NER เติมฝันปันใจ
เติบโตเคียงคู่ชุมชน

ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์
การสร้างคุณค่าเพือ่ การเติบโตทีย่ งั่ ยืนเป็นอีกหนึง่ บริบทในการ
การขับเคลือ่ นธุรกิจของทุกบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ โดยคำ�นึง
ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
(Environmental, Social and Governance : ESG) เป็นหลัก
และ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำ�กัด (มหาชน) หรือ NER คือ
หนึ่งบริษัทที่ยึดถือหลักการนี้มาตลอด จะเห็นได้ว่า “นายชูวิทย์
จึงธนสมบูรณ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NER จะเติมฝัน “ปันใจเพื่อสังคม” จนได้รับการการันตีคุณค่าเพื่อชุมชนและสังคมด้วยดี
ตลอดมา
นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
นอร์ทอีส รับเบอร์ จำ�กัด (มหาชน) หรือ NER โรงงานผลิตยางพารา
แผ่นอัดก้อน ยางแท่ง และยางผสม โรงงานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำ�เภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เลือกใช้วัตถุดิบหลักจากท้องถิ่นจากเขต
ภาคอีสาน โดยมุ่งเน้นการจ้างงานแก่แรงงานภายในชุมชนรอบข้าง
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549
l คุณค่าเพื่อสังคม

“จะเห็นได้วา่ “NER” เป็นโรงงานทีอ่ ยูร่ ว่ มกับชุมชนและสังคม
มาโดยตลอด การที่เราจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ต้องอาศัยความเข้ม
แข็งของชุมชนเป็นแรงสนับสนุน เราจึงตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ต่อชุมชนและสังคมเป็นอย่างมาก รวมทัง้ คำ�นึงถึงการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและมุ่งมั่นดำ�เนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างต่อเนื่อง เพราะเรามีความเชื่อมั่นว่านอกจากศักยภาพในการ
แข่งขันที่ต้องพัฒนาเพื่อให้มีผลการดำ�เนินงานที่ดีแล้ว บริษัทจะต้อง
เติบโตคู่กับชุมชนและสังคมอย่างอย่างยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของ NER ที่ว่า “เป็นผู้ผลิตยางพาราคุณภาพดีระดับโลก
ซือ่ สัตย์ ยุตธิ รรมต่อคูค่ า้ ใช้พลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมปลายน้ำ�”
ในขณะที่สถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเป็นช่วงยากลำ�บากของ
ทุกธุรกิจ ซึ่งโควิด-19 ถือเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ยังไม่มีวิธีการดูแลรักษา

และการป้องกันทีส่ มบูรณ์แบบ เราจึงรณรงค์ให้พนักงานได้รบั การฉีด
วัคซีนโดยเร็วทีส่ ดุ ด้วยการจัดหน่วยงานสาธารณสุขมาให้ความรูแ้ ละ
ร่วมหามาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด อีกทัง้ ยังมีการลงพืน้ ทีใ่ นชุมชน
เพื่อจัดกิจกรรมบรรยายให้ข้อมูลความรู้ในการดูแลสุขภาพ การฉีด
พ่นยาฆ่าเชื้อให้กับชุมชน วัดและโรงเรียน การจัดถุงยังชีพช่วยเหลือ
คนในชุมชน การสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำ�เป็นสำ�หรับการคัดกรองและ
ป้องกันโควิด-19 แก่ชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข รวมถึงการ
จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ผ่านโครงการ
“NER Fight for Covid-19 Together” อีกด้วย
l ความเชื่อมั่นจากชุมชน

ปัจจุบัน NER มีแนวทางเพื่อช่วยเรียกความเชื่อมั่นจากชุมชน
ผ่านโครงการส่งเสริมการจ้างงานเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน ทำ�ให้
คนในชุมชนมีจิตสำ�นึกรักบ้านเกิด เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัว อีกทัง้ ยังสนับสนุนการให้ความรูด้ า้ นการเกษตรผ่าน
โครงการ “NER เพื่อการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานสู่ความยั่งยืน” เพื่อ
พัฒนาคุณภาพของยางก้อนถ้วยและยางแผ่นรมควันให้ได้มาตรฐาน
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยัง่ ยืน ลดต้นทุนในกระบวนการผลิต
และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
โครงการถัดมาทีช่ ว่ ยเรียกความเชือ่ มัน่ จากชุมชน คือ โครงการ
“NER ส่งเสริมวิถเี กษตรชุมชนยัง่ ยืน” (สารปรับปรุงดิน) โดยการนำ�
กากตะกอนจากกระบวนการหมักหญ้าเนเปียของโรงงาน มาใช้เป็นปุย๋
เพื่อช่วยลดต้นทุนการทำ�การเกษตรสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและ
เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
l เสริมสร้าง-พัฒนาชุมชน

เรามีทีมลงพื้นที่ในการรับฟังปัญหาตลอดจนติดตามผลลัพธ์
ของโครงการ เพื่อเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนและเสริม
สร้างการสื่อสารกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความคิดเห็นที่ได้รับจะ
เป็นข้อมูลสำ�คัญทีน่ �ำ มาพัฒนาโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ที่สอดคล้องกับความคาดหวังของชุมชนและสังคมต่อไป
นายชูวิทย์ บอกอีกว่า เด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ที่จะเป็นกำ�ลัง
สำ�คัญพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ดังนั้นหากเราสามารถส่งเสริม
ให้เด็กๆ มีนิสัยรักการอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ก็จะเกิดการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคณ
ุ ภาพ เราจึงมุง่ มัน่ สรรค์สร้างกิจกรรมทีใ่ ห้
ความสำ�คัญกับการเรียนรูผ้ า่ นโครงการ “NER ห้องสมุดเพือ่ การเรียนรู”้
โดยได้มีการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดด้วยการสร้างทัศนียภาพ
และสิง่ แวดล้อมภายในห้องสมุดทีเ่ อือ้ ต่อการอ่านของเยาวชน การจัด
หนังสือให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ รวมทัง้ การขอรับบริจาคหนังสือเพือ่
ส่งต่อโอกาสให้กับเยาวชน โดยในปี 2564 เราได้ด�ำ เนินการส่งมอบ
โอกาสการเรียนรู้ไปใน 3 โรงเรียนหลัก และในปี 2565 มีแผนการ
ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดเพิ่มอีก 6 โรงเรียน

นอกจากนี้ในปี 2566 ทางบริษัทฯมีแผนจะปรับปรุงโรงอาหาร
เพื่อเสริมสุขอนามัยที่ดีผ่านโครงการ “เด็กกินผัก” โดยสนับสนุนให้
นักเรียนปลูกผักไร้สารเคมีไว้บริโภคด้วยตนเอง เพื่อเสริมสร้างความ
ภาคภูมใิ จและจิตสำ�นึกการพึง่ พาตนเอง อีกทัง้ ยังเป็นโอกาสสร้างราย
ได้ในอนาคตอีกด้วย
l กิจกรรมเพื่อสังคมในอนาคต

ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาเรามีการจัดกิจกรรมมากมายเพือ่ ช่วย
เหลือสังคมและชุมชน สำ�หรับภารกิจที่เราให้ความสำ�คัญและตั้งใจจะ
ทำ�ต่อไปในอนาคต คือ การมีสว่ นร่วมแก้ปญ
ั หาด้านการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศของโลก ด้วยการสร้างการทำ�งานร่วมกันระหว่าง
NER ชุมชนและสังคมในแผนเพิ่มสัดส่วนและปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานสะอาดเป็นทางเลือก รวมทั้งการวิจัยพัฒนานวัตกรรม
สินค้าควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมห่วง
โซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจด้วยการจัดทำ�โครงการ “NER
ลดขยะพลาสติก” ด้วยการลดการใช้พลาสติก รณรงค์การใช้ถุงผ้า
และแก้วน้ำ�ส่วนตัวในชีวิตประจำ�วัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลด
ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม
ที่สำ�คัญตลอดเวลาที่ NER ดำ�เนินธุรกิจ บริษัทได้มอบสิ่งดีๆ
ให้กับชุมชนและสังคมรอบข้าง ทำ�ให้ สิ่งที่เราได้รับ คือ เราได้เห็น
การมีส่วนร่วมและความเป็นจิตอาสาของพนักงานที่ให้ความร่วมมือ
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพนักงาน
ส่วนใหญ่มาจากหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง การมีส่วนร่วมดังกล่าว
จึงเป็นตัวขับเคลื่อนสำ�คัญให้เกิดผลการดำ�เนินงานด้านสังคมมาโดย
ตลอด พร้อมทัง้ เสริมสร้างการเติบโตของชุมชนไปพร้อมกับการเติบโต
ของธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต

C

SR 65
องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ชูสิ่งแวดล้อม-สังคม-ชุมชน
ห่วงโซ่แห่งความส�ำเร็จ ขององค์กรที่ประกอบธุรกิจ
ต่างด�ำเนินธุรกิจโดยล้อไปกับการแบ่งปัน และคืนก�ำไร
สูส่ งั คม ชุมชนรอบข้าง หากแต่ในช่วง 5-6 ปีทผี่ า่ นมา เทรนด์
“การให้ความส�ำคัญกับสิ่งแวดล้อม” ในการบริหารธุรกิจมี
ความส�ำคัญและเข้มข้นมากขึน้ เรือ่ ยๆ องค์การสหประชาชาติ
ประกาศเป้าหมายโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน จุดหลักๆ
คือการพัฒนาความเป็นอยูข่ องประชากรโลกให้ดขี นึ้ พร้อมๆ
ไปกับการดูแลสังคม และสิง่ แวดล้อม เพือ่ การเติบโตทีย่ งั่ ยืน
จากจุดนี้ท�ำให้รัฐบาล และภาคเอกชนตื่นตัวมากขึ้น
ขณะที่เศรษฐกิจโลกค่อยๆ เข้าสู่ช่วงเริ่มต้นของการ
ฟืน้ ตัวจากการระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19 ภาคธุรกิจ เริม่ ที่
จะให้ความส�ำคัญกับแนวทางการพัฒนาองค์กรให้มีความ
ยั่งยืน เพื่อพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่คาดการณ์ได้ยากขึ้น
ท�ำให้บริษัทต่างๆ ได้เริ่มรับเอาแนวคิดส�ำคัญของภาคธุรกิจ
นั่นคือ “ESG” หรือ Environmental Social and
Governmental มาปรับใช้ ซึ่งนอกจากจะสร้างความ
ยั่งยืนและเติบโตให้กับบริษัทแล้ว ยังยกระดับธุรกิจไปสู่
มาตรฐานสากลและเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันใน
เวทีโลก

“ESG” หรือ Environmental Social and
Governmental หลายบริษทั น�ำมาปรับใช้
ซึง่ นอกจากจะสร้างความยัง่ ยืนและเติบโต
ให้กับบริษัทแล้ว ยังยกระดับธุรกิจไปสู่
มาตรฐานสากล
หากจะให้กล่าวถึง “CSR เติมฝัน ปันใจ-เพือ่ สังคม”
อาจมีการเปลีย่ นแปลงไปตามกลไกของธุรกิจ เพราะปัจจุบนั
องค์กรหันมาให้ความส�ำคัญกับ ESG อันหมายรวมถึง

“วิธีการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน” ที่สุดแล้วหลายแบรนด์
เริ่มหันมาตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น มีการใช้
วัสดุรีไซเคิล หรือการคอลเอาต์ของแบรนด์ด้านการส่งเสริม
ความหลากหลาย ซึ่งทั้งหมดนี้ คือส่วนหนึ่งของเทรนด์
การตลาด ESG ว่าแต่เทรนด์นี้เกี่ยวกับอะไร ช่วยแบรนด์
ได้มากน้อยแค่ไหน หลายคนอาจมีคำ� ถามว่า ESG คืออะไร
ESG ย่อมาจาก สิง่ แวดล้อม (Environment) สังคม
(Social) และ ธรรมาภิบาล (Governance) เป็นการบ่งบอก
ถึงวิธีการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนใน 3 แกนหลัก ได้แก่

ปัจจุบันองค์กรหันมาให้ความส�ำคัญกับ
ESG อันหมายรวมถึง “วิธีการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืน”
สิ่งแวดล้อม : มุ่งเน้นถึงวิธีการลดใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติและไม่สร้างอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การ
ลดการใช้กระดาษ ตระหนักถึงภาวะโลกร้อน หรือการใช้
พลังงานทางเลือก เป็นต้น
สังคม : ตระหนักถึงความเป็นมนุษย์และความ
สัมพันธ์ทางสังคม และการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเป็นธรรม
ธรรมาภิบาล : คือคุณค่าหรือค่านิยมขององค์กร
ต่อการบริหารองค์กรและพนักงาน เช่น นโยบายการ
ไม่คอร์รัปชัน
ความน่ า จะเป็ น ยั ง คงให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ สั ง คม
และสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ที่ส�ำคัญ “การแบ่งปัน” ยังคงอยู่
ในใจของทุกคน และ ยังหมายรวมถึง การให้ การปันน�้ำใจ
ยังคงด�ำรงอยู่ถึงการเติมฝัน ปันใจ ให้กับชุมชน สังคม
และในอนาคต การให้ความส�ำคัญขององค์กร ยังหมายรวม
“วิธีการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน” โดยล้อไปกับการเติบโต
อย่างยั่งยืนของทุกองค์กรเป็นหลัก

กองบรรณาธิการ

18 ปี AGE เรามุ่งมั่นดำ�เนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สร้างจิตสำ�นึกสีเขียว ขยายเครือข่ายเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำ�กัด (มหาชน) หรือ AGE
ผูน้ �ำ เข้าและจัดจำ�หน่ายถ่านหินบิทมู นิ สั (ถ่านหินสะอาด) คุณภาพสูง
และให้บริการด้านโลจิสติกส์ทงั้ ทางบกและทางน้�ำ อย่างครบวงจร มุง่ มัน่
ดำ�เนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์
“เป็นผูน้ �ำ ธุรกิจพลังงานยัง่ ยืน รักษ์สงิ่ แวดล้อม ใส่ใจผูม้ สี ว่ นได้เสีย”
โดยเชือ่ มัน่ เสมอว่า “ความยัง่ ยืนของธุรกิจ มีพนื้ ฐานจากการดำ�เนินงาน
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วน
ได้เสียทุกส่วน”

ตลอดระยะเวลากว่า 18 ปี ที่ AGE มุ่งมั่นพัฒนาการดำ�เนิน
ธุรกิจควบคูไ่ ปกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำ�นึงถึงความสมดุล
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความสำ�คัญกับการ
อยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างเกื้อกูล มุ่งเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ยึดมัน่ ในหลักการบริหารและปฏิบตั งิ านภายใต้
หลักธรรมาภิบาลที่ดีอันนำ�ไปสู่การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมี
ประสิทธิภาพ โดยริเริ่มการพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล อาทิ สร้างอาคารคลุม
เครือ่ งจักรโรงงานคัดแยกระบบปิด การสร้างคันดินสูง 6 เมตร พร้อม
ทั้งปลูกต้นไม้มากกว่า 40,000 ต้น โครงการติดตั้ง Solar Roof
ขนาด 230 kWh บนโรงคัดแยกระบบปิด เพือ่ ช่วยประหยัดพลังงาน
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้า
นอกจากนั้นยังให้ความสำ�คัญในด้านการปลูกฝังค่านิยมให้
คนในองค์กรมีจิตสำ�นึกสีเขียว รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบ ใส่ใจ
ห่วงใยสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลระหว่างคลังสินค้า
และชุมชนอย่างยั่งยืน จนทำ�ให้บริษัทได้รับรางวัลและการรับรองจาก
หลากหลายสถาบัน เช่น การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่ง
แวดล้อม หรือ ISO 14001:2015 รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ
ที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
รางวัล CSR-DIW ประจำ�ปี 2564 (ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 10) ได้รบั การจัด
ให้อยูใ่ นรายชือ่ หุน้ ยัง่ ยืน 2018-2021 ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 และรางวัล
Rising Star Sustainability Awards 2018 จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อ

