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เอสซีีจีี เปิิ ดตััวรถไฟฟ้้ า EV Mining Truck เพื่่�อใช้้ ในเหมืืองปูู นซีีเมนต์์รายแรกของไทย
ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก ยกระดัับการก่่อสร้้างไทยสู่่� Green Construction
ตามแนวทางอุุ ตสาหกรรมเหมืืองแร่่สีีเขีียว
SCG introduces, first in Thailand, EV Mining Trucks for cement mines,
reducing GHG emission, spearheading Green Construction,
and embracing Green Mining

The Way for Sustainability
TBCSD - พัันธกิิจของ GC กัับเส้้นทางสู่่�ความยั่่�งยืืนอย่่างแท้้จริิง
For TBCSD : GC’s Mission and the Path to Sustainability
The Way to Sustainability by Saint-Gobain Thailand :
แซง-โกแบ็็ง ประเทศไทย สู่่�หนทางแห่่งความยั่่�งยืืน
MAKING THE WORLD A BETTER HOME
- This is our Purpose, our Compass, our Common Project.

Sustainable Development

Dow-วช.-ม.เกษตร-ม.ธััญบุุ รีี หนุุนชุุ มชน สร้้างรายได้้จากวััสดุุก่อ่ สร้้างผสมพลาสติิกใช้้แล้้ว
Dow, NRCT, Kasetsart, and Thanyaburi supports communities to generate income from recycled
plastic composite construction materials

Member Activities

22
55

การสำำ�รวจการกัักเก็็บคาร์์บอนของป่่ าบก บริิเวณพื้้�นที่่�เกาะนก
Surveying the carbon sequestration of terrestrial forests in the area of Koh Nok
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Editor Talks
ขอกล่่าวต้้อนรัับสมาชิิกใหม่่ขององค์์กรธุุรกิิจเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (TBCSD) จำนวน
2 องค์์กร ได้้แก่่ 1) บริิษัทั เหล็็กทรััพย์์ จำกััด เป็็นบริิษัทั เหล็็กของคนไทย เพื่่�อคนไทย ภายใต้้แบรนด์์
“ZUBB” และ “OCP” มีีสิินค้้าที่่�ตอบโจทย์์การใช้้งานเพื่่�อรองรัับการเติิบโตของเมืืองอย่่างครบครััน
ได้้แก่่ เหล็็กเส้้นก่่อสร้้างเหล็็กรููปพรรณรีีดร้้อนและรีีดเย็็น ครอบคลุุมการให้้บริิการกัับทั้้�งทางภาครััฐ
และเอกชน เรามีีวิิสััยทััศน์์ในการเป็็น “ผู้้�ผลิิตเหล็็กชั้้�นนำของคนไทย มาตรฐานสากล เทคโนโลยีี
ก้้าวล้้ำ ยึึดมั่่�นหลัักธรรมาภิิบาล” โดยมีีพันั ธกิิจดัังนี้้� มุ่่�งมั่่�นดำเนิินธุุรกิิจให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน ทั้้�งภายใน
และต่่างประเทศ มีีการบริิหารจััดการเป็็นเลิิศเทีียบเท่่าสากลเป็็นผู้้�นำด้้านคุุณภาพในราคายุุติิธรรม
และสร้้างคุุณค่่าที่่�ยั่่�งยืืนกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย และรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมนอกเหนืือจากความมุ่่�งมั่่�น
ในการทำธุุรกิิจ ให้้บรรลุุวัตั ถุุประสงค์์ขององค์์กรแล้้ว ทางบริิษัทั ฯ ยัังมีีเป้้าหมายในการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
ตามหลััก SDGs (Sustainable Development Goals) และให้้ความสำคััญต่่อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
บนพื้้�นฐานของการเติิบโตของบริิษััทที่่�ตระหนัักถึึงต้้นทุุนทางสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม โดยส่่งเสริิม
การใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ การปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการผลิิตและบริิการของบริิษัทั
ตั้้�งแต่่ระดัับนโยบายตลอดจนการนำไปสู่่�การปฏิิบััติิในพื้้�นที่่�อย่่างครอบคลุุมและเป็็นรููปธรรม
รวมถึึ ง การส่่ ง เสริิ ม การใช้้ พ ลัั ง งานสะอาด เพื่่�อการพัั ฒ นาองค์์ ก รให้้ เ ติิ บ โตอย่่ า งยั่่�งยืื น และ
2) บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็นเนอร์์จีี ดีีเวลลอปเมนท์์ จำกััด (มหาชน) โครงสร้้างธุุรกิิจหลัักของกััลฟ์์
แบ่่งออกเป็็น 3 กลุ่่�ม ได้้แก่่ ธุุรกิิจพลัังงาน (Energy Business) ซึ่่�งประกอบด้้วยธุุรกิิจผลิิตไฟฟ้้า
จากก๊๊ า ซธรรมชาติิ แ ละธุุ ร กิิ จ ให้้ บ ริิ ก ารที่่�เกี่่�ยวข้้ อ งของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ ธุุ ร กิิ จ พลัั ง งานหมุุ น เวีี ย น
ธุุรกิิจก๊๊าซ ธุุรกิิจโครงสร้้างพื้้�นฐานและสาธารณููปโภค (Infrastructure & Utilities Business)
และธุุ ร กิิ จ ดิิ จิิ ทัั ล (Digital Business) บริิ ษัั ท ได้้ พัั ฒ นากรอบการดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ อย่่ า งยั่่�งยืื น ที่่�
มุ่่�งสร้้างความสมดุุลในสามมิิติิ ได้้แก่่ มิิติิเศรษฐกิิจ มิิติิสัังคม และมิิติิสิ่่�งแวดล้้อม ด้้วยหลัักปฏิิบััติิ
“GULF HELP the WORLD” สะท้้อนถึึงพัันธสััญญาและประเด็็นสำคััญ ในการขยายธุุรกิิจอย่่างมีี
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ภายใต้้กรอบการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การสร้้างระบบ
สารสนเทศที่่�ยั่่�งยืืนและการมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย บริิษััทสนัับสนุุนเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
(SDGs) 4 เป้้าหมาย ดัังต่่อไปนี้้� 1. การเข้้าถึึงพลัังงานสมััยใหม่่ในราคาที่่�ซื้้�อหาได้้และเชื่่�อถืือได้้
และยั่่�งยืืน 2. การเติิบโตทางเศรษฐกิิจและการมีีงานที่่�มีีคุุณค่่าสำหรัับทุุกคน 3. การสร้้างโครงสร้้าง
พื้้�นฐานที่่�มีีความต้้านทานและการส่่งเสริิมการพััฒนาอุุตสาหกรรมที่่�ยั่่�งยืืน 4. การดำเนิินการเพื่่�อต่่อสู้้�
กัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
วารสาร Green Society ฉบัับนี้้� จะเป็็นสื่่�อกลางนำเสนอเนื้้�อหาสาระและองค์์ความรู้้�
ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อสมาชิิก TBCSD เกี่่�ยวกัับประเด็็นสำคััญ ได้้แก่่ WBCSD Virtual Liaison
Delegate Meeting 2022 บทความด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนขององค์์กรสมาชิิก 4 องค์์กร ได้้แก่่
กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย บริิษััท พีีทีีทีี โกลบอล เคมิิคอล จำกััด (มหาชน) บริิษััท ปููนซิิเมนต์์ไทย
จำกััด (มหาชน) และ กลุ่่�มบริิษััท แซง-โกแบ็็ง ประเทศไทย รวมถึึง กิิจกรรมของ TBCSD และ

ฉลากสิ่่�งแวดล้้อม (ฉลากเขีียว) รวมถึึงข่่าวสารของสมาชิิก TBCSD (เดืือนมกราคม – เมษายน 2565)
เป็็นต้้น
และขอขอบคุุณสมาชิิกTBCSD ที่่�ร่่วมผนึึกกำลัังเดิินหน้้าโครงการและกิิจกรรมต่่าง ๆ
ของ TBCSD อย่่างเข้้มแข็็งตลอดระยะเวลาที่่�ผ่่านมา และขอถืือโอกาสนี้้�เชิิญชวนองค์์กรธุุรกิิจไทย
ที่่�สนใจเข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิก TBCSD เพื่่�อช่่วยกัันผลัักดัันให้้การพััฒนาเศรษฐกิิจควบคู่่�ไปกัับการดููแล
สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมของประเทศไทย สู่่�การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนต่่อไป
I would like to welcome TBCSD’s new members which are 1) Zubb Steel
Co., Ltd, we are a Thai steel manufacturer for Thai people under the brand of
“ZUBB” and “OCP” which fully provide product solutions for city development such
as construction steel, hot-rolled and cold-rolled structural steel. We have a corporate
vision and missions to be “A Thailand’s leading steel manufacturer with
international standard, driven by advanced technology and commitment to good
governance”. We are determined:
• To run business with sustainability growth in domestic and international
market
• To have an excellent management that are equivalent to international
standard.
• To be a leader in term of quality with fair price
• To deliver sustainability value to all stakeholders, society and environment.
Besides running business with determination to achieve our corporate vision
and mission, we also have our aim in sustainibility development according to the
principle of SDGs (Sustainable Development Goals) and also emphasize in
sustainability development with social and environmental awareness by promoting
natural resource efficiency, improving production process and service starting
from policy to implementation in every sectors in a concrete way and also
promoting clean energy utilization for our corporate sustainable development and
2) Gulf Energy Development Public Company, GULF is a holding company that
invests in a portfolio of three core businesses: 1) Energy Business, comprised of
Gas-fired Power Generation Business and other related businesses, Renewable
Energy Business and Gas Business 2) Infrastructure & Utilities Business and

3) Digital Business. The Company has developed a Sustainability Framework that
seeks to balance the needs of all three dimensions of sustainability - economic,
social and environmental - using the concept of “GULF HELPS the WORLD” which
reflects the Company’s commitment and focus to grow the business responsibly
under the principles of good corporate governance and supported by a sustainable
IT system and strong stakeholder engagement. In addition, the Company also
recognizes the importance of supporting UN SDGs, with emphasis on the following
4 goals: 1. Access to affordable and clean energy 2. Decent work and economic
growth 3. Industry, Innovation, and Infrastructure 4. Climate Action
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 Virtual Liaison Delegate Meeting 2022, articles on sustainable
development of 4 member organizations such as Dow Thailand Group, PTT Global
Chemical Public Company Limited, The Siam Cement Public Company Limited and
Saint-Gobain Thailand and TBCSD activities and Eco-Labeling (Green Label) including
TBCSD member’s news (January – April 2022).
We would like to thank our members for the great cooperation and tremendous
supports on the TBCSD’s project implementation and activities, and would like to
take this opportunity to invite Thai business organizations to join TBCSD as a member
to help drive sustainable economic development, take care of the society and
conserve the environment.

ดร.วิิจารย์์ สิิมาฉายา
เลขาธิิการองค์์กรธุุรกิิจเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
ผู้้�อำนวยการสถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย
Dr. Wijarn Simachaya
Secretary General, Thailand Business Council for Sustainable Development
President of Thailand Environment Institute

WBCSD Update
เรียบเรียงโดย ดร.อรทัย พงศ์รักธรรม

2022 WBSD’s Liaison Delegate Meeting:

Sustainability is Now Mainstream

ทุุกๆ ปีี สภาธุุรกิิจโลกเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (World Business
Council for Sustainable Development: WBCSD) จะจััดประชุุม Liaison
Delegate Meeting ซึ่่ง� เป็็นการรวมตััวกัันของผู้้นำ� ำ�ด้้านความยั่่�งยืืนจากทุุกภาคส่่วน
ทั่่�วทุุกมุุมโลก เพื่่อ� แลกเปลี่่ย� นความรู้้แ� ละแบ่่งปัันประสบการณ์์เกี่่ย� วกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของภาคเอกชนอย่่างยั่่�งยืืนไปพร้้อม ๆ กัับการมีีส่่วนร่่วมในการรัับมืือกัับปััญหาและ
ความท้้าทายด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
ในปีี พ.ศ. 2565 นี้้� นัับเป็็นครั้้�งแรกหลัังจากมีีการแพร่่ระบาดของ COVID-19 ที่่�ทาง
WBCSD ได้้จััดการประชุุม Liaison Delegate Meeting ขึ้้�น โดยเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เข้้าร่่วม
ประชุุม สามารถเข้้าร่่วมประชุุมแบบ Onsite ที่่�จััดขึ้้น� ที่่�เมืืองมองเทรอซ์์ ประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์
และได้้มีีการจััดประชุุมผ่่านช่่องทางออนไลน์์ (Online) เพื่่�อให้้ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมสามารถ
เข้้าร่่วมงานดัังกล่่าวได้้เพิ่่�มอีีกช่่องทางหนึ่่�งด้้วย ซึ่่�งการประชุุม Liaison Delegate Meeting นี้้�
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จััดขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 5-7 เมษายน พ.ศ.2565 ภายใต้้ธีีม Sustainability is Now Mainstream โดยมีี
จุุดมุ่่�งหมายให้้สมาชิิกและองค์์กรพัันธมิิตร:
•	มีี ค วามเข้้ า ใจเชิิ ง ลึึ ก และเข้้ า ถึึ ง เครื่่�องมืื อ • เกิิดการแลกเปลี่่�ยนและแบ่่งปัันประสบการณ์์
ในการผลัั ก ดัั น ให้้ เ กิิ ด ความร่่ ว มมืื อ ด้้ า น ด้้ า นการจัั ด การความเสี่่�ยง และปลดล๊๊ อ ค
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนอย่่างเป็็นรููปธรรม
ข้้อจำกััดเพื่่�อสร้้างโอกาสต่่าง ๆ สำหรัับภาคธุุรกิิจ
ให้้ดำเนิินงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
• สามารถร่่วมมืือกัันและผลัักดัันให้้เกิิดกิิจกรรม • เชื่่�อมโยงผู้้�นำด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนจาก
ด้้านความยั่่�งยืืนระหว่่างภาคส่่วนต่่าง ๆ และ ทุุกภาคส่่วนทั่่�วทุุกมุุมโลก
ในห่่วงโซ่่คุุณค่่า (Value Chain) ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทั้้�งหมด
ซึ่่�งตลอดระยะเวลาการประชุุมทั้้�ง 3 วัันนี้้�
มีีการนำเสนอความรู้้�ต่า่ ง ๆ รวมทั้้�ง มีีการแลกเปลี่่�ยน
ประสบการณ์์และอภิิปรายอย่่างเข้้มข้้น โดยใน
ที่่�ประชุุมมีีผู้้�นำด้้านความยั่่�งยืืนระดัับโลกมากกว่่า
40 ท่่าน ใน Plenary Sessions และยัังมีีวิทิ ยากร/
ผู้้� บ รรยายที่่�มากด้้ ว ยประสบการณ์์ อีี ก มากกว่่ า
100 ท่่าน ในแต่่ละ Sessions การประชุุมกลุ่่�มย่่อย
รวมทั้้� ง การสอบถามและให้้ ค วามคิิ ด เห็็ น จาก
ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมทั้้�งแบบ Onsite และ Online
การประชุุม Liaison Delegate Meeting ที่่�จัดั ขึ้้น�
ในปีีนี้้� ได้้เน้้นย้้ำไปที่่�การตอบสนองต่่อความคาดหวััง
ของตลาดทุุ น และสัั ง คมที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ ภาระ
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของภาคธุุรกิิจเพื่่�อที่่�
จะร่่วมกัันแก้้ปัญ
ั หาระดัับโลก และมุ่่�งสู่่เ� ป้้าหมาย
การไม่่ ป ล่่ อยก๊๊ า ซเรืือนกระจกเพิ่่� ม เติิ ม สู่่�ชั้้� น
บรรยากาศ หรืือ การปลดปล่่อยก๊า๊ ซเรืือนกระจก
สุุทธิิเป็็นศููนย์์ (Net Zero) การสร้้างผลกระทบ
เชิิงบวกต่่อธรรมชาติิ (Nature-Positive) และ
การสร้้างสัังคมที่่�มีคี วามเท่่าเทีียมกััน (Equitable
World) ซึ่่�งความรู้้�และประสบการณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

