


TBCSD “ร่วมส่งแรงใจ ผ่านความห่วงใย สู้ภัยวิกฤต COVID-19” 
ส่งมอบ “สิ่งของในการจดัท าชุด Home Isolation Set” ให้แก่ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.) 

เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2564 ท่ีผ่านมา องค์กรธุรกิจเพ่ือ

การพัฒนาอย่างย่ังยืน (TBCSD) โดย ดร .วิจารย์ สิมาฉายา 

ผู้อ านวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และเลขาธิการองค์กรธุรกิจ

เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน เป็นผู้แทนในนามของ TBCSD พร้อม

ด้วยเจ้าหน้าท่ี TEI ได้ร่วมกันส่งมอบสิ่งของเคร่ืองใช้ท่ีมีความ

จ าเป็นในการจัดท าชุด Home Isolation Set ให้กับส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส . ) มูลค่ารวม 

50,000 บาท ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย จ านวน 4,000 ช้ิน 

เจลล้างมือ จ านวน 100 ขวด ถุงขยะสีแดง จ านวน 50 กิโลกรัม 

แอลกอฮอล์ฆ่าเ ช้ือ จ านวน 1,600 ขวด ทิชชูแห้ง จ านวน 

240 ม้วน ทิชชูเปียก จ านวน 100 ห่อ น ้ายาฟอกขาวส าหรับท า

ความสะอาด จ านวน 100 ขวด และ ปรอทวัดไข้ จ านวน 50 ช้ิน 

เพ่ือร่วมส่งก าลังใจและช่วยสนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าท่ีและ

บุคลากรท่ีมีความเก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนการป้องกันและควบคุม

การแพร่ระบาดเช้ือไวรัส COVID-19 ท้ังน้ี เพ่ือร่วมเป็นส่วนหน่ึง

ในการช่วยให้ประเทศไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤตคร้ังส าคัญคร้ังน้ี

ไปให้ได้อย่างเร็วท่ีสุด
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ส่งมอบ “สิ่งของในการจดัท าชุด Home Isolation Set” ให้แก่ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.) 

เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2564 ท่ีผ่านมา องค์กรธุรกิจเพ่ือ

การพัฒนาอย่างย่ังยืน (TBCSD) โดย ดร .วิจารย์ สิมาฉายา 

ผู้อ านวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และเลขาธิการองค์กรธุรกิจ

เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน เป็นผู้แทนในนามของ TBCSD พร้อม

ด้วยเจ้าหน้าท่ี TEI ได้ร่วมกันส่งมอบสิ่งของเคร่ืองใช้ท่ีมีความ

จ าเป็นในการจัดท าชุด Home Isolation Set ให้กับส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส . ) มูลค่ารวม 

50,000 บาท ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย จ านวน 4,000 ช้ิน 

เจลล้างมือ จ านวน 100 ขวด ถุงขยะสีแดง จ านวน 50 กิโลกรัม 

แอลกอฮอล์ฆ่าเ ช้ือ จ านวน 1,600 ขวด ทิชชูแห้ง จ านวน 

240 ม้วน ทิชชูเปียก จ านวน 100 ห่อ น ้ายาฟอกขาวส าหรับท า

ความสะอาด จ านวน 100 ขวด และ ปรอทวัดไข้ จ านวน 50 ช้ิน 

เพ่ือร่วมส่งก าลังใจและช่วยสนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าท่ีและ

บุคลากรท่ีมีความเก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนการป้องกันและควบคุม

การแพร่ระบาดเช้ือไวรัส COVID-19 ท้ังน้ี เพ่ือร่วมเป็นส่วนหน่ึง

ในการช่วยให้ประเทศไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤตคร้ังส าคัญคร้ังน้ี

ไปให้ได้อย่างเร็วท่ีสุด
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เอ็็กโก กรุ๊๊�ป เดิินหน้า เติิบโติรัุ๊บการุ๊เปล่ี่�ยนผ่่านทางด้ิานพลัี่งงาน 
พรุ้๊อ็มแผ่นขยายพอ็ร์ุ๊ติพลัี่งงานสะอ็าดิ สนับสน๊นเป้าหมายการุ๊พัฒนาอ็ย่างยั�งยืน

เอ็สซ่ีจ่ีขานรัุ๊บภาวะฉุ๊กเฉิุนด้ิานภูมิอ็ากาศ เรุ่๊งพัฒนานวัติกรุ๊รุ๊มส่เข่ยวอ็ย่างต่ิอ็เนื�อ็งเพื�อ็ความยั�งยืนติามแนวทาง ESG

โครุ๊งการุ๊ “ติามรุ๊อ็ยพ่อ็ฯ” ก้าวสู่ป่ท่� 9 ติอ็กยำ �าบทบาท “สื�อ็พอ็ด่ิ” เดิินหน้าสรุ้๊างแรุ๊งบันดิาลี่ใจี 
แลี่ะอ็งค์ความรูุ้๊ศาสติร์ุ๊พรุ๊ะรุ๊าชา ให้คนไทยสู้ท๊กวิกฤติอ็ย่างยั�งยืน  
จัีดิกิจีกรุ๊รุ๊มรุ๊ณรุ๊งค์ควบคู่การุ๊สรุ้๊างอ็งค์ความรูุ้๊ผ่่านบทเรุ่๊ยนอ็อ็นไลี่น์ “คู่มือ็สู่วิถ่ีกสิกรุ๊รุ๊มธรุ๊รุ๊มชาติิ” 

Dow เดิินหน้าสู้โลี่กรุ้๊อ็น ลี่ดิขยะพลี่าสติิก จัีบมือ็ ทช. แลี่ะ IUCN อ็น๊รัุ๊กษ์์ป่าชายเลี่นครุ๊บวงจีรุ๊อ็ย่างม่ส่วนรุ่๊วม

“การุ๊เปิดิเผ่ยข้อ็มูลี่การุ๊ขับเคลืี่�อ็นธ๊รุ๊กิจีเพื�อ็ความยั�งยืนติามแบบ 56-1 One Report”

ความม่๊งมั�นแลี่ะความรุ่๊วมมือ็ในรุ๊ะยะยาวคือ็หนทางสู่ความยั�งยืน

ฉุลี่ากเข่ยวสนับสน๊นการุ๊ดิำาเนินธ๊รุ๊กิจีอ็ย่างยั�งยืน (ESG) ได้ิอ็ย่างไรุ๊?

WBCSD Liaison Delegate Meeting: Transformative change

EGCO Group Fully Moves Forward, Responding to Energy Transition and Expanding Renewable Portfolio, 
contributing to UN Sustainable Development Goals

SCG addresses climate emergency,paces with green innovation adhering to ESG’s sustainable stance

“The Power of Human Energy: A Journey Inspired by the King Year 9” Reaffirms its Mission to Advance  
the Wisdom of the King’s Philosophy  Introducing New Online Learning Platform  
“A Path to Agrinature Life” to Sustainably Pass on the Late King’s Knowledge to the Thai Public 

Dow-DMCR-IUCN takes mangrove conservation to the next level in the fight against global warming  
and marine debris.

“The 56-1 One Report to promote the disclosure about business driving for sustainability”

Long-term Commitment and Cooperation: The Way to Sustainability

ภาคธ๊รุ๊กิจีไทย TBCSD : พลัี่งความรุ่๊วมมือ็ ม่๊งสู่ธ๊รุ๊กิจีคาร์ุ๊บอ็นติำ�า สู้วิกฤติสภาพภูมิอ็ากาศ สู่อ็นาคติท่�ยั�งยืน

TBCSD : Cooperation of a low-carbon business on shifting the climate change crisis towards a sustainable future

แนวคิดิในการุ๊ขับเคลืี่�อ็นธ๊รุ๊กิจีแลี่ะดูิแลี่สังคม ขอ็งกล่๊ี่มบริุ๊ษั์ท แซีง-โกแบ็ง ปรุ๊ะเทศไทย

The concept of driving business and caring for the society of Saint-Gobain Thailand

How does the Green Label support the Environment Social and Governance (ESG)?
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ตลอดระยะ เวลาในระห ว่าง เ ดือน

พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 ท่ีผ่่านมา TBCSD 

ได้มีการด�าเนินงานขัับเคล่ือนกิจกรรมและ

โครงการต่าง ๆ ทั�งในส่วน Fundamental, 

Collective และ Area-based Project  

มาอย่างต่อเน่ือง

วารสาร Green Society ฉบับนี� จะเป็น

ส่ือกลางน�าเสนอเนื�อหาสาระและองค์ความรู้ 

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก TBCSD เก่ียวกับ

ประเด็นส�าคัญ ได้แก่ WBCSD 2021 Liaison 

Delegate Meeting บทความด้านการพัฒนา

อย่างยั่งยืนขัององค์กรสมาชิกจ�านวน 6 องค์กร 

ได้แก่ บริษัท ผ่ลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) บริษัท 

ปูนซิิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) บริษัท เชฟรอน

ประเทศไทยส�ารวจและผ่ลิต จ�ากัด บริษัท  

วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท ดาว 

ประเทศไทย และ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 

รวมถึงแนวคิดในการขัับเคล่ือนธุรกิจและ 

ดูแลสังคมขัองก ลุ่มบริ ษัท แซิง- โกแบ็ ง 

ประเทศไทย และกิจกรรมขัอง TBCSD รวมถึง

ข่ัาวสารขัองสมาชิก TBCSD (เดือนพฤษภาคม 

- สิงหาคม 2564) เป็นต้น

และขัอขัอบคุณิสมาชิกTBCSD ท่ีร่วม

ผ่นึกก�าลังเดินหน้าโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 

ขัอง TBCSD อย่างเข้ัมแข็ังตลอดระยะเวลา 

ท่ีผ่่านมา และขัอถือโอกาสนี�เชิญชวนองค์กร

ธุรกิจไทยท่ีสนใจเข้ัาร่วมเป็นสมาชิก TBCSD 

เพ่ือช่วยกันผ่ลักดันให้การพัฒนาเศรษฐกิจ

ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและส่ิงแวดล้อมขัอง

ประเทศไทย สู่การพัฒนาท่ียัง่ยืนต่อไป 

Editor Talks

Throughout the period from May - August, 

2021, Thailand Business Council for Sustainable 

Development (TBCSD) has continuously driven 

activities and projects in terms of Fundamental, 

Collective and Area-based Project.

This issue of Green Society journal will 

be a medium to present the content and 

knowledge that will benefit to TBCSD members 

about the following key issues as: WBCSD 2021 

Liaison Delegate Meeting, articles on sustainable 

development of 6 member organizations such 

as Electricity Generating Public Company  

Limited, The Siam Cement Public Company 

Limited, Chevron Thailand Exploration and 

Production, Ltd., Vinythai Public Company 

Limited, Dow Thailand Group and PTT Public 

Company Limited including approaches to 

drive a business and social responsibility of 

Saint-Gobain Thailand and TBCSD activities 

including TBCSD member’s news (May - August 

2021).

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.



สุดท้ายนี� สืบเน่ืองจาก สถานการณิ์การ 

แพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทยในช่วง 

เดือนพฤษภาคมจนถึงสิงหาคม 2564 ได้ส่งผ่ล

ท�าให้ มีจ�านวนยอดผู้่ติดเชื�อภายในประเทศ 

เ พ่ิมจ�านวนสูงขึั�นอย่างต่อเ น่ืองและมีอัตรา 

การแพร่ระบาดท่ีเร็วขึั�น จึงส่งผ่ลให้เกิดการแพร่

กระจาย COVID-19 ไปทุกจังหวัดขัองประเทศไทย 

ซ่ึิงหน่วยงานจากทุกภาคส่วนต่าง ๆ ขัองประเทศ 

ก็ต่างร่วมแรงร่วมใจกันขัับเคล่ือนแก้ไขัปัญหาวิกฤต 

COVID-19 ขัองประเทศไทยในครั�งนี� ซ่ึิงในบทบาท

ขัององค์กรภาคธุรกิจไทย (สมาชิก TBCSD) ได้เข้ัา

มามีส่วนร่วมส�าคัญในการขัับเคล่ือนแก้ไขัปัญหา

วิกฤต COVID-19 ผ่่านการด�าเนินงานในรูปแบบ

ต่าง ๆ ตามบริบทขัองแต่ละองค์กร เพ่ือร่วม 

เป็นส่วนหน่ึงในการช่วยให้ประเทศไทยสามารถ

ผ่่านพ้นวิกฤตครั�งส�าคัญครั�งนี�ไปให้ได้อย่างเร็วท่ีสุด

เพ่ือลดความสูญเสียท่ีจะเกิดขึั�นให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ี

จะท�าได้อย่างเต็มก�าลังความสามารถ

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

เลขัาธิการองค์กรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน

ผู้่อ�านวยการสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย

Finally, due to the third wave of  

COVID-19 epidemic in Thailand in May – August 

2021, the number of infected people in the 

country has continuously increased, the  

epidemic rate is faster and COVID-19 spread 

to every province of Thailand. So, the agencies 

from all sectors of the country should help  

to solve together the problem of COVID-19  

in Thailand. On behalf of the Thai business 

organization (TBCSD members) have an  

important role in driving the COVID-19 crisis 

problem through various operations according 

to the context of each organization in order 

to help Thailand get through this critical crisis 

as quickly as possible and to reduce the 

losses that will occur to the minimum as  

possible.

Dr. Wijarn Simachaya

Secretary General, Thailand Business Council 

for Sustainable Development

President of Thailand Environment Institute
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ผู้่น�าด้านความยั่งยืนท่ีเป็นระดับผู้่เช่ียวชาญ และผู้่สร้างความเปล่ียนแปลงจาก  

78 ประเทศท่ัวโลก จ�านวนกว่า 500 ท่าน ได้มาเข้ัาร่วมการประชุม Virtual Liaison  

Delegate ขัองสภาธุรกิจโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (World Business Council  

for Sustainable Development: WBCSD) ซ่ึิงได้จัดการประชุมขึั�น เม่ือวันท่ี  

19 - 21 เมษายน 2564 ท่ีผ่่านมา โดยภายในการประชุมดังกล่าวจะประกอบด้วย 

การบรรยายสรุปจ�านวน 60 ครั�ง โดยมีผู้่บรรยายจ�านวนมากกว่า 170 ท่าน เพ่ือเป็น 

ก า ร เ น้ น ย��า 

และอภิปรายว่า

องค์กรภาคธุรกิจ

จ ะ ส า ม า ร ถ

เป ล่ี ยนแปลง 

เชิงปฏิิรูปได้อย่างไรในการน�าไปสู่ “โลกที่่�มี่จำำ�นวนประช�กรมี�กกว่� 9 พัันล้�นคนให้้
ส�มี�รถดำำ�รงอยู่่่ไดำเ้ปน็อยู่�่งดำภ่�ยู่ใต้ข้ีด่ำจำำ�กดัำคว�มีปลอดำภยัู่ขีองโลก” ซ่ึิงเป็นวิสัย

ทัศน์ขัอง WBCSD ในปี 2593 ซ่ึิงองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการประชุมดังกล่าวจะเป็น

แนวทางปฏิิบัติท่ีดี และประสบการณ์ิในการจัดการกับภัยคุกคามต่อโลก: ภ�วะฉุุกเฉิุน
ดำ้�นสภ�พัอ�ก�ศ วิกฤต้ก�รณ์์ที่�งธรรมีช�ต้ิ และคว�มีเห้ล่�อมีลำ��ที่่�เพัิ�มีข้ี�น 
ซ่ึิงภัยคุกคามดังกล่าวนั�นได้ส่งผ่ลกระทบโดยตรงต่อการอยู่รอดขัองมนุษย์และ 

การด�าเนินธุรกิจ

เรียบเรียงโดย ดร.อรทัย พงศ์รักธรรม

WBCSD Update

WBCSD Liaison Delegate Meeting: 

Transformative change
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รูปท่ี 1: ผู้่น�าด้านความยั่งยืนท่ีมีการแบ่งปันการเปล่ียนแปลงเชิงปฏิิรูป 

ภายในการประชุม WBCSD Liaison Delegate 

ผู้่น�าภาคธุรกิจในระดับโลกได้มกีารแลกเปล่ียนองค์ความรู้ในการมีส่วนร่วมในด้านการบริหารจัดการ

กับการพัฒนาท่ียัง่ยนืในระดบัโลก ภายใต้หัวข้ัอท่ีส�าคัญ ได้แก่ สภาพภมิูอากาศและพลังงาน หลักเศรษฐกิจ

หมุนเวียน อาหารและธรรมชาติ เมืองและการเคล่ือนไหว สังคม การพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืนและ 

ผ่ลกระทบในระดับภูมิภาคในทวีปอเมริกาเหนือกับทวีปเอเชีย

สภาพภูมิอากาศและพลังงาน: ส่วนนี�เน้นถึงความท้าทายและความโปร่งใส 

ในการจัดการกับการปล่อยมลพิษในขัอบเขัตท่ี 3 โครงการความคิดริเร่ิมถนนอิฐ 

สีเขีัยว (Green Brick Road initiative) ขัองสภาธุรกิจโลกเพ่ือการพัฒนา 

อย่างยั่งยืนและการลงทุนในการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ
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หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน: การอภปิรายเก่ียวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนมุ่งเน้น

ไปท่ีความท้าทาย เป้าหมาย และกระบวนการเพ่ือให้บรรลุการท�าให้บรรจุภัณิฑ์์

เป็นแบบหมุนเวียนได้ 100% ภายในปี 2593 และการจัดการขัยะอิเล็กทรอนิกส์

แบบครบวงจร รวมไปถึงความโปร่งใสในการรายงานและการเปิดเผ่ยข้ัอมูล 

เก่ียวกับรอยเท้าพลาสติกและการจัดการขัยะพลาสติก

อาหารและธรรมชาติ: ส่วนนี�เน้นหัวข้ัอเก่ียวกับกรณีิธุรกิจและแนวทางการลงทุน 

การเปล่ียนแปลงระบบอาหาร นโยบายและการปฏิิบัติด้านสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ

การเกษตร การเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม แนวร่วมทางธุรกิจเพ่ือการลงทุน 

ด้านคุณิภาพขัองทรัพยากรดิน พฤติกรรมท่ีดีและยั่งยืนเพ่ือความยั่งยืนขัองส่ิงแวดล้อม 

ความเช่ือมโยงขัองสภาพอากาศ ธรรมชาติ อาหารและผู้่คน และปฏิิรูปอนาคตขัอง

ทรัพยากรน��า

เมืองและการเคล่ือนไหว: ส่วนนี�เป็นการน�าเสนอภาพรวมขัองโปรแกรม 

Cities & Mobility ขัองสภาธุรกิจโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ 

การจัดระเบียบทรัพย์สินขัองบริษัท เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน  

และบทบาททางธุรกิจเพ่ือเปล่ียนไปสู่การขัับเคล่ือนท่ียัง่ยืนขัององค์กร

สังคม: มีการน�าเสนอข้ัอมูลภาพรวมขัองคนท่ีมีสุขัภาพดีและธุรกิจท่ีดี รวมทั�ง  

มีการหารือเก่ียวกับการแก้ไขัปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน แผ่นงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

และกลยุทธ์ทักษะเพ่ือธุรกิจท่ีพร้อมรองรับอนาคต

การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนและผ่ลกระทบในระดับภูมิภาคในทวีป

อเมริกาเหนือกับทวีปเอเชีย: เน่ืองจากทวีปอเมริกาเหนือและทวีปเอเชียเป็น

ภูมิภาคท่ีมีความส�าคัญต่อการเปล่ียนแปลงเชิงปฏิิรูป หัวข้ัอนี�จึงได้กล่าวถึง 

ความส�าคัญขัองภูมิภาคทวีปอเมริกาเหนือท่ีมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ีในความ

พยายามท่ีจะเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในภาคการลงทุนและความร่วมมือ 

และส�าหรับภูมิภาคทวีปเอเชีย ธุรกิจชั�นน�าจากภูมิภาคได้มีการน�าเสนอและ 

แลกเปล่ียนข้ัอมูลในการด�าเนินงานท่ีก�าลังด�าเนินการอยูใ่ห้ท่ีประชุมได้รับทราบ
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ก�รประชุมี WBCSD Liaison Delegate ขีองสภ�ธุรกิจำโลกเพั่�อก�รพััฒน� 
อยู่�่งยู่ั�งยู่น่ ได้แสดงให้เห็นถึงเจตจ�านงท่ีชดัเจนขัององคก์รภาคธุรกิจท่ัวโลกวา่จะด�าเนินการ

เร่ืองดังกล่าวอย่างเร่งด่วนและด�าเนินการร่วมกันเพ่ือสร้างความเปล่ียนแปลงเชิงปฏิิรูป  

คิดำอยู่่�งเป็นระบบและสร้�งคุณ์ค่�อยู่่�งแที่้จำริง เพ่ือรักษาโลกขัองเรา ดังนั�น ผู้่น�าองค์กร

ควรต้องคิดเพ่ือสร้างความยืดหยุน่ในการด�าเนินงานธุรกิจในระยะยาว

“เวล�แห้่งก�รเปล่�ยู่นแปลง เวล�สำ�ห้รับก�รคิดำอยู่่�งเป็นระบบ  
และเวล�สำ�ห้รับก�รสร้�งคุณ์ค่�อยู่่�งแที่้จำริง”

 โดยในระหวา่งวันท่ี 26 -28 ตุลาคม 2564 ท่ีก�าลังจะมาถึงนี� ทางสภาธุรกิจโลกเพ่ือการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน (World Business Council for Sustainable Development: WBCSD) 

ได้มีการก�าหนดการประชุม WBCSD Council Meeting 2021 ในรูปแบบ Online ขึั�น  

ซ่ึิงเป็นการประชุมท่ีจะเน้นการแสดงข้ัอมูลเชิงลึกเชิงกลยุทธ์ เพ่ือการบริหารจัดการกับภัย

คุกคาม 3 ประเด็นขัองโลก ได้แก่ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และ

ความไม่เท่าเทียมกัน ซ่ึิง WBCSD ได้เปิดโอกาสให้สมาชิก WBCSD รวมถึงเครือข่ัายภูมิภาค

ขัอง WBCSD สามารถลงทะเบียนเข้ัาร่วมการประชุมดังกล่าวได้ท่ี https://register.wbcsd.
org/events/wbcsd-council-meeting2021-60b89766410204000a83db8e/

ท่ีมา: 

1. https://www.wbcsd.org/Overview/Events/WBCSD-events/2021/WBCSD-Virtual-Liaison-
Delegate-Meeting (สืบค้นเม่ือ 10 สิงหาคม 2564)

2. https://flagshipevents.wbcsd.org/post-ld-meeting-summary/ (สืบค้นเม่ือ 10 สิงหาคม 2564)

3. https://flagshipevents.wbcsd.org/council-meeting/ (สืบค้นเม่ือ 10 สิงหาคม 2564)

4. https://register.wbcsd.org/events/wbcsd-council-meeting-2021-60b89766410204000a83d-
b8e/ (สืบค้นเม่ือ 10 สิงหาคม 2564)
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Energy&Climate Solution
เรียบเรียงโดย บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)

เอ็กโก กรุ�ป มีการด�าเนินงานเพ่ือพัฒนาด้านความยั่งยืนอย่างต่อเน่ือง ตามวิสัยทัศน์ขัอง

องค์กรท่ีจะเป็น “บริษััที่ไที่ยู่ชั�นนำ�ที่่�ดำำ�เนินธุรกิจำพัลังง�นอยู่่�งยู่ั�งยู่่น  ดำ้วยู่คว�มีใส่ ใจำ 
ที่่�จำะธำ�รงไว้ซ้ึ่�งสิ�งแวดำล้อมีและก�รพััฒน�สังคมี” ด้วยความเช่ือม่ันว่า “ความยั่งยืน”  

เป็นรากฐานส�าคัญขัองการเติบโต และการพัฒนาไปข้ัางหน้า บริษัทได้พัฒนาธุรกิจเพ่ือความยัง่ยนื

อย่างต่อเน่ือง ตามเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนืขัององค์การสหประชาชาต ิ(Sustainable Development 

Goals - SDGs) ทั�งทางตรง และทางอ้อม ด้วยการผ่นวกเป้าหมายท่ีกลุ่มบริษัทสามารถด�าเนินการได้ 

เข้ัากับแผ่นการด�าเนินงานขัององค์กรให้มากท่ีสุด โดยเฉพาะเป้าหมายท่ี SDG 7 พลังงานสะอาด 

ท่ีทุกคนเข้ัาถึงได้  SDG 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื�นฐาน และ SDG 13  

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการพลังงาน

เอ็กโก กรุ�ป ตระหนักดีถึงความส�าคัญขัองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีโลกก�าลัง 

เผ่ชิญอยู่ บริษัทจึงมุ่งม่ันในการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิ่ดชอบต่อส่ิงแวดล้อมด้วยความตั�งใจ 

ท่ีจะลดการปลดปล่อยก�าซิเรือนกระจกจากกระบวนการด�าเนินธุรกิจ โดยมีการก�าหนดมาตรการ

ต่างๆ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผ่ลิตและการใช้พลังงาน การใช้พลังงานหมุนเวียน การลด 

ผ่ลกระทบทางส่ิงแวดล้อมจากการด�าเนินธุรกิจ และการสร้างจิตส�านึกแก่พนักงาน คู่ค้า รวมทั�ง 

ผู้่มีส่วนเก่ียวข้ัอง เพ่ือให้ตระหนักถึงความส�าคัญขัองปัญหา  ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีควรได้รับการดูแล

ส�าหรับที่ิศที่�งก�รดำำ�เนินธุรกิจำในอน�คต้ เอ็กโก กรุ�ป ได้ปรับกลยุทธ์และทิศทาง 

การด�าเนนิธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปล่ียนผ่่านด้านพลังงาน โดยมุ่งขัยายขัอบเขัตการด�าเนินธุรกิจ

ทั�งด้านการผ่ลิตและให้บริการด้านพลังงานอย่างครบวงจร ได้แก่ ธุรกิจำไฟฟ้� ซ่ึิงเป็นธุรกิจหลัก 

รวมทั�งแสวงหาโอกาสการลงทนุในธรุกจิำเช่�อเพัลงิและระบบส�ธ�รณ่์ปโภค และธรุกจิำ Smart 
Energy Solution ตอบรับกับเทรนด์พลังงานโลก ต่อยอดสู่ธุรกิจเชื�อเพลิงและระบบ

เอ็ก็โก กรุ๊๊�ป  เอ็ก็โก กรุ๊๊�ป  
เดิินหน้า เติิบโติรับัการัเปล่ี่�ยนผ่่านทางด้ิานพลัี่งงาน

พรัอ้มแผ่นขยายพอรัต์ิพลัี่งงานสะอาดิ 
สนับสนุนเปา้หมายการัพัฒนาอย่างยั�งยนื
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สาธารณูิปโภค โดยเตรียมงบลงทุนกว่า 150,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี โดยด�าเนินการภายใต้

กลยุู่ที่ธ์ 4I ได้แก่ Invest ลงทุนในสินทรัพย์ท่ีเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผ่ลตอบแทนท่ีดี 

ในระยะยาว Improve ปรับปรุงและบริหารสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ให้มีความเป็นเลิศ Innovate 
ขัับเคล่ือนธุรกิจด้วยนวัตกรรม เพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยัง่ยนื และ Increase เพ่ิมความสามารถ

ในการแข่ังขัันด้านการเงิน เพ่ือสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนและสร้างคุณิค่าระยะยาวให้แก่ 

ผู้่มีส่วนได้เสีย พร้อมรับมือกับทุกความเปล่ียนแปลงด้วยระบบนิเวศทางธุรกิจท่ีแข็ังแกร่ง    

เอ็กโก กรุ�ป ยังคงแสวงหาโอกาสในการลงทุนใหม่ โดยเฉพาะในพลังงานหมุนเวียนและ 

Smart Energy Solution เพ่ือให้สอดรับกับทิศทางขัองการสง่เสริมพลังงานสะอาดและพลงังาน

หมุนเวียนขัองโลก โดยมีแผ่นเข้ัาลงทุนในโครงการใหมใ่นลักษณิะการควบรวมหรอืเข้ัาซืิ�อกิจการ 

(M&A) ในประเทศเป้าหมายท่ีมีฐานการลงทุนอยูแ่ล้ว ควบคู่ไปกับต่อยอดการลงทุนไปยังธุรกิจ

พลังงานท่ีเก่ียวเน่ือง ได้แก่ ธุรกิจเชื�อเพลิงและระบบสาธารณูิปโภค และธุรกิจ Smart Energy 

Solution ในฐานะผู้่ให้บริการด้านนวัตกรรมพลังงานอยา่งครบวงจร โดยมุ่งเน้นแสวงหาโอกาส

การลงทุนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ทั�งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

1

Smart Energy SolutionFuel & Other Infrastructure Power Generation

Investment Direction

Focus Area : 
• LNG Value Chain
• Gas Processing & Liquefaction
• Regasification
• Fuel Pipeline & Transportation
• Other Infrastructure 

Smart Energy

Focus Area : 
• Solar Energy Solution
• Energy Storage & Integration to 

RE hybrid firm
• Microgrid Components
• Energy Management System

Conventional

Renewable
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Energy&Climate Solution
เรียบเรียงโดย เอสซีจี