สังคม (Eco Social Value Factory) ระดับ Gold Awards ปี
2564 จากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และล่าสุดได้รบั รางวัล
Thailand Energy Awards 2020-2021 ดีเด่น 2 ปีซ้อน ด้าน
พลังงานทดแทนและการอนุรกั ษ์พลังงานประเภทขนส่ง จากกระทรวง
พลังงาน การรับรองมาตรฐานดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่น ใน
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ดำ�เนินงานอย่างเป็นมิตรต่อสังคม
ชุมชน และสิง่ แวดล้อมในทุกมิติ จนกลายเป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรม
องค์กร สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน ตอกย้�ำ ความ
เป็นผูน้ �ำ ธุรกิจพลังงานยัง่ ยืนและผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจร
ร่วมสร้างต้นแบบการบริหารจัดการน้�ำ ในชุมชนอย่างยัง่ ยืน ด้วย
“ธนาคารน้ำ�ใต้ดิน” เพื่อช่วยลดปริมาณน้ำ�เสียในชุมชน แก้ปัญหา
น้�ำ ท่วมขัง ลดการเกิดโรคระบาดจากแมลงต่างๆ ปัจจุบัน AGE ได้
ร่วมขับเคลื่อนให้เกิดต้นแบบธนาคารน้ำ�ใต้ดิน (ระบบปิด) ในพื้นที่
อำ�เภอนครหลวงแล้วกว่า 10 จุด โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน
ต้นแบบ หน่วยงานภาครัฐและองค์การปกครองท้องถิน่ และนอกจาก
นัน้ ยังได้มกี ารลงพืน้ ทีช่ มุ ชนส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้�ำ ในชุมชนอย่างรูค้ ณ
ุ ค่าให้กบั ชุมชนในพืน้ ทีก่ ว่า 12
ตำ�บล ในอำ�เภอนครหลวง
ส่งเสริมชุมชน เปลี่ยนขยะในครัวเรือนให้เป็นปุ๋ย ด้วย
“ถังหมักรักษ์โลก” ส่งเสริมให้ชมุ ชนและโรงเรียน รูจ้ กั วิธี เปลีย่ นขยะ
อินทรีย์ในครัวเรือน เช่น เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ ฯลฯ ให้กลาย
เป็นปุ๋ยสำ�หรับใส่ในพืชผักสวนครัว ด้วย “ถังหมักรักษ์โลก” หรือ
“Green Cone” ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและประหยัดค่าปุ๋ย นอกจาก
นั้นยังได้ขยายเครือข่ายโดยร่วมกับ สำ�นักงานพัฒนาชุมชนอำ�เภอ
นครหลวง เผยแพร่การใช้ถังหมักรักษ์โลกร่วมกับการปลูกผักสวน
ครัว พร้อมร่วมสาธิตการติดตั้งถังหมักรักษ์โลกไปแล้วกว่า 200 ชุด
ในพื้นที่ต้นแบบทั้ง 12 ตำ�บล ของอำ�เภอนครหลวง

ส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์พัฒนา ตำ�บลบาง
พระครู พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ “สบู่กรีน-ดี” ผลิตจากน้ำ�มัน
ทอดขนมกงใช้แล้ว ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม สร้างงาน สร้างรายได้ให้
กับชุมชน โดยร่วมกับสำ�นักงานเกษตรอำ�เภอนครหลวง ส่งเสริมการ

เพิ่มมูลค่าจากกระบวนการทอดขนมกง โดยนำ�น้�ำ มันเหลือใช้แปรรูป
เป็นสบู่อเนกประสงค์ ขจัดคราบทั่วไป เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก ลด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังได้ส่งเสริมให้กลุ่มนำ�แกนทิชชู่
วัสดุเหลือใช้ที่มีทุกๆ บ้าน มาทำ�เป็นแพ็กเกจบรรจุสบู่ จนกลายเป็น
ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่แนวรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้
กับชุมชนอย่างยั่งยืน
มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่รอบคลังสินค้า
อำ�เภอนครหลวง ส่งมอบถุงยังชีพในโครงการ “เอจีอี ใส่ใจ ห่วงใย
ชุมชน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” รอบคลังสินค้าอำ�เภอนครหลวง
ในพื้นที่ตำ�บลแม่ลา และตำ�บลบางพระครู รวม 10 หมู่บ้าน จำ�นวน
กว่า 450 หลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้กำ�ลังใจและช่วย
เหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยของคนในชุมชน ณ
ชุมชนตำ�บลแม่ลาและตำ�บลบางพระครู อำ�เภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

AGE ยังคงมุง่ มัน่ ดำ�เนินธุรกิจทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม พร้อม
เดินหน้าขยายเครือข่ายสีเขียวให้ครอบคลุมพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อม
มุง่ หวังทีจ่ ะดำ�เนินธุรกิจควบคูไ่ ปกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม และร่วมสร้างองค์กรวัฒนธรรมสีเขียวให้เข้มแข็ง
เพือ่ ร่วมกันพัฒนาพืน้ ทีใ่ ห้เกิดความยัง่ ยืนในทุกมิติ ยึดหลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี คำ�นึงถึงความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) พลิกโฉมธุรกิจ
ผนึก ‘บีเอ็นวาย เมลลอน’ เพิม่ ศักยภาพ
ลงทุนได้ตรงตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หลาก
หลายฟังก์ชันด้านการลงทุน เพื่อตอบสนองทุกความต้องการ
และอำ�นวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าทุกกลุม่ ซึง่ คาดว่าจะสามารถ
เปิดใช้บริการได้อย่างเป็นทางการภายในช่วงไตรมาสสามของปีน”ี้
ประกอบกับ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ยังได้ให้ความ
สำ�คัญกับการดำ�เนินนโยบายทางธุรกิจทีม่ งุ่ สูค่ วามยัง่ ยืน โดยมุง่
เน้นการพัฒนาใน 3 มิติ ได้แก่ การลงทุนที่มั่งคั่งอย่างยั่งยืน
ผ่านการให้ความรูด้ า้ นการลงทุนทีถ่ กู ต้องและปลอดภัยทัง้ แก่นกั
ลงทุนและประชาชนทั่วไป การดำ�เนินธุรกิจที่ยึดหลักธรรมาภิ
บาลอย่างเคร่งครัด การสร้างสังคมที่น่าอยู่และยั่งยืน โดยเรา
สนับสนุนเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนผ่านการลงทุนในธุรกิจที่ไม่
สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และการสร้างการตระหนักรู้ในเรื่อง
การรักษาสิ่งแวดล้อมในองค์กร ทั้งนี้ ได้มีการวัดผลด้านความ
ยั่งยืนในระดับโลกภายใต้ธุรกิจในเครือเมย์แบงก์ทั้งหมด
l

เติบโต-พันธมิตร

ล่าสุด เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ประกาศความร่วมมือ
กับ บีเอ็นวาย เมลลอน ไอเอ็ม (BNY Mellon IM) พันธมิตร
ด้านการลงทุนระดับโลก ภายใต้ความร่วมมือนี้ BNY Mellon
บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หรือ MST
ผู้นำ�ด้านการลงทุน ถือหุ้นโดย เมย์แบงก์ ธนาคารอันดับ 1
ของมาเลเซีย เดินหน้าธุรกิจสู่การเป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่
หนึ่งในใจคนไทย ชูกลยุทธ์มุ่งสร้างโอกาสการลงทุนที่เท่าเทียม
พร้อมเร่งเครือ่ งปรับการทำ�งานสูอ่ งค์กรรุน่ ใหม่ สร้างผูบ้ ริหารนิว
เจน ต่อยอดความเชี่ยวชาญด้วยบริการรูปแบบดิจิทัลเวลท์ ให้
ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลการลงทุนได้ทุกที่ทุกเวลา ล่าสุด ผนึกยักษ์
ใหญ่ที่ปรึกษาการลงทุนระดับโลก บีเอ็นวาย เมลลอน ไอเอ็ม
ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนทั่วโลกมูลค่ากว่า 2.3 ล้านล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เสริมความแข็งแกร่งด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ร่วมบริหารความมั่งคั่ง ยกระดับพอร์ตลูกค้าสู่การลงทุนแบบไร้
พรมแดน
l

ผ่าพอร์ตเมย์แบงก์

นายอารภัฏ สังขรัตน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บมจ.หลัก
ทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หรือ MST กล่าวว่า “เมย์
แบงก์ (ประเทศไทย) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ดำ�เนินธุรกิจการ
เงินในประเทศไทยมากว่า 30 ปี มีผลการดำ�เนินการเติบโตต่อ
เนื่อง และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจากรุ่นสู่รุ่น โดยล่าสุด
ยังได้รบั รางวัล Best Retail Broker และ Best Institutional
Broker ประจำ�ปี 2022 จากเวที Alpha Southeast Asia
Awards ในการจัดอันดับสถาบันการเงินในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ ที่โลกได้เปลี่ยนแปลงไป
ความต้องการด้านการลงทุนของลูกค้าก็เปลี่ยนไปด้วย เมื่อ
ธุรกิจได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เมย์แบงก์
(ประเทศไทย) ก็เช่นกัน เราเดินหน้าปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อให้
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง เรามองเห็น

ถึงโอกาสในการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งต่อ
ข้อมูลและเพิ่มโอกาสการลงทุนให้กับทุก
คนได้อย่างเท่าเทียม เราจึงเดินหน้าปรับ
องค์กรภายใต้แนวคิด “Opportunity
of Change” มุ่งสร้างโอกาสทางธุรกิจ
จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยมุ่ง
พัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่
ภาพลักษณ์ (New Brand) เรา
ได้ท�ำ การ Rebranding เปลีย่ นชือ่ บริษทั
เป็น เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ไปเมื่อ
ปลายปีที่ผ่านมา และค่อยๆปรับภาพ
ลักษณ์ให้ดูสดใส มีชีวิตชีวา เน้นสร้าง
แรงบันดาลใจเชิงบวก แต่ยงั คงความเป็น
มืออาชีพที่น่าเชื่อถือ
การบริหารงานในองค์กร (New Team and Culture)
มีการเปิดรับคนรุ่นใหม่เข้าสู่องค์กรจำ�นวนมาก ด้วยโครงการ
สร้างการทำ�งานทีย่ ดื หยุน่ ปรับเปลีย่ นตามสถานการณ์ตา่ งๆได้มี
ประสิทธิภาพ และปรับเปลีย่ นสภาพแวดล้อมในการทำ�งานสไตล์
พืน้ ทีเ่ ปิดเพือ่ เอือ้ อำ�อวยให้พนักงานทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น แต่ยังคงเน้นความเป็นมืออาชีพสูงสุด
การนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ (New Investment
Solutions) ทีต่ อบโจทย์ตรงใจนักลงทุน ไม่วา่ จะเป็นการนำ�เสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการการลงทุนแบบครบวงจร ครอบคลุมทั้ง
ลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าสถาบัน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
สร้างความมั่งคั่งและความยั่งยืนให้กับลูกค้าได้
l

ติดอาวุธการลงทุน

“ในส่ ว นของการบริ ก ารยั ง มี ก าร
พั ฒ นาแอปพลิ เ คชั่ น “Maybank
Invest (MBI)” เครื่องมือใหม่ที่จะ
เป็นตัวช่วยให้ลูกค้าสามารถลงทุนใน
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆได้ครบจบ
ใน Application เดียว ครอบคลุม
ทั้ง หุ้น, กองทุน, ตราสารหนี้ และ
อื่นๆมากมาย ทั้งในและต่างประเทศ
นอกจากนี้ ยั ง จะมี ก ารนำ � ข้ อ มู ล ของ
ลูกค้าในส่วนต่างๆ ผ่านระบบประมวล
ผลอัจฉริยะ (AI) เพื่อทำ�ให้นักลงทุน
สามารถจั ด พอร์ ต การลงทุ นได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม และเลื อ กผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก าร

IM จะช่วยมอบความเชี่ยวชาญระดับโลกให้แก่ลูกค้า ผ่านการ
พัฒนาบริการด้านโมเดลพอร์ตการลงทุน โดยจะนำ�เสนอพอร์ต
การลงทุน 5 พอร์ตฯ ที่มีระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน และ
อีก 5 พอร์ตทีม่ รี ะดับความผันผวนทีแ่ ตกต่างกัน BNY Mellon
IM จะให้การสนับสนุน เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ในการสร้าง
และดูแลโมเดลพอร์ตการลงทุน ซึ่งรวมถึงการกระจายทรัพย์สิน
การบริหารความเสี่ยง และการคัดเลือกผู้จัดการ ซึ่ง เมย์แบงก์
(ประเทศไทย) จะใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญดังกล่าวในการคัด
เลือกและปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้าใน
ตลาดประเทศไทย
มร.โดนี่ ชามซูดิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก BMY Mellon Investment Management กล่าวว่า
“ด้วยความแข็งแกร่งของเครือข่ายธุรกิจระดับโลกของเรา BNY
Mellon Investment Management มีความยินดีเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะมอบโซลูชั่นด้านการลงทุนที่ออกแบบตามความต้องการ
ของลูกค้า เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนโมเดลพอร์ตการ
ลงทุนสำ�หรับลูกค้าในประเทศไทย”
“ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำ�คัญช่วยเพิ่มความ
แข็งแกร่งให้กบั ธุรกิจบริการให้ค�ำ ปรึกษาการลงทุนและการบริหาร
ความมัง่ คัง่ เสริมให้ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) มีความพร้อมใน
การนำ�เสนอข้อมูลทางเลือก เพิม่ คุณค่าการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ให้
กับกลุม่ ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ ซึง่ ช่วยให้บริษทั ได้พฒ
ั นาธุรกิจ
การจัดการความมั่งคั่งและการลงทุน เดินหน้าตามวิสัยทัศน์
สู่การเป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่หนึ่งในใจคนไทย” นายอารภัฏ
กล่าวสรุป
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แนวทางในการขับเคลือ่ นธุรกิจ
สู่ carbon neutrality 2030

สิงห์ เอสเตท จำ�กัด ผูพ
้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ เดินหน้าวางแนวทางระยะยาว
ในการขับเคลือ่ นธุรกิจ สู่ carbon neutrality ภายในปี 2030 ตัง้ เป้าลดก๊าซคาร์บอนให้ ได้
20% พร้อมเป็นผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์ทคี่ �ำ นึงถึงธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม สอด
รับกับทิศทางโลกในการรับมือกับแนวโน้มสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
สิงห์ เอสเตท มีบทบาทเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งในแง่ของ
ผู้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ให้บริการสังคมและผู้คนผ่านการพัฒนา
โครงการต่างๆ เกี่ยวพันกับคู่ค้าทั้งในส่วนของผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง
ไปจนถึงพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนโดยรอบ ตั้งแต่การพัฒนาโครงการที่
อยู่อาศัย การจัดหาที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง และการบริหาร
สินทรัพย์ ประกอบด้วย 4 กลุ่มธุรกิจหลักในปัจจุบัน ได้แก่
• อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่พักอาศัย (Residential)
• อสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำ�นักงาน (Commercial)
• อสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม (Hospitality)
• นิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพืน้ ฐาน (นิคมอุตสาหกรรม
เอส อ่างทอง และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม)
โดยธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับโครงสร้างพืน้ ฐานนีน้ บั เป็นก้าวสำ�คัญของแผน
งานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ในการที่จะเป็น Green solution for
industrial-base ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของเรา เพราะ
การทีจ่ ะมุง่ ไปในทิศทาง Zero Carbon เป็นเรือ่ งยากสำ�หรับผูป้ ระกอบ
การในการดำ�เนินการเพียงลำ�พัง การที่นิคมอุตสาหกรรมโรงงานผู้ผลิต
ต่างๆ ซึง่ เป็นต้นทางมีการประเมินคาร์บอนตัง้ แต่แรกจะเป็นปัจจัยสำ�คัญ
ทีท่ �ำ ให้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนนัน้ ประสบความสำ�เร็จ และเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสนับสนุนให้ภาคการผลิตและผูป้ ระกอบการ
ไทยเดินหน้าตามเป้าหมายของประเทศไทยทีจ่ ะก้าวไปสูก่ ารเป็น Carbon
neutral ในปี 2050 และ Net Zero ในปี 2065
l The Challenges
ที่ผ่านมาความท้าทายในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์คือการ
ที่ต้องพึ่งพาซัพพลายเออร์จำ�นวนมากอย่างผู้รับเหมา รวมถึงการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ในการพัฒนาโครงการ การที่บริษัทฯ
สามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ไปถึงแหล่งที่มาของ
วัสดุตา่ งๆ ทีน่ �ำ มาใช้วา่ มีจ�ำ นวนคาร์บอนทีเ่ กิดจากกระบวนการดำ�เนิน
งานไปเท่าไหร่ จำ�เป็นที่จะต้องได้รบั ความร่วมมือจากกลุ่มพันธมิตรคู่
l