เหล่่านี้้�ได้้ถููกนำเสนอใน Plenary Session ต่่าง ๆ
ในหัั ว ข้้ อ ที่่�เกี่่�ยวข้้ อ ง เช่่ น การดำเนิิ น งานด้้ า น
ความยั่่�งยืืนอย่่างต่่อเนื่่�อง “Staying the Course on
Sustainability”, การกระตุ้้�นให้้เกิิดความโปร่่งใส
ในการดำเนิิ น งานและรายงานที่่�เกี่่�ยวข้้ อ งกัั บ
การปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืื อ นกระจก “Accelerating
Action: Carbon Transparency”, การกระตุ้้�น
ให้้เกิิดการปฏิิบััติิที่่�มีีผลเชิิงบวกต่่อธรรมชาติิอย่่าง
เป็็นรููปธรรม “Accelerating Action: NaturePositive Roadmaps”, การเร่่งให้้เกิิดการแก้้
ปัั ญ หาความไม่่ เ ท่่ า เทีี ย มกัั น “Accelerating
Action Tackling Inequality” และการเร่่งดำเนิิน
การด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน “Sustainability is
Mainstream” นอกจากนั้้�น ยัังมีีห้้องประชุุมย่่อย
อีี ก มากกว่่ า 20 การประชุุ ม ที่่�มีี ก ารอภิิ ป ราย
และหารืือกัันในเรื่่�องเฉพาะด้้านที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
แก้้ไขปััญหาของโลกทั้้�งในเรื่่�องของการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศที่่�รุุนแรง การสููญเสีียทรััพยากร
ธรรมชาติิอย่่างมหาศาล และความไม่่เท่่าเทีียมกััน
ที่่�มีีเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมากในปััจจุุบััน
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นอกจากนี้้� การประชุุม Liaison Delegate Meeting ที่่�จััดขึ้้น� ในปีีนี้้ยั� งั ผลัักดัันให้้เกิิดประเด็็นสำคััญ
ต่่าง ๆ ได้้แก่่
• การสนัับสนุุนเพื่่�อร่่วมกัันหาแนวทางแก้้ไขปััญหาที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นเหล่่านี้้� ผ่่านการดำเนิินงานของ
องค์์กรที่่�มีีความโปร่่งใสด้้านการรายงานการปลดปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก (Carbon Transparency)
ภายใต้้โครงการ Business Coalition to Tackle Inequality (BCTI) ของ WBCSD และเครืือข่่าย
CFO (CFO Network)
• การถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�และแนวทางปฏิิบัติั เิ ชิิงลึึกเพื่่�อผลัักดัันให้้เกิิดการเปลี่่�ยนผ่่าน และการแบ่่งปััน
ที่่�มีีความเท่่าเทีียมกัันตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า (Value Chains)
• ความเข้้าใจที่่�ชััดเจนเกี่่�ยวกัับการเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบและองค์์ประกอบของการเข้้าร่่วมในตลาดทุุน
และแสดงให้้เห็็นว่่าภาคธุุรกิิจ ผู้้�กำหนดกฏระเบีียบและนโยบาย และผู้้�กำหนดมาตรฐานต่่าง ๆ
สามารถทำงานร่่วมกัันเพื่่�อร่่วมกำหนดระบบการเงิินในรููปแบบใหม่่ได้้
ในขณะนี้้� WBCSD กำลัังจััดทำข้้อสรุุปจากการประชุุม Liaison Delegate Meeting ซึ่่�งผู้้�สนใจ
สามารถติิดตามความก้้าวหน้้าได้้จากเว็็ปไซต์์ของ WBCSD https://www.wbcsd.org/.
สำหรัับหนึ่่�งงานสำคััญ (Flagship Event) อีีกงานในปีีนี้้� WBCSD มีีแผนที่่�จะจััดประชุุม
Council Meeting ในระหว่่างวัันที่่� 25-28 ตุุลาคม พ.ศ. 2565 ซึ่่�งการประชุุม Council Meeting นี้้�
จะจััดในรููปแบบผสมผสาน โดยจะจััดแบบ Onsite ที่่�เมืืองโตเกีียว ประเทศญี่่�ปุ่่�น ซึ่่�งการประชุุมครั้้�งนี้้�
จะมีีผู้้�บริิหารระดัับสููงขององค์์กรสมาชิิกและองค์์กรพัันธมิิตรเข้้าร่่วม โดยการประชุุมจะมุ่่�งเน้้นไปที่่�
ความเข้้าใจเชิิงลึึกด้้านยุุทธศาสตร์์ เพื่่�อจััดการกัับภััยคุุกคามต่่อประชาคมโลก 3 ด้้าน คืือ การเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ การสููญเสีียทรััพยากรธรรมชาติิ และความไม่่เท่่าเทีียมกััน ทั้้�งนี้้� ผู้้�ที่่�มีีความสนใจ

8

เข้้าร่่วมงานประชุุมดัังกล่่าว สามารถติิดตามข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการเปิิดรัับสมััครการลงทะเบีียนและรายละเอีียด
ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวาระการประชุุมดัังกล่่าวได้้ที่่�เว็็บไซต์์ของ WBCSD https://events.wbcsd.org/
virtual-meetings/events/wbcsd-council-meeting-2022/.

ที่่�มา :
1) WBCSD Flagship Events. เว็็บไซต์์: https://flagshipevents.wbcsd.org/ (สืืบค้้นเมื่่�อ 18 เมษายน 2565)
2) Agenda WBCSD Flagship Events. เว็็บไซต์์: https://flagshipevents.wbcsd.org/ld22/agenda/
(สืืบค้้นเมื่่�อ 18 เมษายน 2565)
3) WBCSD Council Meeting, 2022. เว็็บไซต์์: https://events.wbcsd.org/virtual-meetings/events/
wbcsd-council-meeting-2022/ (สืืบค้้นเมื่่�อ 18 เมษายน 2565)
4) WBCSD announces new Business Commission to Tackle Inequality. เว็็บไซต์์: https://www.wbcsd.
org/Programs/People-and-Society/Tackling-Inequality/News/WBCSD-announces-new-BusinessCommission-to-Tackle-Inequality (สืืบค้้นเมื่่�อ 18 เมษายน 2565)
5) The Business Commission to Tackle Inequality (BCTI). เว็็บไซต์์: https://tacklinginequality.org/
(สืืบค้้นเมื่่�อ 18 เมษายน 2565)
6) Carbon Transparency Partnership publishes new guidance to enhance consistency of emissions
data. เว็็บไซต์์: https://www.wbcsd.org/Programs/Climate-and-Energy/Climate/SOS-1.5/News/
Carbon-Transparency-Partnership-publishes-new-guidance-to-enhance-consistency-ofemissions-data (สืืบค้้นเมื่่�อ 18 เมษายน 2565)
7) CFO Network. เว็็บไซต์์: https://www.wbcsd.org/Overview/CFO-Network (สืืบค้้นเมื่่�อ 18 เมษายน 2565)
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Energy&Climate Solution
เรียบเรียงโดย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)

เอสซีีจีี เปิิดตััวรถไฟฟ้้า EV Mining Truck
เพื่่� อใช้้ ใ นเหมืื อ งปูู น ซีี เ มนต์์ ร ายแรกของไทย ลดการ
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก ยกระดัับการก่่อสร้้างไทย

สู่่� Green Construction ตามแนวทางอุุตสาหกรรม
เหมืืองแร่่สีีเขีียว

เอสซีีจีี ร่่วมขัับเคลื่่�อนนโยบายการใช้้ยานยนต์์ไฟฟ้้าอย่่างเป็็นรููปธรรมของกระทรวงอุุตสาหกรรม และ
กรมอุุตสาหกรรมพื้้�นฐานและการเหมืืองแร่่ (กพร.) โดยนำร่่องการใช้้รถบรรทุุกหิินปููนขนาด 60 ตััน
ชนิิดไฟฟ้้า (EV Mining Truck) ที่่�บริิษััท ปููนซิิเมนต์์ไทย (ทุ่่�งสง) จำกััด เป็็นแห่่งแรกในประเทศไทย ช่่วยลด
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกและมลพิิษปลอดฝุ่่�น PM 2.5 เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพและยกระดัับการก่่อสร้้างไทย
สู่่� Green Construction สอดคล้้องกัับแนวทางอุุตสาหกรรมเหมืืองแร่่สีีเขีียว
นายกอบชััย สัังสิิทธิิสวััสดิ์์� ปลััดกระทรวงอุุตสาหกรรม นายนิิรัันดร์์ ยิ่่�งมหิิศรานนท์์ อธิิบดีีกรม
อุุตสาหกรรมพื้้�นฐานและการเหมืืองแร่่ นายชนะ ภููมีี Vice President – Cement and Green Solution
Business ธุุรกิิจซีีเมนต์์และผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้าง เอสซีีจีี และ นายวิิเชษฐ์์ ชููเชื้้�อ Managing Director - South
Chain ร่่วมพิิธีีเปิิดตััวรถบรรทุุกหิินปููนขนาด 60 ตัันชนิิดไฟฟ้้า (EV Mining Truck) แห่่งแรกในประเทศไทย
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ซึ่ง่� เป็็นการร่่วมมืือของภาครััฐและองค์์กรธุุรกิิจภาคเอกชน ในโครงการการใช้้ยานยนต์์พลัังงานไฟฟ้้าที่่�รััฐบาล
สนัับสนุุนส่่งเสริิมให้้เกิิดการลงทุุนในภาคเอกชนกระตุ้้�นให้้เกิิดการใช้้ยานยนต์์พลัังงานไฟฟ้้าในภาค
อุุตสาหกรรมมากขึ้้น� ซึ่ง่� จะช่่วยลดการเกิิดฝุ่น่� ละอองขนาดเล็็กกว่่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) และลดการปล่่อย
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ (CO2) ซึ่่�งเป็็นก๊๊าซเรืือนกระจก (GHG) ที่่�เกิิดจากการสัันดาปภายในของเครื่่�องยนต์์
ทั่่�วไป โดยในปีีนี้้� บริิษััท ปููนซิิเมนต์์ไทย (ทุ่่�งสง) จำกััด นำรถบรรทุุกหิินปููนขนาด 60 ตััน ชนิิดไฟฟ้้า
(EV Mining Truck) จำนวน 4 คััน นำร่่องส่่งมอบหิินปููนด้้วยพลัังงานสะอาด และคาดว่่าจะเปลี่่�ยนรถบรรทุุก
หิินปููนเป็็นชนิิดไฟฟ้้าได้้ 100% ภายในปีี พ.ศ. 2568 สามารถลด CO2 ได้้รวม 1,148 ตััน CO2/ปีี
นายกอบชััย สัังสิิทธิิสวััสดิ์์� ปลััดกระทรวงอุุตสาหกรรม กล่่าวว่่า “กระทรวงฯ ขานรัับนโยบาย
ภาครััฐเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายของ COP26 ที่่�จะเป็็นกลางทางคาร์์บอนภายในปีี 2593 โดยการกำหนดนโยบาย
เพื่่�อพััฒนาอุุตสาหกรรม และลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยส่่งเสริิมให้้ภาครััฐ และเอกชนบููรณาการ
ร่่วมกัันในการใช้้ยานยนต์์พลัังงานไฟฟ้้า และผลัักดัันให้้เกิิดผลสำเร็็จอย่่างเป็็นรููปธรรม เพื่่�อส่่งเสริิมการลงทุุน
และสนัับสนุุนผู้้�ประกอบการ รวมถึึงเร่่งผลัักดัันสิิทธิิประโยชน์์และมาตรการรองรัับด้้านอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
โดยกระทรวงอุุตสาหกรรมพร้้อมส่่งเสริิมและบููรณาการร่่วมกัับทุุกภาคส่่วน เพื่่�อให้้เกิิดการใช้้ยานยนต์์
พลัังงานไฟฟ้้าภายในประเทศ ตามแนวนโยบาย BCG Model ของกระทรวงฯ ซึ่่�งจะช่่วยลดปััญหามลพิิษ
ฝุ่่�นละออง PM 2.5 ได้้อย่่าง มีีประสิิทธิิภาพ”
นายนิิรัันดร์์ ยิ่่�งมหิิศรานนท์์ อธิิบดีีกรมอุุตสาหกรรมพื้้�นฐานและการเหมืืองแร่่ (กพร.) กล่่าวว่่า
“กพร. มีีนโยบายในการบริิหารจััดการทรััพยากรแร่่ควบคู่่�ไปกัับการสนัับสนุุนให้้ผู้้�ประกอบการมีีมาตรฐาน
ที่่�ดีี ยกระดัับมาตรฐานสถานประกอบการให้้มีกี ารผลิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
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และชุุมชน ซึ่่�งถืือเป็็นการพััฒนาและยกระดัับการประกอบอุุตสาหกรรมแร่่ของประเทศ สอดคล้้องตามนโยบาย
การฟื้้�นฟููทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อสร้้างความเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน และสร้้างมาตรฐานเหมืืองแร่่
สีีเขีียว (Green Mining) ซึ่่�งโครงการการใช้้ยานยนต์์พลัังงานไฟฟ้้า EV Mining Truck เป็็นประโยชน์์ ทั้้�งด้้าน
เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม สามารถลดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์และฝุ่่�นละออง PM 2.5”
นายชนะ ภููมีี Vice President – Cement and Green Solution Business ธุุรกิิจซีีเมนต์์
และผลิิตภััณฑ์์ก่อสร้
่ า้ ง เอสซีีจีี กล่่าวว่่า “เอสซีีจีี พร้้อมสนัับสนุุนนโยบายกระทรวงอุุตสาหกรรม ทั้้�งการส่่งเสริิม
ห่่วงโซ่่อุุปทานยานยนต์์ไฟฟ้้าและลดปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม ตามความมุ่่�งหวัังของเอสซีีจีีที่่�จะยกระดัับการก่่อสร้้าง
ไทย สู่่� Green Construction เพื่่�อให้้การก่่อสร้้างของประเทศเกิิดการพััฒนา พร้้อมสร้้างสรรค์์สิ่่�งแวดล้้อม
ให้้ดีีขึ้้�นอย่่างยั่่�งยืืน ตามวิิสััยทััศน์์ในการดำเนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนของเอสซีีจีีที่่�ยึึดหลััก ESG 4 Plus ได้้แก่่
1. มุ่่�ง Net Zero ปีี 2050 2. Go Green 3. Lean เหลื่่อ� มล้้ำ 4. ย้้ำร่่วมมืือ ภายใต้้ความเป็็นธรรม โปร่่งใส
ในทุุกการดำเนิินงาน โดยคำนึึงถึึงผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อม ดููแลสัังคม และมีีบรรษััทภิิบาล รวมถึึงธุุรกิิจ Cement
and Green Solution ยัังมุ่่�งพััฒนาการดำเนิินงานในระดัับมาตรฐานสากลผ่่านการนำเทคโนโลยีีมาใช้้
และสร้้างความร่่วมมืือต่่าง ๆ กัับองค์์กรชั้้�นนำระดัับโลก ในงานนี้้�เอสซีีจีีเดิินหน้้าร่่วมเป็็นอุุตสาหกรรมสีีเขีียว
ด้้วยการทำเหมืืองตามแนวทาง Green Mining นำร่่องเปิิดตััวการใช้้งาน รถบรรทุุกงานเหมืืองแร่่ ชนิิดไฟฟ้้า
(EV Mining Truck) ขนาดบรรทุุก 60 ตััน จำนวน 4 คััน เพื่่�อส่่งมอบหิินปููน ซึ่่�งเป็็นวััตถุุดิิบหลัักในการผลิิต
ปููนซีีเมนต์์ ด้้วยพลัังงานสะอาด สามารถลดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ (CO2) ได้้ถึงึ 71.78 ตััน CO2/ปีี/คััน
หรืือทดแทนการปลููกต้้นไม้้ได้้ 7,555 ต้้น/ปีี”
เอสซีีจีียัังคงมุ่่�งหน้้าดำเนิินการเรื่่�องการลดก๊๊าซเรืือนกระจกตลอดทั้้�งกระบวนการผลิิต โดยตั้้�งเป้้า
ที่่�จะเปลี่่�ยนรถบรรทุุกหิินปููนให้้เป็็นชนิิดไฟฟ้้า 100% ซึ่่�งคาดว่่า บริิษััท ปููนซิิเมนต์์ไทย (ทุ่่�งสง) จำกััด
จะเปลี่่�ยนได้้ครบภายในปีีพ.ศ. 2568 และจะขยายผลไปยัังโรงงานปููนซีีเมนต์์อื่่�น ๆ ในธุุรกิิจ Cement
and Green Solution Business ต่่อไป รวม CO2 ที่่�จะลดได้้ทั้้�งหมดเมื่่�อดำเนิินการเสร็็จสิ้้�นประมาณ
9,852 ตััน CO2/ปีี
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The Way For Sustainability
เรียบเรียงโดย : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

TBCSD - พัั นธกิิจของ GC
กัับเส้้ นทางสู่่�ความยั่ง
่� ยืืนอย่่างแท้้จริิง

การจะก้้ า วไปสู่่� อ งค์์ ก รที่่� ไ ด้้ รัั บ การยอมรัั บ และได้้ รัั บ การรัั บ รองในระดัั บ โลกนั้้� น
ไม่่ใช่่เรื่่�องง่่าย โดยเฉพาะด้้านความยั่่�งยืืน เพราะเป็็นสิ่่�งที่่�ต้้องสั่่�งสมและมุ่่�งมั่่�นขัับเคลื่่�อน
มาอย่่างยาวนาน
แน่่นอนว่่าในฐานะองค์์กรที่่�เป็็นผู้้�นำด้้านธุุรกิิจเคมีีภััณฑ์์อย่่างบริิษััท พีีทีีทีี โกลบอล
เคมิิคอล จำกััด (มหาชน) หรืือ GC ที่่�ไม่่เพีียงสร้้างองค์์กรให้้ยั่่�งยืืนด้้วยการดำเนิินธุุรกิิจให้้ดีเี พีียง
อย่่างเดีียว แต่่ GC ยัังมุ่่�งมั่่�นทุ่่�มเทและดำเนิินงานด้้านความ
ยั่่�งยืืนมาอย่่างต่่อเนื่่�องอีีกด้้วย ล่่าสุุด GC คว้้ารางวััล S&P
Global Sustainability Award 2022 ระดัับ Gold Class
ในธุุรกิิจเคมีีภััณฑ์์ ซึ่่�งเป็็นระดัับสููงที่่�สุุด จากการประเมิิน
ด้้านความยั่่�งยืืนในระดัับโลกจาก S&P Global นั้้�นเป็็นสิ่่�งที่่�
ไม่่ได้้มาง่่าย ๆ เช่่นกััน
ลองไปเจาะเบื้่่อ� งหลัังของความสำเร็็จของการดำเนิินงาน
ด้้านความยั่่�งยืืนของ GC ที่่�เกิิดจากความมุ่่�งมั่่�นและความทุ่่�มเท
ของพนัักงานทุุกคน ภายใต้้หลัักบรรษััทภิิบาล ด้้วยการสร้้าง
ความสมดุุลใน 3 มิิติิ ได้้แก่่ เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
ซึ่่�งเป็็นรากฐานสำคััญของความยั่่�งยืืน เพื่่�อช่่วยกัันขัับเคลื่่�อน
องค์์กรให้้ไปสู่่�เป้้าหมายได้้สำเร็็จ ดัังต่่อไปนี้้�
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ด้้านเศรษฐกิิจ

