehrmann, managing
director, Chevron Asia South Ltd.
The CSR Excellence Recognition award ceremony is organized every year by the
AMCHAM to honor members who lead by example in corporate social responsibility
practices. Chevron took home the CSR Excellence Award for the 11th consecutive year,
earning the prestigious platinum level for the second year, from its long-standing 4E’s
corporate responsibility framework which consists of Education, Environment and
energy conservation, Economic development, and Employee engagement.
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Dow Thailand receives CSR Excellence Award
from American Chamber of Commerce for
10 consecutive years

BANGKOK, October 29, 2020 – Dow Thailand was recognized in this year’s

AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence (ACE) Recognition Award with
Platinum Level for 10 consecutive years as a result of continuous contribution to Thai
society. Chatchai Luanpolcharoenchai, Dow Thailand President, together with Poranee
Kongamornpinyo, Southeast Asia Corporate Affairs Leader, received the award from U.S.
Ambassador Michael George DeSombre together with Greg Wong, President of
the American Chamber of Commerce (AMCHAM) in Thailand, at Conrad Bangkok Hotel.
The AMCHAM CSR Excellence Award has annually organized to honor the corporate
social responsibility programs of member companies. Thanks to ongoing employee
engagement for positive impacts as well as continuous efforts to advance sustainable
solutions, build inclusive communities and develop tomorrow’s innovators, Dow Thailand has been recognized for the award in the platinum level for the first time in 2020.

83

Esso and ExxonMobil Affiliates in Thailand received
Recognition Award as an Outstanding Organization
on Energy and Social Development from Provincial
Press Association of Thailand
Esso and ExxonMobil
affiliates in Thailand
received a recognition
award as an outstanding
organization on energy
and social development
from the Provincial Press
Association of Thailand.
Mr. Jurin Laksanawisit (2nd from left), Deputy Prime Minister and Minister of
Commerce as the ceremonial chairman together with Mr. Anan Nilmanont (1st from left),
President of the Provincial Press Association of Thailand presented a recognition plaque
as an outstanding organization on Energy and Social Development to
Dr. Taweesak Bunluesin (2nd from right), Director of Esso (Thailand) Public Company
Limited and Mrs. Kitiyavadee Nilavan (1st from right), Communications Manager of
ExxonMobil Limited. The ceremony was held at the Annual Meeting and the 55th
anniversary of the Provincial Press Association of Thailand, the Emerald Hotel, Rajadapisek
Road, Bangkok.
The honorable plaque was given in recognition of Esso and ExxonMobil affiliates
in Thailand, as affiliates of Exxon Mobil Corporation-one of the world leading energy
companies, which have been operating in Thailand for more than 125 years, providing
quality fuels and lubes as well as chemical products to serve the growth of the
country. The companies emphasize on doing business operations that go along with
social responsibility, while engaging, creating and supporting development in the
operating communities.

84

Khanom Power Plant Honored with 2 Prime Minister’s Industry
Awards 2020 in Environmental Quality Conservation and
Safety Management
Khanom Electricity Generating Co.,Ltd.,

a subsidiary of EGCO Group, by Managing Director
Kosol Siriwal received the Prime Minister’s Industry
Award 2020 for 2 outstanding achievements in
Environmental Quality Conservation and Safety
Management from Prime Minister General Prayut
Chan-o-cha, as the guest of honor in the award
presentation ceremony, hosted by the Ministry of
Industry at Royal Thai Army Club on December
14, 2020. The award emphasizes the Company’s
commitment to operate sustainable business with responsibility and intention to protect
and promote environment and social development. The winner has served as examples
of dedication, the country’s industry development and creativity for their peers.

GGC was listed
in CSR-DIW 2020
Global Green Chemicals Company Limited
(GGC) was listed in CSR-DIW Continuous Award
2020. Mrs. Phontip Valyasevi, Corporate
Communication and CSR Division Manager
represented GGC in the honoring ceremony at
Royal Thai Army Club, Bangkok. CSR-DIW is an
award granted to companies which has excellent
performance in Corporate Social Responsibility
and Sustainability areas.
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IRPC has been selected as a member of Dow Jones
Sustainability Indices (DJSI) for the seventh consecutive
year, reflecting the sustainable business commitment.