ท่ั่�วโลกประกาศภาวะฉุุกเฉิุนด้้านภูมิิอากาศ หรือ Climate Emergency เพืื่�อเรียกร้องให้ 

ทุั่กคนร่วมิมืิอแก้ไขปัญหาของทุั่กภาคส่่วนอย่างจริงจ่งต่ั้�งแต่ั้ปลายปี 2016 และเมืิ�อสิ่�นปี 2020  

ทีั่�ผ่่านมิา มีิร่ฐบาลท้ั่องถิิ่�นกว่า 1,800 แห่งจาก 33 ประเทั่ศพื่ร้อมิใจผ่ล่กด่้นท่ั่�งภาคร่ฐ ภาคธุุรกิจ 

และประชาชนให้ร่วมิมิือก่นก่อนทีั่�จะส่ายจนเกินไป โด้ยด้ำาเนินการตั้ามิ  พ่ื่นธุกิจเพืื่�อแก้ไขและ 

ฟ้ื้�นฟูื้ปัญหาโลกร้อนจ่บต้ั้องได้้มิากข้�นและมีิเป้าหมิายเพืื่�อการพัฒันาอย่า่งย่ั�งย่นื (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ที่่�ผลัักดัันโดัย่สหประชาชาติิมาเป็นแนวที่างสำาคััญ เช่น
เดั่ย่วกับติลัาดัหลัักที่รัพัย่์แห่งประเที่ศไที่ย่ที่่�ส่งเสริมวัฒนธรรมบรรษััที่ภิิบาลัของบริษััที่ 
จดัที่ะเบ่ย่นที่่�นอกจากจะบริหารงานอย่่างโปร่งใส จัดัการคัวามเส่�ย่งไดั้ดั่แลั้วย่ังติ้องดัำาเนิน
ธุรกิจอย่่างรับผิดัชอบแลัะคัำานึงถึึงสิ�งแวดัล้ัอม สังคัมเพัื�อการเติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืนในระย่ะ
ย่าวหรือ ESG (Environmental, Social and Governance) อ่กดั้วย่

“การ เปลั่� ย่นแปลังของสภิาพั 
ภิูมิอากาศเป็นประเดั็นเร่งดั่วนที่่�ติ้องร่บ
จัดัการแลัะให้คัวามสำาคััญ เอสซ่ีจ่จึงติั�ง 
เปา้หมาย่ลัดัการปลัอ่ย่กา๊ซีเรอืนกระจกให้
เข้มข้นย่ิ�งขึ�น โดัย่เดัินหน้าสู่องคั์กรที่่�
ปลัอ่ย่คัารบ์อนสทุี่ธเิปน็ศนูย่ ์(Net Zero) 
ภิาย่ในป ี2050 เพัื�อสนบัสนนุการคัวบคัมุ
อณุหภิมูเิฉลั่�ย่ของโลักไม่ใหส้งูขึ�นเกนิ 1.5 
องศาเซีลัเซ่ีย่สติามคัวามติกลังปาร่ส 
(Paris Agreement) โด้ยจะเพิื่�มิส่่ด้ส่่วน

เอสซีจีีขีานรับัภาวะฉุกุเฉิุนด้้านภมูิอิากาศ 
เรัง่พััฒนานวตักรัรัมิสีีเขยีวอยา่งต่อเน่�อง 
เพ่ื่�อความย่ั่�งยั่น่ตามแนวทาง ESG
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การใช้พื่ล่งงานชีวมิวลและแหล่งพื่ล่งงานทั่ด้แทั่น ปร่บปรุงประสิ่ทั่ธิุภาพื่การใช้พื่ล่งงาน 

ให้สู่งข้�น และเร่งวิจัย่ พััฒนาเที่คัโนโลัย่่นวัติกรรมสินคั้า บริการ แลัะโซีลัูชันที่่�ติอบโจที่ย่์
คัวามต้ิองการของลูักค้ัาคัวบคัู่ ไปกับการลัดัการปล่ัอย่ก๊าซีเรือนกระจกติลัอดัห่วงโซี่
คัุณคั่าในทีุ่กกลัุ่มธุรกิจ พื่ร้อมินำามิาตั้รการด้้านเศรษฐศาส่ตั้ร์กำาหนด้ราคาคาร์บอนภายใน

องค์กร (Internal Carbon Pricing) มิาส่น่บส่นุนการต่ั้ด้สิ่นใจลงทุั่นในโครงการทีั่�มีิส่่วนช่วย 

ลด้ก๊าซเรือนกระจก รวมิท่ั่�งฟ้ื้�นฟูื้พืื่�นทีั่�ป่าผ่่านโครงการต่ั้าง ๆ ท่ั่�งภายในและภายนอกพืื่�นทีั่� 

โรงงานกว่า 660 ไร่ เพืื่�อเป็นแหล่งดู้ด้ซ่บก๊าซเรือนกระจกและเพิื่�มิความิหลากหลายทั่างชีวภาพื่” 

นี�คือความิต่ั้�งใจของเอส่ซีจีทีั่� ‘ธนวงษั ์อาร่รชัชกลุั’ ประธานรว่มคัณะกรรมการการพัฒันา
อย่า่งย่ั�งย่ืน แลัะกรรมการผูจ้ดััการใหญ ่ ธุรกิจเคัมคิัอลัส ์เอสซีจ่ ่กล่าวถ้ิ่งการข่บเคลื�อน

ธุุรกิจของเอส่ซีจีต่ั้อจากนี�ไปสู่่แนวทั่าง ESG อย่างมุ่ิงม่ิ�น โด้ยเฉุพื่าะการร่บมืิอก่บภาวะฉุุกเฉิุน

ด้้านภูมิิอากาศอย่างเต็ั้มิทีั่� 

เห็นได้้ช่ด้จากการมุ่งพััฒนานวัติกรรมเม็ดัพัลัาสติิกที่่�เป็นมิติรกับสิ�งแวดัล้ัอม  
การรณรงค์ัการจัดัการพัลัาสติิกใช้แล้ัวอย่่างคัรบวงจรตัิ�งแต่ิต้ินที่าง แลัะการใช้เที่คัโนโลัย่่
ร่ไซีเคัิลัเพัื�อให้เกิดัการหมุนเว่ย่นกลัับมาใช้ประโย่ชน์ ใหม่ อาที่ิ การพััฒนาแลัะเปลั่�ย่น 
ขวดับรรจุภิัณฑ์์ของยู่นิลั่เวอร์จากพัลัาสติิกชนิดั HDPE เป็นพัลัาสติิก HDPE ร่ไซีเคัิลั 
(rHDPE) ถืิ่อเป็นคร่�งแรกในประเทั่ศไทั่ยทีั่�นำาพื่ลาส่ติั้กใช้แล้วจากคร่วเรือนหมุินเวียนกล่บมิา

ผ่ลิตั้เป็นขวด้บรรจุภ่ณฑ์์ใหมิ่ โด้ยใช้นวัติกรรมเม็ดัพัลัาสติิกร่ไซีเคัิลัคุัณภิาพัสูง (High 
Quality Post-Consumer Recycled Resin – PCR) ภิาย่ใติแ้บรนดั ์เอสซีจ่่ กรน่ 
พัอลัิเมอร์ (SCG Green PolymerTM) เพัื�อติอบโจที่ย่์ผู้บริโภิคัที่่� ใส่ ใจสิ�งแวดัลั้อม 
เที่คัโนโลัย่่ร่ไซีเคัิลัพัลัาสติิก  Advanced Recycling Process ซ้�งเป็นนว่ตั้กรรมิ 

รีไซเคิลข่�นสู่งทีั่�เปลี�ยนพื่ลาส่ติั้กทีั่�ใช้แล้วกล่บมิาเป็นว่ตั้ถุิ่ดิ้บต่ั้�งตั้้นส่ำาหร่บโรงงานปิโตั้รเคมิี  
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ด้้วยกระบวนการทีั่�ท่ั่นส่ม่ิยและเป็นมิิตั้รต่ั้อสิ่�งแวด้ล้อมิ ส่ามิารถิ่นำามิาใช้ผ่ลิตั้เม็ิด้พื่ลาส่ติั้กใหม่ิได้้ 

ถืิ่อเป็นส่่วนหน้�งทีั่�ช่วยลด้ปัญหาการส่ะส่มิของปริมิาณขยะพื่ลาส่ตั้ิกในประเทั่ศมิีทีั่�มิากถ้ิ่ง  

2 ล้านต่ั้นต่ั้อปีได้้ และเมืิ�อต้ั้นปี 2021 ทีั่�ผ่่านมิาได้้มีิการติั�งโรงงานที่ดัสอบการผลัิติ หรือ 
Demonstration Plant แห่งแรกในประเที่ศไที่ย่ที่่�จังหวัดัระย่อง มีิกำาล่งการผ่ลิตั้  

4,000 ต่ั้นต่ั้อปีและมิีแนวโน้มิขยายการผ่ลิตั้มิากข้�นในอนาคตั้ ถึือเป็นแนวคัิดัที่่�คัรบที่ั�ง
กระบวนการติลัอดัหว่งโซีค่ัณุคัา่ ส่อด้คล้องก่บทิั่ศทั่าง “ธรุกจิปโิติรเคัมเ่พัื�อคัวามย่ั�งย่นื” 
ทีั่�นำาแนวคิด้ SDGs และ ESG มิาเป็นส่่วนหน้�งในกลยทุั่ธ์ุธุุรกิจ โด้ยมีิกลยทุั่ธ์ุเศรษฐกิจหมุินเวียน

เป็นต่ั้วข่บเคลื�อนส่ำาค่ญในการส่ร้างธุุรกิจปิโตั้รเคมีิเพืื่�อความิย่�งยืนอย่างทีั่�ต่ั้�งใจ
 

ในส่่วนของการประย่กุติ์ ใชเ้ที่คัโนโลัย่ด่ัจิทิี่ลััเพัื�อลัดัการใชพ้ัลังังานแลัะลัดัการปลัอ่ย่
ก๊าซีเรือนกระจก ธุุรกิจ เคมิิคอลส์่ เอส่ซีจี ได้้ใช้คัวามเช่�ย่วชาญดั้านกระบวนการผลัิติ 
รวมกับเที่คัโนโลัย่่ปัญญาประดัิษัฐ์์ (AI Supervisory) ที่างดั้านการจัดัการพัลัังงาน 

มิาช่วยวิเคราะห์ต่ั้วแปรส่ำาค่ญในกระบวนการผ่ลิตั้ทีั่�มีิความิซ่บซ้อนและเปลี�ยนแปลงตั้ลอด้เวลา 

เพืื่�อเส่ริมิความิส่ามิารถิ่ให้หน่วยการผ่ลิตั้เห็นโอกาส่ลด้การใช้พื่ล่งงานและลด้การปลด้ปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกได้้อย่างมีิประสิ่ทั่ธิุภาพื่ตั้ลอด้เวลา
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นอกจากนี� การเปลี�ยนวิถีิ่การใช้พื่ล่งงานของมินุษย์จากการเผ่าผ่ลาญเชื�อเพื่ลิงแบบเดิ้มิ

มิาเป็นพื่ล่งงานส่ะอาด้ เป็นอีกหน้�งแนวทั่างทีั่�ช่วยแก้วิกฤตั้ส่ภาพื่อากาศได้้ ซ้�ง SCG ส่งเสริม
การใช้พัลัังงานแสงอาที่ิติย่์ โดัย่พััฒนาเป็นนวัติกรรมโซีลัูชันที่่�คัรอบคัลัุมในทีุ่กมิติ ิ 

แม้ิแต่ั้บนผื่นนำ�าก็ส่ามิารถิ่ติั้ด้ต่ั้�งแผ่งโซลาร์เซลล์ได้้ เมืิ�อกลุ่มิธุุรกิจเคมิิคอลส์่ซ้�งมีิความิเชี�ยวชาญ 

ด้้านนว่ตั้กรรมิพื่ลาส่ติั้กได้้พ่ื่ฒนา SCG Floating Solar Solutions ทีุ่น่ลัอย่นำ�าแลัะระบบ
ย่ึดัโย่งสำาหรับติิดัติั�งแผงโซีลัาร์เซีลัลั์ขึ�นเป็นราย่แรกของประเที่ศไที่ย่ เพืื่�อแปลงพื่ล่งงาน

แส่งอาทั่ิตั้ย์เป็นพื่ล่งงานไฟื้ฟื้้าทีั่�นำาไปใช้ประโยชน์ก่บธุุรกิจท่ั่�งภาคอุตั้ส่าหรกรรมิและ 

ภาคการเกษตั้รได้้ ซ้�งช่วยลด้ต้ั้นทุั่น บริหารจ่ด้การพืื่�นทีั่�ผิ่วนำ�าอย่างมีิประสิ่ทั่ธิุภาพื่และ 

ส่ร้างโอกาส่ทั่างธุุรกิจด้้านพื่ล่งงานส่ะอาด้ ขณะทีั่�กลุ่มิธุุรกิจซีเมินตั้์ ผ่ลิตั้ภ่ณฑ์์ก่อส่ร้าง  

ทีั่�มีิความิเชี�ยวชาญระบบโซลาร์บนหล่งคาต่ั้วจริงก็พ่ื่ฒนา SCG Solar Roof Solutions 
สำาหรบัติดิัติั�งบนหลังัคัาบา้น อาคัารแลัะโรงงาน เหมาะสำาหรบัเจ้าของบ้านหรอืผูป้ระกอบ
การที่่�ติ้องการลัดัราย่จ่าย่คั่าไฟฟ้า ซ้�งท่ั่�งคู่ถืิ่อเป็นนว่ตั้กรรมิทีั่�คุ้มิค่าก่บการลงทุั่นและ 

ย่งใช้ประโยชน์พื่ล่งงานแส่งอาทิั่ตั้ย์ทีั่�มีิอย่างเหลือเฟ้ื้อ 

ส่่วนธรุกจิบรรจภุิณัฑ์อ์ย่า่ง SCGP ก็ตั้ระหน่กถ้ิ่งพื่ฤติั้กรรมิของผู้่บริโภคทีั่�เปลี�ยนแปลง

ไป การซื�อส่นิคา้ออนไลนที์ั่�เพิื่�มิสู่งข้�น ทั่ำาใหค้วามิตั้อ้งการใช้งานบรรจภุ่ณฑ์์และการขนส่่งเตั้บิโตั้

อย่างก้าวกระโด้ด้ จ้งคิด้ค้นนว่ตั้กรรมิเพืื่�อพ่ื่ฒนาบรรจุภ่ณฑ์์ทีั่�เป็นมิิตั้รก่บสิ่�งแวด้ล้อมิ โด้ยทีั่� 

ย่งใช้งานได้้ส่ะด้วก มีิประสิ่ทั่ธิุภาพื่สู่ง น่�นคือ R-1 บรรจุภิัณฑ์์พัอลัิเมอร์แบบอ่อนที่่�ที่ำาจาก
ฟิลั์มประกบติิดักันหลัาย่ชั�นโดัย่ใช้วัสดัุชนิดัเดั่ย่วกัน แต่ั้ละช่�นทั่ำาหน้าทีั่�แตั้กตั้่างก่น เช่น  
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การพื่มิิพ์ื่ ก่นความิชื�น ป้องก่นแรงกระแทั่ก ทั่ำาใหส้่ามิารถิ่นำาไป

รีไซเคิลได้้อย่างส่มิบูรณ์ โด้ยเป็นทีั่�ยอมิร่บของภาคการผ่ลิตั้ 

และนำาไปใช้ ในบรรจุภิัณฑ์์ของอาหารแลัะผลัิติภิัณฑ์์ชั�นนำา
หลัากหลัาย่แบรนดั์

นอกจากการปร่บต่ั้วในระด่้บองคก์รแล้ว เอส่ซจีียง่ริเริ�มิโคัรงการเกษัติรปลัอดัการเผา 
หรือ Zero Burn เพัื�อรับซีื�อผลัผลัิติเหลัือที่ิ�งจากเกษัติรกรที่ั�งฟางข้าว ใบอ้อย่ แลัะ 
ซีังข้าวโพัดั เพัื�อนำามาอัดัแปรรูปเป็นเชื�อเพัลิังช่วมวลัขนาดัเล็ักแต่ิม่คัวามหนาแน่นสูง 

ส่ามิารถิ่ขนส่่งในจำานวนมิากเพื่ื�อใช้เป็นพื่ล่งงานในหมิอ้เผ่าของโรงงานปนูซีเมินตั้ ์ซ้�งโครงการนี�

ช่วยลัดัการเผาไร่ซีึ�งก่อให้เกิดัมลัพิัษัโดัย่เฉพัาะฝุุ่�น PM2.5 ที่่�เป็นภัิย่ต่ิอสุขภิาพั รวมที่ั�ง
ย่ังสร้างราย่ไดั้ ให้กับเกษัติรกร ถืิ่อเป็นการย่กระดัับคัุณภิาพัช่วิติของชุมชนไปพัร้อมกับ
การแก้ปัญหาโลักร้อนทีั่�ทั่ำาได้้จริงและทั่ำาได้้ท่ั่นทีั่

นี�เป็นเรื�องเล่าบางส่่วน

ของสิ่�งทีั่�เอส่ซีจีได้้เร่งปร่บต่ั้ว

เ พืื่�อ ร่วมิแก้ไขปัญหาจาก

ภาวะฉุุกเฉิุนด้้านภูมิิอากาศทีั่�

ท้ั่าทั่ายมิากข้�นทุั่กว่น เชื�อว่า

จะ เ ป็นแรง บ่นด้าลใจ ใ ห้ 

ทุั่กภาคส่่วนในการร่วมิก่น

ดู้แลโลกใบนี� และนำา ไป สู่่

บริบทั่ใหม่ิของโลกธุุรกิจทีั่�

ต้ั้องใส่่ใจตั้่อหล่กเศรษฐกิจ

หมุินเวียน เร่ง คิด้เพืื่�อทั่ำา 

สิ่� ง ใ ห ม่ิ ด้้ ว ย ก า ร พ่ื่ ฒ น า

นว่ตั้กรรมิและเทั่คโนโลยี 

เพืื่�อบรรลุเป้าหมิายการพ่ื่ฒนา

อย่างย่�งยืนและร่กษาส่มิดุ้ล

ของโลกใบนี�ไปด้้วยก่น
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The Way For Sustainability
เรียบเรียงโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด

โครุ๊งการุ๊ “ตามรุ๊อ็ยพ่่อ็ฯ” ก้าวสู่่่ปท่ีี่� 9 

ตอ็กยำาบที่บาที่ “สู่่�อ็พ่อ็ด่ี”  
เดิีนหน้าสู่รุ๊า้งแรุ๊งบนัดีาลใจและอ็งค์ความรุ่๊ศ้าสู่ตรุ๊พ์่รุ๊ะรุ๊าชา  

ให้คนไที่ยสู้่่ที่ก๊วิกฤตอ็ยา่งยั�งยน่ 
จดัีกิจกรุ๊รุ๊มรุ๊ณรุ๊งค์ควบค่่การุ๊สู่รุ๊า้งอ็งค์ความรุ่๊ ้

ผ่่านบที่เรุ๊ย่นอ็อ็นไลน์ 

“ค่่มอ่็สู่่่วิถ่ีกสิู่กรุ๊รุ๊มธรุ๊รุ๊มชาติ” 

โครงการ “พลัังคนสร้้างสร้ร้ค์โลัก ร้วมพลัังตามร้อยพ่อของแผ่่นดิิน” (ตามรอยพ่่อฯ)  

เดิินหน้าสู่่่ปีีท่ี่� 9 ร่วมฝ่่าวิกฤตโควิดิ-19 ม่่งที่ำาหน้าท่ี่� “สู่่�อพ่อด่ิ” ให้ข้้อม่ลความร้่เก่�ยวกับศาสู่ตร์ 

พ่ระราชาและหลักปีรัชญาเศรษฐกิจพ่อเพ่ียงแก่ชาวไที่ย เพ่่�อสู่ร้างแรงบันดิาลใจสู่่่การลงม่อปีฏิิบัติ  

อนัจะเปีน็เกราะปีอ้งกนัจากวกิฤตโควดิิ-19 และวกิฤตอ่�นๆ ไดิอ้ย่างยั�งยน่ ภายใตแ้นวคดิิ “9 ปีี แหง่พ่ลงั

สู่ามัคค่ ฟัันฝ่่าที่่กวิกฤต สู่่่ที่างรอดิท่ี่�ยั�งย่น” ดิ้วยการจัดิที่ำาบที่เรียนออนไลน์ “ค่่ม่อสู่่่วิถี่กสู่ิกรรม

ธรรมชาติ” เพ่่�อให้ผู้่้สู่นใจไดิ้ศึกษาที่ฤษฎี่และแนวที่างการปีฏิิบัติ พ่ร้อมด้ิวยคลิปีให้กำาลังใจและ 

สู่ร้างแรงบันดิาลใจจาก 7 บรมคร่ เผู้ยแพ่ร่บนเว็บไซต์ข้องและเฟัซบ่�กข้องโครงการฯ ควบค่่กับ 

การจัดิกิจกรรมเอาม่�อสู่ามัคค่ท่ี่�จังหวัดินครราชสู่่มา และพ่ระนครศรีอย่ธยา และกิจกรรมปีระกาศ

ความสู่ำาเรจ็ 9 ปีีข้องโครงการท่ี่�จงัหวดัิสู่ระบ่ร ีและรายการ “เจาะใจ” โดิยวางมาตรการความปีลอดิภยั

ดิ้านสู่่ข้อนามัยข้องผู้่้ร่วมกิจกรรมอย่างเข้้มข้้น 

คลิปความรู้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
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น�ยู่ไต้รภพั โคต้รวงษั� ประธ�นมีล่นธิกิสกิรรมีธรรมีช�ต้ ิกล่าวว่า “เน่ืองจากการระบาดขัอง

โควิด-19 ส่งผ่ลกระทบอย่างยิ่งกับคนไทยทุกคน มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและเครือข่ัายจึงได้เตรียม 

การวางแผ่นรับมือกับวิกฤตในครั�งนี� เบื�องต้นได้จัดทัพรับมือโรคระบาด ระดมเครือข่ัายและประชาชน 

ท่ีสนใจมาร่วมกันท�างาน รวมถึงการจัดตั�งทีม “ส่ือพอดี” เพ่ือส่ือสารให้ความรู้ ให้ข้ัอมูล แนะทางออก

จากวิกฤตในครั�งนี�”

น�ยู่อ�ทิี่ต้ย์ู่ กริชพัิพัรรธ ผู้่้จำัดำก�รให้ญ่่ฝ่่�ยู่
สนับสนุนธุรกิจำ บริษััที่ เชฟรอนประเที่ศไที่ยู่สำ�รวจำ
และผู้ลิต้ จำำ�กัดำ เปิดเผ่ยว่า “โครงการตามรอยพ่่อฯ 

พ่ร้อมท่ี่�จะเข้้าไปเสริมและสนัับสนุันัยุที่ธศาสตร์การเตร่ยม 

การรับมือวิิกฤตโควิิด-19 ข้องมูลนิัธิฯ อย่างเต็มท่ี่�  

ในัฐานัะสื�อพ่อด่ เพื่�อสร้างควิามรู้ควิามเข้้าใจให้้เกิด

การนัำาองค์ควิามรู้ศาสตร์พ่ระราชาไปลงมือปฏิิบัติจนั 

เกิดผลเป็นัรูปธรรม ซ่ึ่�งเป็นัสิ�งท่ี่�โครงการตามรอยพ่่อฯ 

ดำาเนิันัการอยา่งต่อเนืั�องจนัถ่ึงปีน่ั�เป็นัปีท่ี่� 9 ผ่านักิจกรรม

ลงพื่�นัท่ี่�และการสื�อสารผ่านัช่องที่างต่างๆ ซ่ึ่�งประสบ

ควิามสำาเร็จเป็นัอย่างด่ ม่ผู้เข้้าร่วิมกิจกรรมจากทัี่�วิประเที่ศ

กว่ิา 20,000 คนั และยังม่ผู้ท่ี่�ได้รับควิามรู้และแรงบันัดาลใจ

จากสื�อท่ี่�โครงการผลิตข่้�นัอ่กมากมาย โดยเราจะมุ่งที่ำา

ห้น้ัาท่ี่�น่ั�อย่างเข้้มแข็้งและต่อเนืั�องเพื่�อสื�อสารว่ิาศาสตร์

พ่ระราชาคือที่างรอดจากทุี่กวิิกฤตอย่างแท้ี่จริง”

น�ยู่อ�ที่ิต้ยู่์ กล่าวต่อไปว่า “โครงการตามรอยพ่่อฯ ปี 9 จัดข่้�นัภายใต้แนัวิคิด ‘9 ปี แห่้งพ่ลัง

สามัคค่ ฟัันัฝ่่าทุี่กวิิกฤต สู่ที่างรอดท่ี่�ยั�งยืนั’ จะเดินัห้น้ัาจัดกิจกรรมห้ลากห้ลายรูปแบบ โดยเน้ันัช่องที่าง

ออนัไลน์ัเพื่�อให้้เข้้ากับสถึานัการณ์์ปัจจุบันั โดยม่ไฮไลท์ี่คือการจัดที่ำาบที่เร่ยนัออนัไลน์ัคู่มือสู่วิิถ่ึกสิกรรม

ธรรมชาติในัรูปแบบบที่ควิามและว่ิดิทัี่ศน์ั บอกเล่าเนืั�อห้าเก่�ยวิกับศาสตร์พ่ระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจ

พ่อเพ่่ยง ครอบคลุมทัี่�งภาคที่ฤษฏ่ิและปฏิิบัติ รวิม 14 บที่ เพื่�อให้้ผู้สนัใจสามารถึนัำาองค์ควิามรู้ 

ไปลงมือที่ำาเองได้ ห้ากติดขั้ดห้รือสงสัยเราม่ช่องที่างถึามตอบในัสื�อออนัไลน์ัข้องโครงการทัี่�งเว็ิบไซึ่ต์  

เฟัซึ่บุ�กและไลน์ั (@inspiredbytheking) โดยเมื�อเร็วิๆ น่ั� โครงการตามรอยพ่่อฯ ได้เผยแพ่ร่คลิป ‘ปรัชญา

เศรษฐกิจพ่อเพ่่ยง’ ซ่ึ่�งเป็นับที่เร่ยนัแรกข้องคู่มือกสิกรรมธรรมชาติ บนัช่องที่างออนัไลน์ัข้องโครงการฯ” 
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ดำร.ววิฒัน ์ศลัยู่กำ�ธร น�ยู่กสมี�คมีดิำนโลก และ
ผู้่้ก่อต้ั�งมี่ลนิธิกสิกรรมีธรรมีช�ต้ิ กล่าวว่า “พ่ระบาที่

สมเด็จพ่ระบรมชนักาธิเบศร มห้าภูมิพ่ลอดุลยเดชมห้าราช 

บรมนัาถึบพิ่ตร ได้พ่ระราชที่านัข้้อควิาม ‘สามัคค่เป็นัพ่ลัง

คำ�าจุนัแผ่นัดินัไที่ย’ เตือนัสติคนัไที่ยผ่านั ส.ค.ส. ปี พ่.ศ. 