จากวิิกฤตของโควิิด 19 สงครามการค้้า ไปจนถึึงสงครามราคาน้้ำมัันที่่�เกิิดขึ้้�น ได้้สร้้างผลกระทบ
อย่่างหนัักต่่อภาคธุุรกิิจ รวมถึึงกลุ่่�มธุุรกิิจเคมีีภััณฑ์์เองก็็ได้้รัับผลกระทบเช่่นกััน
GC จึึงมีีเป้้าหมายในการวางแผนการดำเนิินงานที่่�ไม่่ใช่่การรััดเข็็มขััด แต่่เป็็นการเปลี่่�ยนวิิกฤต
ให้้เป็็นโอกาส โดยการวางสายการผลิิตที่่�เชื่่�อมต่่ออย่่างครบวงจร (Integrated Value Chain) ตั้้�งแต่่
ต้้นน้้ำถึึงปลายน้้ำ ที่่�สร้้างการเติิบโตและผลกำไรได้้อย่่างมั่่�นคงและต่่อเนื่่�อง โดยปรัับ portfolio มุ่่�งเน้้น
การขยายการลงทุุนในผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีมูี ลู ค่่าสููง ลงทุุนในธุุรกิิจเคมีีภัณ
ั ฑ์์เพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม และเพิ่่�มการลงทุุน
ในต่่างประเทศ
ปััจจััยสำคััญคืือการสร้้างสรรค์์นวััตกรรมการผลิิตใหม่่ ๆ ร่่วมกัับคู่่�ค้า้ อย่่างเข้้าใจ เพื่่�อให้้ผลประกอบการ
อยู่่�ในกรอบการดำเนิินงานด้้านความยั่่�งยืืน และตอบสนองต่่อความต้้องการของลููกค้้าในช่่วงเวลา
ที่่�เหมาะสมได้้สำเร็็จ
ด้้านสัังคม

ผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด 19 ได้้เปลี่่�ยนแปลงวิิถีีชีีวิิตของผู้้�คนไปอย่่างมาก
ทำให้้พลาสติิกกลายเป็็นวััสดุุสำคััญในการป้้องกัันเชื้้�อไวรััสที่่�มีีประสิิทธิิภาพมากที่่�สุุด GC จึึงได้้ริิเริ่่�ม
สร้้างสรรค์์นวััตกรรมจากพลาสติิกสู่่�ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ ๆ
เพื่่�อสร้้างประโยชน์์ให้้กัับสัังคมโดยเฉพาะ
จนเกิิดเป็็นแบรนด์์ Greater Care by GC
ที่่�สร้้างพื้้�นที่่�ปลอดภััยให้้กัับทุุกคน อย่่างเช่่น ชุุด PE
Gown แบบใช้้ครั้้�งเดีียวทิ้้�ง ผลิิตจากเม็็ดพลาสติิก
InnoPlus ที่่�ดึึงคุุณค่่าและคุุณสมบััติิของพลาสติิกมา
ใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด โดยมอบให้้โรงพยาบาล
และหน่่วยงานรััฐทั่่�วประเทศ รวมถึึงหน่่วยงานต่่าง ๆ
และประชาชนทั่่�วไป กว่่า 4 ล้้านชุุด รวมทั้้�งการริิเริ่่�ม
โครงการ Greater Care Charity by GC & Customers
โดยร่่วมมืือกัับคู่่�ค้้าผู้้�ประกอบการกว่่า 84 บริิษััท
ร่่ ว มกัั น พัั ฒ นานวัั ต กรรมพลาสติิ ก ให้้ อ อกมาเป็็ น
ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ คุุณ ภาพแบบครบวงจร เพื่่�อมอบให้้ แ ก่่
บุุคลากรด่่านหน้้าและผู้้�ป่่วยที่่�อยู่่�ในโรงพยาบาลสนาม
รวมถึึงศููนย์์พัักคอยในพื้้�นที่่�ที่่�มีีการระบาดสููง
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นอกจากการช่่ ว ยเหลืื อ สัั ง คมภายนอกแล้้ ว GC ยัั ง ให้้ ค วามสำคัั ญ คืื อ การดูู แ ลพนัั ก งาน
คนในครอบครััวของ GC มากที่่�สุุด ผ่่านการประกาศนโยบายและมาตรการการป้้องกััน ให้้ครอบคลุุม
ทุุกพื้้�นที่่�ปฏิิบัติั งิ าน ให้้ห่า่ งไกลจากการติิดเชื้้อ� มาเป็็นอัันดัับแรก โดยไม่่กระทบต่่อการทำงานในภาพรวม
ถึึงแม้้ในภาวะวิิกฤต แต่่ GC ยัังคงดููแลพนัักงานให้้เป็็นไปตามมาตรฐานความยั่่�งยืืนระดัับสากล
ทั้้�งในเรื่่�องของการรัักษาสิิทธิิมนุุษยชนของพนัักงาน และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างเคร่่งครััดตลอดโซ่่อุุปทาน
การให้้การอบรม Reskill Upskill แม้้ในสถานการณ์์ที่่�ต้อ้ งเว้้นระยะห่่าง โดยบริิษัทั ฯ ได้้พัฒ
ั นาแพลตฟอร์์ม
การเรีียนรู้้�ออนไลน์์ (Up: Learning Management Platform) ให้้มีเี นื้้�อหา และรููปแบบที่่�มีีความหลากหลาย
ครอบคลุุมในทุุกทัักษะที่่�จำเป็็นต่่ออุุตสาหกรรม และด้้วยรููปแบบการดำเนิินงาน Work From Home
นี้้�เอง บริิษััทฯ ได้้ให้้ความใส่่ใจความเป็็นอยู่่�ของพนัักงานโดยจััดให้้มีีสายด่่วนสุุขภาพใจพิิชิิตอาการ
ยอดฮิิต ออฟฟิิศซิินโดรม กิิจกรรม Online Talk และร่่วมเล่่นเกมเพื่่�อให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการตรวจสอบ
ตััวเอง และวิิธีีการจััดการความเครีียดให้้แก่่พนัักงานเป็็นประจำอีีกด้้วย
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

บริิษััทให้้ความสำคััญกัับความรัับผิิดชอบต่่อโลก และสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อส่่งต่่อโลกใบนี้้�ที่่�ดีีกว่่าเดิิม
แก่่คนรุ่่�นต่่อไป โดยให้้ความสำคััญกัับการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการบวนการผลิิต โดยใช้้นวััตกรรม
กระบวนการผลิิต และเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยมาประยุุกต์์ใช้้ให้้เกิิดการดำเนิินงานที่่�มีีประสิิทธิิภาพ และ
ริิเริ่่�มโครงการใหม่่ ๆ เพื่่�อลดอััตราการใช้้พลัังงานให้้ต่่ำลงอย่่างสม่่ำเสมอ จนเกิิดผลลััพธ์์เป็็นที่่�ประจัักษ์์
ผลการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก (ขอบเขตที่่� 1 และ 2) มีีแนวโน้้มลดลง อีีกทั้้�งยัังสามารถลดการใช้้พลัังงาน
สะสมได้้มากขึ้้�นเป็็นลำดัับ
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และล่่าสุุดกัับการประกาศแผนความมุ่่�งมั่่�นเมื่่�อปลายปีีที่่�ผ่่านมา Together To Net Zero
กัับเป้้าหมายในการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกให้้กลายเป็็นศููนย์์ ภายในปีี 2050 โดยให้้ความสำคััญ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาล ตามกรอบเป้้าหมายการพััฒนาแบบยั่่�งยืืน และข้้อตกลงปารีีส
ว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศที่่�ทั่่�วโลกต้้องร่่วมมืือกััน

ทั้้�งหมดนี้้� คืือ เบื้้�องหลัังของ GC ในการดำำ�เนิินงานโดยให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับความยั่่�งยืืน
ผ่า่ นการสร้้างสมดุุลของ เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่ง� แวดล้้อม ที่่� ไม่่ใช่่เป็็นเพีียงแค่่การวางแผน
ชั่่ว� คราว แต่่เป็็นการสั่่�งสมและขัับเคลื่่�อนมาอย่่างยาวนาน จนไดััรับั การรัับรองการัันตีีด้้วย
รางวััลต่่าง ๆ ไม่่ว่่าจะเป็็น S&P Global Sustainability Award 2022 ระดัับ Gold Class
การเป็็นอัันดัับที่่� 1 ของโลกต่่อเนื่่�อง 3 ปีีซ้อ้ น ในกลุ่่ม� ธุรุ กิิจเคมีีภััณฑ์์ (Chemicals Sector)
และยัังติิดอัันดัับ Top 10 ประเภท ดััชนีีโลก (DJSI World) และตลาดเกิิดใหม่่ (Emerging
Markets) ต่่อเนื่่� อ งเป็็ น ปีี ที่่� 9 จากการจัั ดอัั น ดัั บ จากดัั ชนีีค วามยั่่� ง ยืื น ดาวโจนส์์
(Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) นอกจากนี้้� GC ยัังได้้รัับการประเมิิน
จาก CDP ในระดัับสููงสุุด (A Level) ในด้้านการบริิหารจััดการน้ำำ�� (Water Security)
ติิดต่่อกัันเป็็นปีีที่่� 2 และได้้รัับการประเมิินในระดัับ (A - Level) ในด้้านการบริิหารจััดการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (Climate Change) ซึ่่�งเป็็นระดัับสููงที่่�สุุด สำำ�หรัับบริิษััท
ในประเทศไทย และ UN Global Compact ได้้ยกย่่องให้้ GC เป็็น “องค์์กรต้้นแบบด้้าน
ความยั่่�งยืืน” ระดัับสููงสุุด (LEAD) ต่่อเนื่่�องเป็็นเวลา 6 ปีีติิดต่่อกััน สิ่่�งเหล่่านี้้�นัับเป็็น
เครื่่�องหมายของความพยายามและตั้้�งใจได้้อย่่างดีีที่่�สุุด
ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
#GC #GCChemistryforbetterliving
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The Way For Sustainability
เรียบเรียงโดย กลุ่มบริษัท แซง-โกแบ็ง ประเทศไทย

The Way to Sustainability by Saint-Gobain Thailand :

แซง-โกแบ็็ง ประเทศไทย

สู่่�หนทางแห่่ง

ความยั่่�งยืืน

กลุ่่�มบริิษััท แซง-โกแบ็็ง เป็็นองค์์กรที่่�ขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจภายใต้้เป้้าหมาย Making The
World A Better Home โดยมีีกลยุุทธ์์หลััก Grow & Impact ที่่�เพิ่่�มศัักยภาพในการเติิบโต
ของธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�องและเพีียงพอต่่อการเปลี่่�ยนแปลงโลกและสัังคมให้้น่่าอยู่่� การให้้
ความสำำ�คััญในการนำำ�แนวคิิด ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและเจริิญเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน (Leverage
sustainability as a business driver) ภายใต้้กลยุุทธ์์นี้้� บริิษัทั แซง-โกแบ็็งนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์
ที่่มีีคุุ
� ณภาพสููง ซึ่่ง� ถืือว่่าเราเป็็นผู้้นำ� ำ�การก่่อสร้้างโดยระบบโครงสร้้างเบาและมีีความยั่่ง� ยืืน
(Light and Sustainable Construction)
ความท้้าทายในการปฏิิรููประบบการก่่อสร้้างอาคาร
การใช้้ พ ลัั ง งานของอาคารคิิ ด เป็็ น 40% ของการใช้้ พ ลัั ง งานทั้้� ง ระบบ การเพิ่่�มประสิิ ท ธิิ ภ าพ
การใช้้พลัังงานมีีส่่วนสำคััญในการลดคาร์์บอน ขณะเดีียวกััน การก่่อสร้้างอาคารก็็ทำให้้เกิิดของเสีีย
มากกว่่า 40% ของ Solid Waste โดยรวม การปฏิิรููปการก่่อสร้้างจะช่่วยสร้้างเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และ
ลดการเกิิดของเสีีย อีีกทั้้�งผู้้�คนในยุุคปััจจุุบัันใช้้เวลากว่่า 90% ในอาคาร ดัังนั้้�น ความสะดวกสบายและ
สุุขอนามััยที่่�ดีีของอาคารจึึงมีีความสำคััญ
ต่่อการดำรงชีีวิิต
ในการตอบสนองความท้้ า ทายนี้้�
เราได้้ดำเนิินการวิิจัยั และพััฒนานวััตกรรม
ต่่ า ง ๆ เพื่่�อสนัั บ สนุุ น การก่่ อ สร้้ า งใน
รููปแบบใหม่่และการออกแบบที่่�สร้้างสรรค์์
เพื่่�อให้้สามารถใช้้งานได้้ยาวนาน ลดการ
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ทุุบทำลายอาคารเก่่า อีีกทั้้�งยัังปรัับปรุุงให้้เกิิดความทัันสมััยและตอบสนองความต้้องการเหล่่านี้้�ได้้

การดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ เพื่่�อการบรรลุุเป้้าหมาย
ในการดำเนิินงานแบ่่งออกเป็็น 3 ขั้้�นตอน เริ่่�มจาก วิิเคราะห์์ กำหนดเป้้าหมายและลำดัับความสำคััญ
จนกลายมาเป็็นแผนการดำเนิินงานที่่�ชััดเจนและวััดผลได้้ เราสามารถแบ่่งกลุ่่�มโครงการออกมาได้้เป็็น 5 กลุ่่�ม
ดัังนี้้�
I.		 ดำเนิินธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืนมากยิ่่�งขึ้้�น (To act more sustainable)

ชัักชวนทุุกคนในองค์์กรให้้มีีส่่วนร่่วมต่่อการผลัักดัันเป้้าหมายร่่วมกััน โดยทำการสื่่�อสารอย่่างสม่่ำเสมอ
ภายในองค์์กรเพื่่�อสร้้างให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของวััฒนธรรมองค์์กร ในการตระหนัักรู้้�ถึึงความสำคััญของความยั่่�งยืืน
ที่่�ทุุกคนต้้องช่่วยกัันคิิด และลงมืือปฏิิบัติั ิ ผ่่านทั้้�งรููปแบบกิิจกรรม และการฝึึกอบรม อย่่างสม่่ำเสมอ เช่่น กิิจกรรม
Big Little Moves by Saint-Gobain
II.		พััฒนาสิินค้้า และบริิการเพื่่�อการก่่อสร้้างที่่�ยั่่�งยืืน (To offer more sustainable solutions)
มุ่่�งเน้้นการใช้้งาน Lightweight Façade Solution การใช้้ฉนวนกัันความร้้อนในผนัังเบา ทำให้้เราสามารถ
ช่่วยประหยััดพลัังงานในการก่่อสร้้างและการใช้้งานอาคารอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งเราได้้นำเสนอ Glasroc® X
Solution สิินค้้าที่่�ปลอดภััยต่่อสุุขภาพของทั้้�งผู้้�ติิดตั้้�ง และผู้้�ใช้้งาน การออกแบบที่่�ใช้้งานได้้ยาวนานคงทน และ
คุ้้�มค่่า นอกจากนี้้� เรายัังมีีการลงทุุนเพื่่�อวิิจััยพััฒนานวััตกรรมใหม่่ ๆ อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อตอบสนองความต้้องการ
ใหม่่ ๆ ของลููกค้้า (Innovation on customer needs) ที่่�สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงของโลก (Explore
new business models)
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นอกจากนี้้� ในทุุก ๆ ขั้้น� ตอน
ของกระบวนการออกแบบ
และพัั ฒ นาผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ เราให้้
ค ว า ม ส ำ คัั ญ แ ล ะ ค ำ นึึ ง ถึึ ง
การลดการปล่่ อ ย CO 2 และ
ห ลัั ก เ ศ ร ษ ฐ กิิ จ ห มุุ น เ วีี ย น
(Circular Economy)
III.		ส่่งเสริิมและมีีส่ว่ นร่่วมในเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (To make our supply chain & operations more
sustainable)
ปรัับปรุุงกระบวนการผลิิตเพื่่�อลดคาร์์บอน
จากทั้้�งการลดการใช้้พลัังงาน และเปลี่่�ยนไปใช้้
พลัังงานสะอาด การใช้้ Machine Learning
มาเพื่่�อช่่ ว ยเพิ่่�มประสิิ ท ธิิ ภ าพการผลิิ ต จาก
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล ตลอดจนการวิิจััยและพััฒนา
เพื่่�อปรัั บ ปรุุ ง สูู ต รในการผลิิ ต เพื่่�อให้้ ใ ช้้ วัั ส ดุุ ที่่�
มีีค่า่ คาร์์บอนต่่ำ กำหนด KPI ที่่�วััดผลการลดคาร์์บอน
โดยเพิ่่�มราคา Carbon Credit ในการลงทุุน
โครงการต่่าง ๆ เพื่่�อให้้การลงทุุนใหม่่ ๆ คำนึึงถึึง
ผลกระทบจากคาร์์บอน
IV.		สื่่�อสารและส่่งเสริิมการให้้ความเข้้าใจเรื่่�อง Sustainability (To communicate & educate on
sustainability)
เปลี่่�ยนแนวทางในการดำเนิินการให้้เป็็นเรื่่�องของทุุก ๆ คนที่่�มีีส่ว่ นเกี่่�ยวข้้องทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร
(Turning our roadmap to story for stakeholders) สื่่�อสารสร้้างความเข้้าใจในเรื่่�อง Sustainability ให้้กัับ
พนัักงาน สถาปนิิก เจ้้าของโครงการ ผู้้�ติิดตั้้�ง และคู่่�ค้้า มีีความโปร่่งใสในการให้้ข้้อมููลของสิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์
ซึ่่�งผ่่านการตรวจสอบโดยองค์์กรที่่�น่่าเชื่่�อถืือ (EPD)
V.		สนัับสนุุนให้้ตลาดในกลุ่่�ม sustainability มีีการเติิบโต (To advocate for more sustainable
market)
นำเสนอและแบ่่งปัันความรู้้�ด้้าน Sustainability ทั้้�งที่่�เป็็นกรณีีศึึกษาการก่่อสร้้างจากต่่างประเทศ
โดยกลุ่่�มบริิษััท แซง-โกแบ็็ง ตลอดจนมาตรฐานต่่าง ๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์ในการส่่งเสริิมความรู้้�ความเข้้าใจในเรื่่�อง
Sustainability แก่่หน่่วยงานรััฐ องค์์กรต่่าง ๆ ตลอดจนผู้้�สนใจ รวมถึึงการจััดสััมมนา และการจััดประกวด
โครงการสถาปััตยกรรม
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Sustainable Development
เรียบเรียงโดย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