ค้าของเราด้วยทีจ่ ะเดินไปในทิศทางเดียวกัน เพือ่ ให้การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่ธุรกิจสำ�หรับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์
l Turning Challenges into Opportunities (Net Zero
Endorsement)
นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial Estate) ของ
สิงห์ เอสเตทนั้น ถูกออกแบบเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับภาคการ
ผลิตที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตให้เป็นห่วงโซ่ธุรกิจที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการแต่ละรายมีต้นทุนและ
รายได้ที่ต่างกัน เรื่องคาร์บอนจึงอยู่ในวงจำ�กัดสำ�หรับผู้ประกอบการ
รายใหญ่ ดังนัน้ หากได้รบั การสนับสนุน และความร่วมมือจากหลายๆ
ภาคส่วนในเรือ่ งการประเมินการแลกเปลีย่ นคาร์บอน ก็จะทำ�ให้ความ
ท้าทายที่ภาคเอกชนเผชิญกลายเป็นโอกาสของไทยในเวทีโลกได้
l Climate Resilience Product
นอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้น
ฐานที่ทางบริษัทฯ มองว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจในเรื่องของ Net Zero
แล้ว ธุรกิจในภาคอื่นๆ ก็มีการปรับตัวให้เป็น Climate Resilience
Product เพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการของกลุม่ ลูกค้า และแสดงจุดยืน
ในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน
สิงห์ เอสเตท ไม่เพียงให้ความสนใจต่อสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังให้ความใส่ใจในเรื่อง Climate
change เป็นอย่างมาก การที่ธุรกิจโรงแรม CROSSROADS ภาย
ใต้การดำ�เนินงานของ SHR ซึ่งเป็นบริษัทในเครือฯ ตั้งอยู่ที่สาธารณ
รัฐมัลดีฟส์นนั้ ทำ�ให้มโี จทย์ทนี่ า่ สนใจและท้าทายขึน้ เมือ่ ครัง้ พัฒนาโค
รงการฯ บนความอ่อนไหวต่อสภาวะ Climate change เมือ่ ปี 2019
เนือ่ งจากมัลดีฟส์เป็นประเทศหมูเ่ กาะทีม่ ที งั้ ปะการัง ความผันผวนของ
ระดับน้�ำ ทะเล โจทย์วันนั้นคือเราจะพัฒนาโครงการอย่างไรบนความ
อ่อนไหวเหล่านี้ ซึ่งเราได้มีการสำ�รวจพื้นที่ ศึกษากฏระเบียบต่างๆ

และดำ�เนินการก่อสร้างโครงการให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุด ไม่มีการ
ก่อสร้างโครงสร้างหนักในพืน้ ที่ มีการสร้าง Protection area สำ�หรับ
ปะการัง และสัตว์น�้ำ โดยในปัจจุบนั มีพนื้ ทีป่ ะการังเพิม่ ขึน้ ถึง 10 เท่า
(จาก 479 ตร.ม. เป็น 4,898 ตร.ม.)
l Commercial & Residential
ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า สิงห์ เอสเตท
มีอาคารสำ�นักงานที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ดำ�เนินการก่อสร้างเอง มี
มาตรฐาน LEED หรือการออกแบบอาคารเพื่อความยั่งยืน และเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมรองรับ ในขณะที่อาคารที่ทางสิงห์ เอสเตทได้ซื้อ
กิจการมา ก็ได้นำ�มาปรับและพัฒนาให้เป็นอาคารประหยัดพลังงานที่
ได้มาตรฐานการันตีโดยรางวัลอาคารประหยัดพลังงานระดับประเทศ
จากการไฟฟ้านครหลวง
อีกทั้งธุรกิจ Residential ต้องคำ�นึงถึงความต้องการใหม่ๆ
ของตลาด โดยเฉพาะพื้นที่สีเขียวในที่พักอาศัย มีการนำ�นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการอยู่อาศัยที่ทำ�ให้ผู้อยู่รู้สึกเย็นสบายมาใช้ รวมถึง
ระบบการจัดการวัสดุก่อสร้างให้มีการใช้งานให้คุ้มค่าที่สุด สร้างของ
เหลือน้อยที่สุด เรื่องนี้ทางบริษัทฯ ให้ความใส่ใจเป็นอันดับต้นๆ
นอกจากนีใ้ นโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ The EXTRO โครงการบ้าน
แนวราบ รวมถึงนิคมอุตสาหกรรม สิงห์ เอสเตท ยังได้จัดทำ�บัญชี
พันธุไ์ ม้ใหญ่ยนื ต้นทีแ่ ละเก็บต้นไม่ใหญ่ทกุ ต้นไว้ทโี่ ครงการ หรือย้าย
ไปยังพืน้ ทีร่ องรับ เพราะต้นไม้ใหญ่ยนื ต้นเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนที่
ดีที่สุดของโลก
l Carbon Management Milestone
วันนี้ Milestone ของสิงห์ เอสเตท คือการโฟกัสที่จะลด
ปริมาณคาร์บอนลงให้ได้ 10% ภายในปี 2025 และ 20% ภายในปี
2030 พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการดำ�เนินการสร้าง carbon
transaction ระหว่างหน่วยธุรกิจที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างโอกาส และ
แบ่งปันประโยชน์จากการดำ�เนินธุรกิจทีห่ ลากหลายในการตอบโจทย์เรือ่ ง
Carbon neutrality และ Net Zero Singha Estate’s SD Policy,
5-Year plan and carbon management milestone (แผนธุรกิจ
5 ปี และเป้าหมายการบริหารจัดการคาร์บอนของสิงห์ เอสเตท)

Singha Estate’s SD Policy, 5-year plan and Carbon
Management Milestone
วิสัยทัศน์และหลักการดำ�เนินธุรกิจของสิงห์ เอสเตท คือ การ
มุง่ มัน่ สร้างคุณค่าและการเติบโตอย่างยัง่ ยืน “ใส่ใจและให้คณ
ุ ค่าต่อทุก
ชีวติ ” โดยคำ�นึงถึงผลกระทบทางธุรกิจต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่
พร้อมให้ความสำ�คัญในเรื่องของ SDG 13: Climate Action โดย
ได้จัดทำ�แผนควบคู่ไปกับแผน 5 ปีของกลุ่มสิงห์ เอสเตทด้วย
โอกาสทางธุรกิจในเรื่องของ Climate change นี้ จะสามารถ
สร้าง Internal synergy ภายในกระบวนการทางธุรกิจ และส่งผลให้
สิงห์ เอสเตท ก้าวไปสู่เป้าหมายของการเป็น Carbon neutrality และ
Net Zero ได้อย่างมีศกั ยภาพ รวมถึงการสร้างแต้มต่อทางธุรกิจทัง้ ในด้าน
ต้นทุนทางการเงิน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงการสร้าง สิงห์ เอสเตท
ให้เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่คำ�นึงถึงความสมดุลในการเติบโตของ
ธุรกิจและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ธุรกิจของเราตั้งอยู่ เป็นการสร้างสมดุล
ระหว่าง Risk & Opportunity ของธุรกิจ สอดคล้องกับปรัชญาการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนของบริษทั ฯ ทีเ่ น้นในเรือ่ งความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม และสังคม (Harmonious Coexistence)
l

3 IN 1 LIGHT

“เมกาเคม” ปันใจสู้ภัยเศรษฐกิจ
ร่วมฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน
‘TO BE THE BEST

SOLUTION PROVIDER
OF CHEMICALS’

ดร.วิทยา อินาลา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

“บริษทั เมกาเคม (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) (MGT)
MGT และบริษัทในเครือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ
จั ด จำ � หน่ า ยเคมี ภั ณ ฑ์ สำ � หรั บ กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมความ
งามและสุ ข ภาพ รวมถึ งก้ า วทั น ความต้ อ งการที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง MGT Group มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และให้บริการพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ด้วยบริการที่มีคุณภาพสูงสุดในอุตสาหกรรมเคมี MGT
Group ยืนยันที่จะส่งมอบคุณค่าที่โดดเด่นผ่านการให้
บริการที่หลากหลายและสร้างความไว้วางใจให้กับคู่ค้าทาง
ธุรกิจ
และนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย)
คงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานวัตกรรมของลูกค้า และ
มี ส่ ว นในการผลั ก ดั น ให้ คู่ ค้ า ทางธุ ร กิ จ เป็ น ที่ รู้ จั ก ใน
ประเทศไทย ผ่านความไว้วางใจและความทุ่มเทในการ
ดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท
ที่ส�ำ คัญตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้แบ่งปันสู่
สังคมโดยการพัฒนาและยกระดับการศึกษาของเยาวชนไทย
ด้วยดีตลอดมา และในช่วงวิกฤติสงคราม ยูเครน - รัสเซีย
ยุคเศรษฐกิจชะลอตัว บริษทั ขออวยพรให้ทกุ ท่านก้าวผ่าน
สถานการณ์นี้ และประสบความสำ�เร็จยิ่งๆ ขึ้นไป”

เลขที่ 25 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยจี 1/9 ถนนฉลองกรุง แขวงลำ�ปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
อีเมล : ir@megachem.co.th โทร : +66 2739 6333

“ซีพีเอฟ”หนุนวิสาหกิจชุมชน จ.ตราด-จ.ระยอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวชุมชนอย่างยั่งยืน
ชุมชนบ้านธรรมชาติล่าง อ�ำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
ชุมชนเล็กๆ ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ท�ำอาชีพประมง ท�ำสวนผลไม้
สวนยาง และด้วยที่นี่เป็นจุดต่อเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติเพื่อ
ข้ามไปยังเกาะช้างแหล่งท่องเทีย่ วชือ่ ดังของจังหวัดตราด ชาวบ้าน
ธรรมชาติล่างบางคนจึ ง มี ร ายได้ จ ากการให้ เ ช่ า ที่ พั ก วั น นี้
ชาวชุมชนมองไปถึงการสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืน จึงเกิดเป็น
ความร่วมมือกันในการจัดตั้งเป็น “วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว
บ้านธรรมชาติล่าง จ.ตราด” เพื่อสร้างอาชีพและรายได้เสริม
แก่ชาวชุมชน โดยได้รับองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและ
ค�ำแนะน�ำทีด่ จี าก บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)
หรือซีพีเอฟ ในฐานะสมาชิกของชุมชน ที่เข้ามามีส่วนร่วม
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ชุมชน และผลักดันความส�ำเร็จของวิสาหกิจ
ชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และรักษาสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้วยการปลูกป่าชายเลนเหมือนธรรมชาติ
ปล่อยปลาและปูด�ำ เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ
สร้างแหล่งอาหารของชุมชนอย่างยัง่ ยืน บนผืนป่าชายเลน 1,300 ไร่
ที่ ต.ท่าพริก อ.เมือง
นายทองหล่อ วรฉัตร ประธานวิสาหกิจชุมชน กล่าวว่า ชาว
ชุมชนและซีพีเอฟ ร่วมกันพัฒนาเริ่มจากกิจกรรมแรกเรื่องการ
ท�ำปุย๋ หมักชีวภาพนาโน เมือ่ ปี 2557 แล้วพัฒนาต่อยอดสูก่ จิ กรรม
ต่างๆ ทั้งผ้ามัดย้อม 3 ป่า “จากฟากฟ้า สู่ภูผา และมหานที”
การท�ำสมุนไพรลูกประคบ และศูนย์การเรียนรูก้ ารบริหารจัดการ
น� ำ ขยะจากบ้ า นเรื อ นและขยะชายหาดมาสร้ า งประโยชน์
ความส�ำเร็จทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดต้องขอบคุณทางซีพเี อฟ ทีช่ ว่ ยสนับ
สนุนทุกๆ ด้าน ทัง้ บุคลากรทีม่ าให้ความรูร้ ว่ มกันพัฒนา งานด้าน
วิชาการ และด้านการตลาด ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้
อย่างน่าพอใจ ทุกคนรู้สึกอบอุ่นใจเมื่อมีบริษัทเข้ามาจับมือกัน

เดินหน้าท�ำให้เห็นผลสัมฤทธิท์ เี่ กิดขึน้ จริง เพราะพวกเรามีกำ� ลังน้อย
แต่เมื่อซีพีเอฟสนับสนุนก็ได้มีก�ำลังใจในการท�ำงานมากขึ้น และ
ขอขอบคุณ “สุวรรณลักษณ์ รีสอร์ท” ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เป็นที่
ตั้งของวิสาหกิจชุมชนฯ ให้ใช้พื้นที่ในการเป็นศูนย์เรียนรู้ของ
นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ที่เข้ามาดูงาน
แล้วกว่า 2,000 คน สร้างความภาคภูมิใจให้กับสมาชิกทุกคน
นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังได้ริเริ่มความร่วมมือ 3 ประสาน ใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดระยอง โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ในฐานะ
หน่วยงานราชการ ร่วมกับชาวชุมชนปากน�ำ้ ประแส และซีพเี อฟใน
ฐานะภาคเอกชนซึ่งเป็นสมาชิกของชุมชน ร่วมกันด�ำเนินโครงการ
ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูและปลูกป่า
ชายเลนในพื้นที่ปากน�้ำประแส และต่อยอดความส�ำเร็จสู่การ

เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว เพือ่ ให้ชมุ ชนสามารถอยูร่ ว่ มกับป่าอย่างยัง่ ยืน
สร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริมให้กบั คนในชุมชน กระทัง่ พัฒนาเป็น
“วิสาหกิจชุมชนท่องเทีย่ ววิถีชุมชน ต�ำบลปากน�้ำกระแส อ�ำเภอ
แกลง จังหวัดระยอง”
นางดวงฤดี ขวัญนิยม ประธานวิสาหกิจชุมชน กล่าวว่า จาก
จุดเริ่มต้นที่ซีพีเอฟเข้ามาร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่าชายเลนเมื่อ
ปลายปี 2561 และช่วยสนับสนุนการพัฒนา “การท่องเที่ยวโดย
ชุมชน” โดยมีชาวบ้านร่วมกันบริหารจัดการ ซึง่ บริษทั ช่วยทุกด้าน
รวมถึงการท�ำเอกสารในการประเมินมาตรฐานของภาครัฐ และ
ซี พี เ อฟได้ ร ่ ว มกั บ local alike เข้ า มาช่ ว ยสนั บ สนุ น และ
พัฒนาให้การท่องเที่ยวกลายเป็นรายได้เสริมให้กับชาวชุมชน
น�ำน�้ำปลา ชาใบขลู่ กะปิหวาน ปลากรอบ ผลิตภัณฑ์ชุมชนไป
จ�ำหน่าย โดยทุกคนที่เข้าร่วมจะหักรายได้ 10% สมทบกลุ่ม
น�ำไปใช้สาธารณประโยชน์ ท�ำถุงยังชีพมอบให้กลุ่มเปราะบาง
คนชรา คนพิการ
วันนีท้ งั้ วิสาหกิจชุมชนท่องเทีย่ วบ้านธรรมชาติลา่ ง จ.ตราด และ
วิสาหกิจท่องเทีย่ ววิถชี มุ ชน ต�ำบลปากน�ำ้ ประแส จ.ระยอง กลายเป็น
ต้นแบบความส�ำเร็จและช่วยจุดประกายให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจ
ในพื้นที่ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับคนในชุมชน สร้างรายได้
เสริมให้แก่ชาวชุมชน ทั้งยังสร้างความตระหนักให้แก่คนในชุมชน
ในการมีส่วนร่วมดูแล ทรัพยากรธรรมชาติ หวงแหน ดูแลรักษา
ป่าชายเลน เพื่อส่งต่อสู่รุ่นลูกหลานต่อไปอย่างยั่งยืน