2547 ซ่ึ่�งเป็นัสิ�งท่ี่�คณ์ะที่ำางานัย่ดมั�นัถืึอมั�นัในัการที่ำางานั

อยา่งม่สติมาตลอดระยะเวิลา 9 ปี ข้องการดำาเนิันัโครงการ

ตามรอยพ่่อฯ  ซ่ึ่�งไม่ว่ิาจะเกิดปัญห้าห้รือวิิกฤตใดก็ตาม  

ทัี่�งวิิกฤตด้านัสิ�งแวิดล้อม โรคระบาด ภัยแล้ง ห้มอกควัินั 

วิิกฤตด้านัเศรษฐกิจ วิิกฤตด้านัควิามเห้ลื�อมลำ�าที่างสังคม 

และวิิกฤตด้านัการเมือง  ศาสตร์พ่ระราชา คือ องค์ควิามรู้

ในัการจัดการ ดินั นัำ�า ป่า และพั่ฒนัาคนั ก็จะเป็นัที่างรอด

ท่ี่�ยั�งยืนัในัทุี่กวิิกฤต ที่ำาให้้เราสามารถึพ่่�งพ่าตนัเองได้อย่าง

พ่อกินั พ่อใช้ พ่ออยู่ พ่อร่มเย็นั ทัี่�งยังสามารถึแบ่งปันั 

และสร้างรายได้ เป็นัการสร้างควิามมั�นัคงอย่างยั�งยืนั  

โดยเฉพ่าะเมื�อม่การระบาดข้องไวิรัสโควิิด-19 ไปทัี่�วิโลก 

ควิามอดอยากข้าดแคลนัอาห้ารในัโลกจะม่ข่้�นัอย่างแน่ันัอนั คนัท่ี่�แม้ไม่เจ็บป่วิยก็จะได้รับ 

ผลกระที่บจากการไม่ม่อาห้ารกินั ฉะนัั�นัจ่งต้องสร้างฐานั 4 พ่อ คือ พ่อกินั พ่อใช้ พ่ออยู่ และ 

พ่อร่มเย็นั ให้้แน่ันั ให้้พ่่�งตนัเองให้้ได้จริง ต้องมั�นัคงแข็้งแรงพ่อ จ่งจะม่กำาลังไปช่วิยคนัอื�นั 

ให้้รอดไปด้วิยกันั โดยเชื�อมั�นัว่ิาควิามสามัคค่ข้องเครือข่้ายและคนัไที่ยทุี่กคนัจะเป็นัพ่ลัง 

ให้้เรารอดจากทุี่กวิิกฤตได้อย่างยั�งยืนั”

“นัอกจากนัั�นั โครงการตามรอยพ่่อฯ ปี9 ยงัม่แผนัท่ี่�จะจัดกิจกรรมเอามื�อสามัคค่ท่ี่� จ.นัครราชส่มา 

และพ่ระนัครศร่อยุธยา ณ์ พื่�นัท่ี่�ข้องคนัม่ใจท่ี่�นัำาศาสตร์พ่ระราชาไปปฏิิบัติจนัประสบควิามสำาเร็จ  

เพื่�อให้้ผู้สนัใจได้มาเร่ยนัรู้และเกิดแรงบันัดาลใจผ่านัการที่ำากิจกรรมลงแข้กอย่างโบราณ์ และยังกำาห้นัด

จะจัดงานัสรปุผลการดำาเนิันัโครงการ 9 ปี ท่ี่�สวินัลอ้มศร่รินัที่ร ์จ.สระบรุ่ ท่ี่�เป็นัจุดเริ�มต้นัโครงการอ่กด้วิย 

โดยจะวิางมาตรการควิามปลอดภัยด้านัสุข้อนัามัยและการเว้ินัระยะห่้างข้องผู้ร่วิมกิจกรรมอย่างเข้้มข้้นั 

และส่งท้ี่ายด้วิยการรวิบรวิมคนัต้นัแบบและบรมครูผู้ม่บที่บาที่สำาคัญในัการขั้บเคลื�อนัโครงการฯ ตลอด

ทัี่�ง 9 ปี เพื่�อถ่ึายที่อดเรื�องราวิควิามประทัี่บใจในัรายการเจาะใจซ่ึ่�งจะออกอากาศที่างช่อง MCOT HD”
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ผู้่ท่ีสนใจติดตามกิจกรรมในโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อขัองแผ่่นดิน”  

ได้ทาง www.facebook.com/ajourneyinspiredbytheking หรือดูรายละเอียดท่ี  

https://ajourneyinspiredbytheking.org

https://ajourneyinspiredbytheking.org
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The Way For Sustainability
เรียบเรียงโดย บริษัท วีนิไทย จำากัด (มหาชน)

“เราเตบิโตกา้วไกลไปีดิว้ยกนั 

ในฐานะพั่นธมิตรท่ี่�ท่ี่านไว้วางใจ 

และเปีี�ยมดิ้วยนวัตกรรม” น่�ค่อ 

วสิู่ยัที่ศันท่์ี่�ชาววนีไิที่ยท่ี่กคนยึดิมั�น

และยึดิโยงกับผู้่้ม่สู่่วนไดิ้สู่่วนเสู่่ย 

ในการดิำาเนินธร่กิจตลอดิมา เพ่่�อให้

แน่ใจว่าท่ี่กความสู่ำาเร็จที่่� เกิดิข้้�น 

นั�นมิ ไดิ้สู่่งผู้ลดิ่ต่อเพ่ียงวีนิ ไที่ย

เที่่านั�น หากแต่ผู้่้ม่สู่่วนไดิ้สู่่วนเสู่่ย

ท่่ี่กภาคสู่่วนหรือสู่ังคมโดิยรวม 

ดิ้วยเช่นกันไม่ที่างตรงก็ที่างอ้อม 

ความม่๊งมั�นและความรุ๊ว่มม่อ็ในรุ๊ะยะยาว
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การด�าเนินโครงการเพ่ือสังคมถือเป็นพันธกิจหน่ึงท่ีวีนิไทยได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ัน 

ในการช่วยพัฒนาคุณิภาพชีวิตขัองคนในสังคมให้ดียิ่งขึั�น หน่ึงในหลายโครงการท่ีวีนิไทย 

มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งคือการปลูกและฟ้�นฟูปะการัง จากขั้อมูลขัองสถาบันวิจัย 

เพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)* ได้กล่าวว่า ประเทศไทยมีอาณิาเขัตทางทะเลกว่า  

320,000 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณิร้อยละ 60 ขัองอาณิาเขัตทางบก และมีความยาว 

ขัองชายฝัั่�งทะเลกว่า 3,100 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด ท�าให้ทรัพยากรทางทะเลสามารถ 

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยอย่างมาก คณิะอนุกรรมการจัดการองค์ความรู้ 

เพ่ือผ่ลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลท�าการศึกษาพบว่าประเทศไทยมีมูลค่าผ่ลประโยชน์แห่งชาติ

ทางทะเลไม่น้อยกว่า 24 ล้านล้านบาท ด้วยเหตุนี�การมีส่วนร่วมขัองวีนิไทยในการช่วยท�าให้

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัั่�งมีความอุดมสมบูรณ์ิจึงเป็นการสร้างความยั่งยืนให้แก่สังคมไทย 

ด้วยเช่นกัน เพราะปะการังนั�นไม่เพียงแต่เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น��าและเป็นท่ีคุ้มภัยให้สัตว์ทะเล 

ได้หากินเติบใหญ่จนเป็นส่วนส�าคัญในห่วงโซ่ิอาหารเท่านั�น หากยังเป็นแหล่งสร้างรายได้จาก 

การท่องเท่ียวให้แก่คนในท้องถ่ินและประเทศได้อย่างมหาศาลอีกด้วย

* https://tdri.or.th/2020/09/blue-economy-thailand/
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“โครงการขัยายพันธ์ุปะการังเขัากวางโดยใช้ท่อพีวีซีิ”  ได้เร่ิมด�าเนินการมาตั�งแต่ปีพ.ศ. 2546 

โดยมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ในความอุปถัมภ์ขัองบมจ.วีนิไทย โดยมี 

ท่านอาจารย์ประสาน แสงไพบูลย์ เป็นประธานมูลนิธิฯ ได้เร่ิมต้นทดลองปลูกปะการังด้วยท่อพีวีซีิ

จ�านวน 10,000 ก่ิง ในท้องทะเลชายฝั่ั�งแสมสารจนส�าเร็จในเชิงวิชาการและเป็นท่ียอมรับจาก 

ผู้่มีส่วนได้เสีย ท�าให้แน่ใจว่าวิธีการดังกล่าวสามารถขัยายผ่ลต่อไปได้ จึงมีความมุ่งม่ันตั�งเป้าหมาย

ขัยายการปลกูปะการงัเป็นจ�านวน 80,000 ก่ิง ใน 5 พื�นท่ีขัองทะเลอา่วไทย อันได้แก่ ชายฝัั่�งแสมสาร

และเกาะขัาม จังหวัดชลบุรี เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เกาะหวาย จังหวัดตราด และเกาะทะลุ  

จังหวัดประจวบคีรีขัันธ์ โดยได้รับพระมหากรุณิาธิคุณิจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชด�าเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 

“วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง ๘๐,๐๐๐ ก่ิงท่ีเร่ิมต้นเพ่ือล้นเกล้า” และทรงปลูกปะการังก่ิงแรก

พระราชทานให้แก่โครงการฯ 

ด้วยภารกิจท่ีใหญ่ขึั�นขัณิะท่ีทรัพยากรบุคคลยังมีจ�ากัด การมีพันธมิตรท่ีมุ่งม่ันพร้อมสนับสนุน

เดินเคียงข้ัางกันตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ดังเช่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัั่�ง มหาวิทยาลัย

ราชภฏัิร�าไพพรรณีิ กองทัพเรือ และชุมชนท้องถ่ินทั�ง 5 พื�นท่ี รวมถึงนักเรียน นักศึกษาและประชาชน

ท่ัวไปท่ีมาร่วมกิจกรรมปลูกปะการังกว่า 120,000 คน จึงเป็นพลังส�าคัญท่ีท�าให้โครงการฯ  

ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายอย่างงดงามได้อีกครั�ง  
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ถึงกระนั�น วีนิไทยและมูลนิธิฯ รวมถึงพันธมิตรยังคงมุ่งม่ันท้าทายเป้าหมายใหม่ท่ีใหญ่ยิ่งกว่า  

โดยจะขัยายพื�นท่ีฟ้�นฟูปะการังให้ครอบคลุมทุกจังหวัดติดทะเล ภายใต้โครงการ “วีนิไทยร่วมใจ 

ปลูกปะการัง” ด้วยความมุ่งหมายว่าจะมีส่วนช่วยให้ประเทศมีความยั่งยืนด้วยความอุดมสมบูรณ์ิ 

ขัองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ั�ง ทั�งนี�โครงการฯ ได้มีโอกาสต้อนรับพันธมิตรใหม่ท่ีจะช่วยส่งเสริม

ให้การด�าเนินงานประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  

และสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน��า จุฬาลงกรณ์ิมหาวิทยาลัย 

ความมุ่งม่ันและความรว่มมือขัองกลุ่มอนุรักษ์ในชุมชนทอ้งถ่ินท่ีเข้ัาร่วมโครงการฯ คือหัวใจส�าคญั

ขัองการขัยายพื�นท่ีในครั�งนี� นอกจากกลุ่มอนุรักษ์จะได้รับการถ่ายทอดความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ิ 

และค�าแนะน�าจากผู้่เช่ียวชาญเพ่ือน�าไปสู่การปฏิิบัติให้ส�าเร็จแล้ว ยังมีภารกิจในการถ่ายทอดความรู้ 

และประสบการณิ์นั�นให้แก่กลุ่มอนุรักษ์อ่ืนๆ ท่ีสนใจด้วย ทั�งนี�เพ่ือให้งานฟ้�นฟูปะการังเป็นไปได้ 

อย่างรวดเร็วและยัง่ยืน

ถึงแม้การไปถึงเป้าหมายในครั�งนี�จะอีกยาวไกล แต่วีนิไทยและมูลนิธิฯ เช่ือม่ันเหลือเกินว่า 

ความมุ่งม่ันและความร่วมมือระหว่างพันธมิตรทั�งภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

เพ่ือยังประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมและประเทศชาติในครั�งนี�จะประสบความส�าเร็จเป็นอย่างแน่แท้



กล่่ม บริษัที่ ดิาว ปีระเที่ศไที่ย (Dow) เร่งเครื�องเดิินหน้าเปี้าการที่ำางานใหม่ที่่�เพ่่�งเปีิดิตัวที่ั�วโลก 

ในปีีท่ี่�ผู่้านมา เน้นลดิผู้ลกระที่บจากการเปีล่�ยนแปีลงสู่ภาพ่ภ่มิอากาศ (Climate Chage) และ 

ข้ยะพ่ลาสู่ติก เปีิดิโครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance หรือ “ดิาว - เครือข้่ายชายฝ่่�ง  

รักษ์พ่่ทัี่กษ์ปี่าชายเลน เพ่่�อความยั�งย่น” (#รักษ์ป่ีาเลนลดิโลกร้อน) ข้ับเคล่�อนโรดิแมปียกระดัิบ 

การอน่รักษ์ปี่าชายเลนอ่าวไที่ย-อันดิามันครบวงจรอย่างม่สู่่วนร่วม โดิยร่วมม่อกับกรมที่รัพ่ยากร 

ที่างที่ะเลและชายฝ่่�ง (ที่ช.) กระที่รวงที่รพั่ยากรธรรมชาตแิละสู่ิ�งแวดิลอ้ม และ องคก์ารระหวา่งปีระเที่ศ

เพ่่�อการอน่รักษ์ธรรมชาติ (IUCN) เตรียมเปีิดิตัวปี่าชายเลนปีากนำ�าปีระแสู่ จังหวัดิระยอง เปี็นพ่่�นที่่�

นำาร่องก่อนข้ยายไปียังปี่าชายเลนที่่�สู่ำาคัญใน 5 จังหวัดิ ที่ั�วปีระเที่ศ
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Sustainable Development
เรียบเรียงโดย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

Dow เดิีนหน้าสู้่่โลกรุ๊้อ็น ลดีขยะพ่ลาสู่ติก 
จบัมอ่็ ที่ช. และ IUCN 
อ็น๊รุ๊กัษ์์ปา่ชายเลนครุ๊บวงจรุ๊อ็ย่างมสู่่่วนรุ๊ว่ม



น�ยู่ฉุัต้รชัยู่ เล่�อนผู้ลเจำริญ่ชัยู่ ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า   

“เพื่�อมุ่งห้น้ัาสู่วิิสัยที่ัศน์ัในัการเป็นับริษัที่ด้านัแมที่ท่ี่เร่ยล ไซึ่แอนัซ์ึ่ท่ี่�ยั�งยืนัท่ี่�สุดในัโลก Dow  

ได้ตั�งเป้าห้มายในัการที่ำางานัด้านัควิามยั�งยนืัท่ี่�ชัดเจนัยิ�งข่้�นัไปอ่กโดยประกาศว่ิา Dow จะบรรลุ

เป้าก�าซึ่เรือนักระจกสุที่ธิเท่ี่ากับศูนัย์ (Carbon Neutrality) ภายในัปี 2593 ซ่ึ่�งห้มายควิามว่ิา 

ผลิตภัณ์ฑ์์และโครงการตา่งๆ ข้อง Dow รวิมกนัั จะต้องลดการปลอ่ยก�าซึ่เรือนักระจกไดเ้ท่ี่ากับ

ก�าซึ่เรือนักระจกท่ี่�เกิดจาก Dow และ ยังม่เป้าด้านัการส่งเสริมเศรษฐกิจห้มุนัเว่ิยนั โดยเรา 

มุ่งมั�นัท่ี่�จะที่ำาให้้พ่ลาสติกจำานัวินั 1 ล้านัตันัทัี่�วิโลกถูึกเก็บกลับเพื่�อนัำามาใช้ให้ม่ห้รือร่ไซึ่เคิล 

ภายในัปี 2573 รวิมทัี่�ง ผลิตภัณ์ฑ์์ทัี่�งห้มดข้องดาวิท่ี่�นัำาไปผลิตเป็นัแพ่คเกจจิ�งจะต้องสามารถึ 

นัำากลับมาใช้ให้ม่ห้รือร่ไซึ่เคิลได้ 

ภายในัปี 2578 

เพื่�อเดินัห้น้ัาผลักดันัให้้

เ ป็ นั ไ ป ต า ม เ ป้ า ห้ ม า ย ข้ อ ง  

Dow ทัี่�วิโลกอย่างเป็นัรูปธรรม  

กลุ่มบริษัที่ ดาวิ ประเที่ศไที่ย  

จ่ ง ไ ด้ ต่อยอดโครงการด้ านั 

ป่าชายเลนัและข้ยะพ่ลาสติก 

ท่ี่�ดำาเนิันัการมาแล้วิอยา่งต่อเนืั�อง

ในัประเที่ศไที่ย โดยเปิดตัวิ

โครงการให้ม่ “Dow & Thailand 

Mangrove Alliance” เพื่�อ

สนัับสนุันัการอนุัรักษ์ป่าชายเลนั

อย่างครบวิงจรและม่ส่วินัร่วิม ซ่ึ่�งป่าชายเลนัได้รับการยอมรับว่ิาม่ประสิที่ธิภาพ่ในัการลด

คาร์บอนัซ่ึ่�งกอ่ให้้เกดิภาวิะโลกรอ้นัไดม้ากกวิา่ป่าไม้ชนิัดอื�นัๆ โดยจะม่การพ่ฒันัาศนูัยก์ารเร่ยนั

รู้ห้้องเร่ยนัม่ช่วิิตในัป่าชายเลนัและเป็นัต้นัแบบการจัดการข้ยะในัพื่�นัท่ี่� รวิมทัี่�งเผยแพ่ร่ 

ควิามรู้ด้านัการคัดแยกข้ยะเพื่�อลดข้ยะที่ะเล ยิ�งไปกว่ิานัั�นั เราจะมุ่งเน้ันัการสร้างกลไกที่าง

เศรษฐศาสตร์เพื่�อการอนัุรักษ์จากคาร์บอนัเครดิตเป็นัครั�งแรกในัประเที่ศไที่ย พ่ร้อมให้้ชุมชนั

และประชาชนัทัี่�วิไปได้ม่ส่วินัร่วิม”

โครงการฯ ดังกล่าวก�าหนดแผ่นงาน (Roadmap) ระยะ 5 ปีนับตั�งแต่ พ.ศ. 2563-2567  

โดยมีเป้าหมายร่วมกันท่ีจะอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพขัองป่าชายเลน ส่งเสริมให้มีการ

ฟ้�นฟูป่าชายเลนด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมเพ่ือลดผ่ลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Climate Change) การสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากกิจกรรมการอนุรักษ์และการท่องเท่ียว รวม
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ทั�งช่วยลดปัญหาขัยะพลาสติกท่ีหลุดรอดลงสู่ทะเลจากชุมชนชายฝัั่�ง โดยโครงการนี�จะวางระบบ

และสร้างเครือข่ัายในการฟ้�นฟูและดูแลป่าชายเลนให้เกิดประโยชน์ทั�งในด้านส่ิงแวดล้อม 

เศรษฐกิจ และสังคมอย่างสมดุลในพื�นท่ีเป้าหมาย 5,000 ไร่ โดยมีพื�นท่ีเทศบาลต�าบลปากน��า

ประแส อ.แกลง จ.ระยอง 

เป็นพื�นท่ีต้นแบบแห่งแรก

ขัองโครงการ

“Dow ได้ร่วิมกับ ที่ช. 

และ IUCN วิางแผนัการ

อ นุั รั ก ษ์ ป่ า ช า ย เ ล นั ใ นั

ประเที่ศไที่ย เพื่�อแก้ปัญห้า

โ ลก ร้ อนัและข้ยะที่ะ เ ล 

อย่างยั�งยืนัตั�งแต่ปีท่ี่�ผ่านัมา 

โดยยกระดับจากโครงการ

ป ลูก ป่าชาย เลนัในัพื่� นั ท่ี่�

ปากนัำ�าประแส ซ่ึ่�ง Dow 

ดำาเนิันัการอย่างต่อเนืั�องมา

แล้วิกว่ิา 12 ปี ตั�งแต่ยังเป็นันัากุ้งและป่าเสื�อมโที่รม จนัเป็นัป่าท่ี่�สมบูรณ์์ในัปัจจุบันั โครงการ  

Dow & Thailand Mangrove Alliance จ่งไม่ใช่เพ่่ยงกิจกรรมฟ้ั�นัฟูัป่าชายเลนัเท่ี่านัั�นั  

แต่ยังสร้างกลไกการอนุัรักษ์ท่ี่�ยั�งยืนัโดยเปิดให้้ประชาชนัและห้น่ัวิยงานัท้ี่องถิึ�นัได้ม่ส่วินัร่วิม  

ยิ�งไปกว่ิานัั�นัยังมุ่งสร้างต้นัแบบท่ี่�สามารถึข้ยายผลไปยังป่าชายเลนัในัจังห้วัิดอื�นั ๆ ได้”  

น�งภรณ์่ กองอมีรภิญ่โญ่ ผู้่อ�านวยการฝ่ั่ายองค์กรสัมพันธ์ประจ�าภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าว

น�ยู่ไชยู่ภ่มิี สิที่ธิวัง ผู้่อ�านวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน กรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัั่�ง กล่าวว่า “ห้ลังจากพิ่ธ่ลงนัามบันัท่ี่กข้้อตกลงควิามร่วิมมือโครง

การฯ ในัปีท่ี่�ผ่านัมาได้ม่การการแต่งตั�งคณ์ะกรรมการอำานัวิยการและคณ์ะที่ำางานัโครงการฯ เริ�ม

ปรับปรุงห้้องเร่ยนัรู้ธรรมชาติปากนัำ�าประแสโดยติดตั�งป้ายให้้ควิามรู้เพิ่�มเติมในัเฟัสแรก การจัด

ประกวิดถ่ึายภาพ่ และ กิจกรรมส่งเสริมการท่ี่องเท่ี่�ยวิ ในัปีน่ั�เพื่�อให้้เครือข่้ายต่าง ๆ ห้น่ัวิยงานั

ในัพื่�นัท่ี่� และชุมชนัได้ม่ส่วินัร่วิมมากยิ�งข่้�นั จ่งได้ม่การจัดประชุมระดมควิามคิดเห็้นัเพื่�อจัดที่ำาแผนั 

และจะเริ�งดำาเนิันัการให้้เห็้นัเป็นัรูปธรรมในัพื่�นัท่ี่�ต้นัแบบปากนัำ�าประแสภายในั 2 ปี” 

26



หน่วยงานเครือข่ัายต่าง ๆ ท่ีเข้ัาร่วมการระดมความคิดเห็นในการท�าแผ่นงาน

โครงการในพื�นท่ีน�าร่อง ประกอบด้วย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่ั�ง กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม องค์การระหว่าง

ประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ส�านักงานนโยบายและแผ่นทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝัั่�งอ่าวไทยฝัั่�ง 

ตะวันออก ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดระยอง ส�านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดระยอง เทศบาลต�าบลปากน��าประแส 

องค์การบริหารจัดการก�าซิเรือนกระจก ส�านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดระยอง 

สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวจังหวัดระยอง การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

ส�านักงานระยอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก “วิทยาเขัต 

จักรพงษภูวนารถ” กลุ่มเครือข่ัายรักษ์ประแส ชุมชน และส่ือมวลชนในพื�นท่ี

27
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Sustainable Development
เรียบเรียงโดย บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

ท่ี่กที่่านคงที่ราบกันดิ่ว่า ในการเปิีดิเผู้ยข้้อม่ลข้องบริษัที่จดิที่ะเบ่ยน 

ในปีระเที่ศไที่ยนั�น ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกำากับหลักที่รัพ่ย์และ

ตลาดิหลักที่รัพ่ย์ ได้ิกำาหนดิให้ม่การรวมแบบแสู่ดิงรายการข้้อม่ลปีระจำาปีี  

(แบบ 56-1) และรายงานปีระจำาปีี (แบบ 56-2) ให้เหล่อฉบับเดิย่ว คอ่ “แบบ 56-1 

One Report”  โดิยจะบังคับใช้ในปีี 2565 สู่ำาหรับการเปีิดิเผู้ยข้้อม่ลรอบปีี 

สิู่�นสู่่ดิ 31 ธันวาคม 2564 เปี็นต้นไปี เพ่่�อเปี็นการลดิกฎีเกณฑ์์ท่ี่� ไม่จำาเปี็น  

ช่วยลดิภาระข้องภาคเอกชน และปีรับปีร่งวิธ่การจัดิสู่่งเอกสู่ารให้ทัี่นสู่มัยมาก

ยิ�งข้้�น

ส่ิ่�งท่ี่�น่่าสิ่น่ใจของ “แบบ 56-1 One Report” ซ่ึิงมีโครงสร้างทั�งหมด 4 ส่วน 

ได้แก่ ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผ่ลการด�าเนินงาน ส่วนท่ี 2 การก�ากับดูแลกิจการ 

ส่วนท่ี 3 งบการเงิน และส่วนท่ี 4 เอกสารแนบ ก็็คืือ ก็ารก็ำาหน่ดให้ม่ีก็ารเปิิดเผย

ข้อมูีลด้าน่คืวามีย่�งยืน่ ไว้ใน่ส่ิ่วน่ท่ี่� 1 ห่วข้อ 3 “ก็ารข่บเคืลื�อน่ธุุรก่็จเพืื่�อคืวามีย่�งยืน่” 

ด้วย เพืื่�อผล่ก็ด่น่ให้บร่ษ่ัที่จดที่ะเบ่ยน่ม่ีก็ารปิระก็อบธุุรก่็จเพืื่�อคืวามีย่�งยืน่  

และก็ารเปิิดเผยข้อมูีลด้าน่คืวามีย่�งยืน่ท่ี่�รวมีอยู่ใน่ก็ระบวน่ก็ารที่างธุุรก่็จ  

(Environmental, Social and Governance (ESG)-in-process) ให้ช่ัดเจน่ 

ย่�งข้�น่ โดยประกอบด้วยข้ัอมูลส�าคัญท่ีต้องเปิดเผ่ย ดังนี� 

       การุ๊เปดิีเผ่ยขอ้็ม่ลการุ๊ขบัเคล่�อ็นธ๊รุ๊กิจ    

          เพ่่�อ็ความยั�งยน่ตามแบบ 
       56-1 One Report
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ส่่วนท่ี่� 4 การจััดการด้าน
ความยัั่�งยืั่นในมิติิสั่งคม 

อธิิบายนโยบายและ 
แนวปฏิิบัติิด้้านสัังคม  
รวมถึึงผลการด้ำาเนินงานและ
ผลลัพธ์ิในประเด็้นสัำาคัญ 
ด้้านสัังคม เช่่น การเคารพ
สิัทธิิมนุษยช่น การปฏิิบัติิต่ิอ
แรงงานอย่างเป็นธิรรม  
การผลิติและบริการอย่าง 
มีความรับผิด้ช่อบต่ิอลูกค้า 
และการมีส่ัวนร่วมพัฒนา
ชุ่มช่นและสัังคม เป็นต้ิน

ส่่วนท่ี่� 3 การจััดการด้านความยัั่�งยืั่น 
ในมิติิสิ่�งแวดล้้อม 

อธิิบายนโยบายและแนวปฏิิบัติิ 
ด้้านสิั�งแวด้ล้อม รวมถึึง 
ผลการด้ำาเนินงานและผลลัพธ์ิ 
ในประเด็้นสัำาคัญด้้านสิั�งแวด้ล้อม เช่่น 
การเปลี�ยนแปลงสัภาพภูมิอากาศ  
การจััด้การพลังงาน นำ�า ขยะ  
ของเสีัย และมลพิษ เป็นต้ิน

ส่่วนท่ี่� 1 นโยั่บายั่แล้ะ 
เป้้าหมายั่การจััดการ 
ด้านความยัั่�งยืั่น

 

อธิิบายนโยบาย และ 
เป้าหมายการจััด้การ 
ด้้านความยั�งยืน 
ในรอบปีที�ผ่านมา

ส่่วนท่ี่� 2 การจััดการผล้กระที่บ 
ต่ิอผ้้ม่ส่่วนได้ส่่วนเส่่ยั่ 
ในห่วงโซ่่คุณค่าของธุุรกิจั 

อธิิบายห่วงโซ่่คุณค่าของธุิรกิจั 
ที�แสัด้งถึึงความสััมพันธ์ิของ 
ผู้มีส่ัวนได้้ส่ัวนเสีัยที�สัำาคัญใน
กิจักรรมการด้ำาเนินธุิรกิจั 
ตัิ�งแต่ิต้ินนำ�าจันถึึงปลายนำ�า

การขับเคลื้�อนธุุรกิจั
เพืื่�อความยัั่�งยืั่น

ปตท. ซ่ึิงให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการความยั่งยืนอย่างจริงจัง และมีการจัดท�ารายงาน 

ความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลมาตั�งแต่ปี 2551 พิจารณิาแล้วเห็นว่าโครงสร้างขัองข้ัอมูลท่ีต้องเปิดเผ่ย

ตามแบบ 56-1 One Report นั�นมีความสอดคล้องกับองค์ประกอบและเนื�อหาท่ีต้องเปิดเผ่ย 

ตามมาตรฐานสากลอยูแ่ล้ว จ้งได้เร่�มีบูรณาก็ารรายงาน่คืวามีย่�งยืน่ ไว้ใน่แบบ 56-1 One Report 
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ปิระจำาปีิ 2563 เป็ิน่ฉบ่บเด่ยว นับเป็นการรวมรายงานด้านความยัง่ยืนเข้ัากับแบบ 56-1 One Report 

เป็นบริษัทแรกขัองกลุ่ม ปตท.  เพ่ือให้สามารถสะท้อนข้ัอมูลผ่ลประกอบการ ตลอดจนคุณิค่าโดยรวมทั�ง

มิติเศรษฐกิจ บรรษัทภิบาล สังคม และส่ิงแวดล้อม ท่ีส่งมอบให้แก่ผู้่ถือหุ้น ลูกค้า ชุมชน และผู้่มีส่วนได้

ส่วนเสียอ่ืนได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ิ

ปตท. ได้วิเคราะห์และประเมินประเด็นส�าคัญทั�งหมด 15 ประเด็น และแบ่งกลุ่มตามระดับ 

ความส�าคัญและแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี�

อย่างไรก็ตาม ก็ารจ่ดที่ำาเปิ็น่รายงาน่น่่�น่ ม่ีก็ม่ีข้อจำาก่็ดใน่เรื�องของจำาน่วน่หน่้า ปิตที่.  