IRPC has been selected as DJSI 2020 member
listed for the seventh consecutive year in the DJSI
Emerging Market in the Oil & Gas Refining and
Marketing Industry. These reflects IRPC’s
commitment to apply sustainability philosophy
through economic, social, and environmental
aspects (ESG) in line with corporate governance
for sustainable growth.
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CSR-DIW Continuous Award
Ceremony 2020

On Tuesday 17 November 2020 at Army Club, Vibhavadi road,
Bangkok. PTT Asahi Chemical Company Limited (PTTAC) by Mr.Vattanaroj
Charoenpitaks, Vice President of Corporate Line, received CSR-DIW
Continuous Award 2020 from Department of Industrial Works (DIW),
Ministry of Industry by Mr.Supakit Boonsiri, Deputy Director General of
DIW.
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PTTEP receives National Innovation Awards 2020
in the Innovative Organization

Mr. Phongsthorn Thavisin (Center), Chief Executive Officer and Mr. Bundit Pattanasak (Right),
Senior Vice President, Technology Management Division, PTT Exploration and Production
Public Company Limited or PTTEP received National Innovation Awards 2020 in the Innovative
Organization for large business category from the National Innovation Agency or NIA (Public
Organization), under the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation.
The award was presented by Mr. Don Pramudwinai (Left), Deputy Prime Minister. The
ceremony was recently held at Siam Kempinski Hotel, Bangkok.
PTTEP has constantly been focusing on innovation management in accordance with its
strategy and business plan. The company has recognized the importance of R&D, employee
competency management, data management, digital technology and artificial intelligence and
robotic technology, leading towards an increase of work efficiency as well as a preparation to
cope with challenging circumstances in the future. These efforts would contribute to the
strengthening of national energy security.
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GC Rated Number One in the World for Sustainability
in the DJSI Chemicals Industry Group for the Second
Consecutive Year

PTT Global Chemical PLC (GC) was recently rated
number one in the world for sustainability in the 2020
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) chemicals sector
for the second consecutive year. GC also ranked among
the top 10 companies in the DJSI World Index and the
DJSI Emerging Markets Index for the eighth consecutive
year. These rankings reflect GC’s commitment to applying
a sustainable approach to driving its business by balancing
three dimensions, the economy, environment and society
under its principles of good corporate governance. GC’s
operations support and are in line with the Sustainable
Development Goals (SDGs) of Thailand and the world.
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Foundation of Science and Technology Council of
Thailand awarded to CEO PTT for quality persons
of the year 2020

Mr. Auttapol Rerkpiboon, President & Chief Executive Officer, PTT Public
Company Limited (PTT) received quality persons of the year 2020 award (energy
and utility business sector) from Mr. Ampol Senanarong, Privy Councilor in the
reign of King Rama IX. Quality persons of the year 2020 was created by Foundation
of Science and Technology Council of Thailand (FSTT) in order to recognize and
praise people who have achieved in both personal life and working life, also
dedicated to beneficial of society and country in various fields. In addition, this
award is illustrated a good model for modern executives in the business sector.
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SCG Wins Popular Stock Award 2019 for Second
Consecutive Year, Aiming to Drive Long-term Growth Based
on Circular Economy

SCG, led by Mr. Thammasak Sethaudom (right), Vice President - Finance
and Investment, received the “Popular Stock Award 2019” in the Property
& Construction category for the second consecutive year from
Mr. Charnchai Sa-nguanwong (left), Director of Kaohoon Turakij newspaper
at the 8th Popular Stock Award. The event was organized by Kaohoon
Turakij Newspaper, Asset Pro Management Co., Ltd (APM), and the
University of the Thai Chamber of Commerce under the support of the
Stock Exchange of Thailand (SET).
The award signifies SCG’s commitment to balancing business opportunities
and risks amid high uncertainty to develop and deliver innovations, products,
services, and solutions that meet customers’ diverse demands throughout the
region.The award also reflects SCG’s effort in accelerating sustainable growth
in line with the circular economy to provide shareholders with long-term
profitability and increased value.
The Popular Stock Award was based on scoring from 4,000 investors toward
common stocks of more than 700 listed companies on the Stock Exchange
of Thailand (excluding other securities) from 1 January to 31 December 2019.
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SPRC Receives CSR-DIW Continuous
Award 2020 for the 5th Consecutive Year