BM

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จ�ำกัด (มหาชน) หรือ BM เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่าย
สินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่ รางเดินสายไฟฟ้า ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า ตู้โลหะ
แผงควบคุมไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปอื่นๆ จากโลหะตามความต้องการของลูกค้า และ
เป็นผู้จ�ำหน่ายท่อร้อยสายไฟฟ้า
โดยมุง่ มัน่ สร้างความเป็นเลิศทางด้านผลิตภัณฑ์ ขึน้ รูป แปรรูปโลหะ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐานสากล โดยพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคนิค และเทคโนโลยีการผลิต
เพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างกว้างขวาง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา

อุตสาหกรรมภายในประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาและการน�ำเข้าจากต่างประเทศ ขยายฐานธุรกิจสู่ลูกค้าในกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และในระดับสากล
ประกอบกับช่วง เกิดวิกฤติโควิด-19 บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จ�ำกัด (มหาชน) (BM) ห่วงใยโดยได้พาพนักงาน
เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 จากส�ำนักงานประกันสังคม ตามสิทธิป์ ระกันตนมาตรา 33 ร่วมสร้างภูมคิ มุ้ กันหมู่ เพือ่ ยกระดับ
ความปลอดภัยให้กบั พนักงาน ณ หอประชุมพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เพือ่ เป็นการสร้างภูมคิ มุ้ กันในร่างกายต่อ
เชือ้ ไวรัสโควิด-19 และลดอัตราการเสียชีวติ ประสิทธิผลของวัคซีนสามารถช่วยลดความรุนแรงหากติดเชือ้ และลดอัตราการ
เสียชีวติ ได้ และจะจัดให้พนักงานทยอยเข้าฉีดวัคซีนจนครบตามจ�ำนวนพนักงานต่อไป เพือ่ สร้างความมัน่ ใจในการขับเคลือ่ น
ธุรกิจ และเตรียมพร้อมส�ำหรับการขยายงานในอนาคต
ขณะทีต่ วั แทนผูบ้ ริหาร และพนักงาน BM ร่วมแรง ร่วมใจ ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ มอบความห่วงใยในสุขภาพของชุมชนรอบด้าน
โดยน�ำหน้ากากอนามัย&เจลแอลกอฮอล์ ลงพืน้ ทีช่ มุ ชมคลองท่าเกวียนน�ำไปแจกให้ชาวบ้าน โดยมุง่ มัน่ ว่า “เรา” จะผ่านพ้นไป
ด้วยกัน BM ห่วงใย ใส่ใจ ปลอด COVID-19 โดย BM ตรวจโควิด-19 เชิงรุกกันทั้งโรงงาน เพื่อความมั่นใจและ
ปลอดภัยของทุกคน

พัฒนา
ใส่ใจคุณภาพ
สร้างภูมิคุ้มกัน
องค์กร-ชุมชน

“ศุภาลัย” เดินหน้าขับเคลือ่ นความยัง่ ยืนองค์กร
ชู รักษ์โลก ใส่ใจสังคม และสิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์อุโมงค์ต้นไม้

อนุรักษ์และดูแลศาลเจ้าที่

บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ควบคูไ่ ปกับท�ำกิจกรรมเพือ่ สังคมมาอย่างยาวนาน
30 กว่าปี โดยค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียในทุกส่วน ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอย่างแท้จริง
เดินหน้าหนุนยูนิเซฟ มอบโอกาสพร้อมช่วยเหลือเด็กๆ
ที่ขาดแคลนทั่วโลก
บริษัท ศุภาลัย จ�ำกัด (มหาชน) และมูลนิธิประทีป-อัจฉรา
ตัง้ มติธรรม ทีใ่ ห้ความส�ำคัญประเด็นด้านเด็กและเยาวชน มุง่ เน้นการ
มอบโอกาสและความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ไม่วา่ จะเป็น การศึกษา
สุขภาพ คุณภาพชีวติ ความปลอดภัย เป็นต้น โดยร่วมบริจาคเงิน
2 ล้านบาท (ในนาม บมจ.ศุภาลัย 1 ล้านบาท และมูลนิธปิ ระทีปอัจฉรา ตั้งมติธรรม 1 ล้านบาท) สนับสนุนรายการ “The Blue

อนุรักษ์อุโมงค์ต้นไม้

Carpet Show for UNICEF 2022” เพือ่ สร้างการรับรูแ้ ละระดมทุน
ช่วยเหลือเด็กที่ก�ำลังเผชิญปัญหาต่างๆ ทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งใน
ประเทศไทยด้วย เช่น ขาดสารอาหาร ขาดแคลนน�ำ้ สะอาด ต้องเผชิญ
กับภัยพิบัติ สงคราม โรคระบาด โดยเชื่อว่าหนึ่งกระบอกเสียงของ
ทุกคนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและ
เยาวชนทุกคนได้ และจะยังคงร่วมมือกับยูนิเซฟในการเดินหน้า
ช่วยเหลือเด็กอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์โครงการดีๆ สู่ความ
เปลี่ยนแปลงที่ดีของสังคม อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับรางวัล Star for
Children ส�ำหรับองค์กรทีใ่ ห้การช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการต่างๆ
เพื่อเด็กที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส จาก นางคยองซอน คิม
ผู้อำ� นวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
ศุภาลัย รักษ์โลกและสิง่ แวดล้อม ปรับภูมทิ ศั น์ อนุรกั ษ์ตน้ ไม้
บริษทั ฯ ได้เดินหน้าพัฒนาโครงการใหม่อย่างต่อเนือ่ ง โดยค�ำนึง
ถึงการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมโดยรอบโครงการ ล่าสุดได้เปิดตัว ศุภาลัย
ทัสคานี วัลเล่ย์ ในพื้นที่อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยความ
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะอยูร่ ว่ มและเติบโตไปพร้อมกับชุมชนรอบข้าง โดยได้มกี าร
ท�ำประชาคมเพื่อวางแผนพัฒนาพื้นที่ร่วมกับชุมชน อาทิ อนุรักษ์
อุโมงค์ต้นไม้ และต้นไม้ใหญ่ดั้งเดิมที่มีอยู่ก่อนเข้าพัฒนาโครงการ
เอาไว้ทงั้ หมด พร้อมการออกแบบโครงการให้กลมกลืนกับวัดท่าไคร้
ซึง่ อยูใ่ นพืน้ ทีต่ ดิ กับโครงการ ศุภาลัย ทัสคานี ดอนแก้ว-แม่รมิ อีกทัง้
ร่วมอนุรักษ์และดูแลศาลเจ้าที่ ซึ่งเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของ
ชาวบ้านในพื้นที่ และยังท�ำทางน�้ำที่ไหลผ่านโครงการไปลงยังแปลง
นาของชาวบ้านได้ดังเดิม ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานการด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยจิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

ศุภาลัย ร่วมกับ เอไอเอส ชวนครอบครัวศุภาลัยและพนักงาน
หัวใจสีเขียว คัด แยก ทิ้ง ขยะอิเล็กทรอนิกส์ถูกวิธี รักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ร่วม เอไอเอส ผูใ้ ห้บริการเครือข่ายโทรศัพท์
มือถือรายใหญ่ของประเทศ ร่วมมือกันสร้างสรรค์สงั คมไทย เพิม่ การ
ตระหนักรู้ และรณรงค์ให้มกี ารทิง้ ขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
ผ่านแคมเปญ “คนไทยไร้ E-Waste” ให้แก่ลกู บ้าน และพนักงานของ
ศุภาลัยทัว่ ประเทศ รวมถึงบริษทั ผูเ้ ช่าในอาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์
สามารถน�ำอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทไี่ ม่ใช้แล้ว มายังจุดรับทิง้ ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายในโครงการน�ำร่องของศุภาลัย 15 โครงการ
และส�ำนักงานใหญ่อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ หรือตรวจ
สอบจุดรับทิ้งขยะ AIS E-Waste ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ซึ่ง
ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนขององค์กร
บมจ.ศุภาลัย ยังคงเดินหน้าสานต่อภารกิจความรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืนขององค์กร
ตามกระบวนการ SDGs (Sustainable Development Goals)
ภายใต้แนวคิด “ศุภาลัย ใส่ใจ...สร้างสรรค์สังคมไทย”

Michael Ng

เอส เอฟ ร่วมกับ Create Hong Kong และ HKETO Bangkok

จัดงาน ‘HONG KONG CINEMA MAKES WAVES IN THAILAND’

ฉลองครบรอบ 25 ปี การสถาปนาเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
Create Hong Kong ร่วมกับ สำ�นักงานเศรษฐกิจและ
การค้าฮ่องกง (Hong Kong Economic and Trade Office:
HKETO Bangkok) และ โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ
ร่วมฉลองครบรอบ 25 ปี การสถาปนาเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
จัดงาน “Making Waves Navigators of Hong Kong
Cinema” ฉายภาพยนตร์จ�ำ นวน 6 เรือ่ ง ทีโ่ รงภาพยนตร์ในเครือ
เอส เอฟ ทัง้ 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ตัง้ แต่วนั ที่ 22-24
กรกฎาคม 2565 ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29-31
กรกฎาคม 2565 ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า
เม-ญ่า ไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ และ ขอนแก่น ระหว่าง
วันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า
เซ็นทรัล ขอนแก่น
พร้อมจัดนิทรรศการภาพถ่ายผลงานจาก 4 นักถ่ายภาพ
ชื่อดัง ที่ร่วมถ่ายทอดมุมมองความยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรม GIRL I LOVED ภาพยนตร์ดราม่าความรักระหว่างเด็กสาว
ภาพยนตร์ ฮ่ อ งกง มาให้ ช มกั น ที่ บ ริ เ วณ สกาย ลอบบี้
มัธยม 2 คน และปิดท้ายที่ภาพยนตร์ดราม่าคอมเมดี้เรื่อง
โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ชัน้ 8 ศูนย์การค้า
TIME เรื่องราวชีวิตหลังเกษียณของอดีตนักฆ่า พบ
เซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 22-31 กรกฎาคม 2565
กับความพิเศษสุดที่นักแสดง ผู้ก�ำ กับ และผู้ร่วม
ภาพยนตร์ ทั้ ง 6 เรื่ อ ง ประกอบด้ ว ย
เขียนบท Gordon Lam จะมาเสวนากับผู้ชมใน
ภาพยนตร์ เ ปิ ด เทศกาล ONE SECOND
โรงผ่านระบบ Live Holo-Presence สดจาก
CHAMPION ที่จะฉายพร้อมพิธีเปิดเทศกาล
ฮ่องกงก่อนชมภาพยนตร์
ในวันที่ 22 กรกฎาคม สร้างจากแรงบันดาลใจ
Michael Ng รองผูอ้ �ำ นวยการ สำ�นักงาน
ของ นักแสดงและผู้กำ�กับ Chiu Sin-hang โดย
เศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำ�กรุงเทพมหานคร
มี นั ก แสดงชาวไทย “นน-ชานน สั น ติ ธ รกุ ล ”
กล่าวว่า รูส้ กึ ยินดีและตืน่ เต้นกับการจัดงาน
ร่วมนำ�แสดง ต่อด้วยภาพยนตร์คลาสสิกระดับ
“Making Waves Navigators of
ตำ�นานทีด่ ดั แปลงจากนิยายชือ่ ดัง ROUGE ของ
Hong Kong Cinema” ในครั้งนี้อย่าง
ผู้กำ�กับ Standly Kwan’s ที่น�ำ กลับมาบูรณะ
มาก และต้องขอบคุณผู้สนับสนุนทุก
ขึน้ จอนำ�แสดงโดย เลสลี่ จาง และ เหมย เยีย่ น
ภาคส่วน ทั้ง Create Hong Kong
ฟาง, KEEP ROLLING ภาพยนตร์สารคดีชวี ติ
และ เอส เอฟ ที่ให้ความร่วมมือและ
ของ Ann Hui ผู้กำ�กับ นักเขียน คนสำ�คัญ
ช่วยเหลือให้การจัดงานในครั้งนี้เป็นไป
ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฮ่องกง, ANITA
อย่างราบรื่นและยิ่งใหญ่สมกับโอกาส
ภาพยนตร์ชีวประวัติของซูเปอร์สตาร์ไอค่อน
พิเศษครบรอบ 25 ปี การการสถาปนา
ที่ถูกเรียกว่าเป็นมาดอนน่าแห่งฮ่องกง จาก
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ภาพยนตร์
ผูก้ �ำ กับ Longmond Leung, THE FIRST
ฮ่องกงทัง้ 6 เรือ่ งทีถ่ กู เลือกเข้ามาฉายใน
สุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ

งานนีท้ กุ เรือ่ งล้วนแสดงถึงอัตลักษณ์ของฮ่องกงตัง้ แต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ชมได้มีความเข้าใจในวัฒนธรรมและการ
ใช้ชีวิตของชาวฮ่องกงผ่านภาพยนตร์ได้เป็นอย่างดี
ด้าน คุณสุวรรณี ชินเชีย่ วชาญ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
สายงานปฏิบัติการ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
(มหาชน) กล่าวเสริมว่า “เอส เอฟ เรารู้สึกยินดีและเป็น
เกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับทาง Create Hong Kong และ
สำ�นักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง ในการจัดงาน “Making
Waves Navigators of Hong Kong Cinema” ซึ่งที่
ผ่านมาประเทศไทยและฮ่องกงเองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
เสมอมา รวมถึงภาพยนตร์ฮ่องกงที่เข้ามาฉายในไทยเองก็ได้
รับความนิยมมาตั้งแต่อดีต ทางเราจึงมั่นใจว่าการจัดงานใน
ครั้งนี้จะประสบความสำ�เร็จเป็นอย่างดี โดยการจัดงานในครั้ง
นี้นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นการ
กระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและฮ่องกงได้โดยมี
ภาพยนตร์เป็นสื่อกลาง”

สำ�หรับ “Making Waves” เป็นงานทีจ่ ดั ขึน้ ในโอกาสพิเศษ
เพื่อฉลอง 25 ปี การสถาปนาเขตปกครองพิเศษฮ่องกง โดยได้
เริ่มฉายใน อูดิเนเซ่ อิตาลี เมื่อเดือนเมษายน ก่อนจะไปฉายต่อ
ที่ บาหลี ลอนดอน และหลังจากฉายที่ประเทศไทยแล้ว จะกลับ
ไปจัดฉายทีฮ่ อ่ งกงในเดือนสิงหาคม ก่อนจะไปจัดต่อที่ เมืองอืน่ ๆ
ต่อไป เช่น ปักกิ่ง ซิดนีย์ สิงคโปร์ โซล สต็อกโฮล์ม เซี่ยงไฮ้
ฮอนโนลูลู โตเกียว ปร้าก และดูไบ ตลอดจนสิ้นปีนี้

‘มิตซูบช
ิ ิ เอลเลเวเตอร์ - ไทย-เอ็มซี’ ร่วมบริจาคเงิน
1.5 ล้านบาท มอบโครงการ ‘ปันสุขอิ่มใจ’
ดร.ศิรนิ า ปวโรฬารวิทยา ประธานมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา
กล่าวว่า “ปัจจุบันมูลนิธิได้ด�ำเนินกิจกรรมช่วยเหลือเพื่อสังคม
อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา, ด้านสาธารณะกุศล,
ด้านศาสนาและด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน กิจกรรมสร้าง
ประโยชน์สุขแก่สังคมส่วนรวม โดยขณะนี้ได้จัดให้มี “โครงการ
ปันสุขอิ่มใจ” เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนและผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ซึง่ ทีผ่ า่ นมา