จ้งวางโคืรงสิ่ร้างของข้อมูีลท่ี่�เปิิดเผยใน่รายงาน่ ให้เน้่น่ไปิท่ี่�เนื่�อหาก็ารบร่หารจ่ดก็ารปิระเด็น่สิ่ำาค่ืญ

ด้าน่คืวามีย่�งยืน่ (Material issues) ท่ี่�งหมีด 6 ปิระเด็น่ ใน 2 กลุ่ม  ได้แก่ 

• กลุ่มี Sustainable Value Creation Material Issues: การเปล่ียนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และการสร้างคุณิค่าทางสังคม 

• กลุ่มี Enabling Material Issues: การพัฒนาบุคลากร นวัตกรรม เทคโนโลยี และ 

ความรับผิ่ดชอบต่อผ่ลิตภัณิฑ์์ และการปรับเปล่ียนรูปแบบธุรกิจ

นอกจากนี� ยังน�าเสนอรายละเอียดการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable  

Development Goals: SDGs) เพ่ิมเติม  การรับรองรายงานและการทวนสอบโดยหน่วยงานอิสระ

ภายนอก (Report Assurance) และแบบส�ารวจความคิดเห็นขัองผู้่อ่านไว้ในส่วนท้ายขัองแบบ 56-1 

One Report  รวมทั�ง มีการผ่นวกข้ัอมูลด้านความยัง่ยืนไว้ในหัวข้ัออ่ืน ๆ ขัองแบบ 56-1 One Report 

ด้วย เช่น โครงสร้างและการด�าเนินงานขัองกลุ่มบริษัท การบริหารจัดการความเส่ียง รวมถึงในส่วนท่ี 2 

การก�ากับดูแลกิจการ 
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ส�าหรับแนวทางและผ่ลการบริหารจัดการอีก 9 ประเด็นขัองกลุ่ม Business Fundamental  

Material Issues รวมถึงตารางผ่ลการด�าเนินงานทั�ง 3 มิติ (ESG) และตารางความสอดคล้องกับมาตรฐาน

การรายงานในระดับสากลอ่ืนๆ เช่น GRI Standard, IR Framework, TCFD, UNGC และ SDGs  

ซ่ึิงมีรายละเอียดเพ่ิมเติมจากแบบ 56-1 One Report นั�น จะเปิดเผ่ยในเว็บไซิต์ ปตท. หัวข้ัอ ความยัง่ยืน 

การจัดท�ารายงานเปน็เพียงปลายทางขัองการบรหิารจัดการความยัง่ยนืขัององค์กร ห่วใจสิ่ำาค่ืญของ

ก็ารรวมีรายงาน่เข้าด้วยก่็น่ได้อย่างม่ีปิระส่ิ่ที่ธุ่ภาพื่ คืือ ก็ารท่ี่�ผู้บร่หารและทุี่ก็หน่่วยงาน่ใน่องค์ืก็รม่ีคืวามี

เข้าใจตรงก่็น่ว่า ก็ารบร่หารคืวามีย่�งยืน่ไม่ีใช่ังาน่หรือก่็จก็รรมีเสิ่ร่มี หรือเป็ิน่งาน่ของหน่่วยงาน่ใด 

หน่่วยงาน่หน้่�ง แต่เป็ิน่ก็ารบร่หารจ่ดก็ารปิระเด็น่ต่าง ๆ ตามีหน้่าท่ี่�คืวามีร่บผ่ดชัอบของแต่ละ 

หน่่วยงาน่น่่�น่เอง เมืี�อก็ระบวน่ก็ารบร่หาร

ปิระเด็น่ต่าง ๆ ที่ำาได้ด่ ย่อมีน่ำามีาซ้ึ่�งผลก็าร

ดำาเน่่น่งาน่ท่ี่�ด่ ซ้ึ่�งส่ิ่�งเหล่าน่่�เก่็ดจาก็ก็ารเร่ยน่รู้

และคืวามีพื่ยายามีใน่ก็ารปิร่บปิรุงก็ารดำาเน่่น่

งาน่ให้ได้ตามีมีาตรฐาน่ รวมีท่ี่�งก็ารปิระเม่ีน่ใน่

ระด่บสิ่าก็ลมีาอย่างต่อเนื่�องน่่�น่เอง นอกจากนี� 

การเข้ัาร่วมและได้รับความอนุเคราะห์จาก ก.ล.ต. 

ตลท. และเครือข่ัายความร่วมมือต่าง ๆ ท�าให้ 

การเปิดเผ่ยข้ัอมูลตามแบบ 56-1 One Report 

ขัอง ปตท. นั�นมีความครบถ้วน ถูกต้อง และ

โปร่งใส สามารถสร้างความเช่ือม่ันให้แก่นักลงทุน 

และผู้่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม พร้อมทั�งสามารถ

ตอบโจทย์การประเมินผ่ลการด�าเนินงานด้านความ

ยั่งยืนขัองสถาบันต่าง ๆ ทั�งในประเทศและต่าง

ประเทศได้อย่างดีอีกด้วย

Tips&Tricks: การเปิดเผ่ยข้ัอมูลด้านความยัง่ยืนตามแบบ 56-1 One Report 

ขัององค์กร ควรวิเคราะห์ความสอดคล้องขัองคู่มือการรายงานตามแบบ 56-1 และ

มาตรฐานการรายงานเพ่ือความยั่งยืนท่ีองค์กรประยุกต์ใช้ และส่ิงส�าคัญคือ 

ควรตรวจสอบความสอดคล้องขัองเนื�อหาในเล่ม เพ่ือให้การเปิดเผ่ยข้ัอมูลเป็นไป 

อย่างถูกต้องและครบถ้วนมากท่ีสุด แบบ 56-1 One Report
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กล่่ม แซง-โกแบ็ง ไดิ้จัดิที่ำาแผู้นปีฏิิบัติการเพ่่�อลดิการปีล่อยก�าซคาร์บอนไดิออกไซดิ์สู่่ที่ธิออกสู่่่

บรรยากาศและสู่ิ�งแวดิล้อมให้เปี็นศ่นย์ภายในปีี พ่.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) ซึ�งแผู้นงานดิังกล่าวถี่อเปี็น

พ่ันธสู่ัญญาร่วมกันข้องกล่่มบริษัที่ในเครือแซง-โกแบ็ง ท่ี่�ต้องดิำาเนินการไปีในที่ิศที่างเดิ่ยวกันจนถีึง 

ปีี พ่.ศ. 2573 เพ่่�อลดิการปีล่อยมลพ่ษ่จากก�าซคารบ์อนไดิออกไซด์ิ จากการดิำาเนนิธร่กิจทัี่�งที่างตรง

และที่างอ้อม รวมถึีงการกำาจัดิมลพ่่ษท่ี่�เกิดิข้้�นตลอดิห่วงโซ่อุปีที่าน โดิยเป้ีาหมายใหม่ท่ี่�กำาหนดิให้ 

บรรล่ผู้ลภายในปีี พ่.ศ. 2573 ไดิ้รับการรับรองแล้วว่าสู่อดิคล้องกับพ่ันธกิจข้องกล่่ม แซง-โกแบ็ง  

ท่ี่�ต้องการลดิการปีล่อยก�าซคาร์บอนไดิออกไซด์ิสู่่ที่ธิเปี็นศ่นย์ภายในปีี พ่.ศ. 2593 เพ่่�อให้บรรล่ 

ถีงึเป้ีาหมาย แซง-โกแบง็ ไดิท้ี่่ม่งบปีระมาณการใชจ้า่ยรายปีแีละงบดิา้นการวจิยัและพ่ฒันาอ่กปีระมาณ

ปีีละ 100 ล้านย่โร ไปีจนถีึงปีี พ่.ศ. 2573 ทัี่�งน่�ก็เพ่่�อบรรล่เปี้าหมายการปีล่อยมลพ่่ษให้เหล่อ 

ศ่นย์ภายในปีี พ่.ศ. 2593

เม่ื่�อวัันท่ี่� 23 กัันยายน พ.ศ. 2562 ท่ี่� กัรุุงนิวัยอร์ุกั แซง-โกัแบ็็ง ได้้รุ่วัมื่สนับ็สนุน กัรุอบ็ควัามื่รุ่วัมื่ม่ื่อ

กัารุพัฒนาเพ่�อควัามื่ยั�งย่นแห่่งสห่ปรุะชาชาติิ (UN Global Compact) ภายใติ้แคมื่เปญ “Business 

Ambition for 1.5°C” ซ่�งเห็่นได้้วัา่ เรุาม่ื่ควัามื่มุ่ื่งมัื่�นท่ี่�จะบ็รุรุลุุเป้าห่มื่ายในกัารุลุด้มื่ลุพิษจากัก๊ัาซคาร์ุบ็อน

ได้อ๊อกัไซด์้ รุวัมื่ถ่ึงกัารุเปลุ่�ยนมื่าใช้พลัุงงานที่ด้แที่น เพ่�อให้่ก๊ัาซคาร์ุบ็อนได้ออกัไซด์้ทัี่�งห่มื่ด้ท่ี่�ถูึกัปลุ่อย

ออกัจากัทุี่กัๆท่ี่�ของกัลุุ่มื่บ็ริุษัที่ของเรุาเป็นศูนย์ไม่ื่เกิันปี พ.ศ. 2593 ด้้วัยเห่ตุิน่� กัลุุ่มื่แซง-โกัแบ็็ง  

จ่งเดิ้นห่น้าวิัธ่ีกัารุท่ี่�จะบ็รุรุลุุเป้าห่มื่ายในกัารุลุด้กัารุปลุ่อยมื่ลุพิษจากัก๊ัาซคาร์ุบ็อนได้ออกัไซด์้ให้่เป็นศูนย์

ภายในปี พ.ศ. 2593 ควับ็คู่กัับ็กัารุใช้มื่าติรุกัารุต่ิางๆ ในกัารุลุด้รุะดั้บ็มื่ลุพิษ

Vision to Action
เรียบเรียงโดย บริษัท แซง-โกแบ็ง ประเทศไทย

แนวคิิดในการขัับเคิล่ื่�อนธุุรกิจแลื่ะดูแลื่สัังคิม 

ขัองกลุื่�มบริษัทั แซง-โกแบ็ง ประเทศไทย
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ด้้วัยควัามื่จริุงท่ี่�ว่ัาปรุะมื่าณ 40% ของก๊ัาซคาร์ุบ็อนได้ออกัไซด์้ท่ี่�ถูึกัปลุ่อยไปยังชั�นบ็รุรุยากัาศโลุกั

นั�นมื่าจากัอุติสาห่กัรุรุมื่กั่อสรุ้าง กัลุุ่มื่แซง-โกัแบ็็ง ในฐานะผูู้้นำานวััติกัรุรุมื่วััสดุ้ก่ัอสรุ้าง จ่งม่ื่กัารุด้ำาเนิน

ธุีรุกิัจท่ี่�เป็นมิื่ติรุต่ิอสิ�งแวัด้ลุ้อมื่ให้่เพิ�มื่มื่ากัข่�น แลุะถ่ึอเป็นโจที่ย์ท่ี่�สรุ้างควัามื่ท้ี่าที่ายให้่กัับ็เรุา เพ่�อมุ่ื่งมัื่�น

พัฒนาแลุะนำาเสนอโซลูุชันเพ่�อปรัุบ็ปรุุงปรุะสิที่ธิีภาพกัารุใช้พลัุงงานภายในอาคารุ รุวัมื่ถ่ึงโซลูุชัน 

กัารุลุด้ปริุมื่าณกัารุปลุ่อยมื่ลุพิษจากัก๊ัาซคาร์ุบ็อนได้ออกัไซด์้เช่น วััสดุ้ก่ัอสรุ้างนำ�าห่นักัเบ็า ท่ี่�ใช้ที่ด้แที่น

วััสดุ้กั่อสรุ้างแบ็บ็ดั้�งเดิ้มื่ท่ี่�กัรุะบ็วันกัารุผู้ลิุติม่ื่กัารุปลุ่อยกั๊าซคาร์ุบ็อนได้ออกัไซด์้จำานวันมื่ากัออกัสู่

บ็รุรุยากัาศแลุะสิ�งแวัด้ลุ้อมื่

แซง-โกัแบ็็ง ได้้ม่ื่กัารุวัางแผู้นงานรุะยะกัลุางแลุะรุะยะยาวั ให้่ด้ำาเนินไปอย่างม่ื่ทิี่ศที่าง อันเป็นผู้ลุ

มื่าจากักัารุเลุ่อกัใช้กัลุยุที่ธ์ีแลุะกัารุจัด้องค์กัรุท่ี่�ก้ัาวัสู่ควัามื่สำาเร็ุจ ทัี่�งในด้้านกัารุสรุ้างควัามื่ยั�งย่น 

ในกัารุรัุกัษาโลุกัของเรุาด้้วัยโซลูุชันท่ี่�มื่อบ็ควัามื่สะด้วักัสบ็ายแลุะควัามื่เป็นอยู่ท่ี่�ด่้ยิ�งข่�นให้่กัับ็ลูุกัค้า 

ของเรุา ซ่�งกัลุยุที่ธ์ีดั้งกัลุ่าวัสอด้คลุ้องกัับ็วััติถุึปรุะสงค์ในกัารุด้ำาเนินธุีรุกิัจของกัลุุ่มื่ แซง-โกัแบ็็ง ท่ี่�ว่ัา 

“MAKING THE WORLD A BETTER HOME”. ในส่วันของ กัลุุ่มื่บ็ริุษัที่แซง-โกัแบ็็ง ในปรุะเที่ศไที่ย

ได้้ม่ื่กัารุวัางแผู้นกัารุที่ำางานให้่สอด้คลุ้องกัับ็นโยบ็ายของบ็ริุษัที่แม่ื่ ดั้�งถ้ึอยแถึลุงต่ิอแนวัที่างในกัารุลุด้ 

กัารุปลุ่อยมื่ลุพิษจากัก๊ัาซคาร์ุบ็อนได้ออกัไซด์้ของ คุณศิวัารุยา ศรุ่ติิรัุติน์ ปรุะธีานเจ้าห่น้าท่ี่�ฝ่่ายปฏิิบั็ติิกัารุ

ของ แซง-โกัแบ็็ง ปรุะเที่ศไที่ย ท่ี่�ว่ัา

เรามุ่่�งมุ่่�นท่ี่�จะก้้าวสู่่�ก้ารเป็็นผู้่้นำาใน

ก้ารนำาเสู่นอโซลู่ช่ันท่ี่�ด่ีท่ี่�สู่่ดีเพ่ื่�อสู่่�งแวดีลู้อมุ่ 

แลูะสู่ร้างโลูก้ให้้มุ่่ความุ่ยั่่�งยั่่นมุ่าก้ยั่่�งข้ึ้�น  

ด่ีงน่�นแผู้นป็ฏ่ิบ่ัต่ิก้ารระยั่ะสู่่�น ระยั่ะก้ลูาง 

แลูะระยั่ะยั่าว เพ่ื่�อลูดีก้ารป็ลู�อยั่มุ่ลูพ่ื่ษ 

แลูะลูดีก้ารใช้ัพื่ลู่งงานจะถู่ก้ผู้นวก้รวมุ่เข้ึ้า

เป็็นสู่�วนห้น้�งขึ้องก้ลูยั่่ที่ธ์์ด้ีานสู่่�งแวดีลู้อมุ่ 

ขึ้องโรงงานผู้ลู่ติท่ี่ก้แห้�งขึ้องแซง-โก้แบั็ง 

ในป็ระเที่ศไที่ยั่

เพ่�อลุด้กัารุปลุอ่ยก๊ัาซคาร์ุบ็อนได้ออกัไซด้ ์แลุะบ็รุรุลุุเปา้ห่มื่ายในกัารุลุด้มื่ลุพษิ เรุาจ่งให่ค้วัามื่ใสใ่จ

แลุะพยายามื่อย่างเต็ิมื่ควัามื่สามื่ารุถึใน 4 ปรุะเด็้นสำาคัญ ดั้งน่�

 กัารุเพิ�มื่ปรุะสิที่ธิีภาพ แลุะกัารุลุด้ปริุมื่าณกัารุใช้พลัุงงาน

 กัารุพัฒนานวััติกัรุรุมื่ทัี่�งด้้านกัารุด้ำาเนินกัารุเชิงอุติสาห่กัรุรุมื่ แลุะด้้านกัารุออกัแบ็บ็ผู้ลิุติภัณฑ์์

 กัารุเปลุ่�ยนผู่้านไปสู่กัารุใช้พลัุงงานที่ด้แที่น (พลัุงงานสะอาด้)

 กัารุปรุะสานงานกัับ็ซัพพลุายเออร์ุ เพ่�อปรัุบ็เปลุ่�ยนรูุปแบ็บ็กัารุขนส่งท่ี่�ปรุะห่ยัด้พลัุงงาน แลุะ

ปลุ่อยมื่ลุพิษให้่น้อยลุง
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ด้้วัยแนวัที่างปฏิิบั็ติิดั้งกัลุ่าวั จะช่วัยให้่เรุาบ็รุรุลุุเป้าห่มื่ายในกัารุปลุ่อยมื่ลุพิษจากัก๊ัาซ

คาร์ุบ็อนได้ออกัไซด์้ลุด้ลุง 33% ภายในปี พ.ศ. 2573

ควัามื่คิด้ริุเริุ�มื่แบ็บ็ไมื่่ยุ่งยากัซับ็ซ้อน เช่น กัารุใช้ห่ลุอด้ไฟ LED ที่ด้แที่นห่ลุอด้ไฟแบ็บ็เด้ิมื่ 

ในโรุงงานผู้ลิุติทัี่�งห่มื่ด้ กัารุปรัุบ็ปรุุงห่น่วัยเครุ่�องส่งลุมื่เย็น (AHU) แบ็บ็เก่ัา เพ่�อให้่เกิัด้กัารุปรุะห่ยัด้

พลัุงงาน กัารุนำาควัามื่รุ้อนเห่ลุ่อทิี่�งกัลัุบ็มื่าใช้ปรุะโยชน์ให่ม่ื่ เป็นต้ิน ซ่�งกัารุด้ำาเนินกัารุเห่ลุ่าน่� 

ม่ื่ส่วันอยา่งมื่ากัในกัารุลุด้ผู้ลุกัรุะที่บ็ท่ี่�ม่ื่ต่ิอสิ�งแวัด้ลุ้อมื่

จากักัารุด้ำาเนินกิัจกัารุของกัลุุ่มื่แซง-โกัแบ็็ง

นวััติกัรุรุมื่ในกัารุสรุ้างสรุรุค์ผู้ลิุติภัณฑ์์ให่มื่่ ๆ  

จะลุด้กัารุใช้พลัุงงาน แลุะใช้ที่รัุพยากัรุธีรุรุมื่ชาติิ/

วััติถุึดิ้บ็ให้่น้อยลุง แลุะยงัคงแนวัคิด้ในกัารุติอบ็สนอง

ควัามื่ต้ิองกัารุของลูุกัค้าอยู่เสมื่อ

ม่ื่ห่ลุายๆ โครุงกัารุของเรุาท่ี่�เรุ่ยกัว่ัา “Eternal 

Recycle” ซ่�งที่ำาให่้มัื่�นใจได้้ว่ัา จะไมื่่ม่ื่ของเส่ย 

ถูึกัปลุ่อยออกัจากัโรุงงานของเรุา

ห่น่�งในแห่ลุ่งของพลัุงงานสะอาด้ (Green  

Energy) ก็ัค่อ Solar PV โด้ยโครุงกัารุน่�กัำาลัุง 

ด้ำาเนินกัารุอยู่ในโรุงงานห่ลุายแห่่งของเรุา

เรุาที่ำางานรุ่วัมื่กัับ็ซัพพลุายเออร์ุของเรุาอย่าง

ใกัลุ้ชิด้ในกัารุลุด้กัารุปลุ่อยมื่ลุพิษ แลุะนำามื่าใช้ 

เป็นเกัณฑ์์ในกัารุปรุะเมิื่นซัพพลุายเออร์ุอ่กัด้้วัย

เรุ า ไ ด้้ รัุ บ็ รุ า ง วัั ลุ ด้้ าน สิ� ง แวัด้ ลุ้อมื่  เ ช่ น 

อุติสาห่กัรุรุมื่ส่เข่ยวั (Green Industry) แลุะ 

มื่าติรุฐานรุะบ็บ็กัารุจัด้กัารุสิ�งแวัด้ลุ้อมื่ (ISO 14001) 

ในทุี่กัโรุงงานผู้ลิุติ รุวัมื่ถ่ึง ฉลุากัเข่ยวั (Green Label) แลุะฉลุากัสิ�งแวัด้ลุ้อมื่ (EPD) ในห่ลุาย ๆ 

ผู้ลิุติภัณฑ์์ของเรุา ซ่�งเป็นท่ี่�ปรุะจักัษ์ชัด้ในควัามื่พยายามื่ของเรุาต่ิอกัารุเป็นห่น่�งในองค์กัรุท่ี่�ด่้ท่ี่�สุด้

ท่ี่�ให้่ควัามื่สำาคัญกัับ็สิ�งแวัด้ลุ้อมื่

สุด้ท้ี่ายน่� บ็ริุษัที่ในกัลุุ่มื่ แซง-โกัแบ็็ง ทัี่�วัทุี่กัมุื่มื่โลุกั รุวัมื่ถ่ึงพนักังานทุี่กัคน ต่ิางติรุะห่นักัถ่ึง

ควัามื่สำาคัญของแผู้นปฏิิบั็ติิกัารุในที่ำาให้่สภาพภูมิื่อากัาศของโลุกัเรุาด่้ข่�นภายในปี พ.ศ. 2593  

(ค.ศ. 2050) ห่รุ่อ  CLIMATE 2050 awareness program
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Member Activities
เรียบเรียงโดย นางสาวภิญญดา เจริญสิน

วันท่ี่� 16 กรกฎีาคม 2564  : องค์กรธ่รกิจเพ่่�อการพั่ฒนาอย่างยั�งย่น (TBCSD) และสู่ถีาบัน 

สิู่�งแวดิล้อมไที่ย (TEI) ได้ิจัดิง�นเสวน� เร่�อง “ภ�คธุรกิจำไที่ยู่ TBCSD : พัลังคว�มีร่วมีมี่อ  
มีุ่งส่่ธุรกิจำค�ร์บอนต้ำ�� ส่้วิกฤต้สภ�พัภ่มีิอ�ก�ศ ส่่อน�คต้ที่่�ยู่ั�งยู่่น” ข้้�น โดิยเปี็นการจัดิงานเสู่วนา

ผู้า่นระบบออนไลน์ Zoom เพ่่�อปีอ้งกันและลดิความเสู่่�ยงต่อการแพ่ร่ระบาดิ COVID-19 โดิยม่วัตถีป่ีระสู่งค์

เพ่่�อให้หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ  ทัี่�งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ิตระหนักถึีงความสู่ำาคญัข้องการดิำาเนินงาน

ที่่�สู่่งเสู่ริมการพ่ัฒนาที่่�ยั�งย่น รวมถีึง บที่บาที่ข้องภาครัฐในการแก้ ไข้ปี่ญหาสู่ำาคัญข้องปีระเที่ศ (Country 

Issue) ดิ้านสิู่�งแวดิล้อมและการพั่ฒนาอย่างยั�งย่นข้องปีระเที่ศ และได้ิเข้้าใจเก่�ยวกับบที่บาที่องค์กร 

ภาคธร่กิจไที่ยในการยกระดัิบมาตรฐานข้ององค์กรภาคธร่กิจไที่ยไปีสู่่ก่ารเป็ีนธร่กิจคาร์บอนตำ�าและยั�งยน่

ในอนาคต พ่ร้อมที่ั�ง ไดิ้เห็นม่มมองพ่ลังความร่วมม่อข้องคนร่่นใหม่ในสู่ังคม

ภาคธ๊รุ๊กิจไที่ย TBCSD : พลัี่งความรัว่มมอื 
มุง่ส่่ธุุรักิจคารับ์อนติำา ส้่วกิฤติสภาพภมิ่อากาศ 

สู่่่อ็นาคตท่ี่�ยั�งยน่

โด้ยงานเสวันาดั้งกัลุ่าวัได้้รัุบ็เก่ัยรุติิจากั ดำร.วิจำ�รย์ู่ สิมี�ฉุ�ยู่� ผูู้้อำานวัยกัารุสถึาบั็นสิ�งแวัด้ลุ้อมื่

ไที่ย แลุะ เลุขาธิีกัารุองค์กัรุธุีรุกิัจเพ่�อกัารุพัฒนาอย่างยั�งย่น กัลุ่าวัต้ิอนรัุบ็แลุะควัามื่เป็นมื่าของกัารุจัด้งาน
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เสวันาฯ โด้ยม่ื่ คุณ์ประเสริฐ บุญ่สัมีพัันธ์ ปรุะธีานองค์กัรุ

ธุีรุกิัจเพ่�อกัารุพัฒนาอย่างยั�งย่น ให้่เก่ัยรุติิเป็นปรุะธีาน 

กัลุ่าวัเปิด้งานเสวันาฯ กัลุ่าวัว่ัา TBCSD เป็นองค์กัรุท่ี่�เกิัด้จากั

กัารุรุวัมื่ตัิวัของภาคธุีรุกิัจชั�นแนวัห่น้าของปรุะเที่ศไที่ยท่ี่�เป็น

ผูู้้นำาด้้านกัารุพัฒนาอย่างยั�งย่น โด้ยปัจจุบั็นม่ื่สมื่าชิกักัวั่า  

40 องค์กัรุ ครุอบ็คลุุมื่กัลุุ่มื่อุติสาห่กัรุรุมื่ห่ลุกััของปรุะเที่ศไที่ย 

เพ่�อรุ่วัมื่กัันส่งเสริุมื่แลุะขับ็เคลุ่�อนให้่องค์กัรุภาคธุีรุกิัจในปรุะเที่ศไที่ยม่ื่ควัามื่ยั�งย่น แลุะม่ื่บ็ที่บ็าที่สำาคัญ

ในกัารุรุ่วัมื่แก้ัไขปัญห่าสิ�งแวัด้ลุ้อมื่ของปรุะเที่ศไที่ย พรุ้อมื่ทัี่�ง กัารุม่ื่ส่วันรุ่วัมื่ในกัารุกัำาห่นด้นโยบ็าย 

รุะดั้บ็ปรุะเที่ศทัี่�งด้้านเศรุษฐกิัจ สังคมื่ แลุะสิ�งแวัด้ลุ้อมื่ โด้ยปรุะเด็้นในเรุ่�องของกัารุเปลุ่�ยนแปลุง 

สภาพภูมิื่อากัาศ (Climate Change) เป็นปัญห่าสำาคัญของปรุะเที่ศ (Country Issue) แลุะเป็นปัญห่า

รุะด้ับ็โลุกัท่ี่�ต้ิองอาศัยควัามื่รุ่วัมื่ม่ื่อจากัทีุ่กัภาคส่วัน ซ่�ง TBCSD ได้้ม่ื่กัารุวัางกัรุอบ็ที่ิศที่างแลุะบ็ที่บ็าที่

กัารุขับ็เคลุ่�อนปรุะเด็้น Climate Change สู่กัารุเป็นธุีรุกิัจต้ินแบ็บ็ด้้านควัามื่ยั�งย่น พรุ้อมื่ทัี่�งยกัรุะดั้บ็

มื่าติรุฐานองคก์ัรุภาคธีรุุกิัจไที่ยสู่กัารุเปน็ธุีรุกิัจคารุบ์็อนติำ�า แลุะเด้นิห่น้าปรุะเที่ศไที่ยสู่เศรุษฐกัจิแลุะสงัคมื่

ท่ี่�เป็นมิื่ติรุกัับ็สิ�งแวัด้ลุ้อมื่

__________________________________________________________________________

ภายในงานได้้รุับ็เก่ัยรุติิจากั ดำร.พัิรุณ์ สัยู่ยู่ะสิที่ธิ�พั�นิช รุองเลุขาธิีกัารุสำานักังานนโยบ็ายแลุะ

แผู้นที่รัุพยากัรุธีรุรุมื่ชาติิแลุะสิ�งแวัด้ลุ้อมื่ มื่ารุ่วัมื่บ็รุรุยายพิเศษ เรุ่�อง “Thailand Climate Action” 

กัลุ่าวัว่ัา สถึานกัารุณ์ปัจจุบั็นแลุะผู้ลุกัรุะที่บ็จากั 

กัารุเปลุ่�ยนแปลุงสภาพภูมิื่อากัาศ บ็ที่บ็าที่ของภาครัุฐ

แลุะนโยบ็ายท่ี่�เก่ั�ยวัข้องกัับ็กัารุแก้ัไขปัญห่ากัารุเปลุ่�ยนแปลุง

สภาพภูมิื่อากัาศ รุวัมื่ถ่ึงควัามื่ก้ัาวัห่น้ากัารุด้ำาเนินงาน

ด้้านกัารุเปลุ่�ยนแปลุงสภาพภูมิื่อากัาศท่ี่�สำาคัญของ

ปรุะเที่ศ เช่น ควัามื่สำาเร็ุจในกัารุลุด้กั๊าซเรุ่อนกัรุะจกั 

ของปรุะเที่ศไที่ย กัารุจัด้ที่ำา (รุ่าง) พรุะรุาชบั็ญญัติิกัารุเปลุ่�ยนแปลุงสภาพภูมิื่อากัาศ พ.ศ. .... เป็นต้ิน 

รุวัมื่ทัี่�ง กัารุด้ำาเนินงานเพ่�อให้่ปรุะเที่ศไที่ยมุ่ื่งสู่ Net Zero Emission ในอนาคติ แลุะบ็ที่บ็าที่ของ 

ภาคเอกัชนท่ี่�จะเป็นกัำาลัุงสำาคัญในกัารุม่ื่ส่วันรุ่วัมื่ขับ็เคลุ่�อนกัารุด้ำาเนินงานภายในปรุะเที่ศ เพ่�อบ็รุรุลุุ 

เป้าห่มื่ายกัารุแก้ัไขปัญห่ากัารุเปลุ่�ยนแปลุงสภาพภูมิื่อากัาศรุ่วัมื่กัับ็ปรุะชาคมื่โลุกัต่ิอไป