Dow-วช.-ม.เกษตร-ม.ธััญบุุรีี

หนุุนชุุมชน สร้้างรายได้้จากวััสดุุก่่อสร้้าง
ผสมพลาสติิกใช้้แล้้ว

กลุ่่ม� บริิษัทั ดาว ประเทศไทย (Dow) จัับมืือประชาคมวิิจัยั ได้้แก่่ สำำ�นักั งานการวิิจัยั แห่่งชาติิ (วช.)
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ และมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลธััญบุุรีี ลงนามบัันทึึกข้้อตกลง
“ความร่่วมมืือภาคีีเครืือข่่าย ขยะทะเล...สู่่�...การเพิ่่�มรายได้้ชุุมชนระยอง” ร่่วมกัับกลุ่่�มชุุมชน ได้้แก่่
วิิสาหกิิจชุุมชนส่่งเสริิมอาชีีพชุุมชนเกาะกก และ หมู่่บ้� า้ นเอื้้�ออาทรจัังหวััดระยอง (วัังหว้้า) เพื่่อ� ถ่่ายทอด
นวัั ต กรรมการผลิิตวัั สดุุก่่ อสร้้ า งจากพลาสติิกใช้้ แ ล้้ ว ให้้ กัั บ ชุุมชน หวัั ง สร้้ า งรายได้้ ยกระดัั บ
คุุณภาพชีีวิิต และลดปััญหาขยะในทะเลไทยอย่่างยั่่�งยืืน
วััสดุุก่่อสร้้างที่่�ได้้จากโครงนี้้�จะใช้้สำหรัับการก่่อสร้้าง
ภายนอกอาคาร เช่่น บล็็อคปููพื้้�น คอนกรีีตบล็็อก และ
ขอบคัั น หิิ น โดยจะใส่่ พ ลาสติิ ก ทดแทนหิิ น และทราย
ในสััดส่่วน 0.4 – 1.5 กิิโลกรััมต่่อชิ้้�น หรืือประมาณ 6 - 10%
ของน้้ำหนัั ก ทั้้� ง หมด ราคาไม่่ ต่่ า งจากวัั ส ดุุ ทั่่� วไปและมีี
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ความคงทนเทีียบเท่่าของเดิิม เป็็นประโยชน์์
ทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจและสิ่่�งแวดล้้อม
นายฉััตรชััย เลื่่อ� นผลเจริิญชััย ประธาน
บริิหาร กลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย กล่่าวว่่า
“ในฐานะที่่� Dow เป็็ น หนึ่่�งในบริิ ษัั ท ด้้ า น
Materials Science รายใหญ่่ที่่�สุุดของโลก
เราตระหนัั ก ถึึ ง ปัั ญ หาพลาสติิ ก ใช้้ แ ล้้ ว ที่่�
หลุุ ด รอดไปสู่่�สิ่่�งแวดล้้ อ ม และพยายามหา
วิิธีีการต่่าง ๆ เข้้ามาจััดการอย่่างยั่่�งยืืน ดาว
ได้้ตั้้�งเป้้าที่่�จะช่่วย “หยุุดขยะพลาสติิก” โดย
มุ่่�งมั่่�นจะผลัักดัันให้้ พ ลาสติิ ก ใช้้ แ ล้้ ว จำนวน
1 ล้้านตัันจากทั่่�วโลกถููกเก็็บกลัับมาใช้้ประโยชน์์
หรืือ รีีไซเคิิล ซึ่่�ง “ความร่่วมมืือภาคีีเครืือข่่าย
ขยะทะเล...สู่่�...การเพิ่่�มรายได้้ชุุมชนระยอง”
ก็็เป็็นอีีกหนึ่่�งในโครงการสำคััญที่่�จะนำผลงาน
ด้้านการศึึกษาและงานวิิ จััยมาใช้้ประโยชน์์
ได้้ จ ริิ ง เราพร้้ อ มที่่�จะเป็็ น ฟัั น เฟืืองในการ
ประสานงานระหว่่างประชาคมวิิจััย และกลุ่่�ม
ชุุมชน เพื่่�อให้้โครงการประสบความสำเร็็จ”

การผสมพลาสติิ ก ใช้้ ใ นวัั ส ดุุ ก่่ อ สร้้ า ง
จะช่่วยให้้ผลิิตภััณฑ์์ มีีน้้ำหนัักเบา และลด
การใช้้วัสั ดุุที่่�ใช้้แล้้วหมดไป เช่่น ทราย และหิิน
หากนำก้้อนอิิฐไปทำเป็็นวััสดุุปููพื้้�นนอกอาคาร
ก็็จะช่่วยลดความร้้อนของพื้้�นผิิว สามารถเดิิน
หรืือทำกิิจกรรมในเวลากลางแจ้้งได้้
โครงการนี้้� จ ะช่่ ว ยส่่ ง เสริิ ม ระบบ
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียนส่่งผลให้้เกิิดการแก้้ปััญหา
อย่่างยั่่�งยืืนอย่่างเป็็นรููปธรรม ทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ
สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อสร้้างคุุณภาพชีีวิิต
ที่่�ดีีขึ้้�นและนำไปสู่่�สิ่่�งแวดล้้อมที่่�ยั่่�งยืืน
ผู้้�สนใจสั่่� ง ซื้้� อ วัั สดุุก่่ อสร้้ า งผสม
พลาสติิกใช้้ แ ล้้ ว มาตรฐานผลิิตภัั ณ ฑ์์
อุุ ตส า ห ก ร ร ม ส า ม า ร ถติิดต่่ อ ไ ด้้ ที่่�
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลธััญบุุรีี
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Member Activities
เรียบเรียงโดย นางสาวสุพรรณิภา หวังงาม

การสำำ�รวจการกัักเก็็บคาร์์บอนของป่่าบก
บริิเวณพื้้� นที่่�เกาะนก

ป่่ า ไม้้ เ ป็็ น ทรัั พ ยากรธรรมชาติิ ที่่� มีี บทบาทสำคัั ญ ในการช่่ ว ยชะลอ
การเพิ่่�มขึ้้น� ของอุุณหภููมิิโลก และช่่วยให้้สามารถบรรลุุเป้้าหมายการปลดปล่่อย
ก๊๊ า ซเรืื อ นกระจกสุุ ท ธิิ เ ป็็ น ศูู น ย์์ (Net Zero Emissions) และการปล่่ อ ย
คาร์์บอนสุุทธิิเป็็นศููนย์์ (Climate Neutrality) โดยป่่าไม้้จะทำหน้้าที่่�
เป็็นแหล่่งกัักเก็็บคาร์์บอน (Carbon Sinks) ที่่ช่� ว่ ยดููดซัับ
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์จากชั้้�นบรรยากาศโลกผ่่าน
กระบวนการสัังเคราะห์์แสงและเปลี่่�ยนเป็็น
คาร์์บอนที่่กั� กั เก็็บอยู่่�ในเนื้้�อไม้้ โดยป่่าไม้้
ดููดซัับก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
ได้้ประมาณ 1 ใน 3 ของ
ปริิ ม าณที่่� ปร ะเทศ
ต่่าง ๆ ทั่่�วโลกปล่่อย
ออกมาในแต่่ ล ะปีี
ซึ่่ง� ภายหลัังจากการประชุุม
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รััฐภาคีีกรอบอนุุสััญญาสหประชาชาติิว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
สมัั ย ที่่� 26 (COP 26) ประเทศไทยได้้ ปร ะกาศเจตจำนงลดก๊๊ า ซเรืื อ นกระจก
ของประเทศเพื่่�อก้้าวสู่่�ความเป็็นกลางทางคาร์์บอน (Carbon Neutrality) ภายใน
ปีี พ.ศ. 2593 และมุ่่�งสู่่�การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์ ภายในปีี พ.ศ. 2608
รวมทั้้�ง ได้้กำหนดแผนการดำเนิินงานเป็็นแผนระยะยาวในการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ในระดัับต่่ำ (Long-term Low Greenhouse Gas Emission Development
Strategy หรืือ LTS) และการดููดซัับก๊๊าซเรืือนกระจกโดยการเพิ่่�มพื้้�นที่่�ป่่าและพื้้�นที่่�
สีีเขีียวของประเทศให้้ได้้ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 55 ของพื้้�นที่่�ประเทศ แบ่่งเป็็นพื้้�นที่่�ป่่า
ธรรมชาติิิ� ร้้อยละ 35 พื้้�นที่่�ป่่าเศรษฐกิิจและป่่าชุุมชน ร้้อยละ 15 และพื้้�นที่่�สีีเขีียว
ในเมืือง ร้้อยละ 5 ตามที่่�กำหนดไว้้ในกรอบยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี เพื่่�อช่่วยให้้้�ไทย
บรรลุุุเ� ป้้าหมายลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกให้้ได้้ ร้้อยละ 20 - 25 ในปีี พ.ศ. 2573
ดัังนั้้�น ภาคส่่วนที่่มีี� บทบาทสำคััญในการขัับเคลื่่�อนประเทศไทยเข้้าสู่่�ประเทศที่่มีีค
� วาม
เป็็นกลางทางคาร์์บอนในอนาคต คืือ “ภาคป่่าไม้้และการใช้้ประโยชน์์ที่ดิ่� นิ ” ซึ่่ง� เป็็น
ภาคการดููดกลัับก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�สำคััญ นอกเหนืือจากมาตรการลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกในภาคพลัังงาน ภาคอุุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาค
การกำจััดของเสีีย การดููดกลัับก๊๊าซเรืือนกระจกจากภาคป่่าไม้้จึึงเป็็นอีีกมาตรการ
เสริิมที่ส่� ำคััญในการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในภาพรวมของประเทศ ซึ่่ง� ภาคเอกชน
ถืือเป็็นภาคส่่วนที่่มีีค
� วามสำคััญในการสนัับสนุุนการจััดการภาคป่่าไม้้ เพื่่�อมุ่่�งสู่่�เป้้าหมาย
Carbon Neutrality และ Net Zero GHG Emission ตามที่่�นายกรััฐมนตรีี
แสดงเจตนารมณ์์ไว้้ในการประชุุม COP 26 ให้้สััมฤทธิ์์�ผลโดยเร็็ว
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องค์์กรธุุรกิิจเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (TBCSD) เล็็งเห็็นถึึงความสำคััญของทรััพยากรป่่าไม้้
เมื่่�อปีี พ.ศ. 2554 จึึงได้้ร่่วมกัับองค์์กรสมาชิิก TBCSD สถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย และอุุทยานสิ่่�งแวดล้้อม
นานาชาติิสิิริินธร ดำเนิินการพััฒนาพื้้�นที่่� 8,465 ตารางเมตร (ประมาณ 6.25 ไร่่) บริิเวณเกาะนก ซึ่่�งเป็็น
เกาะขนาดเล็็ ก ภายในอุุ ท ยานสิ่่�ง แวดล้้ อ มนานาชาติิ สิิริิ น ธร เพื่่� อ พัั ฒ นาและปรัั บ ปรุุ ง พื้้� น ที่่� สีี เขีียว
ภายในพื้้�นที่่�อุุทยานฯ ให้้เป็็นพื้้�นที่่�กัักเก็็บคาร์์บอนไดออกไซด์์อย่่างยั่่�งยืืน รวมทั้้�ง ให้้เป็็นแหล่่งศึึกษา
เรีียนรู้้�และสร้้างเสริิมจิิตสำนึึกให้้แก่่เยาวชน ประชาชนและนัักท่่องเที่่�ยว เกี่่�ยวกัับการฟื้้�นฟูู ดููแล และ
รัักษาระบบนิิเวศโดยใช้้หลัักวิิชาการที่่�เหมาะสมอย่่างเป็็นระบบและยั่่�งยืืน ถืือเป็็นการดำเนิินงาน
สนองพระราชดำริิของสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี
ที่่�ต้้องการให้้อุุทยานฯ เป็็นเสมืือนพิิพิิธภััณฑ์์ธรรมชาติิที่่�มีีชีีวิิต จากการเก็็บรวบรวมข้้อมููลตััวอย่่างต้้นไม้้
บริิเวณเกาะนก ครั้้�งที่่� 3 เมื่่�อวัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2565 เพื่่�อนำข้้อมููลที่่�ได้้มาวิิเคราะห์์หา
1) จำนวนชนิิดพัันธุ์์�ไม้้ในพื้้�นที่่� 2) เส้้นรอบวงของต้้นไม้้ 3) ความโตทางเส้้นผ่่านศููนย์์กลางที่่�ระดัับ
อก (Diameter at Breast Height; DBH) 4) มวลชีีวภาพของต้้นไม้้โดยใช้้สมการอััลโลเมตรีี
5) ปริิมาณคาร์์บอนสะสม 6) การดููดซัับก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ และ 7) ความสามารถในการผลิิต
ออกซิิเจน ผลการสำรวจพบพัันธุ์์�ไม้้ทั้้�งสิ้้�น 24 ชนิิด ได้้แก่่ โพทะเล สำโรง ขี้้�เหล็็ก มะพลัับ นนทรีี มะขาม
มะหวด จามจุุรีี กร่่าง โมกมััน มะกอกป่่า สะเดา สะแก หางนกยููง มะขามเทศ ขัันทองพยาบาท จัันทน์์
ข่่อย สีีเสีียด กระถิิน ตะคร้้อ มะรุุม และกาสะลอง (ปีีบ) ชนิิดพัันธุ์์�ไม้้ที่่�พบมากที่่�สุุดคืือ มะขาม 45 ต้้น
รองลงมาคืือ โมกมััน 20 ต้้น และนนทรีี 18 ต้้น ตามลำดัับ อายุุเฉลี่่ย� ของต้้นไม้้ทั้้ง� พื้้�นที่่ศึึ� กษาอยู่่�ที่ปร
่� ะมาณ
11 ปีี (พ.ศ. 2554 - 2565) ต้้นไม้้มีีเส้้นรอบวงเฉลี่่ย� เท่่ากัับ 29.410 เซนติิเมตร ความโตทางเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง
ที่่ร� ะดัับอกเฉลี่่ย� (DBH) เท่่ากัับ 9.365 เซนติิเมตร มวลชีีวภาพรวมของต้้นไม้้ทั้้ง� หมดในพื้้�นที่่ศึึ� กษาเท่่ากัับ
18,455.4078 กิิโลกรััม (หรืือ 18.4554 ตััน) ปริิมาณคาร์์บอนสะสมทั้้�งพื้้�นที่่�ศึึกษาเท่่ากัับ 9,227.7039
กิิโลกรััม (หรืือ 9.2277 ตัันคาร์์บอน) สามารถดููดซัับก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ได้้เท่่ากัับ 33,834.9144
กิิโลกรััม (หรืือ 33.8349 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์) รวมทั้้�ง สามารถผลิิตออกซิิเจนได้้เท่่ากัับ 24,607.2104
กิิโลกรััม (หรืือ 24.6072 ตัันออกซิิเจน)
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จากข้้อมููลข้้างต้้นแสดงให้้เห็็นว่่าป่่าไม้้มีีบทบาทสำคััญในการลดก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์และ
ช่่วยเพิ่่�มออกซิิเจนให้้กัับบรรยากาศ ดัังนั้้�น ทุุกภาคส่่วน ทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ควรต้้องร่่วมมืือกัันในการรณรงค์์ ส่่งเสริิม และสนัับสนุุนให้้มีีการปลููกป่่าอย่่างยั่่ง� ยืืน เพื่่�อเพิ่่�มปริมิ าณ
การกัักเก็็บก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ และเพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการทำให้้ประเทศไทยบรรลุุเป้้าหมาย
การลดก๊๊าซเรืือนกระจกในทุุกภาคส่่วน (Economy Wide) ลงร้้อยละ 20 – 25 ประมาณ 110 - 140
ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า ในปีี พ.ศ. 2573 ซึ่่�งหากทุุกภาคส่่วนในประเทศไทยสามารถ
ร่่ ว มกัั น รัั ก ษาและเพิ่่� มพื้้� น ที่่� ป่่ า ได้้ จะช่่ ว ยป้้ อ งกัั น และลดผลกระทบจากการเปลี่่� ย นแปลง
สภาพภููมิิอากาศ (Climate Change) ในอนาคตได้้อย่่างยั่่�งยืืนอีีกด้้วย
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Eco-Labeling
เรียบเรียงโดย นางแววตา บวรทวีปัญญา