ได้น�ำสินค้าอุปโภค-บริโภค ไปบริจาค โดยมอบ “บะหมี่ซื่อสัตย์”
มีดีที่ไม่มีผงชูรสจ�ำนวนกว่า 3 ล้านซอง ส่งมอบให้กับผู้เดือดร้อน
ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่สีแดงในจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ
นอกจากนี้จะยังคงด�ำเนินโครงการปันสุขอิ่มใจต่อเนื่อง
ไปอีก เนื่องจากยังมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอีกเป็น
จ�ำนวนมาก ทางมูลนิธิ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ บริษัท มิตซูบิชิ
เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และ บริษัท ไทย-เอ็มซี
จ�ำกัด ให้การสนับสนุนสมทบเงินบริจาค จ�ำนวน 1.5 ล้านบาท
ซึ่งมูลนิธิจะน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สุข สร้างรอยยิ้มให้กับ
ประชาชนต่อไป”

นายสันติพงษ์ บูรณกฤตยากรณ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท
มิตซูบชิ ิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด กล่าวว่า “ในช่วงระยะ
2 ปีที่ผ่านมา มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) ได้ตระหนัก
ถึงความเดือดร้อนของประชาชนในสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19 เป็นอย่างดี โดยมีกิจกรรมสนับสนุนและให้
ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง อาทิ สมทบทุน จ�ำนวนกว่า 535,000
บาท ให้แก่โรงพยาบาลรวม 11 แห่ง เพือ่ น�ำไปใช้ประโยชน์ทางการ
แพทย์ในการให้บริการประชาชน ยิ่งไปกว่านั้น ได้เห็นความตั้งใจ
ในการท�ำงานช่วยเหลือประชาชนของ มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา
ทีจ่ ดั โครงการปันสุขอิม่ ใจ จึงประสงค์เข้าร่วมกับทางไทย-เอ็มซีสมทบทุน

ในโครงการ รวมเป็นจ�ำนวน 1.5 ล้านบาท โดยมัน่ ใจว่าจะเป็นอีกช่อง
ทางทีจ่ ะให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กบั ผูเ้ ดือดร้อนได้เป็นอย่างดี”
ด้าน ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานมูลนิธิ ดร.เทียม
โชควัฒนา เป็นตัวแทน มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา รับมอบ
เงินบริจาค จ�ำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท)
จาก มร.โชอิจิ โอกิวาร่า ประธานบริษัท ไทย-เอ็มซี จ�ำกัด และ
นายสันติพงษ์ บูรณกฤตยากรณ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มิตซูบิชิ
เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด โดยเป็นผู้แทนส่งมอบ เพื่อ
สมทบทุนใน “โครงการปันสุขอิ่มใจ” เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้
กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์โควิด-19 ในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิ การสนับสนุนสินค้าอุปโภค-บริโภค เป็นต้น
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เด็มโก มุงสูเปาหมายสูงสุดคือการพัฒนาและเติบโตอยางยั่งยืนบนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ ทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบ
ตอสังคม สิ่งแวดลอมและผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน อันกอใหเกิดคุณคารวมดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
ในหวงโซคุณคาของเด็มโก เพื่อยกระดับการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยไดปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางตอเนื่อง

เด็มโก มุงสูเปาหมายสูงสุดคือการพัฒนาและเติบโตอยางยั่งยืนบนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ ทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบ
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และร ว มทำกิ จ กรรมต า งๆ ที่ เ ป น ประโยชน ต อ สั ง คม ชุ ม ชน และสิ่ ง แวดล อ ม ทั้ ง ในชุ ม ชนใกล เ คี ย งและ
ชุ ม ชนอื่ น ๆ อย
งตลอดมา
ก งานทุ
ก คนของเด็
โก ใ ปหฏิคบวามร
ว มมื อ กังนกลเปาวอย
น อยางต
า งดี
ในหาวงตงโซคอุณเนืค่ อาของเ
ด็มโก เพื่อโดยพนั
ยกระดับการพั
ฒนาอย
างยั่งยืน มโดยได
ัติตามแนวทางดั
อเนื่อง
เช น การร ว มบริ จ าคโลหิ ต เพื่ อ ช ว ยเหลื อ เพื่ อ นมนุ ษ ย ที่ จั ด ทุ ก ๆ 3 เดื อ น ติ ด ต อ กั น กว า 10 ป การบริ จ าค
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร เ พื่ อ การศึ ก ษาให กั บ โรงเรี ย นที่ ยั ง คาดแคลนในต า งจั ง หวั ด การร ว มบริ จ าคสิ่ ง ของให กั บ
มู ล นิ ธิ บ า นนกขมิ้ น เป น ประจำทุ ก ป รวมถึ ง การรณรงค ใ ห มี ก ารคั ด แยกขยะ และลดการใช พ ลาสติ ก
ภายในบริษัท การแจกกลาไมใหกับพนักงานและชุมชน เพื่อชวยการจัดการดานสิ่งแวดลอมและสภาพภูมิอากาศ เปนตน

เด็มโก ไดสนับสนุนกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน
และร ว มทำกิ จ กรรมต า งๆ ที่ เ ป น ประโยชน ต อ สั ง คม ชุ ม ชน และสิ่ ง แวดล อ ม ทั้ ง ในชุ ม ชนใกล เ คี ย งและ
ชุ ม ชนอื่ น ๆ อย า งต อ เนื่ อ งตลอดมา โดยพนั ก งานทุ ก คนของเด็ ม โก ใ ห ค วามร ว มมื อ กั น เป น อย า งดี
เชน การรวมบริจาคโลหิตเพื่อชวยเหลือเพื่อนมนุษยที่จัดทุกๆ 3 เดือน ติดตอกันกวา 10 ป การบริจาค
เครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาใหกับโรงเรียนที่ยังคาดแคลนในตางจังหวัด การรวมบริจาคสิ่งของใหกับ
มู ล นิ ธิ บ า นนกขมิ้ น เป น ประจำทุ ก ป รวมถึ ง การรณรงค ใ ห มี ก ารคั ด แยกขยะ และลดการใช พ ลาสติ ก
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ดการดานสิ่งแวดลอมและสภาพภูมิอากาศ เปนตน

GPI

เติบโตเคียงคู่สังคม-ชุมชน

ชูธุรกิจยั่งยืนเคียงคู่สิ่งแวดล้อม

GPI คือ ผูน้ ำ� สร้างสรรค์การจัดกิจกรรม ให้บริการข่าวสาร
ข้อมูล สาระ เพื่อสร้างประสบการณ์ และความบันเทิง
ที่น่าประทับใจ ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ยานยนต์
และแม้ว่าในปีที่ผ่านมาจะมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อผลการด�ำเนินกิจการของบริษทั ส่งผลให้บริษทั มีการปรับ
ตัวและเปลีย่ นแปลงกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจ มีการกระจาย
การลงทุนไปในธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งในปี 2564 โรงงาน
ไฟฟ้าพลังงานขยะ ขนาด 9 เมกะวัตต์ ที่บริษัทร่วมทุน
ด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ บริษทั คาดว่าจะได้รบั ใบอนุญาต
ผลิตไฟฟ้าในช่วงต้นปี 2565 นี้
ซึ่งจะช่วยเสริมการรับรู้รายได้ และยังเป็นการรองรับ
ความต้องการในการใช้พลังงานไฟฟ้า จากการเปลีย่ นถ่ายของ
อุตสาหกรรมรถยนต์สมัยเก่าก้าวสู่รถยนต์พลังงานสะอาด
ที่จะสร้างการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต
พร้อมทัง้ การเอาใจใส่ตอ่ สิง่ แวดล้อมไปพร้อมกัน นอกจากนี้
บริษทั เริม่ ด�ำเนินธุรกิจการจ�ำหน่ายรถสะสม รถแต่ง ในกลุม่
ลูกค้าที่มีก�ำลังซื้อและมีความต้องการในรถคลาสสิก และ
ธุรกิจแพลตฟอร์มเกมการแข่งขันดิจิทัลมอเตอร์สปอร์ต

รวมถึงยังมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูเ้ ข้าชมงาน Bangkok
International MotorShow เพือ่ ใช้เป็นฐานข้อมูลส�ำคัญใน
การท�ำ Application “Car Buddy” เพื่อต่อยอดสู่บริการ
อื่นๆ ในอนาคต
ตลอดระยะเวลาที่ด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตและมั่นคง
บริษัทไม่ลืมคืนก�ำไรสู่สังคม โดยจะเห็นได้จากทุกกิจกรรม
ไม่วา่ จะเป็น “กรังด์ปรีซ์ รวมพลังปลูกป่าชายเลน ปล่อยปู
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”
ดร.ปราจิน เอี่ยมล�ำเนา ประธานกรรมการบริหารและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์
เนชั่นแนล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานในเครือฯ
ด้วยเล็งเห็นว่าป่าชายเลนพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มริมน�้ำ
ได้มปี ริมาณลดลงเรือ่ ยๆ เนือ่ งจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ
และสังคม ส่งผลให้ป่าชายเลนเกิดการบุกรุกและถูกท�ำลาย
ไปเป็ น จ� ำ นวนมาก ส่ ง ผลกระทบต่ อ การกั ด เซาะที่ ดิ น
บริเวณชายฝัง่ ทะเลตามมาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ร่วมเป็นส่วนหนึง่
ในการอนุรัก ษ์แ ละฟื้น ฟูป ่า ชายเลน จึงได้จัด กิจกรรม

“กรังด์ปรีซ์ รวมพลังปลูกป่าชายเลน ปล่อยปู เพือ่ สิง่ แวดล้อม
ที่ยั่งยืน” ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู)
จ.สมุทรปราการ
อีกทัง้ ดร.ปราจิน เอีย่ มล�ำเนา ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และพนักงานในเครือฯ ด้วยเล็งเห็นว่า ปัจจุบันป่าชายเลน
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มริมน�้ำได้มีปริมาณลดลงเรื่อยๆ
เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้
ป่าชายเลนเกิดการบุกรุกและถูกท�ำลายไปเป็นจ�ำนวนมาก
ส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะที่ดินบริเวณชายฝั่งทะเลตามมา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ป่าชายเลน จึงได้จดั กิจกรรม “กรังด์ปรีซ์ รวมพลังปลูกป่าชาย
เลน ปล่อยปู เพือ่ สิง่ แวดล้อมทีย่ งั่ ยืน” ณ ศูนย์ศกึ ษาธรรมชาติ
กองทัพบก (บางปู) จ.สมุทรปราการ อีกด้วย
ขณะทีเ่ มือ่ มี การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ดร.ปราจิน
เอีย่ มล�ำเนา ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

และในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ
มอบAntigen Test Kit (ATK) ชุดตรวจโควิด-19 ให้แก่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ�ำนวน
7,000 ชุด มูลค่า 343,600 บาท โดยมีรศ.ดร.อุดมวิทย์
ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีเป็นผู้รับมอบ
ส่วนคุณจาตุรนต์ โกมลมิศร์ กรรมการบริหาร/ประธาน
เจ้าหน้าปฏิบตั กิ ารพร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารและพนักงานร่วม
กิจกรรมจิตอาสาท�ำความดี เพื่อสังคม ด้วยการท�ำความ
สะอาดวัดในชุมชน และน�ำน�ำ้ ดืม่ พร้อมหน้ากากอนามัยมอบ
แจกจ่าย ให้ผมู้ าใช้บริการสาธารณสุข และมอบให้กบั หน่วย
บริการสาธารณสุข 24 เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปโดยกิจกรรม
ดังกล่าวนอกจากจะสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดี
เป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน ของผู้บริหารและพนักงานในการท�ำ
ประโยชน์บริเวณชุมชนแล้ว ยังได้ความอิม่ เอมใจไปพร้อมกัน
โดยทุกกิจกรรม “GPI” เติบโตโดยไม่ลมื แบ่งปันให้กบั สังคม
และชุมชนรอบข้างอย่างยั่งยืน

SEAFCO พัฒนาสู่ความยั่งยืน
ส่งต่อความสุข-ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มหาชน) หรือ SEAFCO ยึดมั่นในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยบริษัท
มีความตระหนักและให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับ
การดำ�เนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มุ่งเน้นการบริหารต้นทุนคุณภาพที่ได้มาตรฐานและส่งมอบ
งานตรงตามเวลาที่กำ�หนด อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำ�เนินธุรกิจเพื่อ
ก่อให้เกิดความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคมและมิติด้านสิ่งแวดล้อม
ขณะเดียวกัน ซีฟโก้ปนั น้�ำ ใจให้นอ้ ง ได้สง่ ต่อความสุขและ
รอยยิ้มให้กับเด็กๆ โดยบริจาคเครื่องเล่นเด็ก ให้กับโรงเรียน
กลางคลองสอง จำ�นวน 2 ชุดใหญ่ เพือ่ ให้นอ้ งๆ ใช้ในการพัฒนา
ด้านร่างกาย ฝึกการเคลือ่ นไหว และช่วยสานฝันให้เด็กๆ เพราะ
ความรู้ไม่จำ�เป็นต้องอยู่ให้ห้องเรียนเสมอไป “สนามเด็กเล่น”
คืออีกสถานที่สำ�คัญที่จะทำ�ให้เด็กได้มีพัฒนาการทางร่างกาย
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เด็กจะได้เพิ่มพละกำ�ลังของ
ร่างกาย เพิ่มพลังสมอง ได้เรียนรู้วิธีคิดและแก้ไขปัญหา เรียน
รู้ที่จะเข้าสังคม เรียนรู้การทำ�กิจกรรมร่วมกับเด็กคนอื่นๆ ได้
ฝึกและซึมซับการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การแบ่งปัน และรู้จัก
การมีน้ำ�ใจให้กับเพื่อน เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กๆ มี
พัฒนาการด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อการเติบโตเป็น
ทั้งคนเก่งและคนดีในสังคมต่อไปในอนาคต
ด้วยศักยภาพและความมุ่งมั่น บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด
(มหาชน) ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะที่เป็นหน่วย
งานที่ให้ความร่วมมือฝ่าวิกฤติ COVID-19 ของประเทศ โดยมี
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์
สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม กล่าวรายงาน พร้อมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ทั่วประเทศ ผู้บริหารหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของ อว.
และสถาบันอุดมศึกษา ที่ร่วมด้วยช่วยกันในวิกฤติโควิด-19
ในครั้งนี้

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ได้จั ด งานครั้ ง นี้ เพื่อการขับเคลื่อนภารกิจอุดมศึกษากับการ
พัฒนาสังคม ภายใต้งาน “อว. ช่วยชาติฝ่าวิกฤต COVID-19”
ซึ่งเป็นความสำ�เร็จส่วนหนึ่งในการปฏิรูปบทบาทอุดมศึกษากับ
การพัฒนาสังคม และขอบคุณสถาบันอุดมศึกษาหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนภารกิจดังกล่าว
โดยมี ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรี

‘ซีเอ็ด-สอศ.’เสริมแกร่งครูอาชีวศึกษา
ส่งนวัตกรรมเทคโนโลยี-พัฒนา-ต่อยอด

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ผนึกก�ำลังกับ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (สอศ.) ลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือน�ำ
เทคโนโลยีนวัตกรรมและระบบสารสนเทศ มาพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ผลิต
บุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท
ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ซีเอ็ด มีความสัมพันธ์
ที่ดีกับทางส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือ สอศ. มา
อย่างยาวนาน โดยซีเอ็ดมีบทบาทส�ำคัญเป็นผู้น�ำสื่อการเรียนการ
สอนและนวัตกรรมการศึกษาที่ทันสมัยเข้าสู่สถาบันอาชีวศึกษา
ในหลายแขนง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น เมคคาทรอนิกส์,
STEM ศึกษา,ภาษาศาสตร์ และการน�ำนวัตกรรมเทคโนโลยีต่อย
อดการศึกษาในด้านต่างๆ ส�ำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ซีเอ็ด มีความโดดเด่นเฉพาะตัว ควบคูก่ บั ความรูข้ องอาชีวศึกษา ทีถ่ อื ว่า
มี ค วามยิ น ดี อ ย่ างยิ่ ง ที่มี ส ่ ว นสนั บ สนุ น ยกระดั บ องค์ความรู้ เป็นองค์ความรูใ้ นการประกอบอาชีพ หรือทักษะในการใช้ชวี ติ หาก
อาชีวศึกษาให้มคี วามเข้มข้นขึน้ ทัง้ ด้านสมรรถนะเทคนิค บูรณาการ ครูมีทักษะ Soft Skill ตรงนี้เพิ่มเติมเข้าไป จะสามารถเข้าถึงและ
ศาสตร์ด้านการศึกษาสมัยใหม่ เช่น เทคนิคทักษะด้านความรู้ ตอบโจทย์นักเรียนได้ นักเรียนที่จบการศึกษาไป ก็จะมีคุณภาพ
ตรงกับที่ตลาดแรงงานต้องการ”
(Hard Skill) ควบคู่กับทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skill), เทคนิค
ในขณะที่ นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะ
สอนผ่านสื่อในรูปแบบสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลใหม่ เป็นต้น
กรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ภาคอุตสาหกรรมไทย
โดยมุ ่ ง เน้ น พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรอาชี ว ศึ ก ษา ให้
ในปัจจุบนั ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ตามนโยบายยุทธศาสตร์
เป็นต้นแบบและตัวขับเคลื่อนส�ำคัญของการพัฒนาระบบ
ชาติ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย New S-Curve ที่ต้อง
อาชีวศึกษาไทย ต่อยอดและถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียน
พึง่ พานวัตกรรมใหม่ในการขับเคลือ่ น ท�ำให้สำ� นักงานคณะ
สาขาวิชากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและสาขาวิชาอื่นที่
กรรมการการอาชีวศึกษา เล็งเห็นความส�ำคัญ
เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพตอบ
ในการพัฒนาศักยภาพครูอาชีวศึกษา เพื่อ
สนองความต้องการตลาดแรงงาน ภาคธุรกิจ
ถ่ายทอดทัง้ ความรูท้ างทฤษฎี และจิตวิทยา
และอุตสาหกรรมของประเทศอย่างยั่งยืน
ต่ อ ผู ้ เ รี ย นให้ เ ข้ า ถึ ง องค์ ค วามรู ้ อ ย่ า งมี
“ผมอยากเห็นบุคลากรทางการศึกษา
ประสิทธิภาพ การร่วมมือกับบริษทั ซีเอ็ด
เป็นต้นแบบของนักเรียนด้วย ซึ่งหาก
ยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งนี้ นับ
เราตั้ ง โจทย์ แบบนี้ เ ราจะมองเห็ น ภาพ
เป็นโอกาสที่ดีของ สอศ.ที่จะปรับมิติ
ว่ า ความเป็ น ตั ว ตนของบุ ค ลากรทาง
ใหม่ให้ครูอาชีวศึกษา ใช้เทคโนโลยี
อาชีวศึกษา สามารถยกระดับขีดความ
แพลตฟอร์มออนไลน์จัดการเรียนการ
สามารถให้เป็นไปได้หลายทิศทาง ซึ่ง
สอนให้ทันสมัย ลดข้อจ�ำกัดเดิม เสริม
การเสริมสร้างทักษะ Soft Skill เข้าไป
ทั
กษะความรู้เทคนิคตามหลักสูตรควบคู่
ด้วยจะท�ำให้บคุ ลากรเป็นตัวของตัวเอง
รุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล

มณฑล ภาคสุวรรณ์
กับทักษะ Soft Skill เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสถาน
ประกอบการที่ต้องการแรงงานแบบครบเครื่องทั้งทักษะฝีมือ และ
ทักษะปฏิสัมพันธ์ให้อยู่ร่วมทางสังคมได้
“สอศ. มีความยินดีอย่างยิง่ ทีไ่ ด้ซเี อ็ดเข้ามาช่วยเหลือบุคลากร
ทางการศึกษาของเรา ในด้านการเรียนการสอน เพื่อก้าวทันต่อ
เทคโนโลยี ทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และทักษะ Soft
Skill หรือแม้กระทั่งศาสตร์ที่ยากต่อการด�ำเนินงาน ซึ่งผมเชื่อมั่น
ว่า ซีเอ็ดมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญ ในการจัดท�ำสื่อการเรียน
รู้ทางดิจิทัล ผ่านรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ครู
สถาบันอาชีวศึกษาเรียนรู้ และถ่ายทอดไปสู่เด็กได้อย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมพร้อมพัฒนาก�ำลังคนให้เข้าสู่โลกของ
อาชีพได้อย่างแท้จริง”

เบรก แบตเตอร�่

ยาง

ตรวจเช็ก

น้ำมันเคร�่อง ชวงลาง

ระบบแอร

02-0278870
02-0278871

02-0278872

@Autoclik
สมัครสมาชิก!

วันนี้

รับฟร�

“จายหลักรอย…รับบร�การเเบบหลักหมื่น”

@Autoclik

‘เคทีซี’ ชวนคุณครูโรงเรียนวัดลานบุญ
ร่วมทริป ‘The Secret of พระนคร’
ส่งต่อความรู้ศิลปวัฒนธรรมต่อยอด ESG

เคทีซผี นึกโรงเรียนวัดลานบุญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ชวนคุณครู
เข้าร่วมทริปกับ KTC PR Press Club : The Secret of พระนคร ตอน
“หลากหลายเรือ่ งลับ ฉบับไชน่าทาวน์” ซึง่ เคทีซจี ดั ขึน้ เพือ่ ร่วมสืบสาน
เรื่ อ งราวของชุ ม ชนและศิ ล ปวั ฒ นธรรมอั น ทรงคุ ณ ค่ า ที่ นั บ วั น จะ
เลือนหายให้กลับฟืน้ มีชวี ติ เพือ่ ส่งมอบความรูอ้ นั เป็นประโยชน์นผี้ า่ น
สื่อมวลชนและกลุ่มคุณครู ด้วยหวังให้มีการน�ำประสบการณ์ที่ได้
ไปถ่ายทอดและต่อยอดความรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งในเป้าหมายของ
การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสังคมของสหประชาชาติที่ว่าด้วยการสร้าง
หลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่างครอบคลุมเท่าเทียม
และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นางกัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง ที่ปรึกษา - สือ่ สารองค์กรสัมพันธ์
“เคทีซ”ี กล่าวว่า “เคทีซไี ด้จดั กิจกรรม KTC PR Press Club : The
Secret of พระนคร ตอน “หลากหลายเรือ่ งลับ ฉบับไชน่าทาวน์” เป็น
ครั้งแรกของปีนี้ โดยความพิเศษในครั้งนี้ นอกจากผู้ร่วมทริปจะเป็น
สื่อมวลชนแล้ว เรายังได้ประสานกับทางโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงที่
สังกัดกรุงเทพมหานคร เพือ่ เชิญคุณครูทสี่ อนนักเรียน ในวิชาประวัตศิ าสตร์
หรือศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรับประสบการณ์ตรงจาก
การได้สัมผัสกับสถานที่จริงและเรื่องเล่าจากคนในพื้นที่และวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ธานัท ภุมรัช นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานพัฒนา
การท่องเทีย่ ว ส่วนการท่องเทีย่ ว ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเทีย่ ว
กรุงเทพมหานคร ด้วยหวังว่าคุณครูจะได้นำ� เรือ่ งราวของศิลปวัฒนธรรม
ที่แทรกตัวอยู่กับวิถีชีวิตของชุมชน และบางช่วงบางตอนที่ส�ำคัญใน
ประวัติศาสตร์ไปถ่ายทอดต่อให้กับเยาวชนน้อยๆ ในโรงเรียนได้รับ
ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนด้านสังคมของเคทีซี ในการสนับสนุนวิถีการเรียนรู้ตลอดชีพ
(Lifelong Learning)”
“ทริป The Secret of พระนคร เริม่ ต้นทีว่ ดั อุภยั ราชบ�ำรุง หรือ
วัดญวนตลาดน้อย หนึง่ ในวัดญวน สมัยแรกในสยาม สร้างโดยชาวเวียดนาม
อพยพในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้พระราชทานทีด่ นิ ให้ ต่อด้วย วัดปทุมคงคา
ราชวรวิหาร วัดโบราณสมัยอยุธยา เดิมชื่อ “วัดส�ำเพ็ง” ต่อมาสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระราชทานนามใหม่ว่า
“วัดปทุมคงคา” และพักทานอาหารกลางวันที่ ร้านฮงเชียงกง ห้องแถว
สีนำ�้ เงินคราม ซึง่ เป็นอาคารเก่าและโบราณวัตถุทนี่ ำ� มาแสดงอยูท่ วั่ บริเวณ
ภาคบ่ายต่อกันที่ ศาลเจ้าโจซือกง สร้างขึน้ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2347 เพือ่ เป็น
ศูนย์รวมของชาวจีนฮกเกีย้ น ถือเป็นศาลเจ้าทีม่ คี วามเก่าแก่มากทีส่ ดุ ใน
ย่านตลาดน้อย มีเทพประธานของศาลเจ้าคือ เทพโจซือกง หรือพระหมอ
เช็งจุ้ยโจซือ ซึ่งชาวฮกเกี้ยนให้ความเคารพนับถือ ถัดมา ร้านเฮงเส็ง

ทีอ่ นุรกั ษ์อาชีพท�ำเบาะไหว้เจ้า มายาวนานกว่าศตวรรษให้ฟน้ื ขึน้ มาอีกครัง้
ปิดท้ายที่ บ้านเลขที่ 1 อาคารอายุกว่าร้อยปีทเี่ ป็นตัวแทนสถาปัตยกรรม
ยุคนีโอคลาสสิกแท้ๆ เดิมทีสร้างเป็นส�ำนักงานของบริษทั กลัน่ สุราของฝรัง่ เศส
ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเรามีการติดต่อกับต่างประเทศจนรุ่งเรือง”
จ.ส.อ สมเกียรติ ดาสา ผู้อ�ำนวยการ โรงเรียนวัดลานบุญ สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “โรงเรียนวัดลานบุญยินดีเป็นอย่างยิ่ง
ทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ของกิจกรรมทีเ่ คทีซจี ดั ขึน้ นี้ โดยเราเองทราบว่าเด็กแต่ละ
ท้องถิน่ ยังไม่รจู้ กั กรุงเทพมหานครเท่าทีค่ วร การทีเ่ คทีซไี ด้เชิญทางคุณครู
เข้าร่วมกิจกรรม เพือ่ รับทราบถึงเรือ่ งราวต่างๆ เช่น ชุมชน ศิลปวัฒนธรรม
ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและส่งผลดีให้กับการเรียนการสอน โดยน�ำศิลป
วัฒนธรรมในท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครสู่ห้องเรียน ผมได้พิจารณา
คุณครูทสี่ อนวิชาศิลปวัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์เข้าร่วมกิจกรรม เพือ่ ที่
จะน�ำประสบการณ์ ความรูท้ ไี่ ด้เก็บเกีย่ วมานัน้ กลับมาสะท้อนให้เด็กได้
ท�ำกิจกรรม หรือส่งต่อเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และคิดท�ำกิจกรรมอย่างต่อ

เนือ่ งขยายวงกว้างเป็นหลักร้อยคน ก่อให้เกิดประโยชน์ และอนุรกั ษ์
ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป”
นางสาวพิชญา แตงสุวรรณ ครูระดับปฏิบตั กิ าร-วิชาศิลปวัฒนธรรม
โรงเรียนวัดลานบุญ กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมทริปกับเคทีซีใน
ครั้งนี้ ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้านพระพุทธศาสนา สถาปัตยกรรม
ประติมากรรม เรื่องเล่าท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา ส�ำหรับความรู้ที่ได้
รับจากการชมประวัติศาสตร์ในวัดอุภัยราชบ�ำรุงและวัดปทุมคงคา
ราชวรวิหาร ทัง้ ความเป็นมาของการสร้างวัด ความงามของพระพุทธรูป
ในสมัยต่างๆ ไปจนถึงสถาปัตยกรรมในแบบไทยประเพณี สิง่ เหล่านี้
ล้วนเป็นประวัตศิ าสตร์ศลิ ป์ในวัฒนธรรมไทย ในบทบาทของครูผสู้ อน
วิชาศิลปวัฒนธรรม นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น เห็นว่าการเผยแพร่
ถ่ายทอดความรูใ้ นเรือ่ งของประวัตศิ าสตร์ศลิ ป์ให้กบั นักเรียนถือเป็น
เรื่องส�ำคัญ เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนรู้จักอนุรักษ์สืบทอด
วัฒนธรรมของชาติที่ส�ำคัญและงดงาม และถ้ามีโอกาสอยากให้
นักเรียนได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนีบ้ า้ ง เพราะเชือ่ ว่าการเรียนรูใ้ น
สถานที่จริง จะท�ำให้มีการจดจ�ำมากกว่าการเรียนในห้องเรียน”
นางสาวยุวนิจ เสือไพรงาม ครูผู้ช่วย - วิชาสังคมศึกษาและ
ประวัตศิ าสตร์ โรงเรียนวัดลานบุญ กล่าวว่า “รูส้ กึ ตืน่ เต้นและดีใจกับ
ครัง้ แรกทีไ่ ด้มาร่วมทริปกับองค์กรภายนอก ต้องขอบคุณผูอ้ ำ� นวยการ
สถานศึกษาและเคทีซที ไี่ ด้จดั ทริปนีข้ นึ้ มา ส�ำหรับวันนีท้ ไี่ ด้มาร่วมกิจกรรม
เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ไปในสถานทีท่ ยี่ งั ไม่เคยมีโอกาสได้ไป
ได้รบั ความรูต้ า่ งๆ มากมายจากวิทยากร เช่น วัดต่างๆ สถานทีส่ ำ� คัญ
ต่างๆ ท�ำให้เราได้ยอ้ นกลับไปอดีต เห็นวิถชี วี ติ การใช้ชวี ติ โดยภูมปิ ญ
ั ญา
พระมหากษัตริยไ์ ทยกับการอุปถัมภ์ทำ� นุบำ� รุงพระพุทธศาสนา และยัง
ท�ำให้เราเห็นพัฒนาการของวัฒนธรรมด้านต่างๆ ทีป่ ระเทศไทยได้รบั
เข้ามาจากต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นชาวจีน ชาวยุโรป ซึ่งจะน�ำความรู้ที่
ได้ในวันนี้ ไปปรับใช้และต่อยอดในการสอนให้กบั นักเรียนในรายวิชา
พระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ต่อไป”

SGP มอบโอกาสชุมชน

หนุนอุปกรณ์การแพทย์
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ เป็นหนึ่งในผู้น�ำ
ในการจัดจ�ำหน่ายก๊าซแอลพีจีในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย
โดยด�ำเนินธุรกิจค้าก๊าซแอลพีจีใน 5 ประเทศ ประกอบไปด้วย
ประเทศไทย, ประเทศจีน, ประเทศสิงคโปร์, ประเทศมาเลเซีย
และประเทศเวียดนาม ในประเทศไทยกลุ่มสยามแก๊สถือเป็นผู้ค้า
ก๊าซแอลพีจีรายใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ ภายใต้แบรนด์
“สยามแก๊ส” และ “ยูนิคแก๊ส”
ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ประกอบธุรกิจพลังงาน
อันดับต้นๆ ของเอเชีย โดยธุรกิจค้าก๊าซ LPG ในประเทศไทย
บริษทั มีแผนในการขยายการลงทุน โดยการเพิม่ จ�ำนวนสถานีบริการ
ก๊าซ LPG และโรงอัดบรรจุกา๊ ซ LPG รวมถึงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการขนส่งก๊าซ LPG ทั้งทางรถและทางเรือเพื่อตอบสนองความ
ต้องการได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ในส่วนของ
ธุรกิจก๊าซ LPG ในต่างประเทศ ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้เข้าไป
ลงทุนซือ้ ธุรกิจคลังก๊าซ LPG ในหลายประเทศ อาทิเช่น ประเทศจีน,