กัารุเสวันาแบ่็งออกัเป็น 2 ช่วัง ช่วังแรุกั กัารุเสวันา เรุ่�อง  “ยู่กระดำบัมี�ต้รฐ�นขีององคก์รธรุกจิำ
ไที่ยู่ไปส่่ก�รเป็นธุรกิจำค�ร์บอนต้ำ��และยู่ั�งยู่่นในอน�คต้” ได้้รุับ็เก่ัยรุติิจากัผูู้้บ็ริุห่ารุทัี่�งจากัห่น่วัยงาน



37

ภาครัุฐ แลุะภาคเอกัชน มื่ารุ่วัมื่เป็นวิัที่ยากัรุเพ่�อรุ่วัมื่นำาเสนอข้อมูื่ลุเก่ั�ยวักัับ็กัารุยกัรุะดั้บ็มื่าติรุฐาน 

ขององค์กัรุภาคธุีรุกิัจไที่ยไปสู่กัารุเป็นธุีรุกิัจคาร์ุบ็อนติำ�าแลุะยั�งยน่ในอนาคติ อันเป็นกัารุยกัรุะดั้บ็ปรุะเที่ศ

สู่เศรุษฐกิัจแลุะสังคมื่ท่ี่�เป็นมิื่ติรุกัับ็สิ�งแวัด้ลุ้อมื่ ดั้งน่� 

__________________________________________________________________________

ดำร.พังษั์วิภ� ห้ล่อสมีบ่รณ์์ รุองผูู้้อำานวัยกัารุองค์กัารุบ็ริุห่ารุจัด้กัารุก๊ัาซเรุ่อนกัรุะจกั (องค์กัารุ

มื่ห่าชน) กัลุ่าวัว่ัา ธุีรุกิัจคาร์ุบ็อนติำ�าแลุะยั�งย่น เป็นกัารุที่ำาธุีรุกิัจท่ี่�ติอบ็สนองต่ิอผูู้้บ็ริุโภคยุคให่ม่ื่ท่ี่�กัังวัลุ 

ถ่ึงผู้ลุกัรุะที่บ็ต่ิอกัารุเปลุ่�ยนแปลุงสภาพภูมิื่อากัาศจากักัารุปลุ่อยก๊ัาซเรุ่อนกัรุะจกัจำานวันมื่ากัจากักิัจกัรุรุมื่

ในช่วิัติปรุะจำาวัันต่ิาง ๆ ม่ื่เส่ยงเรุ่ยกัรุ้องในรุะดั้บ็นานาชาติิให้่ธุีรุกิัจแสด้งควัามื่รัุบ็ผิู้ด้ชอบ็ต่ิอสังคมื่  

ด้้วัยกัารุลุด้กัารุปลุ่อยก๊ัาซเรุ่อนกัรุะจกัจากักัารุผู้ลุิติ

ผู้ลิุติภัณฑ์์แลุะบ็รุกิัารุแลุะกัารุจดั้กัารุของเส่ย จนกัรุะทัี่�ง

ไม่ื่ม่ื่กัารุปลุ่อยก๊ัาซเรุ่อนกัรุะจกัโด้ยสุที่ธิี (Carbon  

Neutral) เลุย องค์กัารุบ็ริุห่ารุจัด้กัารุก๊ัาซเรุ่อนกัรุะจกั 

(องค์กัารุมื่ห่าชน) จ่งได้้จัด้ที่ำาโครุงกัารุพัฒนาตัิวัช่�วััด้

ธุีรุกิัจคาร์ุบ็อนติำ�าแลุะยั�งย่นข่�น เพ่�อจัด้รุะดั้บ็องค์กัรุ

ธุีรุกิัจท่ี่� ม่ื่กัารุด้ำาเ นินงานด้้านบ็ริุห่ารุจัด้กัารุแลุะ 

ลุด้กัารุปลุ่อยก๊ัาซเรุ่อนกัรุะจกั สอด้คลุ้องกัับ็เป้าห่มื่ายกัารุพัฒนาท่ี่�ยั�งยน่ (SDGs) ซ่�งเป็นกัารุเชิด้ชูเก่ัยรุติิ

ให้่แก่ัองค์กัรุธุีรุกิัจนั�น ติลุอด้จนนำาเสนอแบ็บ็อย่างท่ี่�ด่้ให้่แก่ัองค์กัรุธุีรุกิัจอ่�น ๆ อ่กัด้้วัย

__________________________________________________________________________

คณุ์อรวดำ ่โพัธสิ�โร รุองกัรุรุมื่กัารุผูู้้จัด้กัารุให่ญ่

กัลุยุที่ธ์ีองค์กัรุ บ็ริุษัที่ ปติที่. จำากััด้ (มื่ห่าชน) กัลุ่าวัว่ัา 

กัลุุ่มื่ ปติที่. ได้้ให้่ควัามื่สำาคัญกัับ็แนวัโน้มื่กัารุเปลุ่�ยนแปลุง

ภูมื่ิอากัาศโลุกั (Climate Change) แลุะได้้ปรัุบ็วิัสัย

ทัี่ศน์ให้่สอด้รัุบ็กัับ็ทิี่ศที่างอนาคติ โด้ยปรัุบ็เป็น  

“ขับ็เคลุ่�อนทุี่กัช่วิัติด้้วัยพลัุงแห่่งอนาคติ (Powering 

Life with Future Energy and Beyond)”  

อันปรุะกัอบ็ด้้วัย จุด้มุ่ื่งห่มื่าย (Purpose) : มุ่ื่งสรุ้างกัารุเติิบ็โติด้้วัยกัารุด้ำาเนินธุีรุกิัจควับ็คู่กัับ็กัารุพัฒนา

คุณภาพช่วิัติผูู้้คน วััฒนธีรุรุมื่ วิัถ่ึช่วิัติ สังคมื่ แลุะสิ�งแวัด้ลุ้อมื่ (Powering Life) แลุะทิี่ศที่าง 

กัารุเติิบ็โติ (Strategic Positioning) : มุ่ื่งสู่ธุีรุกิัจพลัุงงานอนาคติ แลุะเติิบ็โติในธีรุุกิัจให่มื่ท่่ี่�ไกัลุกัวัา่พลัุงงาน 

(Future Energy and Beyond) ในแง่กัารุด้ำาเนินงานท่ี่�สอด้คลุ้องกัับ็วิัสัยทัี่ศน์ ปติที่. ให้่ควัามื่สำาคัญ 

กัับ็กัารุส่งเสริุมื่ควัามื่ยั�งย่นในด้้านติ่าง ๆ (ESG) โด้ยในมื่ิติิของสิ�งแวัด้ลุ้อมื่ ได้้กัำาห่นด้กัลุยุที่ธ์ี  
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“PTT Group Clean and Green Strategy” ในกัารุควับ็คุมื่กัารุปลุ่อยก๊ัาซเรุ่อนกัรุะจกัจากักัารุด้ำาเนิน

ธุีรุกิัจ โด้ยอยูรุ่ะห่วัา่งกัารุพจิารุณากัำาห่นด้เปา้ห่มื่ายกัารุในกัารุลุด้กัารุปลุอ่ยก๊ัาซเรุ่อนกัรุะจกัในป ี2030 

ลุงรุ้อยลุะ 15 จากัรุะดั้บ็ปี 2020 กัารุด้ำาเนินงานติามื่กัลุยุที่ธ์ีดั้งกัลุ่าวัมุ่ื่งเน้นกัารุพัฒนาธุีรุกิัจ 

สู่สังคมื่คาร์ุบ็อนติำ�า ควับ็คู่กัับ็กัารุด้ำาเนินธุีรุกิัจท่ี่�เป็นมิื่ติรุต่ิอสิ�งแวัด้ลุ้อมื่ เช่น กัารุเพิ�มื่ปรุะสิที่ธิีภาพแลุะ

ใช้พลัุงงานห่มืุ่นเว่ัยนในกัรุะบ็วันกัารุผู้ลุิติ กัารุปลุูกัแลุะดู้แลุป่าเพ่�อช่วัยในกัารุดู้ด้ซับ็ก๊ัาซเรุ่อนกัรุะจกั

อย่างต่ิอเน่�อง

__________________________________________________________________________

ดำร.ชญ่�น์ จำันที่วสุ ผูู้้ช่วัยกัรุรุมื่กัารุผูู้้จัด้กัารุให่ญ่ สายงานบ็ริุห่ารุควัามื่ยั�งย่น แลุะภาพลัุกัษณ์

องค์กัรุ บ็ริุษัที่ พ่ท่ี่ท่ี่ โกัลุบ็อลุ เคมื่ิคอลุ จำากััด้ (มื่ห่าชน) กัลุ่าวัว่ัา  กัลุยุที่ธ์ีด้้านกัารุบ็รุิห่ารุจัด้กัารุ 

กัารุเปลุ่�ยนแปลุงสภาพภูมิื่อากัาศ เป็น 1 ใน 3 ยุที่ธีศาสติร์ุสำาคัญของ GC ห่รุ่อ Step up โด้ยบ็ริุษัที่ฯ 

ได้้กัำาห่นด้นโยบ็าย เป้าห่มื่าย แลุะติัวัช่� วััด้ ท่ี่�

สอด้คลุ้องกัับ็ (1) NDCs เป้าห่มื่ายกัารุม่ื่ส่วันรุ่วัมื่

กัารุลุด้ ก๊ัาซ เรุ่อนกัรุะจกัของปรุะ เที่ศไที่ย  

(2)  COP21 กัารุตัิ�งเป้าห่มื่ายเพ่�อไม่ื่ให้่อุณห่ภูมิื่โลุกั

เพิ�มื่ข่�นไม่ื่เกิัน 2 °C แลุะ (3) ยังเป็นผูู้้สนับ็สนุน 

TCFD มื่าติรุฐานกัารุเปิด้เผู้ยข้อมูื่ลุที่างกัารุเงินท่ี่�

เก่ั�ยวัข้องกัับ็สภาพภูมิื่อากัาศอย่างเป็นที่างกัารุ 

สำาห่รัุบ็กัารุตัิ�งเป้าห่มื่าย แลุะกัำากัับ็กัารุด้ำาเนินงาน บ็ริุษัที่ฯ ม่ื่กัารุตัิ�งเป้าห่มื่ายติามื่ GHG Protocol 

ทัี่�ง Scope 1 2 แลุะ 3 ผู้ลุสำาเร็ุจท่ี่�ผู่้านมื่า บ็ริุษัที่ฯ เป็นต้ินแบ็บ็ด้้านสิ�งแวัด้ลุ้อมื่ยั�งย่นในรุะดั้บ็โลุกั  

โด้ยได้้รัุบ็กัารุจัด้อันดั้บ็ดั้ชน่วััด้ควัามื่ยั�งย่นด้าวัน์โจนส์ท่ี่� 1 ของโลุกั แลุะได้้รัุบ็กัารุจัด้อันดั้บ็ 

ในรุะดั้บ็ A Level (สูงสุด้) จากัสถึาบั็นจัด้อันดั้บ็สิ�งแวัด้ลุ้อมื่ยั�งย่น ห่รุ่อ Carbon Disclosure Project  

ทัี่�งกัารุด้ำาเนินกัารุในเรุ่�อง Climate แลุะ Water ควัามื่สำาเร็ุจด้้านควัามื่ยั�งย่นโด้ยเฉพาะด้้าน 

กัารุเปลุ่�ยนแปลุงสภาพภูมิื่อากัาศเป็นเครุ่�องสะท้ี่อนควัามื่มุ่ื่งมัื่�นของ กัลุุ่มื่ GC แลุะยังม่ื่กัารุพัฒนา 

อย่างต่ิอเน่�องในอนาคติ

__________________________________________________________________________

คุณ์จำ�รุวัฒน์ สิงห้์สมีดำ่ Senior Vice President M&A Transformation and Sustainability 

Management บ็ริุษัที่ โกัลุบ็อลุ เพาเวัอรุ ์ซินเนอร์ุย่� จำากััด้ 

(มื่ห่าชน) กัลุ่าวัว่ัา กัารุด้ำาเนินงานของ GPSC ด้้าน 

ควัามื่ยั�งย่นเพ่�อไปสู่เป้าห่มื่าย “กัารุสรุ้างมูื่ลุค่ารุะยะยาวั

นวััติกัรุรุมื่แลุะพลัุงงานท่ี่�ยั�งย่น” ภายใต้ิกัรุอบ็กัารุบ็ริุห่ารุ

จัด้กัารุควัามื่ยั� งย่น 4 มุื่มื่มื่องได้้แกั่  1)  Power  
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Accessibility 2) Quality of Life 3) Eco-system 4) Sustainable Innovation ซ่�งครุอบ็คลุุมื่ 

ในทัี่�ง 3 มิื่ติิในด้้านเศรุษฐกิัจ สังคมื่ แลุะสิ�งแวัด้ลุ้อมื่ อย่างครุบ็ถ้ึวัน แลุะสอด้รัุบ็กัับ็เป้าห่มื่ายกัารุพัฒนา

อย่างยั�งย่น (Sustainable Development Goals: SDGs) เพ่�อนำาไปสู่สมื่าชิกั DJSI ในปี 2565 แลุะ 

เดิ้นห่น้ามุ่ื่งสู่องค์กัรุคาร์ุบ็อนติำ�าเพ่�อบ็รุรุลุุเป้าห่มื่ายในรุะดั้บ็สากัลุ

__________________________________________________________________________

คุณ์นำ�พัล ลิ�มีประเสริฐ ผูู้้อำานวัยกัารุ สำานักังาน

พัฒนาอย่างยั�งยน่ เอสซ่จ่ กัลุ่าวัว่ัา วิักัฤติกัารุเปลุ่�ยนแปลุง

สภาพภูมิื่อากัาศส่งผู้ลุกัรุะที่บ็ติ่อสังคมื่แลุะสิ�งแวัด้ลุ้อมื่ 

มื่ากัข่�นเรุ่�อย ๆ แลุะเป็นควัามื่ที่้าที่ายของภาคธีุรุกิัจแลุะ

ทุี่กัภาคส่วันท่ี่�ต้ิองรุ่วัมื่กัันยกัรุะดั้บ็กัารุด้ำาเนินงานเพ่�อ 

ลุด้ผู้ลุกัรุะที่บ็ แลุะปรัุบ็ตัิวัต่ิอกัารุเปลุ่�ยนแปลุงน่� เอสซ่จ่ 

ตัิ�งเป้าห่มื่ายกัารุปลุ่อยคาร์ุบ็อนสุที่ธิีเป็นศูนย์ภายในปี 2593 โด้ยจะลุด้กัารุปลุ่อยก๊ัาซเรุ่อนกัรุะจกั 

ติลุอด้ห่่วังโซ่คุณค่า โด้ยกัารุพัฒนาโครุงกัารุเพ่�อลุด้กัารุปลุ่อยก๊ัาซเรุ่อนกัรุะจกั ลุด้กัารุใช้พลัุงงาน  

เพิ�มื่กัารุใช้เช่�อเพลิุงที่ด้แที่นแลุะพลัุงงานห่มุื่นเว่ัยน พัฒนาสินค้าแลุะบ็ริุกัารุคาร์ุบ็อนติำ�า รุวัมื่ถ่ึง  

กัารุปลุกูัต้ินไม้ื่แลุะสรุ้างฝ่ายชะลุอนำ�าอยา่งต่ิอเน่�องเพ่�อกัักัเกับ็็คาร์ุบ็อนแลุะรุกััษารุะบ็บ็นเิวัศของธีรุรุมื่ชาติิ

__________________________________________________________________________

แลุะช่วังท่ี่� 2 กัารุเสวันา เรุ่�อง “บที่บ�ที่ขีองคนรุ่นให้มี่ แสดำงพัลังคว�มีร่วมีมี่อ เปิดำมีิต้ิให้มี่  
ส่้วิกฤต้สภ�พัภ่มีิอ�ก�ศ” ได้้รัุบ็เก่ัยรุติิจากัคนรุุ่นให่ม่ื่ในสังคมื่ท่ี่�ม่ื่บ็ที่บ็าที่สำาคัญในกัารุขับ็เคลุ่�อน 

แก้ัไขปัญห่าด้้านสิ�งแวัด้ลุ้อมื่ของปรุะเที่ศ มื่ารุ่วัมื่นำาเสนอแลุะถ่ึายที่อด้ข้อมูื่ลุผู่้านมุื่มื่มื่องแนวัคิด้ของ 

คนรุุ่นให่ม่ื่ ดั้งน่� 

ดำร.วิจำ�รย์ู่ สิมี�ฉุ�ยู่� ผูู้้อำานวัยกัารุสถึาบั็นสิ�งแวัด้ลุ้อมื่ไที่ย แลุะ เลุขาธิีกัารุองค์กัรุธุีรุกิัจเพ่�อ 

กัารุพัฒนาอย่างยั�งย่น กัลุ่าวัว่ัา พลัุงคนรุุ่นให่ม่ื่ท่ี่�ม่ื่หั่วัใจอนุรัุกัษ์ที่รัุพยากัรุธีรุรุมื่ชาติิแลุะสิ�งแวัด้ลุ้อมื่ 

ถ่ึอได้้ว่ัาเป็นแรุงกัำาลัุงสำาคัญในกัารุขับ็เคลุ่�อนสังคมื่ไที่ยไปสู่ควัามื่ยั�งย่น แลุะอนุรัุกัษ์สิ�งด่้ม่ื่ปรุะโยชน์ 

เพ่�ออนาคติท่ี่�ด่้ ดั้งนั�น กัารุปลูุกัฝั่งเยาวัชนให้่ติรุะห่นักั

ถ่ึงคุณค่าของที่รัุพยากัรุธีรุรุมื่ชาติินับ็ได้้ ว่ัา เ ป็น 

กัารุเติรุ่ยมื่ควัามื่พรุ้อมื่ในกัารุที่ำาปรุะโยชน์ให้่กัับ็สังคมื่ 

เ พ่� อ ช่ วั ย กัั น เ ป ลุ่� ย น ใ ห้่ ชุ มื่ ชนแ ลุะ สั ง คมื่ ด่้ ข่� น  

ด้้วัยกัารุรุวัมื่พลุังควัามื่คิด้แลุะลุงม่ื่อที่ำา อันเป็น 

กัารุกัรุะตุ้ินให้่กัลุุ่มื่คนรุุ่นให่ม่ื่จากัทุี่กัภาคส่วัน ลุุกัข่�น 
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มื่ารุ่วัมื่สรุ้างพลัุงกัารุเปลุ่�ยนแปลุงในสังคมื่ โด้ยมุ่ื่งเน้นกัารุอนุรัุกัษ์สิ�งแวัด้ลุ้อมื่อย่างยั�งย่นรุ่วัมื่กััน 

ผู่้านกิัจกัรุรุมื่ใกัลุ้ตัิวัในช่วิัติปรุะจำาวััน เพ่�ออนาคติท่ี่�ด่้ของสังคมื่ไที่ย

__________________________________________________________________________

คุณ์จำรินที่ร์พัร จำุนเก่ยู่รต้ิ ด้ารุานักัแสด้ง  

แลุะ ผูู้้รุ่วัมื่ก่ัอตัิ�ง บ็ริุษัที่ อ่อ่ซ่ (ปรุะเที่ศไที่ย) จำากััด้ 

กัลุ่าวัว่ัา ในทุี่กัวัันน่� ภัยธีรุรุมื่ชาติิท่ี่�เกิัด้ข่�นน่าเป็นห่่วัง

มื่ากั ๆ  เช่น สภาพอากัาศท่ี่�ไม่ื่ติรุงติามื่ฤดู้กัาลุ ปัญห่า

ฝุ่่น PM2.5 ถึง่แมื่เ้รุาจะม่ื่ต้ินไม้ื่ แต่ิเรุากัเ็อาไม่ื่อยู ่ห่รุ่อ

ปัญห่าภัยแลุ้งท่ี่�แติกัต่ิางจากัในอด่้ติ สภาพภมิูื่อากัาศ

ท่ี่�เปลุ่�ยนแปลุงไปเก่ั�ยวัข้องกัับ็ปัญห่าควัามื่เปลุ่�ยนแปลุง

ในทุี่กัมิื่ติิ ไม่ื่ว่ัาจะเป็น ควัามื่ห่ลุากัห่ลุายที่างช่วัภาพท่ี่�น้อยลุง ด้้านสุขภาพของคน กัารุเกัษติรุ ห่รุ่อ

อุติสาห่กัรุรุมื่ต่ิาง ๆ ก็ักัรุะที่บ็ไปห่มื่ด้ เช่น ชาวันา ชาวัสวันท่ี่�ต้ิองอาศัยฤดู้กัาลุในกัารุเพาะปลูุกั อากัาศ

แปรุปรุวันจ่งกัรุะที่บ็ไปถ่ึงผู้ลุผู้ลิุติ เศรุษฐกิัจ ควัามื่เป็นอยู่ นำ�าเองก็ัเกิัด้กัารุเปลุ่�ยนแปลุงอุณห่ภูมิื่  

กัรุะที่บ็ไปถึ่งปะกัารุัง จนเกัิด้กัารุฟอกัขาวั พอปะกัารุังฟอกัขาวั ก็ัไปกัรุะที่บ็ธีุรุกิัจกัารุที่่องเท่ี่�ยวั  

ซ่�งเป็นธุีรุกิัจที่ำารุายได้้อันดั้บ็ต้ิน ๆ  ของปรุะเที่ศ เม่ื่�อห่่วังโซ่น่�เส่ยจ่งส่งผู้ลุต่ิอภาพกัว้ัางในทุี่กัมิื่ติิ เต้ิยศ่กัษา

เรุ่�องเต่ิามื่ะเฟือง เต่ิามื่ะเฟืองเป็นห่น่�งในตัิวัช่�วััด้ควัามื่สมื่บู็รุณ์ของรุะบ็บ็นิเวัศได้้เช่นกััน แนวัปะกัารัุง 

ต้ิองสมื่บู็รุณ์พอให้่เต่ิากัารุห่ากิัน ห่รุ่อผู้สมื่พันธ์ุี ปัจจุบั็นสภาพอากัาศท่ี่�เปลุ่�ยนแปลุงไป ส่งผู้ลุให้่ 

ควัามื่สมื่ด้ลุุท่ี่�ควัรุจะม่ื่กัสั็�นคลุอน เกัดิ้กัารุยา้ยถิึ�นท่ี่�อยูอ่าศยัของสัติว์ันำ�า สัติว์ับ็กั อยา่งเต่ิาก็ัอาจจะม่ื่โอกัาส

ในกัารุวัางไข่ในน่านนำ�าเรุาน้อยลุงได้้ เพรุาะเต่ิาจะต้ิองข่�นมื่าวััด้ห่าด้ก่ัอนท่ี่�จะวัางไข่ว่ัานำ�าจะท่ี่วัมื่รัุงไข่ 

ของแม่ื่เต่ิาห่รุ่อไม่ื่ แต่ิด้้วัยสภาพอากัาศท่ี่�เปลุ่�ยนแปลุงไป นำ�าที่ะเลุห่นุนข่�นมื่ากั ห่น้าห่าด้ของเรุา 

รุ่นข่�นมื่าเรุ่�อย ๆ ส่งผู้ลุให้่ม่ื่พ่�นท่ี่�ให้่แม่ื่เต่ิาวัางไข่น้อยลุงเรุ่�อย ๆ ส่วันตัิวัเต้ิยด่้ใจมื่ากั ๆ ท่ี่�เห็่นคนรุุ่นให่ม่ื่

ลุุกัข่�นมื่าที่ำาโปรุเจคด่้ ๆ เก่ั�ยวักัับ็สิ�งแวัด้ลุ้อมื่กัันเยอะมื่ากั ๆ ม่ื่ Passion แลุะศ่กัษาอย่างลุ่กัซ่�งกัันมื่ากั ๆ 

เต้ิยมื่องว่ัาแต่ิลุะคนก็ัม่ื่ห่นที่างในกัารุช่วัยสิ�งแวัด้ลุ้อมื่ท่ี่�ไม่ื่เห่ม่ื่อนกััน อย่างเต้ิยมุ่ื่งไปท่ี่�เรุ่�องกัารุศ่กัษา  

ดั้งนั�น เรุาจ่งตัิ�งใจสรุา้ง EEC THAILAND (Environmental Education Centre) กัับ็นายอเลุก็ัซ์ เรุนเด้ลุ 

แลุะท่ี่มื่ ข่�นมื่า พวักัเรุาเช่�อว่ัากัารุท่ี่�เรุาม่ื่ควัามื่รูุ้กัับ็สิ�งใด้สิ�งห่น่�ง เรุาจะสามื่ารุถึอนุรัุกัษ์สิ�งนั�นได้้ อย่างด่้ 

แต่ิเรุาที่ำาให้่กัารุเรุ่ยนรูุ้เป็นเรุ่�องท่ี่�สนุกั เรุาบู็รุณากัารุ Education & Entertainment เข้าด้้วัยกััน  

เม่ื่�อมื่องมื่าท่ี่�ภาพให่ญ่ ถ้ึาผูู้้ปรุะกัอบ็กัารุหั่นมื่าสนใจเรุ่�องสิ�งแวัด้ลุ้อมื่กัันเยอะ ๆ ม่ื่กัารุควับ็คุมื่กัารุปลุ่อย

มื่ลุพิษห่รุ่อกัารุผู้ลิุติท่ี่�อนุรัุกัษ์สิ�งแวัด้ลุ้อมื่น่าจะช่วัยได้้มื่ากั ทัี่�งนโยบ็ายของภาครัุฐ แลุะเอกัชน 

ก็ัต้ิองขับ็เคลุ่�อนกัันไปทุี่กั ๆ ที่าง เพรุาะเรุ่�องสิ�งแวัด้ลุ้อมื่แลุะภัยจากั Climate Change เป็นเรุ่�องของ

ควัามื่เป็นอยู่ของเรุาทุี่กัคน ท่ี่�ต้ิองช่วัยกัันดู้แลุแลุะขับ็เคลุ่�อนในทุี่กัภาคส่วันไปพรุ้อมื่ ๆ กััน

__________________________________________________________________________
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คุณ์พัิพััฒน์ อภิรักษั์ธน�กร พิธ่ีกัรุ แลุะ 

นักัออกัแบ็บ็เพ่�อควัามื่ยั�งย่น บ็ริุษัที่ คิด้คิด้ จำากััด้ 

(ผูู้้ปรุะกัอบ็กัารุธุีรุกิัจเพ่�อสังคมื่)กัลุ่าวัว่ัา มุื่มื่มื่อง

แนวัคิด้กัารุที่ำาธุีรุกิัจของคนรุุ่นให่ม่ื่สามื่ารุถึ 

เดิ้นห่น้าควับ็คู่ไปพรุ้อมื่กัับ็กัารุดู้แลุแลุะปกัป้อง 

สิ�งแวัด้ลุ้อมื่ได้้ โด้ยแนวัที่างกัารุด้ำาเนินธุีรุกิัจ 

ของท็ี่อป ซ่�งเป็นธุีรุกิัจเพ่�อสังคมื่ ห่รุ่อ Social  

Enterprise ด้้านสิ�งแวัด้ลุ้อมื่ ม่ื่ตัิวัอย่างผู้ลุงาน แลุะ Case ต่ิาง ๆ สำาห่รัุบ็เพ่�อเป็นแนวัที่าง 

ให้่กัับ็ผูู้้ท่ี่�สนใจห่รุ่ออยากัเป็นผูู้้ปรุะกัอบ็กัารุธุีรุกิัจเพ่�อสังคมื่

กัารุแก้ัไขปัญห่าด้้านสิ�งแวัด้ลุ้อมื่จำาเป็นต้ิองอาศัยควัามื่รุ่วัมื่ม่ื่อจากัทุี่กัภาคส่วัน  

สรุ้างควัามื่รูุ้ควัามื่เข้าใจ แลุกัเปลุ่�ยนปรุะสบ็กัารุณ์ด้้านสิ�งแวัด้ลุ้อมื่ท่ี่�ห่ลุากัห่ลุาย  

เพ่�อนำาไปสู่แนวัที่างปฏิิบั็ติิท่ี่�เห็่นผู้ลุเป็นรูุปธีรุรุมื่ชัด้เจน เกิัด้กัารุเช่�อมื่โยงแลุะครุอบ็คลุุมื่ครุบ็ทุี่กัมิื่ติิ  

ทัี่�งด้้านเศรุษฐกิัจ สังคมื่ สิ�งแวัด้ลุ้อมื่ อย่างบู็รุณากัารุ 

แลุะม่ื่ส่วันรุ่วัมื่เต็ิมื่รูุปแบ็บ็เพ่�อกัารุพัฒนาอย่างยั�งย่นอย่างแท้ี่จริุง



คว�มีห้มี�ยู่และที่่�มี�ขีอง ESG
ก�รดำำ�เนินธุรกิจำอยู่่�งยู่ั�งยู่่น (ESG) ย่อมาจาก Environment Social and Governance 

เป็นแนวคิดส�าหรับการพัฒนาอย่างยัง่ยืนขัององค์กร ซ่ึิงปัจจุบันได้รับความนิยมจากนักลงทุนท่ัวโลก ใน

การใช้ประกอบการพิจารณิาการลงทุน ซ่ึิงให้ความส�าคัญกับการท�าธุรกิจท่ีควบคู่ไปกับการจัดการส่ิง