: ตอนที่่� 2 รถยนต์์

ปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศที่่�ทวีีความรุุนแรงมากขึ้้�นในปััจจุุบััน ส่่งผลให้้ประเทศ
ต่่าง ๆ ทั่่�วโลกมีีความเห็็นตรงกัันว่่าต้้องร่่วมมืือกัันอย่่างเร่่งด่่วนในการแก้้ปััญหานี้้� โดยในช่่วงปลายปีี
ที่่�ผ่่านมาได้้มีีการประชุุมรััฐภาคีีกรอบอนุุสััญญาสหประชาชาติิว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศ สมััยที่่� 26 (COP26) ที่่�เมืืองกลาสโกว์์ ประเทศสกอตแลนด์์ โดยมีีการบรรลุุข้้อตกลง
เพื่่�อควบคุุมปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ และการผลัักดัันให้้ยุุติิการใช้้เชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล
กิิจกรรมการขนส่่งกำลัังถููกจัับตามองเป็็น
อย่่างมาก เนื่่�องจากมีีการใช้้พลัังงานและปล่่อยก๊๊าซ
เรืื อ นกระจกสูู ง เป็็ น อัั น ดัั บ สองของภาคการใช้้
พลัังงานทั้้�งหมดของประเทศไทย ซึ่่�งเป็็นสาเหตุุ
หลัักของการเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ
จากรายงานความก้้าวหน้้ารายสองปีี ฉบัับที่่� 3 ของ
ประเทศไทย (Thailand Third Biennial Update
Report) ซึ่่� ง จัั ด ทำขึ้้� น เพื่่�อนำเสนอข้้ อ มูู ล บัั ญ ชีี
ก๊๊ า ซเรืื อ นกระจก (ปีี พ.ศ. 2559) ต่่ อ สำนัั ก
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เลขาธิิ ก ารอนุุ สัั ญ ญาสหประชาชาติิ ว่่ า ด้้ ว ยการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภูู มิิ อ ากาศ หรืื อ United
Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC) พบว่่า กิิจกรรมการขนส่่งมีี
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทั้้�งหมด 68,260.17
GgCO2eq คิิดเป็็น 27.21% ของการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกทั้้�งหมดของประเทศ (มีีการปลดปล่่อย
ก๊๊ า ซคาร์์ บ อนไดออกไซค์์ ทั้้� ง หมด 66,660.58
GgCO2eq)

GHG emissions in Energy sector 2016 [Thailand Third Biennial Update Report]

ฉลากเขีียว สถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย ได้้มีแี ผน
ในการทบทวนและปรัับปรุุงข้้อกำหนดฉลากเขีียว
สำหรัับผลิิตภััณฑ์์รถยนต์์ เพื่่�อสนัับสนุุนทิิศทาง
การดำเนิินงานของ COP26 ในการมุ่่�งเน้้นการ
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์ (Net Zero)
ภายในปีี พ.ศ. 2593 โดยจะพิิจารณาขยายขอบเขต
ข้้อกำหนดให้้ครอบคลุุมถึึงรถยนต์์ไฟฟ้้า ซึ่่�งเป็็น
การพััฒนาและปรัับเปลี่่�ยนมาใช้้เทคโนโลยีีและ
พลัั ง งานสะอาด รวมถึึ ง ส่่ ง เสริิ ม ให้้ มีี ก ารจัั ด ซื้้� อ
จััดจ้้างรถยนต์์ไฟฟ้้ามากขึ้้�น

บริิษัทั โตโยต้้า มอเตอร์์ ประเทศไทย จำกััด
เป็็ น หนึ่่�งในสมาชิิ ก องค์์ ก รธุุ ร กิิ จ เพื่่�อการพัั ฒ นา
อย่่างยั่่�งยืืน ที่่�เล็็งเห็็นและตระหนัักถึึงความสำคััญ
ของการดำเนิิ น งานในการลดผลกระทบด้้ า น
สิ่่�งแวดล้้ อ มจากการดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ ซึ่่� ง หนึ่่�งใน
ผลการดำเนิิ น งาน คืื อ การได้้ รัั บ การรัั บ รอง
เครื่่�องหมายฉลากเขีียวสำหรัับผลิิตภััณฑ์์รถยนต์์
มาอย่่างต่่อเนื่่�องยาวนาน โดยเกณฑ์์ข้้อกำหนด
ฉลากเขีียวสำหรัับผลิิตภััณฑ์์รถยนต์์ มีีการพิิจารณา
ตั้้�งแต่่การออกแบบให้้ชิ้้�นส่่วนสามารถนำกลัับมา
รีีไซเคิิลได้้ สารทํําความเย็็นที่่�ใช้้ในระบบปรัับอากาศ
มีีค่า่ ศัักยภาพในการทํําลายโอโซนเป็็นศููนย์์ การลด
การปล่่ อ ยก๊๊ าซคาร์์ บ อนไดออกไซด์์ ข ณะใช้้ ง าน
การลดสารพิิษที่่�ใช้้ในกระบวนการผลิิต เช่่น สีีและ
ชิ้้�นส่่วนพลาสติิกที่่�ใช้้มีีโลหะหนัักไม่่เกิินมาตรฐาน
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ชิ้้�นส่่วนอะลููมิิเนีียมมีีตะกั่่�วไม่่เกิินเกณฑ์์มาตรฐาน รัั ก ษาซ่่ อ มแซมรถยนต์์ เ พื่่�อยืื ด อายุุ ก ารใช้้ ง าน
ผ้้าเบรกและแผ่่นคลััตช์์ไม่่มีีส่่วนผสมของแร่่ใยหิิน และศููนย์์บริิการรถยนต์์ต้้องมีีการจััดการของเสีีย
เป็็นต้้น นอกจากนี้้�ต้้องมีีคำแนะนำในการบำรุุง อย่่างถููกต้้องตามหลัักวิิชาการ อีีกด้้วย

มีีคำำ�แนะนำำ�
ในการบำำ�รุุงรัักษา
ซ่่อมแซมรถยนต์์
เพื่่� อยืืดอายุุ
การใช้้งาน

การออกแบบ
ให้้ชิ้้�นส่่วน
สามารถนำำ�
กลัับมารีีไซเคิิล
ได้้

สารทํําความเย็็น
ที่่�ใช้้ในระบบ
ปรัับอากาศ
มีีค่่าศัักยภาพ
ในการทํําลาย
โอโซนเป็็นศููนย์์

ลดการปล่่อย
ก๊๊าซคาร์์บอน
ไดออกไซด์์
ขณะใช้้งาน

ลดสารพิิ ษที่่�ใช้้
ในกระบวนการ
ผลิิต

ศููนย์์บริิการรถยนต์์
ต้้องมีีการจััดการ
ของเสีียอย่่าง
ถููกต้้องตามหลััก
วิิชาการ

“ฉลากเขีียว” ไม่่เพีียงแต่่เป็็นความภููมิิใจของผู้้�ผลิิต ที่่�ผลิิตผลิิตภััณฑ์์
ที่่มีีคุุ
� ณภาพและคำำ�นึึงถึึงสิ่่ง� แวดล้้อม แต่่ยัังเป็็นความภููมิิใจของผู้้�บริิโภค ที่่� ได้้มีีส่่วนร่่วม
ในการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมอีีกทางหนึ่่�ง

_______________________________________________________________________________________
ที่่�มา :
1. https://www.bangkokbiznews.com/business/933041 (สืืบค้้นเมื่่�อ 17 มีีนาคม 2565)
2. https://www.bbc.com/thai/international-59264622 (สืืบค้้นเมื่่�อ 17 มีีนาคม 2565)
3. https://climate.onep.go.th/wp-content/uploads/2021/01/BUR3_Thailand_251220-.pdf
(สืืบค้้นเมื่่�อ 17 มีีนาคม 2565)
4. https://www.tei.or.th/greenlabel/download/TGL-33-R2-17.pdf (สืืบค้้นเมื่่�อ 17 มีีนาคม 2565)
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PR News

Dow ผ่่านการรัับรองระดัับโลก

ด้้านความยั่่�งยืืนและการลดคาร์์บอน “ISCC PLUS”
เดิินหน้้าเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
นำำ�พลาสติิกใช้้แล้้วกลัับเป็็นวััตถุุดิิบ

โรงงานโพลิิเอทิิลีีน (Polyethylene) และโรงงานโพลิิเอทิิลีีนชนิิดยืืดหยุ่่�นพิิเศษ (Specialty Elastomers)
ของกลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย (Dow) บริิษััทชั้้�นนำระดัับโลกด้้านวััสดุุศาสตร์์ (Materials Science) ได้้รัับ
การรัับรองมาตรฐานด้้านความยั่่�งยืืนและการลดคาร์์บอนที่่�ได้้รัับการยอมรัับในระดัับสากล “ISCC PLUS” จาก
International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) จากการเดิินหน้้าขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนของพลาสติิก ด้้วยเทคโนโลยีีในการนำพลาสติิกใช้้แล้้วกลัับมาเป็็นวััตถุุดิิบในการผลิิตเม็็ดพลาสติิก
ของโรงงาน ช่่วยลดปััญหาขยะพลาสติิกในประเทศ
การรัับรองมาตรฐานนี้้�มีีที่่�มาจากเทคโนโลยีีในการผลิิตของกลุ่่�มบริิษััท ดาว ประเทศไทย ในโรงงาน
ผลิิตเม็็ดพลาสติิกโพลิิเอทิิลีีนชนิิด LLDPE (Linear Low-Density Polyethylene) ในนิิคมอุุตสาหกรรม
มาบตาพุุด และโรงงานผลิิตเม็็ดพลาสติิกโพลิิเอทิิลีีนชนิิดยืืดหยุ่่�นพิิเศษ (Specialty Elastomers) ในนิิคม
อุุตสาหกรรมเอเซีีย จัังหวััดระยอง ซึ่่�งสามารถนำพลาสติิกใช้้แล้้วกลัับมาเป็็นวััตถุุดิิบในการผลิิต (Circular
Feedstocks) ร่่วมกัับวััตถุุดิิบเดิิมที่่�มาจากน้้ำมัันดิิบ (Virgin Naphtha) โดยตรวจสอบได้้ทุุกขั้้�นตอนการผลิิต
เป็็นไปตามมาตรฐานเพื่่�อคุุณภาพที่่�ดีี
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เอ็็กโก กรุ๊๊�ป คว้้าอัันดัับ Silver Class
และติิดอัันดัับ Top 10 ของโลก
ประเภทสาธารณููปโภคไฟฟ้้า
จากเวทีี S&P Global Sustainability Award

บริิษััท ผลิิตไฟฟ้้า จำกััด (มหาชน) หรืือ เอ็็กโก กรุ๊๊�ป ขึ้้�นแท่่นด้้านความยั่่�งยืืนระดัับโลก
คว้้าอัันดัับ Silver Class และติิดอัันดัับ Top 10 ของโลก ประเภทสาธารณููปโภคไฟฟ้้า (Electric
Utilities) จากเวทีี S&P Global Sustainability Award และได้้รับั คััดเลืือกให้้อยู่่�ใน Sustainability
Yearbook 2022 จากการประเมิินของ S&P Global ความสำเร็็จดัังกล่่าวสะท้้อนการดำเนิินธุุรกิิจ
อย่่างยั่่�งยืืน ตามกรอบ ESG (Environmental, Social, and Governance) อย่่างต่่อเนื่่�องตลอด 30 ปีี
ในฐานะผู้้�ผลิิตไฟฟ้้าเอกชนรายใหญ่่รายแรกของประเทศไทย
นายเทพรััตน์์ เทพพิิทัักษ์์ กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ เอ็็กโก กรุ๊๊�ป เปิิดเผยว่่า “ท่่ามกลางความ
ท้้าทายของอุุตสาหกรรมพลัังงานและไฟฟ้้าทั้้�งในระดัับโลกและระดัับประเทศ เอ็็กโก กรุ๊๊�ป ได้้กำหนด
ทิิศทางในการดำเนิินธุุรกิิจที่่�ว่่า “Cleaner, Smarter and Stronger to Drive Sustainable Growth”
เพื่่�อสร้้างการเติิบโตอย่่างแข็็งแกร่่งและยั่่ง� ยืืนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกภาคส่่วน ตลอดจนขัับเคลื่่�อนธุุรกิจิ
สู่่�สัังคมคาร์์บอนต่่ำ ด้้วยการตั้้�งเป้้าหมายมุ่่�งสู่่�ความเป็็นกลางทางคาร์์บอน (Carbon Neutral) ภายในปีี
2593 และเป้้าหมายลดการปล่่อยปริิมาณก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ต่่อหน่่วยไฟฟ้้าที่่�ผลิิตได้้ (Carbon
Emission Intensity) 10% ภายในปีี 2573”
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เอ็็กซอนโมบิิลและเอสโซ่่ในประเทศไทย
คว้้า 2 รางวััลใหญ่่

เป็็นหนึ่่�งในบริิษััทที่่�น่่าทำำ�งานด้้วยมากที่่�สุุด
และรางวััล HR Excellence Awards

รางวััลที่่�ได้้รัับ
• บริิษัทั เอ็็กซอนโมบิิล จำกััด ในประเทศไทย ได้้รับั รางวััลหนึ่่�งในบริิษัทั ที่่น่� า่ ทำงานด้้วยมากที่่สุ� ดุ
- ภาคอุุตสาหกรรมน้้ำมัันและก๊๊าซ โดยองค์์กรทรััพยากรบุุคคลแห่่งเอเชีีย (HR Asia)
• บริิษััท เอ็็กซอนโมบิิล จำกััด และ บริิษััท เอสโซ่่ (ประเทศไทย) จำกััด (มหาชน) ได้้รัับรางวััล
2021 HR Excellence Awards จากบริิษััทที่่�ปรึึกษา ด้้านทรััพยากรบุุคคลในเอเชีีย Human
Resources Online จากประสิิทธิิภาพในการปรัับทิิศทางตามลำดัับความสำคััญทางธุุรกิจิ ด้้วย
กลยุุทธ์์การบริิหารบุุคคลสู่่�ความเป็็นผู้้�นำในอุุตสาหกรรม
สำหรัับความภาคภููมิิใจในครั้้�งนี้้� ดร. อดิิศัักดิ์์� แจ้้งกมลกุุลชััย ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้้�จััดการ บริิษััท เอสโซ่่ (ประเทศไทย) จำกััด (มหาชน) และ บริิษััท เอ็็กซอนโมบิิล จำกััด กล่่าวว่่า
“ผมขอขอบคุุณและยิินดีีเป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�ได้้รัับมอบรางวััลอัันทรงเกีียรติิในครั้้�งนี้้� นัับเป็็นกำลัังใจที่่�ดีียิ่่�ง
ต่่อความมุ่่�งมั่่น� ของเรา ในการสร้้างบรรยากาศการทำงานที่่ดีีมีีค
� วามสุุข พร้้อมที่่จ� ะส่่งเสริิมความก้้าวหน้้า
ในศัักยภาพของพนัักงาน และ สร้้างความภาคภููมิิใจในทีีมงาน ผมถืือว่่าตนเองโชคดีีมากที่่�ได้้มีีโอกาส
ทำงานกัับบรรดาคนเก่่งที่่�มีีความสามารถของเรา ซึ่่�งได้้ทุ่่�มเทแรงกายแรงใจ ทำให้้เราเป็็นสถานที่่�ทำงาน
ชั้้น� เยี่่ย� ม และ ขัับเคลื่่�อนวิิสัยั ทััศน์ข์ องเราที่่จ� ะ เติิมเต็็มพลังั ชีีวิิต ด้้วยประสบการณ์์พลัังงานที่่เ� หนืือกว่่า”
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GPSC ปลื้้�มคว้้ารางวััล
ระดัับ BRONZE CLASS องค์์กรยั่่�งยืืน
ติิดอัันดัับสมาชิิก S&P GLOBAL
SUSTAINABILITY YEARBOOK 2 ปีีซ้้อน

S&P Global ประเมิิน GPSC ติิดอัันดัับ Bronze Class ในกลุ่่�มธุุรกิิจสาธารณููปโภคไฟฟ้้า
ขึ้้�นทำเนีียบธุุรกิิจยั่่�งยืืน “Sustainability Yearbook 2022*” ประเมิินดััชนีีความยั่่�งยืืนดาวโจนส์์
ต่่อเนื่่�องปีีที่่� 2 ตอกย้้ำความมุ่่�งมั่่�นผู้้�นำด้้านการพััฒนานวััตกรรมพลัังงานยั่่�งยืืนในระดัับสากล
นายวรวััฒน์์ พิิทยศิิริิ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท โกลบอล
เพาเวอร์์ ซิินเนอร์์ยี่่� จำกััด (มหาชน) หรืือ GPSC แกนนำนวััตกรรมธุุรกิิจไฟฟ้้า กลุ่่�ม ปตท. เปิิดเผยว่่า
นัับเป็็นความสำเร็็จของ GPSC ที่่�ได้้รางวััล S&P Global Sustainability Award ในระดัับ Bronze
Class และได้้คััดเลืือกให้้อยู่่�ใน Sustainability Yearbook 2022 จากการประเมิินของ S&P Global
เป็็นปีีที่ส่� อง ที่่ไ� ด้้รับั การประเมิินให้้เป็็นธุุรกิจิ ที่่มีีค
� วามโดดเด่่นในการดำเนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนมาอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง เป็็นไปตามเกณฑ์์ประเมิินดััชนีีความยั่่�งยืืนดาวโจนส์์ หรืือ Dow Jones Sustainability Indices
(DJSI) ด้้วยคะแนนรวมในมิิติิด้้านสัังคมสููงที่่�สุุดในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมสาธารณููปโภคไฟฟ้้า (Electric
Utilities) ถืือเป็็นเป้้าหมายในการขัับเคลื่่�อนธุุรกิจิ เพื่่�อสร้้างความเชื่่อ� มั่่�นในระดัับสากล ในด้้านการพััฒนา
นวััตกรรมและเทคโนโลยีีด้้านพลัังงานเพื่่�อความยั่่�งยืืน
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ปตท.สผ. คว้้ารางวััล Prime Minister’s
Digital Award 2021