On November 17, 2020, Mr. Steven Lewis Gibson, Deputy Chief Executive Officer –
Operations of Star Petroleum Refining Public Company Limited (SPRC) received the CSR-DIW
Continuous Award 2020 for the 5th consecutive year which was granted by the Department
of Industrial Works (DIW), Ministry of Industry. This award ceremony was presided over
by Mr. Prakob Vivitjinda, Director General, the Department of Industrial Works (DIW), Ministry
of Industry at Thai Army Club Vibhavadi, Bangkok.
The CSR-DIW Continuous Award reflects SPRC’s dedication and determination to
conduct business with responsibility to the economy, environment, society and
communities. SPRC has given importance to continuous participation in social responsibility
and community with covering 7 main areas; organization governance, human rights, labor
practice, the environment, fair operating practice, consumer issues, community involvement
and development, in which is the principle of work that creates acceptance from the
community and society for sustainable coexistence.
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Thaioil wins the Prime Minister’s Industry Award 2020 :
Outstanding Achievement in Corporate Social Responsibility

Mr. Wirat Uanarumit, Chief Executive Officer and President of Thai Oil
Public Company Limited received the Prime Minister’s Industry Award 2020
for Outstanding Achievement in Corporate Social Responsibility from the
Prime Minister, General Prayut Chan-O-Cha presiding over the ceremony, The
award was designed to recognize the company’s commitment to create social
and community development projects, in line with its vision focused on
empowering human life through proactive and passive strategies on healthcare
leading to community’s better quality of life. The ceremony was held by
Department of industrial works, Ministry of Industry, at Makawan Rangsan Room,
Royal Thai Army Club, Viphavadi Rangsit Road.
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TBCSD “ร่วมแรง ร่วมใจ สู้ภัย COVID-19”

ส่่งมอบ “สิ่่�งของมููลค่่ารวม 200,000 บาท” ให้้แก่่จัังหวััดสมุุทรสาคร
เมื่่อ� วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2563 ที่่ผ่� า่ นมา องค์์กรธุุรกิิจเพื่่อ� การพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน (TBCSD) โดย ดร.วิิจารย์์ สิมิ าฉายา เลขาธิิการองค์์กร
ธุุรกิิจเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน และผู้้�อำ�ำ นวยการสถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย เป็็นผู้้�แทนในนามของ TBCSD ร่่วมบริิจาคสิ่่�งของเครื่่�องใช้้ที่่�มีี
ความจำำ�เป็็นในการป้้องกัันและควบคุุมการแพร่่ระบาดเชื้้อ� ไวรััส COVID-19 ให้้กับจั
ั งั หวััดสมุุทรสาคร มููลค่่ารวม 200,000 บาท ประกอบด้้วย
1) หน้้ากากอนามััย จำำ�นวน 1,000 ชิ้้น�

5) ชุุดป้้องกััน PPE จำำ�นวน 200 ชุุด

2) แอลกอฮอล์์ จำำ�นวน 1,000 ลิิตร

6) ถุุงขยะอัันตราย (สีีแดง) จำำ�นวน 2,500 ใบ

3) ข้้าวสาร จำำ�นวน 1,000 กิิโลกรััม

7) หน้้ากาก Face Shield จำำ�นวน 100 ชิ้้น�

4) ถุุงมืือยาง จำำ�นวน 1,000 คู่่�
โดยได้้นำ�ส่
ำ ่งมอบสิ่่�งของเครื่่�องใช้้ดัังกล่่าวให้้แก่่สำ�นั
ำ ักงานป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััยจัังหวััดสมุุทรสาครที่่�เป็็นหน่่วยงานกลาง
ที่่รั� บผิ
ั ดิ ชอบในการประสานงานกัับหน่่วยงานต่่าง ๆ ในพื้้น� ที่่จั� งั หวััดสมุุทรสาคร ทั้้ง� นี้้� เพื่่อ� ร่่วมส่่งกำำ�ลังั ใจ และช่่วยสนัับสนุุนการทำำ�งานของ
เจ้้าหน้้าที่่แ� ละบุุคลากรที่่มี� คว
ี ามเกี่่ยวข้
� อ้ ง เพื่่อ� สนัับสนุุนการป้้องกัันและควบคุุมการแพร่่ระบาดเชื้้อ� ไวรััส COVID-19 ในจัังหวััดสมุุทรสาคร
เพื่่อ� ร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ในการช่่วยให้้ประเทศไทยสามารถผ่่านพ้้นวิิกฤตครั้้�งสำำ�คัญ
ั ครั้้�งนี้้ไ� ปให้้ได้้อย่่างเร็็วที่่สุ� ดุ

“ร่่วมแรง ร่่วมใจ สู้้�ภัยั COVID-19”