แวดล้อม การพัฒนาสังคม และธรรมาภิบาล โดยมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่

ฉลากเขย่วสู่นับสู่น๊นการุ๊ดีำาเนินธ๊รุ๊กิจ

อ็ยา่งยั�งย่น (ESG) ได้ีอ็ย่างไรุ๊?
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1. การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม (Environment) เน้นใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  

และรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีได้รับผ่ลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจขัองบริษัท

2. การจัดการด้านสังคม (Social) ให้การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม 

ดูแลความปลอดภัยขัองพนักงาน รวมถึงมีสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชนรอบด้าน

3. การจัดการด้านธรรมาภิบาล (Governance) โดยมีนโยบายก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  

ด�าเนินงานอย่างโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต และดูแลผ่ลประโยชน์ผู้่มีส่วนได้เสีย

ESG เร่ิมขึั�นตั�งแต่ปี 2549 จากหลักปฏิิบัติการลงทุนท่ีมีความรับผิ่ดชอบ (Principles for  

Responsible Investment: PRI) ขัององค์การสหประชาชาติ ซ่ึิงเป็นโครงการภาคสมัครใจ มุ่งช่วยให้

นักลงทุนผ่นวกปัจจัย ESG เพ่ือใช้ในการตัดสินใจทางด้านการลงทุนและการมีส่วนร่วมขัองผู้่ถือหุ้น  

จะส่งผ่ลให้ผ่ลตอบแทนระยะยาวขัองผู้่ได้รับผ่ลประโยชน์สูงขึั�น โดยในปี 2563 มีนักลงทุนสถาบัน 

ท่ีลงนามสนับสนุนหลักการขัอง PRI แล้วทั�งสิ�นกว่า 3,000 แห่ง คิดเป็นสินทรัพยภ์ายใต้การบริหารมากกว่า 

103.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโตขึั�นจากปี 2549 และยังเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

แม้ ESG จะเป็นประเด็นท่ีริเร่ิมในระดับภาคธุรกิจ หากน�าไปเช่ือมโยงในภาพท่ีกว้างขึั�นในระดับ

สังคมและเศรษฐกิจระดับมหภาคกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียัง่ยืน เป้าหมายท่ี 12 หรือ SDG 12 การผ่ลิต

และการบริโภคอย่างรับผิ่ดชอบ (Responsible Consumption and Production) ซ่ึิงจะพบว่าสัดส่วน

ขัององค์ประกอบ ESG กับเป้าหมายท่ี 12 มีความใกล้เคียงกันมาก

คว�มีสอดำคล้องขีอง ESG กับฉุล�กเขี่ยู่ว 
นอกจากนี� ESG ยังเป็นหลักการท่ีมีความสอดคล้องกับ  ฉุล�กเขี่ยู่ว (Green Label) ซ่ึิงเป็น

ฉลากส่ิงแวดล้อมประเภทท่ี 1 ขัองประเทศไทย  ท่ีริเร่ิมมาตั�งแต่ปี 2536 โดยองค์กรธุรกิจเพ่ือการพัฒนา

อย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) และได้รับ 

ความร่วมมือจากส่วนราชการ และองค์กรกลางต่าง ๆ เพ่ือให้การรับรองสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตร 

ต่อส่ิงแวดล้อม อย่างเป็นกลาง เช่ือถือได้  ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงผ่ลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ท่ีจะเกิดขึั�นขัองการมีผ่ลิตภัณิฑ์์หน่ึงๆ โดยพิจารณิาตั�งแต่กระบวนการผ่ลิต การบริโภค ไปจนการจัดการ

ขัองเสีย ให้มีผ่ลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด นอกจากนี�การตรวจประเมินเพ่ือขัอการรับรอง 

ฉลากเขีัยวยังครอบคลุมการจัดการคุณิภาพและการจัดการส่ิงแวดล้อมขัององค์กรด้วย 

ตัวอย่างแนวทางการตรวจประเมินด้านส่ิงแวดล้อมขัองฉลากเขีัยว ได้แก่ การประเมินความสอดคล้อง

ขัองกฎหมาย  การควบคุมมลพิษ ทั�งทางอากาศและน��า การควบคุมสารเคมีอันตราย การควบคุมก�าซิ 

การจัดการกากอุตสาหกรรม การด�าเนินการต่อความไม่สอดคล้อง พร้อมมาตรการแก้ไขัและป้องกัน  

การด�าเนินการต่อข้ัอร้องเรียนด้านส่ิงแวดล้อม ทั�งภายในและภายนอก ตลอดจนการเตรียมความพร้อม

และการตอบสนองต่อสถานการณ์ิฉุกเฉิน เป็นต้น
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ความเช่ือมโยงองค์ประกอบขัอง ESG กับฉลากเขีัยวแสดงได้ดังภาพ

 ท่ี่�มา US SIF: The Forum for Sustainable and Responsible Investment

ดำ้�นสิ�งแวดำล้อมี มีความเช่ือมโยงอย่างชัดเจน เพราะหลักในการออกขั้อก�าหนดฉลากเขีัยวนั�น

เร่ิมต้นพิจารณิาตั�งแต่การออกแบบผ่ลิตภัณิฑ์์ท่ีมีอายุการใช้งานนาน ประหยัดทรัพยากร และสนับสนุน

การน�ากลบัมาใช้ใหม่ และกระบวนการผ่ลติด้วยเทคโนโลยสีะอาด ลดการเกดิขัองเสีย ควบคุมการใช้น��า-ไฟฟ้า 

ตลอดจนการจัดเก็บสารเคมีและก�าจัดขัองเสียต้องปฏิิบัติอย่างถูกต้องตามหลักปฏิิบัติท่ีดี และตาม

กฎหมาย ซ่ึิงทั�งหมดนี�จะช่วยควบคุมปริมาณิการปลอ่ยก�าซิเรือนกระจกท่ีสง่ผ่ลกระทบตอ่การเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศด้วย

ดำ้�นสังคมี การตรวจประเมินเพ่ือขัอการรับรองฉลากเขีัยว ผู้่ประเมินจะดูรวมถึงความปลอดภัย

ในพื�นท่ีปฏิิบัติงานด้วย เพ่ือความปลอดภัยแก่ผู้่ปฏิิบัติงาน นอกจากนี� ยังตรวจไปถึงความเป็นสภาพ

แรงงานท่ีได้รับสิทธิประกันสังคมอย่างถูกต้องด้วย เช่น กรณีิการประเมินบริการท�าความสะอาด เป็นต้น 

ในส่วนขัองการพัฒนาชุมชน ถึงแม้การรับรองฉลากเขีัยวจะยังไม่มีเกณิฑ์์การประเมินข้ัอนี�ชัดเจน 

แต่โดยทางออ้ม หากบรษัิทด�าเนินการตามหลกัเกณิฑ์์การรบัรองขัองฉลากเขีัยวแล้วก็ส่งผ่ลให้ส่ิงแวดล้อม

หรือชุมชนโดยรอบโรงงานน่าอยูไ่ด้
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ดำ้�นธรรมี�ภิบ�ล ฉลากเขีัยวมีการด�าเนินงานท่ีสนับสนุนนโยบายขัองประเทศ ท่ีเห็นชัดเจนคือ

เป้าหมายSDG 12 การผ่ลิตและบริโภคอยา่งมีความรับผิ่ดชอบ ซ่ึิงภายใต้กรอบขัองเป้าหมายนี� เก่ียวข้ัอง

กับนโยบายต่าง ๆ  เช่น แผ่นพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 แผ่นขัับเคล่ือนการผ่ลิต 

และการบริโภคท่ียั่งยืน พ.ศ. 2560-2580 แผ่นส่งเสริมการจัดซืิ�อสินค้าและจัดจ้างบริการท่ีเป็นมิตร 

กับส่ิงแวดล้อม เป็นต้น การด�าเนินงานขัองฉลากเขีัยวได้รับการก�ากับดูแลโดยคณิะกรรมการนโยบาย 

และบริหารงานฉลากเขีัยว และการพิจารณิาตัดสินให้การรับรองโดยคณิะอนุกรรมการรับรอง ซ่ึิงล้วน

เป็นผู้่ไม่มีส่วนได้เสีย ท่ีมีสัดส่วนจากภาคส่วนต่าง ๆ เท่าๆกัน เพ่ือให้การด�าเนินงานอย่างเป็นกลาง  

เป็นธรรม และโปร่งใส

ที่ิศที่�งและโอก�สก�รลงทีุ่นอยู่่�งยู่ั�งยู่่น
โดยสรุปแล้วการลงทุนท่ียัง่ยนืหรือการลงทุนท่ีค�านึงถึง ESG เป็นอีกหน่ึงกระแสท่ีส�าคัญในอนาคต 

และเป็นโอกาสขัองธุรกิจท่ีมีพื�นฐานและสนใจเร่ืองความยั่งยืนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และเตรียมยกระดับ

เพ่ือให้กา้วขึั�นมาเป็นผู้่น�าด้านนี� ขัณิะท่ีตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก็มกีารจัดท�ารายช่ือ “หุ้นยัง่ยนื” 

ขัองบริษัทจดทะเบียน ซ่ึิงส่วนใหญ่ยังประกอบด้วยบริษัทขันาดใหญ่เป็นหลัก 

หากพิจารณิาในระดับสากลแล้ว ผ่ลการส�ารวจขัององค์กรสหประชาชาติด้านความร่วมมือ 

เพ่ือความยัง่ยนื พบว่ามี บริษัทเพียง 1 ใน 4 เท่านั�น ท่ีมีการตรวจสอบและประเมนิด้าน ESG อยา่งชัดเจน 

ซ่ึิงภายในปี 2573 บริษัทท่ีไม่มี ESG อาจกลายเป็นบริษัทท่ีล้าหลัง หรือไม่สอดคล้องกับมาตรฐานเป้าหมาย 

ความร่วมมือด้านความยั่งยืนขัองโลกประเทศท่ีมีประเทศสมาชิกกว่า 193 ประเทศ รวมถึงไทยด้วย  

ดัังนัั้�นั้ หากต้้องการส่่งเส่รมิการลงทุุนั้ในั้ธุุรกจิทุ่�คำำานึั้งถึึง ESG บรษัิัทุทุ่�ได้ัการรับรองฉลากเขีย่ว

จึงเป็็นั้อ่กทุางเลือกหนึั้�งทุ่�น่ั้าส่นัั้บส่นุั้นั้เป็็นั้อย่างยิ�ง

ติดตามข้ัอมูลข่ัาวสารจาก ฉลากเขีัยว

Website Greenlabel : https://bit.ly/3q102t5

LineOA @greenlabelthailand :  https://bit.ly/3v8NReB

Instagram @Greenlabelthailand :  https://bit.ly/3xjPNT3

Youtube ฉลากเขีัยว ประเทศไทย : https://bit.ly/3iGEqR0

#ฉลากเขีัยว #สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย #greenlabelthailand

แห้ล่งข้้อมูล :

1) https://www.businesslive.co.za/bd/opinion/2020-11-10-millennials-are-driving-environment- 
social-and-governance-investing/ (สืบค้นัเมื�อ 23 กรกฎาคม 2564)

2) https://www.prachachat.net/finance/news-562998 (สืบค้นัเมื�อ 23 กรกฎาคม 2564)

3) https://sustainometric.com/esg-to-sdgs-connected-paths-to-a-sustainable-future/  
(สืบค้นัเมื�อ 23 กรกฎาคม 2564)
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PR News

บางจากฯ คว้้ารางวั้ล 3G Awards  
ต่่อเน่ื่�องเป็น็ื่ปี็ท่ี่� 4 

ในฐานะองค์กรที�มีความโด้ด้เด่้นด้้านการกำากับดู้แลกิจัการ
ที�ดี้และการด้ำาเนินงานด้้านความยั�งยืน

บ็ริุษัที่ บ็างจากั คอร์ุปอเรุชั�น จำากััด้ (มื่ห่าชน) รัุบ็รุางวััลุจากังาน Global Good Governance (3G) 

Awards 2021 ต่ิอเน่�องเป็นปีท่ี่� 4 รุวัมื่ 3 รุางวััลุ ปรุะกัอบ็ด้้วัย รุางวััลุ 3G Best of the Best in Corporate 

Governance Award 2021 ในฐานะองค์กัรุท่ี่�บู็รุณากัารุกัารุด้ำาเนินธุีรุกิัจแบ็บ็ยั�งย่น ม่ื่ควัามื่โด้ด้เด่้น 

ด้้านกัารุกัำากัับ็ดู้แลุกิัจกัารุท่ี่�ด่้ ม่ื่ควัามื่โปรุ่งใส แลุะควัามื่รัุบ็ผิู้ด้ชอบ็ต่ิอสังคมื่ รุางวััลุ 3G Championship 

Award in Sustainability Performance 2021 จากักัารุม่ื่ผู้ลุกัารุด้ำาเนินงานด้้านควัามื่ยั�งย่นเป็นเลิุศ 

ท่ี่�เกิัด้จากักัารุมุ่ื่งพัฒนาองค์กัรุแลุะม่ื่แนวัที่างปฏิิบั็ติิที่างธุีรุกิัจสู่ควัามื่ยั�งย่น แลุะรุางวััลุ 3G Best  

Sustainability Report Award จากัผู้ลุงานกัารุจัด้ที่ำารุายงานควัามื่ยั�งย่นยอด้เย่�ยมื่ เช่�อมื่โยงเชิงกัลุยุที่ธ์ี

ครุอบ็คลุุมื่ในมิื่ติิ สังคมื่ สิ�งแวัด้ลุ้อมื่แลุะเศรุษฐกิัจ โด้ยกัารุมื่อบ็รุางวััลุดั้งกัลุ่าวัจัด้โด้ย Cambridge IFA  

International Financial Advisory สห่รุาชอาณาจักัรุ เม่ื่�อเร็ุวัๆ น่�
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เอ็กโก กร๊�ป็ จัดการขยะในื่องค์กรอย่างยั�งย่นื่ 
คว้า “Low Carbon Business: Waste Management 

Award” จัากโครงการ “ถึนนวิภาวดี้ฯ ไม่มีขยะ”

บ็ริุษัที่ ผู้ลิุติไฟฟ้า จำากััด้ (มื่ห่าชน) ห่รุ่อ เอ็กัโกั กัรุุ๊ป ปรุะสบ็ควัามื่สำาเร็ุจในกัารุจัด้กัารุขยะในองค์กัรุ

อย่างยั�งย่น นำาโครุงกัารุ “EGCO Ecosystem” คว้ัาใบ็ปรุะกัาศเก่ัยรุติิคุณ “Low Carbon Business: 

Waste Management Award” จากัโครุงกัารุ “ถึนนวิัภาวัด่้ฯ ไม่ื่ม่ื่ขยะ” ซ่�งจัด้โด้ยสำานักังานคณะกัรุรุมื่กัารุ

กัำากัับ็ห่ลัุกัที่รัุพย์แลุะติลุาด้ห่ลัุกัที่รัุพย์ (สำานักังาน กั.ลุ.ติ.) แลุะเครุ่อข่ายเพ่�อควัามื่ยั�งย่นแห่่งปรุะเที่ศไที่ย 

(TRBN) รุางวััลุดั้งกัลุ่าวัสะท้ี่อนพันธีกิัจแลุะค่านิยมื่องค์กัรุของเอ็กัโกั กัรุุ๊ป ในด้้าน “กัารุเป็นพลุเม่ื่องท่ี่�ด่้ 

ของสังคมื่แลุะใส่ใจผูู้้ม่ื่ส่วันได้้เส่ย”

 ผู้ลุกัารุด้ำาเนินงานตัิ�งแต่ิเด่้อนมื่กัรุาคมื่-ธัีนวัาคมื่ 2563 อาคารุเอ็กัโกัม่ื่อัติรุากัารุรุ่ไซเคิลุ  

(Recycling Rate) โด้ยรุวัมื่ 75.13% แลุะช่วัยลุด้ปริุมื่าณกัารุปลุ่อยก๊ัาซเรุ่อนกัรุะจกัได้้รุวัมื่ 14,352 กิัโลุกัรัุมื่/

คาร์ุบ็อนได้ออกัไซด์้เท่ี่ยบ็เท่ี่าต่ิอปี โด้ยในปี 2563 โครุงกัารุ “EGCO Ecosystem” ยังได้้รัุบ็ใบ็ปรุะกัาศ

เก่ัยรุติิคุณแลุะกัารุรัุบ็รุองจากัองค์กัารุบ็ริุห่ารุจัด้กัารุก๊ัาซเรุ่อนกัรุะจกั (องค์กัารุมื่ห่าชน) ด้้วัย เอ็กัโกั กัรุุ๊ป ม่ื่

ควัามื่ยินด่้ท่ี่�ได้้เป็นส่วันห่น่�งในโครุงกัารุ “ถึนนวิัภาวัด่้ฯ ไม่ื่ม่ื่ขยะ” แลุะม่ื่ส่วันรุ่วัมื่สรุ้างผู้ลุกัรุะที่บ็เชิงบ็วักั

แลุะรุะบ็บ็นิเวัศท่ี่�ด่้ให้่กัับ็ถึนนเส้นน่� เพรุาะกัารุจัด้กัารุขยะไม่ื่ใช่แค่กิัจกัรุรุมื่ แต่ินำาไปสู่สังคมื่ท่ี่�ยั�งย่น
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GPSC คว้้า 2 รางวั้ลใหญ่่ระดับเอเช่ีย ASRA 2020
รายงานข้อมูลโปร่งใส่ัทุกมิติิ มุ่งพัฒนาองค์กรยั�งยืนระดั้บสัากล  

GPSC คว้ัา 2 รุางวััลุให่ญ่จากัเวัท่ี่รุะดั้บ็ภูมิื่ภาคเอเช่ย ASRA 2020 ด้้านองค์กัรุท่ี่�ม่ื่ควัามื่โด้ด้เด่้นในกัารุจัด้ที่ำา

รุายงานควัามื่ยั�งยน่รุะดั้บ็เห่รุ่ยญเงิน (Asia’s Best Integrated Report) แลุะด้้านจดั้ที่ำารุายงานกัารุปรุะเมื่นิปรุะเด็้น

สารุะสำาคัญขององค์กัรุได้้อย่างโด้ด้เด่้น (Asia’s Best Materiality Reporting) 

นายวัรุวััฒน์ พิที่ยศิริุ ปรุะธีานเจ้าห่น้าท่ี่�บ็ริุห่ารุแลุะกัรุรุมื่กัารุผูู้้จัด้กัารุให่ญ่ บ็ริุษัที่ โกัลุบ็อลุ เพาเวัอร์ุ ซินเนอร์ุย่� 

จำากััด้ (มื่ห่าชน) ห่รุ่อ GPSC แกันนำานวััติกัรุรุมื่ธุีรุกิัจไฟฟ้า กัลุุ่มื่ ปติที่. เปิด้เผู้ยว่ัา นับ็เป็นควัามื่สำาเร็ุจของบ็ริุษัที่ฯ 

ท่ี่�ด้ำาเนินธุีรุกิัจด้้วัยควัามื่มุ่ื่งมัื่�น พัฒนาทัี่�งด้้านเศรุษฐกิัจ สังคมื่ แลุะสิ�งแวัด้ลุ้อมื่ พรุ้อมื่ติอบ็สนองต่ิอเป้าห่มื่าย 

กัารุพัฒนาองค์กัรุเพ่�อกัารุเติิบ็โติท่ี่�ยั�งย่นมื่าอย่างต่ิอเน่�อง ส่งผู้ลุให้่บ็ริุษัที่ฯ ได้้รัุบ็ 2 รุางวััลุ  ปรุะกัอบ็ด้้วัย  

1. รุางวััลุ Asia’s Best Integrated Report (First Time) รุะดั้บ็เห่รุ่ยญเงิน แลุะ 2. รุางวััลุ Asia’s Best Materi-

ality Reporting รุะด้ับ็เห่รุ่ยญที่องแด้ง จากัเวัท่ี่ผูู้้นำาด้้านกัารุรุายงานควัามื่ยั�งย่นในเอเช่ย ห่รุ่อ 6th Asia  

Sustainability Reporting Awards (ASRA) 2020 จัด้โด้ย CSR Works International Pte. Ltd. ติอกัยำ�าให้่เห็่น

ถ่ึงกัารุขับ็เคลุ่�อนของ GPSC ท่ี่�พรุ้อมื่ในกัารุพัฒนากัารุบ็ริุห่ารุงานติามื่ห่ลัุกักัารุควัามื่อย่างยั�งย่นท่ี่�เป็นไปติามื่

มื่าติรุฐานสากัลุ 

ทัี่�งน่� รุางวััลุ Asia’s Best Integrated Report (First Time) รุะดั้บ็เห่รุ่ยญเงิน มื่อบ็ให้่กัับ็องค์กัรุท่ี่�ม่ื่ 

ควัามื่โด้ด้เด้่นในกัารุจัด้ที่ำารุายงาน Integrated Report (ครัุ�งแรุกั) ในรุูปแบ็บ็ของกัารุจัด้ที่ำารุายงานควัามื่ยั�งย่น  

ม่ื่กัารุบู็รุณากัารุข้อมูื่ลุด้้านกัลุยุที่ธ์ีบ็ริุษัที่ฯ แลุะมุื่มื่มื่องธุีรุกิัจ ปรุะเด็้นสำาคัญท่ี่�ส่งผู้ลุกัรุะที่บ็ติ่อควัามื่สามื่ารุถึของ

องค์กัรุในกัารุสรุ้างมูื่ลุค่าในรุะยะสั�น รุะยะกัลุาง แลุะรุะยะยาวั เพ่�อให้่ผูู้้ม่ื่ส่วันได้้ส่วันเส่ยสามื่ารุถึมื่องเห็่นภาพรุวัมื่

ของกัารุด้ำาเนินธุีรุกิัจได้้ชัด้เจน เพ่�อควัามื่โปรุ่งใสต่ิอกัารุด้ำาเนินธุีรุกิัจ ส่วันรุางวััลุ Asia’s Best Materiality Reporting 

รุะดั้บ็เห่รุ่ยญที่องแด้ง มื่อบ็ให้่องค์กัรุท่ี่�จัด้ที่ำารุายงานกัารุปรุะเมิื่นปรุะเด็้นสารุะสำาคัญขององค์กัรุได้้อย่างโด้ด้เด่้น  

สำาห่รัุบ็กัารุปรุะกัาศรุางวััลุ โด้ย Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) เป็นรุางวััลุรุะดั้บ็ภูมิื่ภาค

เอเช่ยท่ี่�จัด้ข่�นปรุะจำาทุี่กัปี เพ่�อยกัย่องแนวัปฏิิบั็ติิท่ี่�ด่้ของกัารุพัฒนาควัามื่ยั�งย่นผู่้านกัรุะบ็วันกัารุจัด้ที่ำาแลุะ 

รุายงานผู้ลุ โด้ยปี 2563 ม่ื่องค์กัรุในภูมิื่ภาคเอเช่ยจากั 17 ปรุะเที่ศ ส่งรุายงานควัามื่ยั�งย่นเข้ารุ่วัมื่ปรุะกัวัด้ แลุะ 

ม่ื่จำานวัน 102 องค์กัรุ จากั 14 ปรุะเที่ศ ผู่้านเข้าสู่รุอบ็ชิงชนะเลิุศ ได้้ปรุะกัาศรุางวััลุเม่ื่�อวัันท่ี่� 19 พฤษภาคมื่ 2564  

ด้้วัยกัารุถ่ึายที่อด้สด้จากัปรุะเที่ศสิงคโปร์ุ ผู่้านรุะบ็บ็สัมื่มื่นาออนไลุน์ เพ่�อป้องกัันกัารุแพรุ่รุะบ็าด้ของเช่�อไวัรัุสโควิัด้-19
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ป็ต่ที่.สผ. ได้รับ 2 รางวั้ล 
จัาก ASIAN ESG Award 2021 ของฮ่่องกง

นายพงศธีรุ ที่ว่ัสิน (กัลุาง) ปรุะธีานเจ้าห่น้าท่ี่�บ็ริุห่ารุ บ็ริุษัที่ ปติที่.สำารุวัจแลุะผู้ลิุติปิโติรุเลุ่ยมื่ จำากััด้ 

(มื่ห่าชน) ห่รุ่อ ปติที่.สผู้. พรุ้อมื่ด้้วัยนางนาถึฤด่้ โฆสิติาภัย (ซ้าย) รุองกัรุรุมื่กัารุผูู้้จัด้กัารุให่ญ่  

กัลุุ่มื่งานกัลุยุที่ธ์ีแลุะพัฒนาธีุรุกิัจ แลุะนายปิยะ สุขุมื่ภาณุเมื่ศรุ์ (ขวัา) รุองกัรุรุมื่กัารุผูู้้จัด้กัารุให่ญ่  

กัลุุ่มื่งานที่รัุพยากัรุบุ็คคลุ กิัจกัารุองค์กัรุ แลุะกัำากัับ็ดู้แลุ รัุบ็ 2 รุางวััลุด้้านสิ�งแวัด้ลุ้อมื่สังคมื่ แลุะ 

บ็รุรุษัที่ภิบ็าลุด่้เด่้นจากั ASIAN ESG Award 2021 ครัุ�งท่ี่� 16 ได้้แก่ั รุางวััลุด้้านธีรุรุมื่าภิบ็าลุรุะดั้บ็เอเช่ย 

(Asia’s Icon on ESG) ต่ิอเน่�องเป็นปีท่ี่� 9 แลุะรุางวััลุผูู้้นำาองค์กัรุด่้เด่้นแห่่งปีในภูมิื่ภาคเอเช่ย  

(Asian Corporate Director Award) ต่ิอเน่�องเป็นปีท่ี่� 2 แก่ันายพงศธีรุ ที่ว่ัสิน ในฐานะผูู้้นำา 

ท่ี่�ให้่ควัามื่สำาคัญกัับ็กัารุบ็ริุห่ารุกิัจกัารุติามื่ห่ลัุกัธีรุรุมื่าภิบ็าลุท่ี่�ด่้ นอกัจากัน่� ปติที่.สผู้. ยังได้้รัุบ็ยกัย่องให้่

เป็นบ็ริุษัที่ “ESG Influencer” ในฐานะเป็นองค์กัรุท่ี่�ม่ื่บ็ที่บ็าที่สำาคัญในกัารุขับ็เคลุ่�อนกัารุด้ำาเนินงาน

ด้้าน ESG

กัารุมื่อบ็รุางวััลุดั้งกัลุ่าวั จัด้ข่�นโด้ย Corporate Governance Asia ซ่�งเป็นนิติยสารุท่ี่�ส่งเสริุมื่

บ็รุรุษัที่ภิบ็าลุในฮ่่องกังแลุะภูมิื่ภาคเอเช่ย โด้ยม่ื่ห่ลัุกัเกัณฑ์์กัารุมื่อบ็รุางวััลุให้่แก่ับ็ริุษัที่ห่รุ่อบุ็คคลุ 

ท่ี่�ด้ำาเนินธุีรุกิัจ โด้ยคำาน่งถ่ึงสิ�งแวัด้ลุ้อมื่ สังคมื่ แลุะบ็รุรุษัที่ภิบ็าลุ เพ่�อนำาไปสู่กัารุพัฒนาอย่างยั�งย่น 

แลุะกัารุสรุ้างคุณค่ารุะยะยาวัให่้กัับ็องค์กัรุแลุะผูู้้ม่ื่ส่วันได้้เส่ย รุวัมื่ถ่ึง กัารุเป็นองค์กัรุต้ินแบ็บ็แลุะ 

ม่ื่ควัามื่มุ่ื่งมัื่�นอย่างต่ิอเน่�องในกัารุพัฒนากัารุกัำากัับ็ดู้แลุกิัจกัารุท่ี่�ด่้ในรุะดั้บ็ภูมิื่ภาค
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ป็ต่ที่. คว้้า 2 รางวั้ลด้านื่ธรรมาภิิบาลด่
เย่�ยมระดับเอเช่ีย 
จัากงาน 16th Asian ESG Award 2021

(เม่ื่�อเร็ุวัๆน่�) นิติยสารุ Corporate Governance Asia ซ่�งเป็นนิติยสารุท่ี่�ส่งเสริุมื่สนับ็สนุน 

องค์กัรุท่ี่�ด้ำาเนินธุีรุกิัจอย่างม่ื่ธีรุรุมื่าภิบ็าลุด่้เย่�ยมื่ในภูมิื่ภาคเอเช่ย ปรุะกัาศมื่อบ็ 2 รุางวััลุให้่ บ็ริุษัที่  

ปติที่. จำากััด้ (มื่ห่าชน) จากังาน 16th Asian ESG Award 2021 ปรุะกัอบ็ด้้วัย “รุางวััลุ Asian  

Corporate Director Award” ซ่�งมื่อบ็ให้่กัับ็ นายอรุรุถึพลุ ฤกัษ์พิบู็ลุย์ ปรุะธีานเจ้าห่น้าท่ี่�บ็ริุห่ารุ 

แลุะกัรุรุมื่กัารุผูู้้จัด้กัารุให่ญ่ บ็ริุษัที่ ปติที่. จำากััด้ (มื่ห่าชน) ในฐานะผูู้้นำาองค์กัรุท่ี่�ม่ื่วัิสัยที่ัศน์โด้ด้เด่้น 

ด้้านกัารุบ็ริุห่ารุจัด้กัารุองค์กัรุให้่เติิบ็โติอย่างยั�งย่น ม่ื่กัารุกัำากัับ็ดู้แลุกิัจกัารุท่ี่�ด่้ พรุ้อมื่ขับ็เคลุ่�อน 

กัารุด้ำาเนินงานขององค์กัรุสู่เป้าห่มื่าย แลุะ “รุางวััลุ Asian’s Icon on ESG” ซ่�งมื่อบ็ให้่แก่ับ็ริุษัที่ 

จด้ที่ะเบ่็ยนท่ี่�เป็นแบ็บ็อย่างกัารุด้ำาเนินธุีรุกิัจอย่างยั�งย่น (ESG : Environmental, Social and  

Governance)  สะท้ี่อนควัามื่สำาเร็ุจของ ปติที่. ในกัารุด้ำาเนินธุีรุกิัจอย่างยั�งย่นในด้้านสิ�งแวัด้ลุ้อมื่ สังคมื่

แลุะกัารุกัำากัับ็กิัจกัารุท่ี่�ด่้รุะดั้บ็สากัลุ 
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ไที่ยออยล์คว้้ารางวั้ลระดับภูิมิภิาคอาเซ่ียนื่ 
จัากนิติยสัาร Alpha Southeast Asia

เม่ื่�อวัันท่ี่� 12 กัรุกัฎาคมื่ 2564 บ็ริุษัที่ ไที่ยออยล์ุ จำากััด้ (มื่ห่าชน) รัุบ็มื่อบ็รุางวััลุชนะเลิุศ 

รุะดั้บ็ภูมิื่ภาคอาเซ่ยน “พันธีกิัจสู่ควัามื่ยั�งยน่ด้้านพลัุงงาน” (Strongest Commitment to Sustainable 

Energy in Southeast Asia) เป็นปีท่ี่� 9 จากันิติยสารุ Alpha Southeast Asia ซ่�งเป็นนิติยสารุชั�นนำา

ด้้านกัารุลุงทุี่น สถึาบั็น กัารุธีนาคารุแลุะติลุาด้ทุี่นของภูมิื่ภาคเอเช่ยติะวัันออกัเฉ่ยงใต้ิ

นอกัจากัน่� บ็ริุษัที่ฯ ยังได้้รัุบ็รุางวััลุรุะดั้บ็ปรุะเที่ศอ่กั 3 รุางวััลุ ได้้แก่ั “รุางวััลุควัามื่รัุบ็ผิู้ด้ชอบ็ต่ิอ

สังคมื่เชิงกัลุยุที่ธ์ีท่ี่�ด่้ท่ี่�สุด้” (Best Strategic Corporate Social Responsibility) โด้ยได้้รัุบ็เป็นปีท่ี่� 7 

อ่กัทัี่�ง “รุางวััลุกัารุย่ด้มัื่�นในบ็รุรุษัที่ภิบ็าลุสูงสุด้” (The Strongest Adherence to Corporate  

Governance) แลุะ “รุางวััลุบ็ริุษัที่ท่ี่�ม่ื่กัารุจัด้กัารุด้้านนักัลุงทีุ่นสัมื่พันธ์ีท่ี่�ด่้ท่ี่�สุด้” (Most Organised 

Investor Relations) ได้้รัุบ็เป็นปีท่ี่� 2 โด้ยรุางวััลุดั้งกัลุ่าวัข้างต้ินมื่าจากัผู้ลุกัารุสำารุวัจนักัวิัเครุาะห์่  

นักัลุงทุี่น กัองทุี่นบ็ำานาญ แลุะกัองทุี่นป้องกัันควัามื่เส่�ยงในเอเช่ยติะวัันออกัเฉ่ยงใต้ิ จำานวัน 502 รุาย  

ในภูมิื่ภาคเอเช่ยติะวัันออกัเฉ่ยงใต้ิ
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By: Dr. Orathai Pongruktham

WBCSD Update

Over 500 sustainability leaders, experts and change makers from  

78 countries joined the WBCSD’s Virtual Liaison Delegate Meeting organized 

on 19 - 21 April 2021. The event featured over 60 breakout sessions with  

more than 170 speakers to highlight and discuss how business can lead the  

transformative 

c h a n g e  t o  

“A world in 
which more 
than 9 billion 

people can live well, within planetary boundaries” which is the WBCSD  

Vision 2050. Lesson learned, best practices and experiences to tackle the 

threats to the planet:  climate emergency, nature depletion and growing 
inequality which directly contribute to human survival and business operation 

were shared and discussed over the course of three days. 