สาขา Digital Organization of the Year

บริิษัทั ปตท.สำรวจและผลิิตปิโิ ตรเลีียม จำกััด (มหาชน) หรืือ ปตท.สผ. โดยนายฉััตรชัยั คงเดชอุุดมกุุล
(ขวา) ผู้้�จััดการอาวุุโส ฝ่่ายบริิหารการเปลี่่�ยนแปลงองค์์กร เป็็นผู้้�แทนเข้้ารัับรางวััล Prime Minister’s
Digital Award 2021 ในสาขา Digital Organization of the Year จากนายชััยวุุฒิิ ธนาคมานุุสรณ์์
(ซ้้าย) รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงดิิจิทัิ ลั เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม โดยมีี พลเอก ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา นายก
รััฐมนตรีี ร่่วมแสดงความยิินดีีผ่่านระบบออนไลน์์ ซึ่่�งงานจััดขึ้้�น ณ ทรูู ดิิจิิทััล พาร์์ค กรุุงเทพฯ
รางวััลดัังกล่่าวมอบให้้ ปตท.สผ. ในฐานะองค์์กรที่่�มุ่่�งมั่่�นและตั้้�งใจที่่�จะสร้้างความแข็็งแกร่่งให้้กัับ
ธุุรกิิจสำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม โดยมีีการนำเทคโนโลยีีและนวััตกรรมดิิจิิทััลมาประยุุกต์์ใช้้อย่่างเป็็น
ระบบ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและขีีดความสามารถในการแข่่งขัันให้้กัับองค์์กร ควบคู่่�ไปกัับการคำนึึงถึึง
สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล เพื่่�อสร้้างการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน ความมั่่�นคงทางด้้านพลัังงานให้้กัับ
ประเทศไทย รวมทั้้�ง รองรัับความท้้าทายของธุุรกิิจในอนาคต
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โออาร์์ ตอกย้ำำ��ความภููมิิใจ
รัับรางวััลเชิิดชููเกีียรติิองค์์กรหััวใจทองคำำ�
ร่่วมแรงร่่วมใจช่่วยเหลืือประชาชน
ในสถานการณ์์โควิิด-19

วัันที่่� 31 มีีนาคม 2565 นายอาคม เติิมพิิทยาไพสิิฐ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลััง มอบ
รางวััลเชิิดชููเกีียรติิองค์์กรหััวใจทองคำ ประจำปีี 2564 หรืือ ‘GOLDEN HEART AWARD 2021’ แก่่
นายสมยศ คงประเวช รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ธุุรกิิจค้้าปลีีก บริิษััท ปตท. น้้ำมัันและการค้้าปลีีก
จำกััด (มหาชน) หรืือ โออาร์์ ในโอกาสที่่�สมาคมสมาพัันธ์์สถานประกอบการเพื่่�อสุุขภาพและผู้้�สููงอายุุ
ได้้เล็็งเห็็นถึึงความตั้้�งใจของ โออาร์์ ที่่�ได้้ร่่วมดููแลช่่วยเหลืือประชาชนในการรัับมืือกัับวิิกฤติิการณ์์
โรคโควิิด-19 ตลอดปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา โดยเฉพาะกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ เด็็กด้้อยโอกาส ผู้้�มีีภาวะพึ่่�งพิิงหรืือ
ผู้้�ที่่�ขาดแคลน โดยคััดเลืือกจากผลงานจิิตอาสาในการช่่วยเหลืือบรรเทาสาธารณภััยจากโรคระบาด
โควิิด-19 การช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยติิดเชื้้�อโควิิด-19 และการสนัับสนุุนโครงการต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับการเยีียวยา
และป้้องกัันสาธารณภััยจากโรคโควิิด-19 อย่่างเป็็นรููปธรรมและต่่อเนื่่�อง ถืือเป็็นอีีกหนึ่่�งความสำเร็็จของ
โออาร์์ ตามวิิสััยทััศน์์ “เติิมเต็็มโอกาส เพื่่�อทุุกการเติิบโต ร่่วมกััน” หรืือ “Empowering All Toward
Inclusive Growth” เพื่่�อการเติิบโตร่่วมกัันอย่่างยั่่�งยืืน
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ปตท. คว้้ารางวััล S&P Global
Sustainability Award 2022  

เดิินหน้้าธุุรกิิจสู่่�ความยั่่�งยืืนต่่อเนื่่�อง พร้้อมก้้าวสู่่�สัังคมคาร์์บอนต่ำำ��

นายอรรถพล ฤกษ์์พิิบููลย์์ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท ปตท. จำกััด
(มหาชน) (ปตท.) เปิิดเผยว่่า เมื่่�อเร็็ว ๆ นี้้� ปตท. ได้้รัับรางวััล S&P Global Sustainability Award ประจำปีี 2565
ในระดัับ Silver Class ซึ่่�งเป็็นผลการประเมิินระดัับความยั่่�งยืืนจาก S&P Global รวมทั้้�ง ปตท. ยัังได้้รัับคััดเลืือก
เป็็นสมาชิิก DJSI กลุ่่�มดััชนีีโลก (World Index) และดััชนีีตลาดเกิิดใหม่่ (Emerging Market Index) ต่่อเนื่่�อง
เป็็นปีีที่่� 10 สะท้้อนการยอมรัับในระดัับโลกถึึงความมุ่่�งมั่่�นในการดำเนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนและมีีธรรมาภิิบาล
โดย ปตท. ให้้ความสำคััญกัับการพััฒนาธุุรกิิจสู่่�สัังคมคาร์์บอนต่่ำควบคู่่�กัับการดำเนิินธุุรกิิจที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
พร้้อมสนัับสนุุนพลัังงานสะอาด รวมถึึงส่่งเสริิมเทคโนโลยีีและนวััตกรรมเพื่่�อต่่อยอดสู่่�ธุุรกิิจรููปแบบใหม่่ ซึ่่�งขณะนี้้�
คณะทำงานการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์กลุ่่�ม ปตท. (PTT Group Net Zero Task Force หรืือ G-NET)
อยู่่�ระหว่่างการดำเนิินงานร่่วมกัันทั้้�งในและต่่างประเทศ เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายความเป็็นกลางทางคาร์์บอน และ
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์ในระยะยาว
นอกจากนี้้� บริิษััทในกลุ่่�ม ปตท. ยัังผ่่านการประเมิินเป็็นสมาชิิก DJSI ต่่อเนื่่�องและได้้รัับรางวััล S&P Global
Sustainability Award อีีก 5 บริิษััท ได้้แก่่ บริิษััท พีีทีีทีี โกลบอล เคมิิคอล จำกััด (มหาชน) บริิษััท ปตท.สำรวจและ
ผลิิตปิิโตรเลีียม จำกััด (มหาชน) บริิษััท ไทยออยล์์ จำกััด (มหาชน) รวมถึึง บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำกััด (มหาชน) และ
บริิษััท โกลบอล เพาเวอร์์ ซิินเนอร์์ยี่่� จำกััด (มหาชน)
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ไทยคม รัับมอบโล่่เกีียรติิคุุณ

จากกระทรวงศึึกษาธิิการ

บริิษััท ไทยคม จำกััด (มหาชน) รัับมอบโล่่เกีียรติิคุุณจากกระทรวงศึึกษาธิิการ เนื่่�องในโอกาสที่่�
ไทยคมได้้ให้้การสนัับสนุุนการจััดการศึึกษาแก่่โรงเรีียนเศรษฐเสถีียร ในพระราชููปถััมภ์์ (โรงเรีียนสอนผู้้�
บกพร่่องทางการได้้ยิิน) ในช่่วงการแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อการเรีียนการสอน
ของผู้้�บกพร่่องทางการได้้ยิินเป็็นอย่่างมาก
โรงเรีียนเศรษฐเสถีียร ในพระราชููปถััมภ์์ เป็็นโรงเรีียนที่่�ไทยคมได้้ให้้การสนัับสนุุนโครงการต่่าง ๆ
มาอย่่างต่่อเนื่่�องนัับตั้้�งแต่่เริ่่�มโครงการ ซึ่่�งเป็็นแนวทางการสร้้างคุุณค่่าร่่วมระหว่่างองค์์กรและสัังคม
ในการดำเนิินการเพื่่�อสร้้างความยั่่�งยืืนในทุุกมิิติิ สมดัังเจตนารมณ์์ที่่�ว่่า “การศึึกษาไทยแข็็งแรง
ประเทศไทยแข็็งแรง”
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โครงการฮอนด้้าเมืืองไทยปลอดภััย
คว้้าโล่่เกีียรติิคุุณ “ค่่าของแผ่่นดิิน”

โครงการฮอนด้้าเมืืองไทยปลอดภััย โดยรถจัักรยานยนต์์ฮอนด้้า คว้้าโล่่ประกาศเกีียรติิคุณ
ุ “ค่่าของแผ่่นดิิน”
ด้้านการพััฒนาสัังคมและส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิต จากการดำเนิินกิิจกรรมและรณรงค์์การขัับขี่่�ปลอดภััยมาอย่่าง
ต่่อเนื่่�องกว่่า 3 ทศวรรษ
ดร.อารัักษ์์ พรประภา รองประธานกรรมการบริิหาร บริิษััท ไทยฮอนด้้า แมนููแฟคเจอริ่่�ง จำกััด เปิิดเผยว่่า
“รางวััลค่่าของแผ่่นดิินถืือเป็็นสิ่่�งสะท้้อนให้้เห็็นถึึงความสำเร็็จจากความมุ่่�งมั่่�นในการลดอุุบััติิเหตุุบนท้้องถนนมา
อย่่างต่่อเนื่่�องถึึง 33 ปีี ด้้วยความมุ่่�งหวัังที่่�จะให้้สัังคมไทยเป็็นสัังคมที่่�มีีความปลอดภััย ที่่�ผ่่านมาเราได้้บุุกเบิิกการ
รณรงค์์ขัับขี่่�ปลอดภััย และเผยแพร่่ความรู้้�ในด้้านนี้้�ภายใต้้โครงการฮอนด้้าเมืืองไทยขัับขี่่�ปลอดภััย (Safety Thailand) ทั้้�งการพััฒนาหลัักสููตรการขัับขี่่�ปลอดภััยที่่�เหมาะสมกัับสภาพจราจรในประเทศไทย ควบคู่่�ไปกัับการผลิิต
ครููฝึึกขัับขี่่�ปลอดภััยเพื่่�อถ่่ายทอดความรู้้�ให้้กัับประชาชนในทุุกจัังหวััดทั่่�วประเทศ เช่่นเดีียวกัับการสร้้างศููนย์์ฝึึก
ขัับขี่่�ปลอดภััยในทุุกภููมิิภาคโดยร่่วมมืือกัับร้้านผู้้�จำหน่่ายฯ สถานศึึกษา และหน่่วยงานของภาครััฐ รวมไปถึึงการ
ปลููกจิิตสำนึึกสาธารณะในการใช้้รถใช้้ถนนให้้กัับผู้้�ใช้้รถจัักรยานยนต์์ทั่่�วไป เพื่่�อให้้สัังคมไทยเป็็นสัังคมที่่�มีีความ
ปลอดภััยอย่่างแท้้จริิง และจากนี้้�ไปเราก็็จะยัังคงมุ่่�งมั่่�นอย่่างไม่่ลดละตามแนวทางของฮอนด้้ามอเตอร์์ที่่�ต้้องการ
ลดอััตราการเสีียชีีวิิตจากอุุบััติิเหตุุทางถนนจากยานยนต์์ฮอนด้้าลดครึ่่�งหนึ่่�งภายในปีี 2030”
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ไทยออยล์์คว้้ารางวััล
ด้้านความยั่่�งยืืนระดัับโลก 

สะท้้อนมาตรฐานการบริิหารจััดการ
ด้้านความยั่่�งยืืนในระดัับสากล

เมื่่�อเร็็ว ๆ นี้้� ไทยออยล์์ ได้้รับั รางวััลด้้านความยั่่�งยืืนระดัับซิิลเวอร์์คลาส (Silver Class) ของอุุตสาหกรรม
การตลาดและการกลั่่น� น้้ำมัันและก๊๊าซ จากการประกาศผล S&P Global Sustainability Award ประจำ
ปีี 2565
นายวิิรัตน์์
ั เอื้้อ� นฤมิิต ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษัทั ไทยออยล์์ จำกััด
(มหาชน) เปิิดเผยว่่า “รางวััลนี้้�สะท้้อนการดำเนิินธุุรกิิจอย่่างมืืออาชีีพ โดยไทยออยล์์ยึึดหลัักการดำเนิินงาน
อย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม และยึึดมั่่�นในหลัักบรรษััทภิิบาล (ESG) มาโดยตลอด
ด้้วยมาตรฐานการบริิหารจััดการด้้านความยั่่�งยืืนที่่�เป็็นเลิิศนี้้� ทั้้�งในด้้านการสร้้างคุุณค่่าทางเศรษฐกิิจ
ความมุ่่�งมั่่น� ในการรัับผิิดชอบต่่อชุุมชนและสัังคม และการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเป็็นระบบ ภายใต้้การกำกัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี จะช่่วยสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับนัักลงทุุนทั้้�งในประเทศและนอกประเทศ และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทุุกภาคส่่วน”
“นอกจากนี้้� ไทยออยล์์ยัังได้้รัับการประกาศรัับรองเป็็นสมาชิิกของ Dow Jones Sustainability
Indices (DJSI) ประจำปีี 2564 ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 9 จากการจััดอัันดัับจากการประเมิินดััชนีีความยั่่�งยืืน
ของ S&P Global ผู้้�ให้้บริิการข้้อมููลด้้านการเงิิน และการจััดอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือระดัับโลกเมื่่�อเดืือน
พฤศจิิกายน 2564 ที่่�ผ่่านมาอีีกด้้วย” คุุณวิิรััตน์์ กล่่าวเสริิม
38

วีีนิิไทยคว้้ารางวััล 

Thailand’s Top Corporate Brands 2021 Award

นายคาซููอะกิิ โคกะ กรรมการผู้้�จััดการ บมจ.วีีนิิไทย (ขวา)
รัับรางวััลจาก ศ.ดร.บััณฑิิต เอื้้�ออาภรณ์์ อธิิการบดีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

บริิษัทั วีีนิิไทย จำกััด (มหาชน) ได้้รับั เกีียรติิจากจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััยมอบรางวััลสุุดยอดองค์์กรที่่มีีมู
� ลู ค่่า
แบรนด์์สููงสุุดในประเทศไทย หรืือ Thailand’s Top Corporate Brands 2021 Award ในกลุ่่�มธุุรกิิจ
ปิิโตรเคมีีและเคมีีภััณฑ์์ซึ่่�งมีีมููลค่่าสููงถึึง 6,930 ล้้านบาท โดยนายคาซููอะกิิ โคกะ กรรมการผู้้�จััดการ บมจ.วีีนิิไทย
ได้้ขึ้้�นรัับโล่่เกีียรติิคุุณจากศ.ดร.บััณฑิิต เอื้้�ออาภรณ์์ อธิิการบดีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ในงาน ASEAN and
Thailand’s Top Corporate Brands 2021 ซึ่่�งจััดขึ้้�น ณ อาคารมหาจุุฬาลงกรณ์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
กรุุงเทพฯ เมื่่�อเร็็ว ๆ นี้้�
สำหรัับปีีนี้้�ถืือเป็็นการจััดพิิธีีมอบรางวััลครบรอบปีีที่่� 12 โดยมีีองค์์กรที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทยได้้รัับรางวััลทั้้�งสิ้้�น 14 องค์์กรในกลุ่่�มธุุรกิิจต่่าง ๆ ซึ่่�งการประเมิินมููลค่่าแบรนด์์นั้้�นได้้ใช้้เครื่่�องมืือ
ที่่เ� รีียกว่่า CBS Valuation โดยนำตััวเลขทางการเงิินในรายงานประจำปีีย้อ้ นหลััง 3 ปีีมาคำนวณหาค่่าเฉลี่่ย� ภายใต้้
มุุมมองด้้านการตลาดซึ่่�งรวมถึึงซีีเอสอาร์์ ด้้านการเงิิน และด้้านการบััญชีี ดัังนั้้�น แบรนด์์ที่่�มีีมููลค่่าสููงจึึงสามารถ
สะท้้อนให้้เห็็นถึึงความสำเร็็จและการเติิบโตของบริิษััทในระยะยาว สำหรัับวีีนิิไทยนั้้�นเคยได้้รัับรางวััลดัังกล่่าว
ประเภทกลุ่่�มดาวรุ่่�ง (Rising Star) มาแล้้วในปีี 2556
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WBCSD Update
By: Dr. Orathai Pongruktham