ประเทศสิงคโปร์, ประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม เพือ่ ให้
บริษัทมีการเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
นอกเหนือจากการด�ำเนินธุรกิจเพื่อผลก�ำไร และขยายธุรกิจ
เพื่อการเติบโตของบริษัทแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ส�ำคัญที่บริษัทให้ความ
ตระหนักเสมอมา คือ การส่งมอบสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคมและ
ชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง โดยทีผ่ า่ นมา บริษทั ตอบแทนสังคมและชุมชน
ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยในช่วงภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ตัวแทนบริษัทโดย ดร.วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ประธาน
กรรมการบริษัท คุณพัชรา วีรบวรพงศ์ รองประธาน กรรมการ
บริหาร และคุณศุภชัย วีรบวรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ ส่งมอบ
เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (High Flow) จ�ำนวน
20 เครือ่ ง รวมมูลค่า 5,000,000 บาท เพือ่ ช่วย เหลือผูป้ ว่ ยวิกฤต
จากการระบาดของเชือ้ ไวรัส Covid-19 โดยมีคณ
ุ อนุทนิ ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การ กระทรวงสาธารณสุข และ
นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด กระทรวงสาธารณสุข

เป็นตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขรับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
รวมไปถึงการมอบเงินบริจาค จ�ำนวน 4,000,000 บาท ให้กบั
มูลนิธิโรงพยาบาลต�ำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีพล.ต.อ.
สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ
พันธุเ์ พ็ชร ผูช้ ว่ ยผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ และพล.ต.ท.โสภณรัชต์
สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ.8) และคณะเป็นตัวแทนรับมอบ
เพื่อโครงการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลและฟื้นฟูข้าราชการ
ต�ำรวจ (อาคาร B) ณ ห้องพรหมนอก อาคาร 1 ชั้น 2 ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ
อีกทั้งการส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต
จ�ำนวน 2 คัน มูลค่า 5,000,000 บาท ให้กบั มูลนิธธิ รรมรัศมีมณีรตั น์
ใช้ปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เพิ่ม
โอกาสรอดชีวิตผู้ป่วย โดยมีคุณภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดชลบุรี เป็นผู้รับมอบ ที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
นอกจากนี้ในช่วงที่เกิดภาวะอุทกภัย ดร.วรวิทย์ วีรบวรพงศ์
และ คุณพัชรา วีรบวรพงศ์ ยังเป็นตัวแทนบริษัท ในการมอบ
ข้าวสาร อาหารแห้ง และน�ำ้ ดื่ม รวมมูลค่า 400,000 บาท เพื่อ
น�ำไปช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมีพระญาณวิกรม
(อุเทน สิริสาโร) เจ้าอาวาส วัดท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร เป็น
ตัวแทนรับมอบ
โดยทุกกิจกรรมที่บริษัทเข้าร่วมนั้น บริษัทเล็งเห็นถึงความ
ต้องการอย่างรีบด่วนในขณะนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
คนในสังคม เพื่อให้ทุกคนมีก�ำลังใจในการขับเคลื่อนต่อไป

องค์กรโปร่งใส

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม-ชุมชน

อนาวิล จิรธรรมศิริ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จ�ำกัด (มหาชน)

เชาว์ รับรางวัลองค์กรโปร่งใส
สะท้อนถึงการเป็นองค์กรที่บริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

บริษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ CHOW
เป็นบริษัทชั้นน�ำที่มุ่งมั่นผลิตและจ�ำหน่ายเหล็กที่มีคุณภาพเป็น
ที่ยอมรับได้มาตรฐานสากล โดยด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยจรรยาบรรณและส�ำนึกความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
สภาพแวดล้อม ชุมชน สังคม
ล่าสุด บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จ�ำกัด (มหาชน)
รับรางวัลองค์กรโปร่งใส และบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
(มหาชน) รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC
Integrity Awards) จากส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ส�ำนักงาน ป.ป.ช.) โดยที่ผ่านมา เชาว์ ได้รับ
รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส สะท้อนถึงการเป็นองค์กรที่บริหาร
จัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนือ่ ง โปร่งใส ตรวจสอบได้

โครงการเชาว์ ปันน�้ำใจ เพื่อน้องในชุมชน

มอบข้าวสาร น�ำ้ ดื่ม และถุงยังชีพ

โครงการเชาว์ อาสาปันน�้ำใจ

โครงการ เชาว์ แบ่งปัน วันเด็ก

อีกทัง้ บริษทั ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการประกอบธุรกิจ
โดยค�ำนึงถึงหลักการด�ำเนินธุรกิจภายใต้การก�ำกับดูแลองค์กร
ที่ดีโดยด�ำเนินงานด้วยส�ำนึกความรับผิดชอบต่อผลกระทบใน
ด้านต่างๆ ทั้งสิ่งแวดล้อมและชุมชน และได้ยึดหลักการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เคารพต่อ
หลักสิทธิมนุษยชน ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของกฎหมาย ยึดต่อแนว
ปฏิบตั สิ ากล โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสีย รวมทัง้
จะมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบ

ต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน
ที่ผ่านมา CHOW จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ไม่วา่ จะเป็น โครงการเชาว์ อาสาปันน�้ำใจ กลุ่ม
บริษัทเพื่อการกุศล ภายใต้โครงการ “แบ่งปันน�้ำใจ ต้านภัย
COVID-19” ร่วมส่งก�ำลังใจสนับสนุนน�้ำดื่มสะอาด ให้กับ
บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปในโรงพยาบาลสนาม

ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และ
ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอกบินทร์บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี ต่อสูช้ ว่ ง
วิกฤตไวรัสโควิด-19
แม้ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ
CHOW เป็นบริษัทชั้นน�ำที่มุ่งมั่นผลิตและจ�ำหน่ายเหล็กที่มี
คุณภาพ แต่ได้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมเพื่อ
สังคมรอบด้าน ตอกย�้ำส�ำนึกความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
สภาพแวดล้อม ชุมชน สังคม

“คุณาลัย” บรรจงสรางสรรคสิ�งดีดี
เพ�่อสังคมรอบขาง ใหนาอยู

‘Loxley Goes Green’

บริหารจัดการขยะรับเมกะเทรนด์รกั ษ์โลก

“ล็อกซเล่ย์” ให้ความสำ�คัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และ
ความยั่งยืน ภายใต้หลัก ESG (Environment Social และ Governance) โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการจัดการขยะ โดยเริ่มจากรณรงค์ปลุกจิตสำ�นึกพนักงาน
ในองค์กรคัดแยกขยะก่อนทิ้งภายใต้คอนเซ็ปต์ “Loxley Goes Green” เพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานให้ตระหนักถึงการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ
ทั้งที่บริษัทและที่บ้านของตนเอง

นายจรัสพงศ์ ล่ำ�ซำ� ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ล็อกซเล่ย์
จำ�กัด (มหาชน) เผยว่า การดำ�เนินธุรกิจควบคู่
กับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นเมกะ
เทรนด์ที่หลายธุรกิจต่างหันมาให้
ความสนใจ รวมถึงล็อกซเล่ย์ที่
ตระหนักถึงการรักษาสิง่ แวดล้อม
จึงได้ริเริ่มแนวคิด “Loxley
Goes Green” มาตั้งแต่ต้นปี
2564
กิจกรรมต่างๆ เช่น การ
แยกขยะก่อนทิ้งตามประเภท
สีถัง ซึ่งได้รับความร่วมมือ
จากพนักงานจนเห็นผลเป็น

รูปธรรม ต่อเนื่องด้วยกิจกรรม “ฝานี้...เราขอ” รับบริจาคฝา
ขวดส่งต่อให้ Precious Plastic Bangkok ไปบดอัดขึน้ รูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น แจกัน กระถาง เพื่อช่วยสร้างมูลค่าให้
กับชุมชน และในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 มีการ
รณรงค์เก็บขวด PET ภายใต้กิจกรรม “แยกขวด....ช่วยหมอ”
เพื่อใช้ทำ�ชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงรับบริจาค
ช้อนส้อมพลาสติกทีไ่ ม่ได้ใช้มอบให้โรงพยาบาลเอราวัณ 3 และ
ยังมีการนำ�สลากกินแบ่งทีไ่ ม่ถกู รางวัลมอบให้กลุม่ คนพิการ
ผู้ดูแลคนพิการ อ.คุ้งตะเภา จ.อุตรดิตถ์ ประดิษฐ์เป็น
พวงหรีด เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ
นอกจากนีล้ อ็ กซเล่ยย์ งั ได้รว่ มกับ คอร์สแอร์ กรุป๊
อินเตอร์เนชัน่ แนล รณรงค์ให้พนักงานนำ�ขยะพลาสติก
มาทิ้ งในถั ง ที่ เ ตรี ย มไว้ เ พื่ อ แปรสภาพให้ เ ป็ น น้ำ � มั น
Advanced Bio-oil ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
และแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน
ล่าสุด ล็อกซเล่ย์ ร่วมกับตลาด
หลักทรัพย์ และ บมจ.โอสถสภา
ติดตั้งถังขยะสำ�หรับขวดแก้ว ภาย
ใต้โครงการ Care the Whale

“ขยะล่องหน” เป้าหมายคือนำ�ขยะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
โดยตลาดหลักทรัพย์มีแพลตฟอร์มกลางรับขยะไปรีไซเคิลและ
อัพไซคลิง (upcycling) มีการบันทึกจำ�นวนขยะ และมีข้อมูล
การลดคาร์บอนฟุตพริน้ ท์แก่บริษทั ทีร่ ว่ มโครงการ ขณะเดียวกัน
บริษัทฯ ยังจัดกิจกรรม “เก็บ แยก แลก เล้ย” เพื่อกระตุ้น
การมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรคัดแยกขยะ นำ�มาสะสม
แต้มแลกรับผลิตภัณฑ์ของ ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง โดยมีเป้าหมาย
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน พร้อมสร้างกลไกลดค่า
ครองชีพ ช่วยเหลือพนักงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อีกด้วย

“การจัดการขยะ เริม่ ต้นทีต่ วั เราเองก่อน ทีล่ อ็ กซเล่ยจ์ งึ ไม่ใช่
การบังคับ เมือ่ พนักงานเข้าใจและเต็มใจทีจ่ ะทำ� การจัดการขยะ
ก็เกิดขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติและเป็นระบบที่ยั่งยืน” จรัสพงศ์
กล่าว
จรัสพงศ์ ล่ำ�ซำ�

‘โมโน เน็กซ์’

กับกิจกรรมเพื่อสังคมชูกลยุทธ์

MONO NEXT C.A.R.E

บริษทั โมโน เน็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษทั ในเครือ ได้ให้ความส�ำคัญกิจกรรมเพือ่ สังคม
CSR โดยได้ดำ� เนินงานด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมมาอย่างต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั ได้ปรับกลยุทธ์การด�ำเนินงาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์รอบด้านสูงสุด ซึ่งได้จัดท�ำกระบวนการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์ พร้อมก�ำหนด
กรอบแนวทางการด�ำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากที่มีอยู่เดิม เพิ่มเติมแผน
แนวทางการด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental,
Social, Governance : ESG) รวมถึงการน�ำเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน* (Sustainable
Development Goals –SDGs) ของสหประชาชาติ ในด้านคุณภาพชีวิตของผู้คน, ความเจริญทาง
เศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืนและครอบคลุม การปลูกจิตส�ำนึกของคนในองค์กร เพือ่ ให้เห็นถึงความส�ำคัญของ
สังคมและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การเป็น Green Office อย่างยั่งยืน
โดยสร้างให้เกิดการเปลีย่ นพฤติกรรมในส�ำนักงาน เพือ่ ลดการใช้พลังงาน และริเริม่ กิจกรรมทีเ่ ป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซำ�้ การน�ำกลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้
สารเคมีอันตราย รองรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green
Procurement) จะส่งผลให้เกิดการลดการปล่อย Green House Gases (GHG) เป็นต้น
โดยบริษัท ได้ด�ำเนินงานตามกลยุทธ์ MONO NEXT C.A.R.E :
C : Community , Communication สนับสนุนชุมชน / สื่อสารความรู้
A : Alliance ความร่วมมือในองค์กร / ชุมชน / และพันธมิตรภาคส่วนต่างๆ
R : Reduce (ลดการใช้ทรัพยากร), Recycle, Renewable (หมุนเวียน,น�ำกลับมาใช้ใหม่)
E : Environment, Engagement การด�ำเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อม Net Zero / การมีส่วน
ร่วมของพนักงานในการด�ำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการ “MONO NEXT รวมใจ แยกขวดช่วยหมอ” โดยเปิดรับบริจาคขวดพลาสติกใส PET ในส�ำนักงาน
ส่งมอบผ่าน สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์ เพือ่ น�ำไปอัพไซเคิลเป็นเส้นใยทอผ้าตัดเป็นชุดพีพอี ี (PPE) ช่วยเหลือ
บุคลากรทางการแพทย์ ตามโครงการ “แยกขวด ช่วยหมอ”
โครงการ “MONO NEXT บริจาคขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผู้พิการทางการเคลื่อนไหวสากล” โดยการส่ง
มอบคอมพิวเตอร์เก่า เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ และอุปกรณ์ส�ำนักงานเบ็ดเตล็ด ให้แก่ “สมาคมคนพิการทางการ
เคลือ่ นไหวสากล” เพือ่ น�ำไปรีไซเคิลและจ�ำหน่าย ให้เป็นประโยชน์แก่ผพู้ กิ ารต่อไป
โครงการ “ไปรษณีย์ reBOX” ภายใต้แนวคิด “reBOX to School” โดยเป็นจุดรับบริจาคกล่องและซองกระดาษ
ทีไ่ ม่ใช้แล้ว เพือ่ น�ำไปรีไซเคิลเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้ มอบให้นอ้ งๆ นักเรียนโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนทัว่ ประเทศต่อไป
ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ขยะก�ำพร้าสัญจร” ที่จัดท�ำโดย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยการเปิดบูธ
รับแลกขยะต่างๆ ทั้งขยะที่รีไซเคิลได้และขยะก�ำพร้า (ขยะที่รีไซเคิลไม่ได้) ที่สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงที่โรงงาน
ผลิตไฟฟ้าและโรงงานปูนซีเมนต์ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล จากผู้บริจาค พร้อมมอบของที่ระลึก จาก โมโน เน็กซ์
เป็นการขอบคุณ

เป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจ
ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง (EPC) โครงการขนาดใหญ่ระดับ 3,000 ล้านบาท ด้วยคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ขยายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
จัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยและพัฒนาความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

ร่วมทอดกฐิน
ที่วัดหนองแฟบ

ร่วมบริจาค

เครื่องสาธารณูปโภคให้ชุมชนหนองแฟบ

บริจาคทุนการศึกษา
ให้ชุมชนหนองแฟบ

ส่งเสริมอาชีพ

เพื่อให้เกิดรายได้ของคนในชุมชุมโดยการจ้างงานจากคนในพื้นที่
เช่น จ้างเรือจากชุมชนประมงเรือเล็ก
เพื่อดำ�เนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือ

สนับสนุนทีมบุคลากรทางการแพทย์ ในการต่อสู้กับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยการร่วมบริจาคสิ่งของต่าง ๆ ดังนี้
ร่วมบริจาคเพือ่ สร้างรถตรวจเชือ้ โควิด-19 เคลือ่ นที  ่ (Mobile Swab Test)  เพือ่ ตรวจคัดกรองเชิงรุกในจุดต่าง ๆ กับมูลนิธโิ รงพยาบาล
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ร่วมบริจาคชุด PPE กับโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลบำ�ราศนราดูร และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
ร่วมบริจาคเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (Humidifier with Integrated Flow Generator : Airvo2) แก่โรงพยาบาลกบินทร์บุรี