 

WBCSD Liaison Delegate Meeting:  

Transformative change
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Figure 1: Some of sustainability leaders who shared their transformative  

changes at the WBCSD’s Liaison Delegate Meeting

The global business leaders shared their collective efforts and contributions to 

address the global sustainable development. Key topics included Climate and Energy, 

Circular Economy, Food and Nature, City and Motility, People and Society, Refining 

values, and Sustainable Business and Regional Impacts in Transforming North America/

Asia.

Climate and Energy: This section highlighted the challenges and 

transparency to address Scope 3 emission; WBCSD’s Green Brick Road 

initiative; and investing in natural climate solution.    

Circular Economy: Discussion on circular economy focused on  

challenges, goal and process to achieve 100% circular packaging by 2050; 

circular electronic partnership and e-waste; and transparency of reporting 

and disclosure of information regarding plastic footprint and plastic waste 

management.  
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People and Society: Overview of healthy people and healthy  

business, and people and society program briefing were shared in this 

session. Issues on tackling inequality, SDG sector roadmaps, and skills 

strategies to future-proof business were discussed.

Redefending Values: This session highlighted modernization of  

governance to integrate ESG in business priority; engaging in capital  

markets; enhancing risk assessment and management; implementing TCFD 

(Taskforce on Climate-related Financial Disclosure); and competition law 

regarding impacts on sustainable development ambitions. 

Sustainable Business and Regional Impacts in Transforming North 

America/Asia: As North America and Asia are the critical region to the 

transformative changes, this section discussed the importance of North 

America to fully engage in the transformative efforts, particularly by the 

investment and cooperate sectors. For Asia, the leading businesses from 

the regions shared the changes currently underway.

Food and Nature: In this section, the following topics were  

emphasized: business case and guideline to invest in nature; food system 

transformation; human right policy and practice in agribusiness sector; 

environmental friendly agriculture; business coalition for soil health  

investment; healthy and sustainable habits for environmental  

sustainability; linkage of climate, nature, food and people; and  

reinventing water future.

City and Motility: The session shared overview of the WBCSD’s  

Cities & Mobility program; corporate real estate assets to achieve  

sustainability goals; and business role to shift to sustainable mobility.
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 WBCSD Liaison Delegate Meeting sent clear massages on the urgency to act 

now and act together to make the transformative changes. It is now or never to “think 
system and create the true value” to sustain our world. All the leaders must think 

toward building long-term resilience.

“Time to transform, time to think system and time to create the true value”

 On 26 - 28 October 2021, WBCSD will organized its Council Meeting which will take 

place in virtual format. The meeting will highlight strategic insights to address the triple 

threats: climate change, natural resources and inequality. The registration is now open 

at https://register.wbcsd.org/events/wbcsd-council-meeting-2021-60b897664 

10204000a83db8e/.

__________________________________________________________________________

Sources: 

1. https://www.wbcsd.org/Overview/Events/WBCSD-events/2021/WBCSD-Virtual-Liaison-

Delegate-Meeting (Retrieved on 10 August, 2021)

2. https://flagshipevents.wbcsd.org/post-ld-meeting-summary/ (Retrieved on 10 August, 

2021)

3. https://flagshipevents.wbcsd.org/council-meeting/(Retrieved on 10 August, 2021)

4. https://register.wbcsd.org/events/wbcsd-council-meeting-2021-60b89766410204000a83d-

b8e/.(Retrieved on 10 August, 2021)



By: Electricity Generating Public Company Limited

Energy&Climate Solution
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EGCO Group has been operating the business with the vison “To be  
a major sustainable Thai energy company with full commitment to 
environment protection and social development support”. Firmly  

believing that sustainability is the foundation of growth and advancement, 

EGCO Group has always operated sustainably. We have supported the 

United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs) directly and  

indirectly and incorporated relevant goals to climate change, as many as 

five SDGs in our action plan, including three SDGs relevant to climate 

change—namely, SDG 7. Affordable and Clean Energy; SDG 9. Industry,  

Innovation, and Infrastructure; and SDG 13. Climate Action.

Climate change is one of the greatest challenges the world is facing.  

It takes the form of natural disasters with rising severity, threatening lives 

and the environment. Effects of climate change include risk of food and 

water scarcity, extinction threats, and slow restoration of degraded  

environment. It is our collective duty to maintain and preserve the Earth 

for future generations. As a leading power producer in Thailand, EGCO Group 

is committed to improve operational efficiency to lessen any negative  

impacts we may have on the environment, utilization of clean energy and 

other renewable energy sources, and to create awareness for environmental 

conservation for our employees, business partners and other relevant  

stakeholders in our supply chain. 

EGCO Group Fully Moves Forward, 
Responding to Energy Transition and Expanding Renewable  

Portfolio, Contributing to UN Sustainable Development Goals
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Smart Energy SolutionFuel & Other Infrastructure Power Generation

Investment Direction

Focus Area : 
• LNG Value Chain
• Gas Processing & Liquefaction
• Regasification
• Fuel Pipeline & Transportation
• Other Infrastructure 

Smart Energy

Focus Area : 
• Solar Energy Solution
• Energy Storage & Integration to 

RE hybrid firm
• Microgrid Components
• Energy Management System

Conventional

Renewable
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For the future business direction, EGCO Group is moving forward to the  

fully-integrated energy businesses expansion, strengthening its power business,  

expanding renewable energy portfolio and Smart Energy Solution in responding to the 

global energy trends, and also extending to the fuel and infrastructure businesses.  

The Company has set aside over 150-billion-baht investment budget within five years. 

This will be implemented through the 4I strategies which include: “Invest” in assets 

with sustainable growth that can generate good returns in the long term, “Improve” 
and manage existing assets to excellence, “Innovate” by driving businesses with  

innovation to create sustainable growth; and “Increase” competitiveness in finance.                   

EGCO Group is still seeking new investment opportunities, especially in the  

renewable energy and Smart Energy Solution as to be in line with the worldwide trends 

of promoting clean and renewable energy, with a plan to invest in new projects in form 

of mergers or acquisitions (M&A) in the targeted countries which we already have  

investment footprint. Meanwhile, as a comprehensive energy service provider, EGCO 

Group has also made further investment in the energy-related businesses including the 

fuel and infrastructure businesses as well as Smart Energy Solution business by 
seeking investment opportunities with business partners, both at home and abroad.

Value Creation and Revenue Growth
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By: SCG

Energy&Climate Solution

83

At the end of 2016, a worldwide climate emergency was declared to 
persuade every sector to collaborate and dedicatedly address the problem. 
By the end of 2020, 1,800 local governments in 33 countries jointly impelled 
the public and private sectors as well as the people to cooperate before  
time runs out. They operated in the mission to solve and restore global 
warming issues with tangible outcomes in line with the UN’s Sustainable  
Development Goals (SDGs). Likewise, the Stock Exchange of Thailand 
encouraged good governance culture in its registered entities wherein they 
shall embrace transparency, execute good risk management skills, and adopt 
operations align with the Environmental, Social, and Governance (ESG)  
notion for sustainable development.

“Climate change is an  
exigent issue that requires 
press ing and substant ia l  
addressing. SCG sets a more 
asp i r i ng  goa l  t o  r educe  
greenhouse gas.  We are  
heading towards becoming an  
o rgan izat ion  of  net-zero  
emissions by 2050. This is to 
support the earth’s temperature 
control to not sore over 1.5  

SCG addresses climate emergency,
paces with green innovation  
adhering to ESG’s sustainable stance



5984

degrees Celsius according to the Paris Agreement. We look to increase the proportion 

of biomass and renewable energy. We are thriving towards efficient energy consumption 

and speeding R&D for products, services, and solutions that meet consumer needs 
whilst lowering greenhouse gas emissions throughout all businesses’ value chains.  
We are utilizing the internal carbon pricing measures to assist in project investments 

that contribute to reducing greenhouse gas. Moreover, we are restoring forest areas  

via projects in both internal and external plant areas of 660 rai, all of which will help 

to absorb greenhouse gas and play a part in biodiversity”.Tanawong Areeratchakul,  
Co-Chair of the Sustainable Development Committee and President of Chemicals  
Business, SCG, shares SCG’s goal and determination to drive businesses towards  

the ESG concept, especially to fully address the climate emergency.

This is apparent from the dedication to develop eco-friendly resins, campaign for 
end-to-end plastic waste management, and adopting technologies to promote recycling. 
For instance, SCG has announced a collaboration to develop and replace Unilever’s HDPE 
packaging bottles to recycled HDPE (rHDPE). As the first in Thailand, this project recycles 

post-consumer plastics into new containers, using high-quality Post-Consumer  
Recycled Resin (PCR) under the SCG Green PolymerTM brand, aiming for eco-conscious 

consumers. Moreover, the Advanced Recycling Process transforms post-consumer 

plastic into recycled feedstock for the petrochemical factories using state-of-the-art and 

eco-friendly operations. Once they can be reused for production, they contribute to 

alleviating the issue of over 2 million tons of accumulated plastic waste per year in 

Thailand. In early 2021, Thailand’s first Advanced Recycling Process demonstration  
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plant in Rayong province began construction. It has a 4,000 tons per year production 

capacity with expanding trends in the future. This is the inclusive concept throughout 

the value chain in line with the “Chemicals Business for Sustainability” initiative which 

has adopted the SDGs and ESG concept as part of its operations. All of which has the 

circular economy strategy as the core driver for a sustainable chemical business goal.

 

In terms of digital technology applications to reduce energy consumption and 
greenhouse gas emission, Chemicals Business, SCG, utilizes its manufacturing expertise 
coupled with AI supervisory to manage energy usage. It helps to analyze the main  

factors in the complex and dynamic process to support the production team to always 

efficiently oversee opportunities to lessen energy consumption and greenhouse gas 

emission.

Additionally, the alteration from human’s existing way of energy consumption  

to using clean energy is another hand to aid the climate emergency. SCG champions 

solar power by developing total innovative solutions in every aspect that even extends 
to installing solar panels on water. The Chemicals Business, with expertise in plastic  
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innovation, develops the first-in-Thailand plastic buoy and installation system for the 
SCG Floating Solar Solutions.This system turns solar power into electricity for use in 

both the industrial and agricultural sectors.They efficiently reduce the management 

cost, maximize the usage of water areas and provides business opportunities for clean 

energy. Meanwhile, the Cement-Building Materials Business, with expertise in solar roof 

systems, develops the SCG Solar Roof Solutions for household roofs, buildings, and 
factories. These are solutions for homeowners or entrepreneurs who seek to decrease 
electricity costs. These are among the innovations worth investing in while making great 

use of the abundant sunlight.

Likewise, the packaging business with SCGP is 

aware of the changing consumer behavior that has 

shifted to more online purchases with soaring  

demand for packaging and logistics. They have  
developed the convenient-use, high-efficiency,  
and eco-friendly packaging called the R-1. This is 

a flexible polymer packaging that consists of  

multi-layer mono materials. Each layer offers  

different functions such as printing, withstanding moisture, and durability. They can be 
fully recycled and are accredited by the manufacturing sector for use as food-grade 
packaging and are accepted by various leading brands.
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Aside from the disruption from within the organization, SCG has begun the Zero 
Burn project to purchase agricultural wastes such as paddy straw, sugarcane leaf, and 
corn cob. They are compressed into small and compact energy pellets that can  

be transported in large amounts to become the energy source for cement kilns. This 
project can lessen straw burning that is the cause of pollution, especially PM2.5.   

Additionally, this contributes to income for farmers and helps to raise their quality of 
life whilst tackling global warming tangibly and immediately.  

These are among SCG’s stories in the attempt to adapt and address  

the constantly challenging climate emergency. It hopes to be an inspiration for every 

sector to care for the world and drive businesses to a new era of the circular economy. 

It is now that we must find new ways to innovate for technologies that will gear  

us towards sustainable development goals and help maintain the earth’s balance  

together.



The Way For Sustainability
By: Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd. 

“The Power of Human Energy: A Journey Inspired 
by the King Year 9” Reaffirms its Mission to  

Advance the Wisdom of the King’s Philosophy 
Introducing New Online Learning Platform “A Path to Agrinature Life” 

to Sustainably Pass on the Late King’s Knowledge to the Thai Public 

“The Power of Human Energy: A Journey Inspired by the King” project marked 

the 9th year of its journey while reaffirming its commitment to sharing the knowledge 

of the Late King’s Philosophy of Sufficiency Economy. As Thailand is battling COVID-19, 

this mission is important than ever as the public can apply the King’s wisdom to cope 

with negative impacts of COVID-19 as well as other crises in the future. This year, the 

project, operating under the theme, “9 years of Multilateral Solidarity: Joining Forces 

to Battle Crises and Achieve Sustainability,” will organize on-ground activities including 

“Aou Mue” collaborative farming in Nakhon Ratchasima and Ayutthaya as well as a 

9-year celebration event in Saraburi, where health and safety measures will be strictly 

enforced. At the same time, the project will utilize various media platforms to inspire 

the public to adopt the practice including “A Path to Agrinature Life,” a new online 

learning platform on the theory of sustainable farming and its real-life application as 

well as special interview episodes on Joh Jai TV program.  
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A Path to Arginature Life online learning resource



Unity is the Power of Thais in the face of the pandemic 

Dr. Wiwat Salyakamthorn, chairman of 
World Soil Association and advisor to the  

Agri-Nature Foundation, said that “we have 

adopted His Majesty King Bhumibhol Adulyadej 

The Great’s well-known quote, ’Unity is the 

Power of Thais,’ as the working motto in the 

planning and implementation of A Journey In-

spired by the King project throughout the past 

eight years. The Late King’s Philosophy provided 

guidelines for the management of soil, water, 

forest, and human resources for our survival 

through any crises, be it environmental, social, 

economic, or political crisis. The followers of His 

Philosophy can survive any crisis with their own 

resources and can share or sell the homegrown products to generate extra  

income. The COVID-19 pandemic has negatively impacted all of us. Therefore, 

it is important for all of us to apply the King’s Philosophy to truly create  

a self-reliant lifestyle which will pull us through this crisis and any crises that 

may happen in the future.  

Accelerating the adoption of the King’s Knowledge with new media 

Artit Krichphiphat, business support general manager, Chevron Thailand 

Exploration and Production, Ltd., added, “Over the past eight years of A journey 

Inspired by the King Project, more than 20,000 people across the country  

participated in our activities, causing a chain reaction, as many others were  

inspired to follow the Late King’s footsteps through our communication  
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campaigns. This year, A Journey 

Inspired by the King project will 

step up our role to spread the 

k n o w l e d g e  a n d  r e a l - l i f e  

application of the Late King’s  

Philosophy with on-ground activi-

ties and new communication 

platforms to raise public awareness 

and understanding the Late King’s 

Philosophy as a means to survive 

any crisis including the pandemic 

and to inspire them to follow path 

to self-reliance.   

Themed, “9 years of Multilateral Solidarity: Joining Forces to 

Battle Crises and Achieve Sustainability, in addition to participating in 

the new platform ,‘A Path to Agrinature Life’, the public can also direct 

their questions and inquiries through the project’s website, Facebook 

page and Line official account. Furthermore, on-ground activities will 

be organized to provide opportunities for enthusiasts to acquire hands-

on knowledge and learn from others before them. These activities will 

start with two Aou Mue collaborative harvest in Nakhon Ratchasima 

and Ayutthaya and will conclude with the celebration event in Saraburi, 

the very place where this project kicked off 9 years ago. The celebration 

event will showcase the project’s success stories and bring together 

testimonials from our role models and experts who contributed towards 

our projects throughout the past nine years.” 
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For more information on “The Power of Human Energy:  

A Journey Inspired by the King” project,  

visit www.facebook.com/ajourneyinspiredbytheking  

or https://ajourneyinspiredbytheking.org

https://ajourneyinspiredbytheking.org
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The Way For Sustainability
By: Vinythai Public Company Limited

“Growing with You – As 

a Trusted and Innovative 

Partner” has been the vision 

Vinythai employees have 

adhered to in running the 

business for stakeholders. 

The aim is always to ensure 

that every achievement not 

only benefits the company, 

but also all stakeholders and 

society in general, both  

directly and indirectly.

Long-term Commitment and Cooperation:
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Our corporate social responsibility projects are prime examples of our  

commitment to making people’s daily lives better, not least our Coral Cultivation 

Project, of which we are particularly proud. 

According to Thailand Development Research Institute (TDRI)*, Thailand’s 

maritime zone extends across over 320,000 square kilometers, accounting for 

about 60% of Thailand’s total territory. The country’s coastline stretches some 

3,100 kilometers, involving 23 provinces. The economic value of these sea  

areas amounts to around 24 trillion baht (approx. US$750 billion), according  

to a Marine Knowledge Management Subcommittee report. 

Coral reefs are vital habitats that provide shelter, protection and  

nurseries for marine animals that are crucial elements in food chains. Moreover, 

the wonders of the underwater world also generate high tourism revenues. Thus, 

Vinythai’s contributions to securing these marvelous marine and coastal  

resources through its Coral Cultivation Project do much to help pave the way 

to Thailand’s sustainability at the sea.
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Started in 2003, the 

“Coral Cultivation Using PVC 

Pipe Project”, to give the 

project its full name, is  

run by Marine Science  

Activity and Conservation 

Foundation supported by 

V i n y t h a i  P l c  w h e r e  

Mr. Prasan Sangpaiboon  

is the Chairman. The Foundation started with a pilot project that cultivated 10,000 

branches of coral in the sea at Samaesan. The flourishing of those coral branches and 

the acceptance of stakeholders convinced the Foundation of the feasibility of scaling 

the project by cultivating 80,000 more branches of coral in five targeted areas in the 

Gulf of Thailand. These were: Chong Samaesan  Coastal Area in Chon Buri province; 

Kham Island in Chon Buri province; Samed Island in Rayong province; Wai Island in  

Trad province, and; Talu Island in Prachuap Khiri Khan province. 

Thus the “Vinythai Collaboration Cultivating 80,000 Coral Branches for His Majesty 

the King” project was initiated in commemoration of the 80th birthday anniversary of 

His Majesty the Late King Bhumibol Adulyadej, in 2007. Her Royal Highness Princess Maha 

Chakri Sirindhorn graciously presided over the project launch and seeded the first coral 

branch.

The mission was massive and human resources limited. But thanks to the  

Department of Marine and Coastal Resources, Rambhai Barni Rajabhat University, Royal 

Thai Navy and communities, our long-term partners with which we have been working 

shoulder to shoulder for over 10 years now, the targets were accomplished and the 

goals achieved. And lest we forget, 120,000 students and volunteers who joined various 

coral cultivation activities have also been key to those successes.

Daring to dream yet bigger, Vinythai, together with the Foundation and partners, 

has now doubled down on their shared commitment to marine and coastal resources 

conservation for the country’s sustainability. The target for the next phase is to cultivate 
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coral for all 23 seaside provinces. To move the project forward, Vinythai and the  

Foundation invited the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, 

and the Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University, to also  

collaborate, and they accepted.

In this next phase, local conservation teams will be integral to efforts to cultivate 

and protect the coral reefs. Their long-term commitment and cooperation will be vital. 

So, too, will be the knowledge, techniques, experience and consultancy on coral culti-

vation and rehabilitation provided by experts. The various areas of expertise will be 

shared among the conservation teams in order to expand the areas of coral  

rehabilitation and sustain them. 

Although the extent of the target this time is daunting indeed, Vinythai is confident 

that, strong commitment and cooperation among authorities, educational institutes, 

private sector players and the public, make success and the benefits it will bring for 

society and our country, only a matter of time.
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Sustainable Development
By: Dow Thailand Group

Dow Thailand Group (Dow) is accelerating its new sustainability goals that 
were launched globally last year, emphasizing reducing the impacts of climate 
change and plastic waste. The launching of the Dow & Thailand Mangrove Alliance 
project is to comprehensively enhance the conservation of mangrove forests in  
the Gulf of Thailand and the Andaman Sea. In collaboration with the Department 
of Marine and Coastal Resources (DMCR), Ministry of Natural Resources and  
Environment, and International Union for Conservation of Nature (IUCN), the Pak 
Nam Prasae mangrove forest project will be launched in Rayong Province as  
a pilot area before expanding to important mangrove forests in 5 provinces  
across the country.

Sustainable Development

Dow-DMCR-IUCNDow-DMCR-IUCN takes mangrove  takes mangrove 
conservation to the next level  conservation to the next level  
in the fight against global  in the fight against global  
warming and marine debris.warming and marine debris.
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Mr. Chatchai Luanpolcharoenchai, President of Dow Thailand Group, said, 

“to move towards our vision of being the world’s most sustainable materials science 

company, Dow has set its sustainability goals even higher by announcing that we intend 

to be carbon neutral by 2050. This means that Dow’s products and projects combined 

must reduce greenhouse gas emissions as much as the greenhouse gas produced  

by Dow.  We also have goals to promote a circular economy. We are committed to 

enabling 1 million tons of plastic worldwide to be collected, reused, or recycled  

by 2030, and all of Dow’s products sold into packaging applications must be reusable 

and recyclable by 2035.”

He continued, “Aligning with Dow’s global goals, Dow Thailand Group has  

continued to build on its mangrove planting and plastic waste separation projects  

in Thailand by launching a new holistic project called “Dow & Thailand Mangrove 

Alliance” to support the conservation of mangrove forests in a comprehensive and 

participative way. Mangroves are recognized as more efficient in carbon sequestration 

than terrestrial forests. We will develop a mangrove forest learning center, set  

a model for local waste management in the area, and educate tourists on reducing 

marine debris. Moreover, we will create an economic mechanism for conservation from 
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carbon credits for the first time in Thailand. We are ready and welcome all communities 

and the public to participate.”

The project establishes a five-year roadmap from 2020 to 2024 with a common 

goal to conserve mangrove biodiversity and promote the restoration of mangrove forests 

with appropriate methods to reduce the impact of climate change. In addition, the project 

will generate income for communities through conservation and tourism activities,  

as well as helping to reduce 

plastic waste that escapes 

into the sea from coastal com-

munities. This project will set 

up a system and create a 

network to restore and care 

for mangrove forests to 

benefit the environment, 

economy, and society in a 

target area of 5,000 rai. The 

Pak Nam Prasae Municipality 

Area, Klaeng District, Rayong  

Province will be the first  

model area of the project.

“Dow has teamed up 

with DMCR and IUCN to plan the conservation of mangrove forests in Thailand to solve 

global warming and marine debris problems since last year. The project has been up-

graded from the mangrove plantation project in the Pak Nam Prasae area, which has 

been ongoing for more than 12 years since the area was only a shrimp farm and a 

degraded forest until now that the area is full forest. The Dow & Thailand Mangrove 

Alliance project is a mangrove forest restoration activity that creates sustainable con-

servation mechanisms open to citizens and local authorities. Moreover, we aim to cre-

ate a conservation model that can be applied to mangrove forests in other provinces,” 

said Ms. Poranee Kongamornpinyo, SEA Corporate Affairs Director, Dow Thailand 

Group.

73



Mr. Chaiphum Sittiwang, Director of the Mangrove Resources Promotion  

and Development Subdivision, Department of Marine and Coastal Resources, said, “We 

have appointed a committee and a working group after the signing ceremony of  

a memorandum of understanding last year. The improvements have started at  

the Pak Nam Prasae Nature Learning Center by installing more educational signages 

in the first phase, organizing a photography contest, and promoting tourism. This year, 

to get more involvement from our networks and nearby communities, we have hosted 

a brainstorming meeting to formulate a plan so that we can accelerate the substantial 

changes in the Pak Nam Prasae area within 2 years.”

Participants in the brainstorming session included Dow Thailand Group; Department 

of Marine and Coastal Resources, Ministry of Natural Resources and Environment;  

International Union for Conservation of Nature (IUCN); Office of Natural Resources and 

Environmental Policy and Planning; Marine and Coastal Resources Research and  

Development Center, The Eastern Gulf of Thailand; Rayong Mangrove Forest Resource 

Management Center, Office of Natural Resources and Environment Rayong Province;  

Pak Nam Prasae Subdistrict Municipality; Thailand Greenhouse Gas Management  

Organization; Rayong Provincial Tourism and Sports Office, Rayong Tourism Business 

Association; Tourism Authority of Thailand (TAT) Rayong Office; Rajamangala University 

of Technology Tawan-ok, Chakrabongse Bhuvanath campus; Rak Prasae Network Group; 

and the community and local media.
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Sustainable Development
By: PTT Public Company Limited

Sustainable Development

“The 56-1 One Report to promote the 
disclosure about business driving 
for sustainability”

As everyone is known that the disclosure of information of registered companies 
in Thailand as responsible by the SEC or the Securities and Exchange Commission 
has required the inclusion of the annual registration statement (Form 56-1) and the 
regular report year (Form 56-2) which currently leaving only one issue, which is “56-1 
One Report”. It will force in 2022 for the disclosure of the year ended December 31, 
2021 onwards in order to reduce unnecessary rules and the burden on the private 
sector, including to modernize the process of documents are delivered.