2022 WBSD’s Liaison Delegate Meeting:

Sustainability is Now Mainstream

Every year, WBCSD organizes Liaison Delegate Meeting which
bring together hundreds of sustainability leaders from all sectors
around the world to share experience on how corporates operate
with sustainability while contributing to the solutions to address
social and environmental challenges.
This year in 2022, for the first time after the COVID-19 Pandemic, WBCSD
held Liaison Delegate Meeting on site in Montreux, Switzerland and also
accommodated online participants via an interactive online platform. The
hybrid 2022 Liaison Delegate Meeting: Sustainability is Now Mainstream,
organized on 5-7 April 2022, offered the opportunities for the members and
partners to:
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• gain access to insights and tools to drive • share approaches for effective risk
collaborative on operationalizing management and unlock opportunities
sustainability,
for business,
• collaborate and drive sustainability • connect with sustainable leaders from
actions across sectors & value chains,
around the world.
The 3-day meeting featured rich
insights and exclusive experiences from the
world sustainability leaders including
almost 40 speakers at the plenary sessions,
over 100 speakers and discussants in the
break-out sessions, and participants from
the world’s most innovative companies
and WBCSD’s collaborative partners. The
meeting discussed how business could
address the expectation from capital
markets and society on business
accountability for delivering solutions for a
net-zero, nature-positive and equitable

world. The knowledge and experience
sharing and fruitful discussion were
articulated through plenary session on
“Staying the course on sustainability”,
“Accelerating action: carbon transparency”,
“Accelerating action: nature-positive
roadmaps”, “Accelerating action tackling
inequality”, “Sustainability is mainstream”;
and over 20 breakout sessions related to
solutions and collaboration to tackling the
world’s challenges on climate emergency,
nature loss and mounting inequality.
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In addition, the Liaison Delegate Meeting:
• facilitated co-creation of solutions to address these challenges through our work
on carbon transparency, the Business Coalition to Tackle Inequality (BCTI) and the
CFO Network;
• offered a series of deep-dives to drive transformation and equitable value distribution
across key value chains;
• shed light on the changing landscape for capital market engagement and
demonstrate how business, regulators and standard-setters are working together in
reshaping the financial system.
The summary of the Liaison Delegate Meeting is still being prepared by WBCSD.
For further update, please visit https://www.wbcsd.org/.
For the next flagship event, WBCSD will organized 2022 WBCSD Council
Meeting on 25-28 October 2022. The Council Meeting will be a hybrid format, organized
on site in Tokyo, Japan. At the Council Meeting, CEOs and C-suit executives from
WBCSD members and collaborative partners. The meeting will focus on strategic insights
to address the triple threats to the global community on: climate change, natural
resources and inequality. Information for registration will be shared through WBCSD’s
website prior to the meeting date. Further information can be assessed at https://events.
wbcsd.org/virtual-meetings/events/wbcsd-council-meeting-2022/.
__________________________________________________________________________
Sources:
1. https://flagshipevents.wbcsd.org/ (Retrieved on 18 April, 2022)
2. https://flagshipevents.wbcsd.org/ld22/agenda/ (Retrieved on 18 April, 2022)
3. https://events.wbcsd.org/virtual-meetings/events/wbcsd-council-meeting-2022/(Retrieved on
18 April, 2022)
4. https://www.wbcsd.org/Programs/People-and-Society/Tackling-Inequality/News/WBCSD-announces-new-Business-Commission-to-Tackle-Inequality (Retrieved on 18 April, 2022)
5. https://tacklinginequality.org/ (Retrieved on 18 April, 2022)
6. https://www.wbcsd.org/Programs/Climate-and-Energy/Climate/SOS-1.5/News/Carbon-Transparency-Partnership-publishes-new-guidance-to-enhance-consistency-of-emissions-data (Retrieved on 18 April, 2022)
7. https://www.wbcsd.org/Overview/CFO-Network (Retrieved on 18 April, 2022)
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Energy&Climate Solution
By : The Siam Cement Public Company Limited

introduces, first in Thailand, EV
Mining Truck for cement mines,reducing
GHG emission, spearheading Green

SCG

Construction, and embracing
Green Mining

SCG joins the Ministry of Industry and Department of Primary Industries and Mines (DPIM) in
driving a tangible policy on electric vehicle (EV) usage. In the initial phase, SCG brings in the, first in
Thailand, EV Mining Trucks to Siam Cement (Thung Song) Co., Ltd. This helps to reduce greenhouse
gas (GHG) emission and PM 2.5 pollution while uplifting the potential of Thailand’s construction
sector towards Green Construction, in line with the Green Mining initiative.
Mr. Kobchai Sungsitthisawad, Permanent Secretary, Ministry of Industry, Mr. Nirun
Yingmahisaranon, Director General, Department of Primary Industries and Mines, Mr. Chana Poomee,
Vice President – Cement and Green Solution Business, Cement-Building Materials Business, SCG,
and Mr. Wichet Chuchaeu, Managing Director - South Chain, attend the launching ceremony for
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the, first in Thailand, EV Mining Trucks. This is a collaboration between the public and private
sector in an EV usage project, as the government support businesses’ investments that will,
in turn, stimulate more use of EVs in the industrial sector. The attempt shall lead to the decrease
of PM 2.5 and reduce CO2 emissions from GHG in internal combustion engines. This year, Siam
Cement (Thung Song) Co., Ltd. is bringing in four 60-ton EV Mining Trucks that will transport
limestones with clean energy. The company is expected to fully shift to EV Mining Trucks by 2025
which will help reduce a total of 1,148 tons of CO2 per year.
Mr. Kobchai Sungsitthisawad, Permanent Secretary, Ministry of Industry, explains that
“the Ministry responds to the government policy concerning the CPO26 goals in becoming carbon
neutral by 2050. In practice, we have policies to develop industries whilst easing environmental
effects. This is achieved through the promotion for the public and private sector collaborations
in EV usage and we are constantly advancing towards tangible results. We are supporting
investments and entrepreneurs as well as rolling out more benefits and various other assisting
measures. The Ministry of Industry is prepared for collaborations with every sector to help drive
local usage of EVs. This extends from the Ministry’s BCG Model policy which shall efficiently help
ease the PM 2.5 problem”.
Mr. Nirun Yingmahisaranon, Director General, Department of Primary Industries and
Mines (DPIM), elaborates that “DPIM holds policies regarding mineral resources management
alongside the support for operators to achieve good standards and help uplift operations to be
environment-friendly with responsibility for the society and
communities. This is part of
Thailand’s mining industry’s
development that aligns with
policies to restore natural
resources and the environment
for sustainable growth as well
as achieving the Green Mining
standard. The EV Mining Truck
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project shall prove to be beneficial in terms of the economy, society, and the environment along
with the reduction of CO2 emission and PM 2.5”.
Mr. Chana Poomee, Vice President – Cement and Green Solution Business,
Cement-Building Materials Business, SCG, shares that “SCG is prepared to support the Ministry
of Industry’s policies both in the support for the EV supply chain and easing environmental
issues. SCG is determined to help drive Thailand’s construction sector towards the Green
Construction notion, all of which, shall enhance construction operations in Thailand while
building a sustainable, better environment. SCG is dedicated to our vision for sustainable
operations under the ESG 4 Plus principles which are 1) set net zero by 2050 2) go green 3) reduce
inequality and 4) embrace collaboration while adhering to fairness and transparency, whilst
considering environmental effects, social care, and good governance. Moreover, the Cement and
Green Solution business strives for operations that meet international standards by adopting
technology and establishing collaborations with global partners. In this project, SCG joins as the
green industry that has welcomed the Green Mining principles. We have piloted the use of four
60-ton EV Mining Trucks which will help with the clean-energy transport of limestones, the main
raw material in cement manufacturing. This will help to reduce CO2 emission up to 71.78 tons
CO2 per year per truck or substitute as the reforestation of 7,555 trees per year”.
SCG continues to reduce GHG throughout the production process with goals to fully shift
to EV Mining Trucks. It is expected that Siam Cement (Thung Song) Co., Ltd. will complete the
target by 2025, and expansion to other cement plants in the Cement and Green Solution
Business is underway. Finally, a total of approximately 9,852 tons of CO2 per year shall be
reduced towards the end of the project.
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The Way For Sustainability
By : PTT Global Chemical Public Company Limited

For TBCSD : GC’s Mission
and the Path to Sustainability

Global recognition and certification —
especially for sustainability — are praise-worthy
feats because they require much time and effort
to achieve. It was certainly not easy for industry
leader, which not only builds a well-managed
organization, but also committed to dedicate on
sustainability. Recently, PTT Global Chemical
Public Company Limited or GC received a Gold
Class Sustainability Award 2022, the highest
level of distinction, from S&P Global.
Behind this world-class achievement were
the commitment and dedication of all employees
operating under excellent corporate governance
to create a balance of the three dimensions of
sustainable development: the economy, society,
and the environment. The path to this accolade is
summarized below:
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Economy

The COVID-19 pandemic, trade war, and oil price war severely impacted every
sector. The chemical industry was no exception.
Despite these challenging times, GC did not resort to cutting costs. Instead, we
seized the opportunity to create an integrated value chain of upstream, midstream,
and downstream businesses to foster growth and profitability in a stable and
continuous manner. We adjusted our portfolio to focus on investing in high-value
products, environmental chemicals, and overseas projects.
In collaboration with partners who shared our vision, innovation played
a crucial role in ensuring that our performance would be within our sustainability
framework and that we promptly responded to our clients’ needs.
Society

COVID-19 reversed the trend. The demand for plastic soared because it was
the most effective material for protective equipment. To this end, we leveraged our
expertise to create plastic innovations for the benefit of society.
To meet the sanitary demand, we launched the brand “Greater Care by GC”
and donated over 4 million single-use PE gowns
made from our value-maximizing InnoPlus
plastic resins aiming for most efficient use,
to hospitals and government agencies across
the country, as well as other local bodies and
the general public. We also launched the
“Greater Care Charity by GC & Customers,” in
collaboration with 84 customer-operators, to
create a comprehensive range of innovative,
high-quality plastic products for frontline workers
and patients in field hospitals, including
community isolation centers in Thailand’s
high-risk areas.
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In addition to helping society, we took great care of our employees and
their families. We implemented new health policies and sanitary measures in
all operating areas for their benefit while minimizing disruption to the overall
performance.
Throughout the pandemic, we maintained our compliance with international sustainable development standards. We continued to protect the human
rights of our employees and other stakeholders throughout the supply chain.
We reskilled and upskilled our employees remotely using the newly developed
“Up: Learning Management Platform,” which included a variety of content and
formats covering the necessary industry skills. As our employees continued to
work from home, we cared about their physical and mental well-being and
provided access to a health hotline. We also regularly conducted online talk
sessions and games to educate our employees about self-examination and
stress management.
Environment

We have taken our responsibility to earth and the environment seriously
and ensured that we are leaving a better world to the next generation. To this
end, we focus on increasing our manufacturing efficiency by using innovation
and modern technology. We have launched new projects to lower our energy
consumption rate. The results are evident: our greenhouse gas emissions (Scopes
1 and 2) have decreased; our cumulative energy consumption rate also shows
a continuous decline.
Towards the end of last year, we announced our “Together to Net Zero”
commitment to achieving net zero carbon emissions by 2050, underlining the
importance we place on the environment, society, and corporate governance
according to the framework of the Sustainable Development Goals and the
Paris Agreement.
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All of this is the backbones of GC’s sustainability-centric operations. Striking an
economic, social, and environmental balance does not happen overnight.
It takes years of action to pave our way to winning rewards. such as, Gold Class Sustainability Award 2022 from S&P Global and our global leadership position in the Chemicals
sector for the past three consecutive years with one of the top 10 companies of the
D J S I Wo r l d a n d E m e r g i n g M a r k e t s i n d i c e s o f t h e D o w J o n e s
Sustainability Indices (DJSI) for nine years in a row. In addition, GC has been assessed by
the CDP at the highest level (A Level) in Water Security for 2 consecutive years and
received an A- Level rating in climate change, which is the highest level for Thai companies and the UN Global Compact, GC has been recognized as the
highest level “Sustainability Model Organization” (LEAD) for 6 consecutive years. Additionally, thanks to our continued efforts, we These accolades are genuine testaments
to our hard work and determination.
For More Information
#GC #GCChemistryforbetterliving
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The Way For Sustainability
By: Saint-Gobain Thailand

This is our Purpose, our Compass,

our Common Project.
It drives our global ambition to act every day to make the world a more beautiful and
sustainable common home.
Construction - Our Challenges

•

Improve the energy efficiency of buildings

In mature countries, buildings represent 40%
of energy consumption. The energy performance of
new buildings is essential, and the energy renovation
of existing buildings is a necessity. As we spend more
than 90% of our time in buildings.
•

Make buildings resource-efficient

Responsible for the production of 40% of solid waste and the consumption of 50%
of global resources, the construction sector must accelerate its transition to a circular
economy, from the manufacture of materials to deconstruction of the frame through the
flexibility of the functionalities of the buildings.
These challenges therefore represent immense opportunities for Saint-Gobain and
invest the Group with power coupled with responsibility:
•
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GROW: the power to boost our growth as an international group by designing,
producing and distributing the most innovative solutions for our customers, which
are both efficient and sustainable;

•

IMPACT: the responsibility to have a positive impact on the lives of all by
ensuring personal and collective well-being while taking care of the planet.

Our Strategy to achieve target
Our implementation is divided into 3 steps, starting from analysis, goal setting and
priority setting which has enabled us to ultimately develop clear and measurable action
plans. The existing projects have been classified into 5 groups as follows:
i.

To act more sustainably

Build sustainability in our corporate culture through regular communication,
training and activities e.g. Big Little Move by Saint-Gobain.
ii.

To offer more sustainable solutions
Launch new solutions to
support sustainability e.g. Lightweight
Façade Solution (Glasroc® X) to help
reduce time and energy used for
transport as well as insulation to
improve efficiency of energy usage in
buildings.
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iii. To make our supply chain & operations more sustainable

Reduce energy consumption or use green energy by adhering with Circularity
Guideline by Activity through manufacturing processes. Improve efficiency of operations
by using data and analytics to simulate and predict actions through machine learning.
R&D research for alternative recycled material replacement in raw material. Announce
CO2 credit as part of ROI calculation for project investment to ensure awareness of CO2.
iv. To communicate & educate on sustainability
Support to embed sustainability in sales, marketing and communications to educate
all related stakeholders e.g. architect, main contractor, owner, etc. Working with
stakeholders on green building certification by providing product transparency through
LCAs and EPDs content declaration to customers to show energy and CO2 of the whole
lifecycle of product.
v.

To advocate for more sustainable market

Share sustainability knowledge, best practices and show case from the Saint-Gobain
Group to public affairs, advocacy, NGO and related stakeholders.
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Sustainable Development
By: Dow Thailand Group

Dow, NRCT, Kasetsart, and Thanyaburi
supports communities to generate income from
recycled plastic composite construction materials

Dow Thailand Group (Dow) is cooperating with the research community,
including the National Research Council of Thailand (NRCT), Kasetsart University, and
Rajamagala University of Technology Thanyaburi, by signing a memorandum titled
‘A Collaboration Network: From Marine Plastic Waste to Rayong Communities’ Income.’
The project involves the Koh Kok community and Baan Eua Arthorn Wangwa
community in Rayong Province. The project’s purpose is to share innovation in
producing recycled plastic composite construction materials, generating more income,
improving quality of life, and reducing plastic waste to support the sustainability of
Thai oceans.
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The mixing of plastics into construction
materials allows for lightweight products and
reduces materials such as sand and stone. This
will reduce the heat of surfaces and be conducive to people walking or doing other outdoor
activities.

The construction materials created in this
project can be used for outdoor construction
- such as paving blocks, concrete blocks, and
curbs - by adding plastic instead of stone and
sand in the proportion of 0.4-1.5 kg per piece,
or approximately 6-10% of the total weight. The
price is not much different from traditional
materials and is as durable as those original
ones. The project is beneficial both economically
and environmentally.
Mr. Chatchai Luanpolcharoenchai,
President of Dow Thailand Group, said, “As
Dow is one of the world’s largest materials
science companies, we are aware of the problem
of used plastics leaching into the environment.
We are working on sustainable solutions to
manage this problem. Dow aims to help “Stop
the Waste” by enabling 1 million metric tons
of plastic to be collected, reused, or recycled.
‘A Collaboration Network: From Marine Plastic
Waste to Rayong Communities’ Income’ is an
important project that will put research to
practical use. We are prepared to be the
bridge between the research community and
community groups to ensure that this project
is successful.”
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This project will help promote a circular
economy, resulting in concrete and sustainable
solutions economically, socially, and
environmentally. It is a model for cooperation
in using innovation and technology to solve
problems, along with the collaboration of
communities, to create a better quality of life
and lead to a sustainable environment.
For those interested in ordering recycled
plastic composite construction materials,
please contact the Rajamagala University of
Technology Thanyaburi.

Member Activities
By: Ms. Supunnipa Wangngarm

Surveying the carbon sequestration of

terrestrial forests in the area of Koh Nok

Forests are a natural resource that has plays a key role in helping to slow the rate
of global temperature rise and achieving the Net Zero Emissions and Climate Neutrality
goals. Forests act as carbon sinks that absorb carbon dioxide from the Earth’s
atmosphere through photosynthesis and convert it to carbon stored in wood. Forests
will absorb about a third of the amount of carbon dioxide emitted by countries
worldwide each year. After the 26th United Nations climate change conference
(COP 26), Thailand announced its commitment to reduce the country’s greenhouse
gas emissions to Carbon Neutrality by 2050 and will formally announce Thailand’s new pledge to achieve carbon neutrality by 2065, including determined a Long-term Low Greenhouse Gas Emission
Development Strategy (LTS) and greenhouse gas
absorption by increasing the country’s forest and green
area to at least 55 percent of the country’s land
area in order to help Thailand meet its target
of reducing greenhouse gas
emissions can reach 20-25 percent in 2030.
It is divided into 35 percent natural forest area,
15% economic and community forest area, and 5 percent
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urban green area, as defined in the framework of the 20-year national strategic
plan. Therefore, the sector that has an important role in driving Thailand towards
a carbon neutral country in the future is the “forest and land use sector”, which
is an important greenhouse gas reabsorption sector. Apart from measures for
reducing greenhouse gas emissions of the energy, industrial, agricultural, and waste
disposal sectors, the reabsorption of greenhouse gas emissions from the forest
sector is another important complementary measure to reduce the overall
greenhouse gas emissions of the country. The private sector was considered an
important sector in promoting forest management to reach Carbon Neutrality and
Net Zero GHG Emission to urgently tackle the issue according to Thai Prime Minister was pledged at COP 26.