The 56-1 One Report has a total structure of 4 parts as follows: Part 1 Business 

operations and operating results, Part 2 Corporate governance, Part 3 Financial  

statements, and Part 4 attachment is to specify that the information on  

sustainability is disclosed in Part 1, Title 3; “Driving Business for Sustainability”  

as well in order to drive the registered companies to have sustainable business 

practices, disclosure of sustainability information to be more clear included their 

business processes (environmental, social and governance (ESG)-in-process) as well 

as important information that must be disclosed which have as follows:
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Part 2: Managing the impact on 
stakeholders in the business value 
chain 

It is to describe the business value 
chain that represents the relationships 
of key stakeholders in upstream to 
downstream of business activities.

Part 4 Sustainability 
management in social 
dimensions

It is to explain social 
policies and practices, 
including performance and 
results in important social 
issues such as respect for 
human rights, fair treatment 
of labor, responsible 
production and services to 
customers, and participation 
in community and social 
development, etc.

Part 3: Sustainability management in  
the environment dimension

It is to explain environmental policies and 
practices, including their performance and 
outcomes on key environmental issues such 
as climate change, energy  
management like water, waste, waste, and 
pollution.

Part 1: Policy and 
goals for 
sustainability 
management

 

It aims to 
describe policies 
and goals of 
sustainability  
management for  
the past year.

Driving Business 
for Sustainability

PTT Public Company Limited (PTT) give priority with sustainability management  

seriously and has prepared a sustainability report in accordance with international standards 

since 2008 which considering that the structure of information to be disclosed according to 

56-1 One Report is consistent with the elements and content. It must be disclosed according 

to international standards already. Therefore, it has begun to integrate the sustainability 

report into the form of 56-1 One Report for the year 2020 as a single issue. This is  

a combination of sustainability report with 56-1 One Report form, which is the first company 

of PTT Group as being able to fully and completely reflect the operating results as well as 

the overall values including economic, corporate governance, social and environmental 

dimensions delivered to shareholders, customers, communities and other stakeholders.
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PTT analyzed and assessed 15 key issues and classified them according to their 

level of importance and management approaches as follows:

 

However, that creating reports is often limited in terms of the number of 

pages so PTT structured the information disclosed in the report which focus on 

the content management of all six material issues in 2 groups as follows:

• Sustainable Value Creation Material Issues: climate change, application 

of circular economy principles and social value creation

• Enabling Material Issues: human development, innovation, technology and 

product responsibility, and change of business model 

In addition, PTT also present details on supporting the Sustainable Development 

Goals (SDGs), approval of the minutes and an independent third-party review (Report 

Assurance) and a reader survey are included at the end of 56-1 One Report, and  

sustainability information is included in the other sections of 56-1 One Report such as 

the structure and operations of the companies, risk management, including in Part 2 

Corporate Governance.

For guidance and outcomes of management totally 9 issues of the Business  

Fundamental Material Issues include the 3D Performance Table (ESG) and conformity 

tables with other international reporting standards such as GRI Standard, IR Framework, 

TCFD, UNGC and SDGs, with more details from 56-1 One Report, will be disclosed on 

PTT website under the topic of sustainability.

77



Creating a reporting is just the 

end of corporate sustainability  

management but the key for  

effective integration of reports is 

executives and all departments in 

the organization that should have 

the same understanding about 

sustainability management which 

is not only a job or additional  

activity of any one agency but  

also such management of various  

issues should be the duties and  

responsibilities of each unit. When 

the process of managing issues is 

good, then it will lead to good 

performance, which is the result of 

learning and efforts to improve 

operations to meet standards,  

including continually assessing at the international level.

In addition, participation from the Securities and Exchange Commission, the Stock 

Exchange of Thailand and other collaborative networks have made the disclosure of 

PTT’s 56-1 One Report complete, accurate and transparent which it can build confidence 

for investors and all groups of stakeholders, as well as respond to the assessment of 

sustainability performance of various institutions both domestically and internationally.

Tips & Tricks: the organization’s disclosure of sustainability 

information in form of 56-1 One Report should be analyzed for 

the conformity of the 56-1 Reporting Manual and sustainability 

reporting standards applied by the organization, and it is  

important to verify the consistency of the content of the report 

in order to ensure the most accurate and complete  

disclosure. 

56-1 One Report
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By: Saint-Gobain Thailand

Vision to Action

The Concept of Driving Business 
and Caring for the Society  
of Saint-Gobain Thailand

Saint-Gobain Group has set out our CO2 roadmap for achieving carbon neutrality. 

The roadmap incorporates the Group’s new commitments through to 2030 in terms of 

reducing not only its direct and indirect carbon dioxide emissions, but also the emissions 

along its value chain. These new targets for 2030 have been validated to be aligned with 

the Group’s 2050 net-zero commitment. To meet the targets, Saint-Gobain will dedicate 

a targeted capital expenditure and R&D budget of around €100 million per year until 

2030. This approach will be the basis for the decisions that the Group will take to achieve 

carbon neutrality by 2050.

 On September 23, 2019 in New York, Saint-Gobain formalized our support for  

the UN Global Compact’s “Business Ambition for 1.5°C”. In doing so, we committed  

to achieving carbon neutrality, or net-zero CO2 emissions, by no later than 2050.  

As a consequence, the Group will reduce the carbon emissions to a maximum by 2050 

and employ measures to absorb any residual emissions.
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The fact that challenges us to be more friendly to the environment is around 

40% of global CO2 emissions being accounted by construction industry.  

Saint-Gobain as a leader in innovative construction materials develops and  

markets solutions to improve the energy efficiency in buildings, and solutions 

with a reduced carbon footprint – such as for light construction – designed to 

replace traditional, more carbon-intensive heavy building materials.

Saint-Gobain’s medium and long-term outlook is robust thanks to its  

successful strategic and organizational choices: sustainability – thanks to our 

solutions to protect our planet while offering comfort and wellbeing – and  

enhanced customer performance. This strategy is perfectly in tune with the 

Group’s purpose: “MAKING THE WORLD A BETTER HOME”. 

Saint-Gobain in Thailand has employed the approach to reduce CO2  

emissions as per the statement from our Chief Operating Officer – Siwaraya Sritirat.

We aim to be the leader of 

building solutions that are the best 

for the environment and help the 

world to be a more sustainable 

place. CO2 roadmap is then  

embedded in our environmental 

strategy resulting in short, medium, 

and long-term plans in all of our 

production facilities.

In order to reduce the CO2 emissions and achieve carbon neutrality,  

we are focusing our efforts on four key levers: 

 Optimization and reduction of the energy use.

 Innovation in the processes, both industrial and product design.

 Transition towards carbon-free energy (Green Energy).

 Mobilization of suppliers and new initiatives in transport.
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By doing this we target to achieve a reduction of 33.0% net reduction in 

CO2 emission by 2030.

Some of the simple initiatives like using LED light bulbs in all our  

production facilities, upgrading old AHUs with latest energy efficient ones, waste 

heat recovery, etc. are contributing significantly in reducing carbon footprint. 

New product innovation will use 

much lower energy and raw materials and 

the products will meet/exceed our  

customer requirements. 

There are projects called “Eternal 

Recycle” which will ensure ZERO waste 

from our plants.

One of the main sources of GREEN 

ENERGY has been Solar PV and this  

project is being implemented in many of 

our plants.

We are working very closely with our 

suppliers for reducing carbon footprint 

and this aspect has been built in  

suppliers’ evaluation criteria.

As a proof of our endeavor to be 

one of the best organizations for the 

environment - we have been awarded 

with environmental related evidences 

such as Green Industry & ISO 14001 in our production facilities and Green Label 

& EPD for our products.

Lastly, CLIMATE 2050 awareness program has been rolled out across all 

Saint-Gobain organizations covering all employees.
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By: Ms. Pinyada Charoensin

Member Activities

On 16th July 2021, Thailand Business Council for Sustainable Development (TBCSD) 

and Thailand Environment Institute Foundation (TEI) organized an online forum on “TBCSD 

: Cooperation of a low-carbon business on shifting the climate change crisis towards  

a sustainable future” through Zoom platform in order to prevent and reduce the risk of  

infection during the COVID-19 outbreak. The objective of forum is to make agencies and 

organizations both public and private sectors aware of the importance of operations that 

promote sustainable development, the role of the government in solving the important  

country in term of environment and sustainable development of the country, and make  

a better understanding about the role of Thai business organizations in raising the standards 

of Thai business organizations to become a low-carbon and sustainable business in the 

future, as well as sharing the cooperative perspective of the new generation in society.

TBCSD : Cooperation of a low-carbon 
business on shifting the climate change 
crisis towards a sustainable 
future



83

The seminar was honored by Dr. Wijarn Simachaya which is currently serving as 
the President of Thailand Environment Institute and Secretary General of Thailand  
Business Council for Sustainable Development, welcomed speech and spoke  
the background of this seminar.
__________________________________________________________________________

Mr. Prasert Bunsumpun, Chairman of 
TBCSD honored to preside over the seminar, 
saying that TBCSD is an organization formed 
by the integration of leading business sectors 
in Thailand who are leaders in sustainable 
development. Currently, there are more than 
40 member organizations covering major  
industries of Thailand to jointly promote and 
drive business organizations in Thailand to be sustainable, play a key role in solving 
Thailand’s environmental problems as well as participating in the formulation of na-
tional policies in terms of economy, society and environment. The issue of climate 
change is a major country issue and is a global problem that requires cooperation from 
all sectors. So, TBCSD has set the direction and role in driving the issue of climate change 
to become a sustainable business model, as well as raising the standards of Thai  
business organizations to become a low-carbon business and moving Thailand towards 
an eco-friendly economy and society.
__________________________________________________________________________

The event was honored by Dr. Pirun  
Saiyasitpanich, the Deputy Secretary General of 
ONEP to join a special lecture on “Thailand 
Climate Action”, saying that the current situation 
and the impact of climate change, the role of 
government and policies related to solving 
climate change problems, including the progress 

of the country’s important climate change operations such as the success of Thailand’s 
greenhouse gas reduction, the preparation of (draft) the Climate Change Act B.E. .... etc., 
as well as the related operation to move Thailand towards “Net Zero Emission”  
in the future and encourage the role of the private sector that will play an important 
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part in driving domestic operations to achieve the goal of solving climate change with 
the global community further.

The forum was divided into 2 sessions. The first session was the discussion on 
“Raising on the Standard of Thai Business Organizations to become a Low Carbon and 
Sustainable Business in the Future” which was honored by executives from both  
government agencies, and the private sector as speakers to present information on how 
to raise the standards of Thai business organizations to become a low-carbon and  
sustainable business in the future, which will elevate the country to a friendly economy, 
society, and environment as follows:
__________________________________________________________________________

Dr. Pongvipa Lohsomboon, Deputy Executive 
Director of Thailand Greenhouse Gas Management 
Organization, said that the low-carbon and  
sustainable business is a business that responds 
to the modern consumer concern about the 
impact of climate change from the huge emissions 
of greenhouse gases from various daily activities 

because there is an international call for businesses to take social responsibility by  
reducing their greenhouse gas emissions from goods and service production and waste 
management till they will achieve neutral emissions. Therefore, TGO has prepared  
a project to develop low-carbon and sustainable business indicators to classify business 
organizations with management and reduction of greenhouse gas emissions in accordance 
with the Sustainable Development Goals (SDGs), which be honoring a business  
organization as well as presenting a good role model for other business organizations 
as well.
__________________________________________________________________________

Mrs. Arawadee Photisaro, Senior Executive Vice President, Corporate Strategy of 
PTT Public Company Limited, said that PTT 
Group has given priority to trends in global cli-
mate change and has adjusted its vision to be 
in accordance with the future direction by  
adjusting to “Powering Life with Future Energy 
and Beyond” which consists of Purpose: to  
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create growth by operating business along with improving people’s quality of life, culture, 
way of life, society and environment, which called Powering Life and Strategic  
Positioning towards the energy business of the future and grow in new businesses that 
are future energy and beyond in terms of operations in accordance with the PTT’s  
vision. We emphasis on promoting sustainability in various fields (ESG) then has  
formulated a “PTT Group Clean and Green Strategy” to control greenhouse gas  
emissions from business operations. It is under consideration to set a target for reducing 
greenhouse gas emissions in 2030 by 15 percent from 2020. The implementation of this 
strategy focuses on developing businesses into a low-carbon society with  
environmentally-friendly business operations such as increasing efficiency and  
using renewable energy in the production process, planting and caring for forests  
to help continuously absorb the greenhouse gases.
__________________________________________________________________________

Dr. Chaya Chandavasu ,  Senior Vice  
President, Sustainability and Corporate Branding, 
PTT Global Chemical Public Company Limited, 
said that strategies for cl imate change  
management are one of the three key strategies 
of GC or Step up which our company has  
established policies, goals and indicators that are 
consistent with (1) NDCs: the goal of participation in Thailand’s greenhouse gas  
reduction, (2) COP21: setting a goal to keep global temperature rises no more than  
2 °C, and (3) It is also an sponsor of the TCFD with the official climate-related financial 
disclosure standard.

The company has set goals and directing operations according to the GHG Protocol 
both Scope 1, 2 and 3 which the past achievements; the company has been ranked  
No. 1 in the world’s Dow Jones Sustainability Index as a good global model for  
environmental sustainability management and has been rated A Level (the highest) by 
the Carbon Disclosure Project for both implementation in terms of climate, water  
management, and sustainability achievements, especially in climate change. It reflects 
the commitment of the GC Group and continues to develop in the future.
__________________________________________________________________________
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Mr. Jaruwat Singsomdee, Senior Vice President 
M&A Transformation and Sustainability Management 
of Global Power Synergy Public Company Limited, 
said that the operation of GPSC on sustainability to 
achieve the goal “Creating Long-term Value,  
Innovation and Sustainable Energy” under the  
Sustainability Management Framework in 4 perspec-
tives as follows: 1) Power Accessibility, 2) Quality of Life, 3) Eco-system, and  
4) Sustainable Innovation. Those cover all 3 dimensions in terms of economy, society 
and environment and in accordance with the Sustainable Development Goals (SDGs) 
to lead DJSI members in 2022 and move towards a low-carbon organization to achieve 
the international goals.
__________________________________________________________________________

Mr. Numpol Limprasert, Sustainable Development Director of The Siam Cement 
Public Company Limited, said that the climate change crisis impacts on society and the 

environment more and more which it is a challenge 
for businesses and all sectors to work together 
to enhance their operations to mitigate the  
impact and adapt to this change. So, SCG sets a 
net zero carbon emission target within the year 
2050 by reducing greenhouse gas emissions 
throughout the value chain and developing 
projects to reduce energy consumption, increase 

the use of renewable fuels and renewable energy, develop low-carbon goods and 
services, including planting trees and continually build the check dams in order to store 
carbon and preserve natural ecosystems. 

And the second session was a panel discussion on “Role of the new generation 
showing the cooperation for solving the climate change crisis in new dimension” was 
honored by the new generation in society who plays an important role in driving the 
country’s environmental problems to present and convey information through the 
perspective of the new generation as follows:
__________________________________________________________________________
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Dr. Wijarn Simachaya which is currently  
serving as the President of Thailand Environment 
Institute and Secretary General of Thailand  
Business Council for Sustainable Development, 
said that the power of the new generation  
aiming to conserve natural resources and the 
environment which is regarded as an important 

force in driving Thai society towards sustainability and conserve the good and useful 
things for a good future.

Therefore, engaging youths to be aware of the value of natural resource can be 
regarded as preparing them to make contributions to society in order to help change 
the community and society better by combining their ideas and taking action of new 
generation from all sectors to join by focusing on sustainable environmental  
conservation and natural resource rehabilitation together through activities in daily life 
for the good future of Thai society.
__________________________________________________________________________

Ms. Jarinporn Joonkiat (Toey), actress and co-founder of EEC (Thailand) Co., Ltd., 
said that nowadays natural disasters are so worrying such as inconsistent weather con-
ditions, PM2.5 dust problems, even though we have a lot of trees but we can’t handle 
it or even drought problems that are different from the past. The changing climate is 
related to the problem of change in all dimensions, whether less biodiversity, human 
health, agriculture, including industries are all affected such as farmers, gardeners who 
rely on the seasons for cultivation then climate change affects to productivity, economy, 
livelihood, temperature changes of water which it impacts on coral until bleaching 
bleached coral. It affects to the tourism business which is the top earning business in 
our country. Those demonstrated that it affects to all dimensions broader. She also has 
also studied the leatherback turtle/ sea turtle as one of the indicators of ecosystem 
health. It the coral reefs must be complete enough 
for turtles, then actually identify it able to find 
food or breed. But the current climate change 
has caused the imbalance then it led to migration 
of animals like turtles which it makes turtles have 
less chance of laying eggs because it must come 
to the beach before spawning to see if the water 
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will flood the mother turtle’s nest or not. Moreover, the changing of weather condition, 
rising of sea level make our beachfront has gradually receded, then resulting in less 
space for mother turtles to lay eggs. In addition, she said that is very happy to  
acknowledge young people aware such issue and implement good projects about the 
environment with having passion and would like to study its deeply. She gave an  
opinion that each person has different perspectives for environment rehabilitation and 
protection, for example; she focused on education and research. So, we initially  
established the EEC THAILAND (Environmental Education Centre) together with  
Mr. Alex Rendell and out team up which we believed that each person is knowledgeable 
about anything then we will be able to preserve very well but they should learn, fun, 
and able to integrate education & entertainment together. If entrepreneurs pay attention 
more in the environment issue, emissions control or environmentally-friendly production 
then it will be able to solve, including policy formulation of public and private sectors 
which they need to drive together because the environment and the dangers of climate 
change are matters for all of our well-being who have to responsible for and driven 
together in all sectors.
__________________________________________________________________________

Mr. Phiphat Apirakthanakorn, MC and 
Sustainability Designer of Kid Kid Co., Ltd. 
(Social Business Entrepreneur) said that the 
business concept of the new generation 
that can move forward with care and  
protection of the environment through  
the business practices which is a social 
enterprise for the environment. There are 

examples of work and various cases to guide people who are interested or would like 
to be social business entrepreneurs.

Efforts on solving environmental problems required cooperation from all sectors  
to create knowledge and understanding, and to share experiences on a wide range 

of environmental issues in order to lead to concrete practical guidelines,  
create integrated connections and cover all dimensions both economically,  

socially, and environmentally and with full participation  
for entirely sustainable development.



Eco-Labeling
By: Dr.Chattree Purat

Definition and background of ESG
ESG, which stands for Environment, Social, and Governance, is an approach for the 

sustainable development of the organization. Currently, it is popular among investors 

all over the world because it is considered an investment that emphasizes business 

operations along with environmental management, social development, and good  

governance with 3 components as follows:

How does the Green Label 
support the Environment 
Social and Governance (ESG)?
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1. Environmental management focuses on efficiently use and maintain natural 

resources during the company’s business operations.

2. Social Management by providing fair and equitable human resource  

management, take care of the employees’ safety as well as having a good 

relationship with surrounding communities

3. Governance management with good corporate governance policy and  

operate with transparency, anti-corruption, and take care of the stakeholders’ 

interests.

ESG was initialized in 2006 from the United Nations Principles for Responsible  

Investment (PRI), which is a voluntary project. It aims to help investors integrate ESG 

factors into investment decisions and shareholder engagement. This affects to  

compensation of the beneficiaries higher in long term. More than 3,000 institutional 

investors who signed up to support the PRI principle reporting in 2020. This represents 

more than $103.4 trillion in assets under management which has grown since 2006 and 

continues to grow up.

Although ESG is an initiative at the business level, connecting to the large scale at 

the social and macroeconomic level to the Sustainable Development Goal 12 or SDG 

12th in terms of responsible consumption and production, the proportion of ESG  

components with the SDG 12th goal is approximately equally proportional.

Compliance between ESG and Green Label
ESG is a principle that is consistent with the Green Label, which is the type I  

Ecolabel in Thailand that has been initiated since 1993 by Thailand Business Council 

for Sustainable Development (TBCSD). Green Label has received cooperation from 

various government agencies and central organizations in order to provide  

impartial, reliable certification of environmentally friendly products and services.  

It promotes awareness of the potential environmental impact of having a green product 

by considering from the production process, consumption, and waste management.  

Not only the product should have the least impact on the environment but the  

company also need to be audited as part of the Green Label certification, including the 

organization’s quality management and environmental management.
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Examples of guidelines to Green Label environmental audit are: legal compliance 

assessment, pollution control both air and water, hazardous chemical control, gas  

control, industrial waste management, nonconformance action along with corrective 

and preventive standards, action on internal and external environmental complaints  

as well as preparing and responding to emergency situations, etc.

The linkage of ESG components and Green Labels demonstrated 

below:

Environmental management: there is an obviously linkage between ESG  

components and Green Label because the Green Label principle considered from  

the design of a long-lasting product, conserve resources and support the reuse, support 

production process with clean technology, reduce waste, control the use of water and 

electricity, as well as chemical storage and waste disposal must comply with good and 

legal practices. All of which will help control the amount of greenhouse gas emissions 

that affect to climate change.
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Social management: assessment for Green Label certification, the assessors will 

consider the safety in the work area for the safety of workers. They also checks the 

condition of workers who have received social security rights correctly; for example, 

assessment case of cleaning services, etc. For community development, although  

the Green Label certification does not have a clear assessment criterion for this, but  

the company that comply with the Green Label certification criteria, then it affects to 

environment or community surrounding the factory livable more.

Governance management: the Green Label has operations that support  

national policies which the obvious one is under the framework of SDG 12: Responsible 

Production and Consumption such as the 12th National Economic and Social Development 

Plan, the Sustainable Production and Consumption Plan 2017-2037, the Plan to Promote 

Environmentally Friendly Procurement of Goods and Services, etc. The implementation 

of the Green Label which is an environmental certification awarded to specific products 

that are shown to have minimum detrimental impact on the environment which  

is under supervision of the Green Label Policy and Administration Committee and  

the decision to be endorsed by the certification subcommittee which they are all  

non-interested persons in equal proportions from various sectors in order to operate in 

an impartial, fair and transparent manner.

Direction and Opportunities for Sustainable Investment
In summary, the sustainable investing or ESG-conscious investing is another  

significant trend in the future and it’s an opportunity for business sector that already 

have fundamentals and are interested in sustainability and prepare to enhance their 

business level to become a leader in this field. Whereas the Stock Exchange of Thailand 

has prepared lists of “Sustainable shares” of registered companies which most of them 

are large-sized companies.

Internationally, the United Nations Survey on Cooperation for Sustainability reveals 

that only a quarter of companies have obvious ESG audits and assessments. By 2030, 

companies without ESG could become corporations that are lagging or inconsistent with 

the global sustainability cooperation goals standards that more than 193 member  

countries, including Thailand. Therefore, if we would like to promote investment in 

ESG-conscious businesses, then Green Label certified companies are an excellent  

alternative that should be encouraged. 
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PR News

Bangchak wins 3G Awards for  
the 4th consecutive year  

for excellence in corporate governance 

and sustainability

Bangchak Corporation Public Company Limited was awarded the Global Good 

Governance (3G) Awards 2021 for the 4th consecutive year, receiving 3 awards, namely 

the 3G Best of the Best in Corporate Governance Award 2021 as an organization that 

has integrated sustainable business practices with excellence in corporate governance, 

transparency, and social responsibility, the 3G Championship Award in Sustainability 

Performance 2021 for its sustainability performance excellence, emphasizing  

sustainable corporate development practices, and the 3G Best Sustainability Report 

Award for its excellence in reporting on social, environment and economic issues  

showing a strategic link between its business goals and its social and environmental 

goals. The event was organized by the Cambridge IFA International Financial Advisory in 

the United Kingdom.
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EGCO Group Receives  
“Low Carbon Business: Waste Management Award” 

Electricity Generating Public Company Limited or EGCO Group received “Low 

Carbon Business: Waste Management Award” Certificate in recognition of its effective waste 

reduction and resource management under Vibhavadi Zero Waste Campaign jointly  

initiated by the Securities and Exchange Commission (SEC) and Thailand Responsible  

Business Network (TRBN). The award proves the company’s internal waste management 

success, complying with its mission and one of core values “to be a good corporate citizen 

in society and taking care of stakeholders.

From January to December 2020, the “EGCO Ecosystem” project had increased the 

ECGO Tower’s recycling rate to 75.18% and reduced greenhouse gas emission by 14,352 

kilograms of carbon dioxide equivalent. The project also received a certificate and  

accreditation from Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public  

Organization). EGCO Group is proud to join forces with the Vibhavadi Zero Waste Campaign 

and significantly increase positive effects on the environment along Vibhavadi Road. Because 

the waste management project is not just an activity but would lead to a sustainable  

society as well.
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GPSC wins two ASRA 2020 awards  
for transparent reporting, moving the organization 
forward as a world-class sustainable company.

GPSC won two ASRA 2020 awards, one of Asia’s top awards, namely the Silver class 

award in the Asia’s Best Integrated Report category and the bronze class award in the Asia’s 

Best Materiality Reporting category. 

Mr. Worawat Pitayasiri, President and Chief Executive Officer of Global Power Synergy 

Public Company Limited or GPSC, the innovative power flagship of PTT Group, stated that the 

awards marked the company’s success in its unwavering commitment to development in the 

economic, social, and environmental dimensions, which is in line with its sustainable growth 

strategy. As a result, the company has won the silver class award in the Asia’s Best Integrated 

Report (First Time) category and the bronze class award in the Asia’s Best Materiality  

Reporting category from the 6th Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) 2020 organized by 

CSR Works International Pte. Ltd. The awards further attest to GPSC’s continued compliance 

with internationally accepted sustainability practices. 

The silver class award in the Asia’s Best Integrated Report (First Time) category is given 

to organizations with outstanding sustainability reports containing comprehensive and inte-

grated information concerning organizational strategies, business outlook, and key factors 

impacting its short, medium, and long-term value creation to ensure transparency in business 

operations of which all stakeholders are clearly informed. In addition, the bronze class award 

in the Asia’s Best Materiality Reporting category recognizes the best practice in materiality 

assessment and disclosure. 

Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) is held annually to recognize best practices 

in sustainability stewardship through sustainability reporting. In 2020, companies from 17 Asian 

countries submitted their entries. The 102 finalist companies from 14 countries were announced 

on a live broadcast from Singapore on 19 May 2021 via a teleconference as part of the COVID-19 

prevention and control measures. 
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PTTEP wins 2 awards 
from the ASIAN ESG Award 2021, Hong Kong

Mr. Phongsthorn Thavisin (Middle), Chief Executive Officer, PTT Exploration and 

Production Public Company Limited (PTTEP) together with Mrs. Natruedee Khositaphai 

(Left), Executive Vice President, Strategy and Business Development Group and Mr. Piya 

Sukhumpanumet (Right), Executive Vice President, Human Resources, Corporate Affairs, 

and Assurance Group received 2 awards from the 16th ASIAN ESG Award 2021 in the 

category of Asia’s Icon on ESG for the 9th consecutive year and Asian Corporate Director 

Award for the 2nd consecutive year to Mr. Phongsthorn Thavisin, in recognition of his 

leadership in conforming good corporate governance principles. In addition, PTTEP is 

honored to be named “ESG Influencer” for the exceptional performance of driving ESG 

criteria in its business operation.

The award presentation was organized by the Corporate Governance Asia magazine, 

publicized in Hong Kong and Asia. The selection criteria is based on Asian companies 

and persons that adhere to ESG principles to create long term values and sustainable 

growth for its organization and stakeholders. This includes the company’s efforts to 

serve as an exemplary company in the region.
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PTT received the 2 excellent Asian 
corporate governance prizes   
from the 16th Asian ESG Award 2021.

Recently, The Corporate Governance Asia, which a magazine to support an  

excellent corporate governance vision in Asia, honored the 2 prizes for PTT Public 

Company Limited from the 16th Asian ESG Award 2021. The 2 prizes comprise “The 

Asian Corporate Director Award,” received by Mr. Auttapol Rerkpiboon, President 

and Chief Executive Officer of PTT, as the corporate leader with a unique vision to 

administrate the corporate sustainably, excellent corporate integrity, and step forward 

the company movement successfully. The second is “The Asian’s Icon on ESG Award,” 

which honors the listed company with a role model in Environment, Social, and  

Governance (ESG). The 2 prizes reflect the PTT’s success to sustain environmental, 

society, and excellent corporate governance globally.

97



Thaioil has won a Regional Award     
from Alpha Southeast Asia Magazine

Recently, Thai Oil Public Company Limited was recognized with a “Strongest 

Commitment to Sustainable Energy in Southeast Asia Awards” for 9 years, organized 

by Alpha Southeast Asia magazine, a leading publication of investment, institutional, 

banking and capital market in Southeast Asia.

In addition, the Company received three national level awards, including “Best 

Strategic Corporate Social Responsibility” for 7 years, “The Strongest Adherence 

to Corporate Governance” and “Most Organised Investor Relations” for 2 years. 

The award is based on tallied votes among 502 analysts, investors, pension funds and 

hedge funds in the Southeast Asia region.
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องค์์กรธุรกิจเพ่่อการพัฒนาอย่างย่ังย่น
16/151 เมืืองทองธานีี ถนีนีบอนีด์์สตรีีท ตำาบลบางพููด์

อำาเภอปากเกร็ีด์ จัังหวััด์นีนีทบุรีี 11120
โทรีศััพูท์ 0 2503 3333 โทรีสารี 0 2504 4826
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