Thailand Business Council for Sustainable Development (TBCSD) recognizes
the importance of forest resources in 2011and therefore joined with TBCSD
member organizations namely Thai Environment Institute and the Sirindhorn
International Environmental Park under Royal Patronage of H.R.H. Princess Maha
Chakri Sirindhorn which develops an area of 8,465 square meters (approximately
6.25 rai) in Koh Nok. The Koh Nok is a small island within the Sirindhorn International
Environmental Park with the aims to develop and improve green areas within the
park to become sustainable carbon storage areas, as well as it has the potential
to be a learning centre to stimulate and implant public awareness in the significance
of the ecosystems by using appropriate academic principles in a systematic and
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sustainable manner among youth, citizens, and tourists. It was established in
honour of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn which it was also
intended to be a living natural museum. From the 3rd collection of tree
samples at Koh Nok on February 24, 2022, aim to analyze these data are as
follows: 1) the number of plant species in the area, 2) the circumference of the
trees, 3) Diameter at Breast Height: DBH, 4) tree biomass using the allometric
equation, 5) amount of carbon accumulation, 6) carbon dioxide adsorption,
and 7) capacity of oxygen production. The results of the survey revealed that
a total of 24 species of plants are consist of Thespesia populnea, Bastard poon
tree, Cassia siamea, Bo Tree, Peltophorum pterocarpum, tamarind tree,
Lepisanthes rubiginosa, Samanea saman, Banyan Tree, Wrightia arborea, Hog
plum, Siamese neem tree, Bushwillows, Barbados Pride, Manila Tamarind,
Suregada multiflorum, Myristica fragrans, Siamese rough bush, Catechu, White
Popinac, Ceylon oak, Horse radish tree, and Indian Cork. The most common
plant species were 45 tamarind trees, 20 Wrightia arborea trees and 18
Peltophorum pterocarpum trees respectively. The average age of the trees in
the study area was approximately 11 years (2011-2022). The tree had an
average circumference of 29.410 centimeters. Diameter at breast height (DBH)
is 9.365 centimeters. The total biomass of all trees in the study area was
18,455.478 kg (or 18.4554 tons). The amount of carbon accumulated throughout
the study area was 9,227.7039 kg (or 9.2277 tons carbon), and carbon dioxide
could be absorbed equal to 33,834.9144 kg (or 33.8349 tons of carbon dioxide),
as well as being able to produce oxygen equal to 24,607.2104 kg (or 24.6072
tons of oxygen).
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The above data demonstrates that forests have play an important role in reducing
carbon dioxide and adding oxygen to the atmosphere. Therefore, all sectors, including
the government, private sector, and general public should work together to campaign
and promote sustainable reforestation with the main purpose of increasing carbon
sequestration and to be part of Thailand’s targets of reducing greenhouse gas mitigation
of all sectors in term of economy wide by 20 - 25 percent, or approximately 110 - 140 tons
of carbon dioxide equivalent in the year B.E. 2030. If all sectors in Thailand can work
together to preserve and increase forest areas, it will help to prevent and mitigate
the impacts of climate change to a sustainable in the future.
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Eco-Labeling
By: Mrs. Waewta Bavontaweepanya

Business Sustainable Development:
Part II Vehicles

Currently, the climate change is pressing problems and exacerbating which all
countries agreed to cooperate to curb climate change with urgency. At the end of last
year, the 26th session of the United Nations Framework Convention on Climate Change
Conference of the Parties (COP26) was held in Glasgow, Scotland where this agreement
was to tackle problem of climate change and ending fossil fuel subsidies.
Transportation activities are getting
a lot of attention because it is the
second-highest energy consumption
and greenhouse gas emissions activities
of total energy consumption sector in
Thailand. This is the main cause of climate
change. From Thailand Third Biennial
Update Report which was prepared to

present the Greenhouse Gas Inventory in
2016 to the United Nations Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC)
Secretariat, there are total greenhouse gas
emissions of 68,260.17 GgCO2eq (27.21%)
of the country’s total greenhouse gas
emissions) and carbon dioxide emissions
of 66,660.58 GgCO2eq.
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GHG emissions from Energy sector 2016 [Thailand Third Biennial Update Report]

The Green Label Certification Scheme
by Thai Environment Institute has set the
plans to review and improve the green
label criteria for automotive products in
order to support the commitment of
COP26’s focusing on Net-zero emissions
by 2050. By improving the scope of
requirements to include electric vehicles
such as the development and modification
to use technology and clean energy as well
as to encourage more electric vehicle
procurement in the Green Label criteria
for Vehicle (TGL-33-R2-17).
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Toyota Motor Thailand Company
Limited, one of the members of the
Sustainable Development Business, that
realizes the importance of reducing
environmental impacts from business
operations. One of achievements in the
implementation is the environmental
certification awarded for a long time to
specific products that are shown to have
minimum detrimental impact on the
environment follow “Green Label” criteria
of automotive products. The Green Label
criteria for automotive products were
considered from the design of the
automotive parts can be recyclable,
reducing CO2 emissions while the automobile
is in use, reduction of toxic substances used
in manufacturing processes such as paint
and plastic parts used that do not contain

heavy metals that do not exceed the
standard. Aluminum made parts shall not
contain exceeding the standard lead, brake
pads and clutch discs shall not contain
asbestos. In addition, manual for

maintenance and repair of automotive
products must provide the prolong its
service life and the service centers must
have proper waste management according
to good practice.
provided to
prolong its
service life and
car service
centers

reducing CO2
emissions while
the automobile
is available
considered
from the
design of the
automotive
parts can be
recyclable

reduction of toxic
substances used in
manufacturing
processes

waste
management
properly
according to
academic
principles as well

“Green Label Products” is not only the pride of the manufacturer
that produces quality products and regard with the environment but also
the pride of consumers that has participated in the environmental
conservation as well.
Sources:
1. https://www.bangkokbiznews.com/business/933041 (Retrieved on 17 March, 2022)
2. https://www.bbc.com/thai/international-59264622 (Retrieved on 17 March, 2022)
3. https://climate.onep.go.th/wp-content/uploads/2021/01/BUR3_Thailand_251220-.pdf
(Retrieved on 17 March, 2022)
4. https://www.tei.or.th/greenlabel/download/TGL-33-R2-17.pdf (Retrieved on 17 March, 2022)
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PR News

Dow receives “ISCC PLUS” certification,
advancing the circular economy of plastics

The polyethylene and specialty elastomers plants of Dow Thailand Group recently
received the International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) under the ISCC PLUS
scheme for advancing the circular economy of plastics, with a new technology to utilize waste
as circular feedstocks. The initiative helps divert plastic waste—which otherwise would be
sent to landfills—for plastic resin production.
Under the Circular Economy principle, Dow Thailand is certified for its production process
of LLDPE (Linear Low-Density Polyethylene) in the Map Ta Phut Industrial Estate and
specialty elastomers in the Asia Industrial Estate in Rayong. Dow can utilize used plastic as
circular feedstocks, together with original material from crude oil (Virgin Naphtha). The raw
materials are fully traceable throughout the value chain, following the chain of custody of
mass balance.
“The certificates are important milestones on our path towards greater sustainability.
It demonstrates our commitment to environmentally responsible operations by procuring
alternative raw materials to reduce the use of resources from crude oil. We are pleased to
work hand in hand with our customers and partners to shift from a traditional linear economy
to a circular economy. The green product will enable an endless cycle of plastics in Thailand,”
said Decha Panichayapichet, Site Director of Dow Thailand.
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EGCO Group Granted S&P Global
Silver Class Sustainability Award

and Listed among Top 10 Companies
in Electric Utilities Industry

Electricity Generating Public Company Limited or EGCO Group has proven
its progress toward global sustainability by obtaining the Silver Class Award and being
listed one of the top ten companies in the Electric Utilities industry by S&P Global
Sustainability Award. The Company has also been listed in the Sustainability Yearbook
2022 by S&P Global. The world-classed recognition reflects EGCO Group’s commitment
to operate sustainable business by adhering to the ESG (Environmental, Social, and
Governance) framework throughout the past 30 years of operations as the first Independent
Power Producer in Thailand.
Mr. Thepparat Theppitak, EGCO Group’s President, stated that “In response to
global and domestic challenges in electricity generating and energy industry, EGCO Group
has announced its business direction “Cleaner, Smarter and Stronger to Drive
Sustainable Growth” aiming to nurture strong and sustainable growth with all
stakeholders. At the same time, we have been thriving toward a low-carbon society by
setting a goal to become carbon neutral within 2050 and reduce carbon emission
intensity by 10% within 2030.”
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ExxonMobil and Esso Thailand
are awarded

on One of HR Asia Best Companies to Work For
and HR Excellence Awards

Awards
• ExxonMobil Limited in Thailand is awarded one of the HR Asia Best Companies
to Work for in Asia 2021 - Oil & Gas Industry by HR Asia
• ExxonMobil Limited and Esso (Thailand) Public Company Limited are awarded
2021 HR Excellence Awards by Human Resources Online Consultant Asia in
recognition of being able to translate business priorities into talent strategy to
deliver industry-leading results.
“We feel grateful and honored to earn this award. This prestigious award helps
reinforce our commitment and continued focus on providing good working environment,
supporting growth for our talents, and creating prides to our team. I am so fortunate to
have an opportunity to work with our talented team who have dedicated their hearts
and souls to create A Great Place to Work and to continue to drive our commitment to
Power Life with Premier Energy Experiences.”, said Dr. Adisak Jangkamolkulchai,
Chairman and Managing Director of Esso (Thailand) Public Company Limited and
ExxonMobil Limited.
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GPSC delighted to be ranked
Bronze Class and included in the
S&P Global Sustainability Yearbook
the second consecutive year as a leading
sustainable energy innovation company

GPSC has earned the Bronze Class distinction for Electric Utilities industry in
the S&P Global Sustainability Yearbook 2022*, marking the company’s success in
the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) assessment for the second year running,
solidifying its position as a world-class leader in sustainable energy innovation.
Mr. Worawat Pitayasiri, President and Chief Executive Officer of Global Power
Synergy Public Company Limited or GPSC, the innovative power flagship of PTT Group,
disclosed that the recognition marks a major achievement for the company. The
inclusion of GPSC in the S&P Global Sustainability Yearbook 2022 and received
S&P Global Sustainability Award 2022 in Bronze Class with the highest score in the social
dimension among its peers in the Electric Utilities industry is a testimony to the
company’s outstanding sustainable business operations, which align with the Dow Jones
Sustainability Indices (DJSI). The recognition will further establish trust and confidence
in the company at an international level as a leading developer of energy innovation
and technology for sustainability.
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PTTEP wins Prime Minister’s
Digital Awards 2021

in the Digital Organization of the Year category

PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) by Mr. Chatchai
Kongdachudomkul (Right), Vice President, Enterprise Transformation Department, the
representative of PTTEP received Prime Minister’s Digital Awards 2021 in the category of
Digital Organization of the Year from Mr. Chaiwut Thanakamanusorn (Left), Minister of
Digital Economy and Society. H.E. General Prayuth Chan-ocha, Prime Minister joined the
ceremony virtually andextended congratulations on outstanding achievement of all the
winners. The award ceremony was held at True Digital Park, Bangkok.
PTTEP is recognized with the award for its determination to enhance exploration and
production petroleum business by integrating technology and digital innovation within the
organization. The company aims to increase efficiency and competitiveness as well as to
conduct its business with concerns in the environment, society and corporate governance
in order to foster sustainable growth, strengthen energy security of the country and cope
with future energy challenges.
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OR Underlines Its Pride, Receiving
an Honorary Award
from the Golden Heart

Organization out of Its Efforts of Aiding People
in Need During the Hit of COVID-19

On March 31, 2022, Mr. Arkhom Termpittayapaisith, Minister of Finance,
granted an honorary recognition ‘GOLDEN HEART AWARD 2021’ to Mr. Somyot Kongprawet, Senior Executive Vice President, Non-Oil Retail Business, PTT Oil and Retail
Business Public Company Limited, or OR, as the Health and Elderly Establishment
Confederation (HEC) has noticed strong commitments of OR to fighting against COVID-19
side by side with people throughout 2021, especially vulnerable groups like the
elderly, disadvantaged children, dependent persons, and those in need of necessities
and support. This award was based on volunteer initiatives and projects aimed to
alleviate suffering precipitated by the COVID-19 crisis, to aid COVID-19 patients, and to
support other projects that concretely relieve the epidemic situations and consistently
prevent adverse effects of the COVID-19 outbreak. Thus, the recognition is another
success of OR that even proves our vision “Empowering All Toward Inclusive Growth”
to sustainably thrive together.
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PTT granted S&P
Global Sustainability Award 2022,

driving toward Sustainability & Low Carbon Society

Mr. Auttapol Rerkpiboon President & Chief Executive Officer, PTT Public Company
Limited (PTT) disclosed that PTT has recently received S&P Global Sustainability Award 2022 in
Silver Class, In addition, PTT was selected as a member of Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
2021 in the World Index and Emerging Markets Index, for the tenth consecutive year.
The globally recognized achievement reflects PTT’s commitment in applying the Sustainable
Development framework to drive its business under the principles of good corporate governance.
Also, PTT places great importance in business development toward low carbon society and
investment in clean energy, developing technology and innovation to strengthen new businesses.
Furthermore, PTT Group Net Zero Task Force (G-NET) prepares its long-term strategy to achieve
carbon neutrality and net zero greenhouse gas emissions.
Moreover, 5 PTT Group companies continued to be members of the DJSI and have been
rewarded S&P Global Sustainability Award as follows; PTT Global Chemical Public Company
Limited, PTT Exploration and Production Public Company Limited, Thai Oil Public Company
Limited, IRPC Public Company Limited and Global Power Synergy Public Company Limited.
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Thaicom Receives
Appreciation Award

from The Ministry of Education

Thaicom Public Company Limited was honored by the Ministry of Education
with a plaque of appreciation for its ongoing support of online school program for
“Setsatian School for the Deaf”. Thaicom helps Setsatian in their efforts to utiluize
educational technologies to provide online learning opportunities for deaf students
while schools are closed due to the COVID-19 pandemic.
Aside from this online education program, Thaicom has supported a number of
projects at Setsatian School for the Deaf with the goal of creating shared value and
ensuring sustainability in society.
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Honda Safety Thailand Receives

“Value of the Land: Pride and Dignity of Thais”
Plaque of Honor

Thai Honda Manufacturing Co., Ltd., Honda’s motorcycle sales and production subsidiary,
has recently received “Value of the Land: Pride and Dignity of Thais” Plaque of Honor in
‘Social Development and Quality of Life Enhancement’ category. This recognition spotlights
Honda Safety Thailand’s commitment to promoting safe riding in the country for over three
decades.
Dr. Alaksh Phornprapha, Vice President of Thai Honda Manufacturing Co., Ltd., said: “Honda
is very honored to receive this recognition, which highlights our success in our commitment to
reducing road accidents over the past 33 years. Our wish is for Thailand to be a safe society.
Over the years our initiative, the ‘Safety Thailand’ campaign, has aimed to raise road safety
awareness, to provide safe riding training courses that are best suited to Thailand’s traffic
conditions, as well as to produce safe riding trainers for motorcyclists in all provinces across the
country. In addition, Honda Safety Riding Centers/Parks, in collaboration with distributors,
educational institutions, and state agencies, have strived to instill public awareness on road
safety to make sure Thailand is a truly safe society. From now on, we will move forward
following Honda’s global direction that aim to reduce traffic collision fatalities involving Honda
Motorcycles and automobiles by half by 2030.”
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Thaioil was granted the 2022

S&P Global Sliver Class Sustainability Award

for our world-class performance in
sustainability management

Recently, Thaioil has been granted with the Silver Class for sustainability in the
Oil and Gas Marketing and Refining Industry from the announcement of the S&P
Global Sustainability Award 2022.
Mr. Wirat Uanarumit, Chief Executive Officer and President, Thai Oil Public
Company Limited, revealed that “This awards reflects our professionalism in business
practices and the Company’s commitment towards balancing our business operations with
the principles of sustainability management or ESG (Environment, Society and Governance).
With our excellence in sustainability management in terms of creating economic values
along with our commitments towards community and social responsibility, and systematic
environmental management under the principles of good corporate governance. This will in
turn build confidence for both domestic and foreign investors as well as connecting values
to all of our stakeholders.”
In addition, Thaioil has also been recognized as a member of the Dow Jones
Sustainability Indices (DJSI) 2021 for the ninth consecutive year in November 2021 from
the Sustainability Index rating of S&P Global, the world’s leading provider of a financial
information service and credit ratings. Mr. Uanarumit added.
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Vinythai Wins

Thailand’s Top Corporate Brands 2021 Award

Mr. Kazuaki Koga, Managing Director of Vinythai (right)
receives the award from Prof. Dr. Bundhit Eua-arporn, President of Chulalongkorn University.

Vinythai Plc., led by Mr. Kazuaki Koga, Managing Director, has recently received Thailand’s
Top Corporate Brands 2021 Award from Chulalongkorn University as the winner of the highest
brand value worth 6,930 million baht in petrochemicals and chemicals sector. The award presentation ceremony was presided over by Prof. Dr. Bundhit Eua-arporn, President of Chulalongkorn University at Maha Chulalongkorn Building, Chulalongkorn University, Bangkok.
There were 14 listed companies winning the awards in different sectors. By using a brand
valuation tool known as CBS Valuation, which integrates the views of marketing including CSR,
finance, and accounting; the figures in the financial report for the last 3 years were used for
calculation. The high corporate brand value can contribute to the business growth and success
of companies in the long run.
Vinythai used to win the Thailand’s Top Corporate Brands as a rising star in 2013. This award
has been highly recognized for 12 years.
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PANTONE 381c
PANTONE 377c
PANTONE 390c
PANTONE COOL GRAY 431c
PANTONE Warm GRAY 411c
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