PTG ร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ชุมชน กิจกรรม
CSR “ชุมชนตาสว่าง” ภายใต้โครงการ “ค่ายอาสา PT ทำ�จริง
ไม่ทิ้งกัน” ขับเคลื่อนสังคมไทยให้มีคุณภาพที่ดีและพัฒนา
ตนเองอย่างยั่งยืน
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำ�กัด (มหาชน) หรือ PTG
ผู้ดำ�เนินธุรกิจครบวงจร ทั้งธุรกิจน้ำ�มัน ธุรกิจ LPG ธุรกิจ
พลังงานทดแทน ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายน้ำ�มันเชื้อเพลิง ธุรกิจ
บริหารและจัดการระบบ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจศูนย์
ซ่อมบำ�รุง และธุรกิจการบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ที่ดำ�เนิน
ธุรกิจและเติบโตคู่กับคนไทยมานานตลอด 30 ปี โดยบริษัทได้
กำ�หนดกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน ควบคู่กับการร่วม
ดูแลและแก้ไขปัญหาด้าน การศึกษา สาธารณสุข ชุมชน
และสิง่ แวดล้อม เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนและส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ที่ดีขึ้นให้กับคนในสังคม
นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำ�กัด
(มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา บริษัทได้ร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณภาพ และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็น

PTG จัดกิจกรรม CSR

‘ชุมชนตาสว่าง-ทำ�จริงไม่ทงิ้ กัน’
ขับเคลือ่ นสังคมไทยทุกมิตใิ ห้ยงั่ ยืน
และพันธุผ์ กั สวนครัว และการแจกทุนการศึกษาบุตรและธิดาของ
พนักงาน ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
สำ�หรับกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ “PT ค่ายอาสา
ทำ�จริงไม่ทิ้งกัน” จะเห็นได้ว่า ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม การ
ศึกษา สาธารณสุข และการให้ความช่วยเหลือด้านความเป็น
อยู่ของคนในชุมชน รวมถึงสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนโรงเรียนต่างๆ ทีก่ ระจายทัว่
ประเทศ โดยมีการแจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ และยังมีการมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน
อุปกรณ์กีฬา กล่องปฐมพยาบาล อีกด้วย

ผูส้ งู อายุ ซึง่ นับเป็นการสร้างเสริมสุขภาพทางตาทีด่ ใี ห้กบั ผูส้ งู วัย
ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขมากขึ้น ไม่
เป็นภาระของครอบครัว หรือสังคม
ล่าสุด โครงการ “PT ค่ายอาสา ทำ�จริงไม่ทิ้งกัน” เรา
ได้รับรางวัล CSR of the year 2022 ซึ่งมีกิจกรรมหลักจาก
“พีที ชุมชนตาสว่าง” กิจกรรมวัดสายตาประกอบแว่น และให้
ความรูเ้ รือ่ งดวงตากับผูส้ งู อายุ ซึ่งปัจจุบนั เรามอบแว่นตาให้ผสู้ งู
อายุไปแล้วกว่า 1,700 คน เพื่อให้ทุกท่านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น
ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เพื่อสร้างประโยชน์กับชุมชนและสังคมใน
ทุกภูมภิ าคทัว่ ไทย โดยเฉพาะกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
ผู้สูงอายุ ในรูปแบบกิจกรรม CSR “ชุมชนตาสว่าง” ภายใต้
โครงการ “ค่ายอาสา PT ทำ�จริงไม่ทิ้งกัน” โดย PTG ได้นำ�
จักษุแพทย์ มาตรวจวัดสายตาให้กับผู้สูงอายุในชุมชน และตัด
แว่นให้เป็นรายบุคคล พร้อมให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับดวงตา
รวมถึงการเปลีย่ นแปลงทางตาหรือปัญหาทางตาทีอ่ าจเกิดขึน้ กับ

“กว่า 3 ทศวรรษ ในการก่อตั้ง PTG บริษัทได้มุ่งเน้น
การสร้างความสมดุลทางสังคมอย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนตามความ
จำ�เป็นในหลากหลายด้าน เพื่อบรรเทาทุกข์ และช่วยส่งเสริม
คุณภาพชีวติ ให้กบั คนในสังคม โดยยึดหลัก PT สร้างสุข “สุขกาย
สุขใจ สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง อยู่ดีมีสุข” พร้อมเสริมสร้างความ
มัน่ คงด้านพลังงาน และขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศตลอดไป”
นายพิทักษ์ กล่าว
นอกจากการจัดกิจกรรมดูแลผูส้ งู อายุอย่าง “ชุมชนตาสว่าง”
แล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ PTG ทำ�อย่างต่อเนื่อง ทั้งการปลูก
พันธุ์ไม้ยืนต้นและไม้กินได้ การปล่อยพันธุ์ปลาน้�ำ จืดเพื่อให้ชาว
บ้านในชุมชนเก็บรับประทานและสร้างรายได้เพื่อดำ�รงชีวิต รวม
ถึงกิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง มอบของอุปโภคบริโภค
และกิจกรรมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีการแจก
ทุนการศึกษาให้กบั นักเรียนทีเ่ รียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การ
มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กฬี า กล่องปฐมพยาบาล

UACก้าวต่อไปอย่างยัง่ ยืน
เคียงข้างชุมชน-สิง่ แวดล้อม

ริษทั ยูเอซี โกลบอล จำ�กัด (มหาชน) หรือ “UAC”
เป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย (SET) ที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก ตลอดจนการนำ�เข้า
และจัดจำ�หน่ายสารเคมี เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์เชิงนวัตกรรมที่
ใช้ในอุตสาหกรรมสำ�รวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน้�ำ มัน
โรงงานปิโตรเคมี โรงผลิตน้ำ�มันหล่อลื่น โรงงานอุตสาหกรรม
โพลิ เ มอร์ แ ละพลาสติ ก โรงงานอุ ต สาหกรรมเคมี ภั ณ ฑ์
โรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภค รวมถึงการลงทุนในอุตสาหกรรมด้าน
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก และระบบสาธารณูปโภค
ต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและสนับสนุน
เศรษฐกิจหมุนเวียน การฟืน้ ฟูสงิ่ แวดล้อม และความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและชุมชนด้วยทางเลือกด้านพลังงานสะอาดที่ยั่งยืน
ทันสมัย และเข้าถึงได้
ปัจจุบัน UAC ประกอบธุรกิจหลากหลายด้านทั้งในและ
ต่างประเทศ และยังเป็นผู้ถือหุ้นหลักใน 7 บริษัท อันได้แก่
UAC Energy, UAC Advance Polymer & Chemicals,
Solar Energy Roof Power, UAC Top Energy, UAC
Utilities, UAC & TPT Energy และ Vientiane Waste
Management ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การลงทุนในโครงการด้าน และโพลิเมอร์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
พลังงานในประเทศ การผลิตและจัดจำ�หน่ายลาเท็กซ์อิมัลชั่น ไปจนถึงโครงการบริหารจัดการขยะและโรงไฟฟ้าจากขยะใน
ประเทศลาว และบริษัทยังมีแผนการขยายตัว
ด้านอื่นๆ ในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV
อย่างต่อเนื่อง ในฐานะผู้บุกเบิกด้านพลังงาน
ทดแทน พลังงานหมุนเวียน และพลังงานทาง
เลือกที่มีแรงขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งทั้งในระดับ
ชุมชนจนถึงระดับสากล โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ด้วยการเป็นพันธมิตรกับชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อมในระดับจุลภาคและระดับมหภาค
อี ก ทั้ ง UAC ยั ง เป็ น บริ ษั ท ที่ มุ่ ง มั่ น
ดำ�เนินกิจการสู่ความเป็นผู้นำ�ด้านธุรกิจพลังงาน
ทดแทน และธุ ร กิ จ พลั ง งานสะอาดเพื่ อ เป็ น

อีก หนึ่งแรงผลัก ดันในการส่งเสริมการรัก ษาสภาพแวดล้อม
เพื่อโลกของเรา เราจึงให้ความสำ�คัญกับการทำ�ธุรกิจอย่างยั่งยืน
ในทั้งสามมิติเพื่อสร้างสมดุลในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และ
เศรษฐกิจในด้านผลตอบแทน ผ่านการสร้างสรรค์และผลักดัน
โครงการธุ ร กิ จ ด้ า นพลั ง งานและการลงทุ น เกี่ ย วกั บ พลั ง งาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกในรูปแบบต่างๆ โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของโลก
เห็นได้จากในทุกๆ ปี บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม
ชุมชน โดยปลูกฝังให้พนักงานตระหนักและใส่ใจสิ่งแวดล้อม
รู้จักแบ่งปัน เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยหมักและส่ง
มอบวัสดุปรับปรุงดินแก่ประชาชน การส่งมอบหน้ากากอนามัย
เจลแอลกอฮอล์ให้กับชุมชนในช่วงวิกฤติโควิด-19 รวมถึงการ
ฟืน้ ฟูสงิ่ แวดล้อมไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
ด้วยทางเลือกด้านพลังงานสะอาดที่ยั่งยืน

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ�ำกัด (มหาชน) หรือ CRD
บริษทั ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับมูลนิธเิ ด็ก เพือ่ แสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการทางธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
โดยมีความตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนาสภาพ ความเป็นอยูแ่ ละการเข้าถึงบริการทีจ่ ำ� เป็น
ของเด็กและครอบครัวของคนงาน ผ่านทางวงจรธุรกิจ
โดยปีนี้บริษัทได้เริ่มด�ำเนินการปรับปรุงภายในแคมป์พักและกิจกรรม
ซึ่งเป็นห้องที่ได้จัดไว้เพื่อให้เด็กๆ ภายในแคมป์พักคนงานสามารถเล่นและ
ท�ำกิจกรรมต่างๆ ได้

http://www.cmrd.co.th

‘AIS-ต�ำรวจไซเบอร์’ ทลายแก๊งคอลล์เซ็นเตอร์
ตรวจยึดเครื่องสัญญาณ IP PBX จ�ำนวน 43 เครื่อง
ตั้งเป้าปกป้องลูกค้า-ประชาชนจากมิจฉาชีพ

หลังจากที่เอไอเอสเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสายด่วน 1185 AIS
Spam Report Center ผ่านการท�ำงานร่วมกับ กสทช., ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ และกองบัญชาการต�ำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี หรือ ต�ำรวจไซเบอร์ โดย AIS ได้รบั แจ้งเรือ่ งร้องเรียน
จากลูกค้า รวมถึงได้ตรวจสอบข้อมูลทัง้ เบอร์โทรและ SMS และหากพบ
ว่าเป็นกลุม่ มิจฉาชีพก็จะท�ำการส่งข้อมูลดังกล่าวไปยัง ต�ำรวจไซเบอร์ ซึง่
เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือภัยไซเบอร์โดยตรง อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดวันนี้ฝ่ายความมั่นคงเข้า
จับกุมมิจฉาชีพแก็งคอลล์เซ็นเตอร์ที่หลอกลวงประชาชนได้ส�ำเร็จซึ่งจะ
เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายขั้นสูงสุดต่อไป จึงนับว่าเป็นผลจากการ
ร่วมท�ำงานเชิงรุกระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ปกป้องลูกค้าและประชาชนจากมิจฉาชีพ
นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่ม
ลูกค้าทั่วไป AIS กล่าวว่า “จากกรณีปัญหามิจฉาชีพละเมิด
การใช้งานโทรศัพท์เคลือ่ นทีข่ องประชาชน ทีส่ ร้างความเดือด
ร้อน ร�ำคาญ ไปจนถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินและข้อมูล
ส่วนบุคคล ซึ่งปัจจุบันเกิดเพิ่มขึ้นตามล�ำดับ ดังนั้นในฐานะผู้
ให้บริการดิจทิ ลั ทีม่ เี ป้าหมายสูงสุดคือ การปกป้องข้อมูล
และการใช้งานระบบสื่อสารของลูกค้า ที่ผ่านมานอก
เหนือจากการพัฒนาดิจทิ ลั เซอร์วสิ เพือ่ ช่วยป้องกันภัย
ไซเบอร์ อาทิ AIS Secure Net, Google Family
Link ที่สามารถดูแลการใช้งานโทรศัพท์มือถือให้อยู่
บนความปลอดภัยจากสแปม, ฟิชชิ่ง, ไวรัสแล้ว เรา
ยังได้ร่วมท�ำงานกับภาครัฐ อย่าง กสทช.และฝ่าย
ความมั่นคงอย่าง ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ, กอง
บัญชาการต�ำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี หรือ ต�ำรวจไซเบอร์ ผ่านบริการสาย
ด่วน 1185 AIS Spam Report Center ตั้งแต่

เดือนเมษายนที่ผ่านมา”
ดังนั้นในวันนี้ที่ฝ่ายความมั่นคง สามารถจับกุมมิจฉาชีพแก็ง
คอลล์เซ็นเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว ถือเป็นผลจากการร่วมท�ำงานระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างไร้รอยต่อ โดยเอ
ไอเอส ยินดีที่จะสนับสนุนและร่วมท�ำงานกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
เพื่อปกป้องลูกค้าและประชาชนจากมิจฉาชีพที่จะถูกด�ำเนินการทาง
กฎหมายต่อไป
พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผู้บัญชาการ กองบัญชาการ
ต�ำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือต�ำรวจ
ไซเบอร์ กล่าวว่า “จากการรวบรวมหลักฐานเอกสารขอข้อมูลใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลส�ำคัญจากการร้องเรียนผ่านช่องทาง
สายด่วน 1185 จากการท�ำงานร่วมกับ AIS อย่างต่อเนื่องในช่วง
ที่ผ่านมา ท�ำให้กระบวนการท�ำงานของเราสามารถมีประสิทธิภาพ
แม่นย�ำ และรวดเร็วมากขึ้น พบว่ากลุ่มมิจฉาชีพได้โทรศัพท์เข้า
มาแจ้งว่าผู้เสียหายมีใบสั่งค้างช�ำระค่าปรับจราจร แจ้งว่าส่งพัสดุที่
ผิดกฎหมาย ต้องท�ำการโอนเงินไปช�ำระ หรือต้องโอนเงินไปตรวจ
สอบแล้วแต่กรณี ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงโอนไปให้มิจฉาชีพ ต่อมา
ทราบว่าถูกหลอกลวงจึงด�ำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวน ผ่านระบบรับแจ้งความออนไลน์ Thaipoliceonline.com
และได้ท�ำการร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสายด่วน 1185
AIS Spam Report Center อีกส่วนหนึ่ง จากการตรวจสอบ และ
วิเคราะห์ข้อมูลในระบบรับแจ้งความออนไลน์พบว่า กรณีดังกล่าว
มีความเชื่อมโยงกันกับผู้เสียหายอีกหลายราย เชื่อว่าเป็นกลุ่ม
คนร้ายกลุ่มเดียวกัน เจ้าหน้าที่ต�ำรวจจึงได้ท�ำการสืบสวน
สอบสวน รวมถึงประสานงานกับฝ่ายเทคนิคผู้ให้บริการเครือ
ข่ายโทรศัพท์มอื ถือทีค่ นร้ายใช้หาเบาะแสเพิม่ เติม กระทัง่ ทราบ
ตัวผู้กระท�ำความผิด และสถานที่ที่ใช้ในการกระท�ำความผิด
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ บช.สอท. ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ร่วมกันเข้าตรวจค้นสถานที่ต่างๆ ตาม

ปรัธนา ลีลพนัง

หมายค้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 8 จุด ในพื้นที่ เขต
บางนา ห้วยขวาง และลาดพร้าว ผลการปฏิบัติสามารถจับกุมนายสุร
ชาติ แซ่โจ ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญา ในข้อหา “ร่วมกัน
ฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343, 83 มี
อัตราโทษจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ�ำ
ทั้งปรับ และน�ำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยประการ
ที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระ
ท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 มาตรา 14 (1) มี
อัตราโทษจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ
ทั้งจ�ำทั้งปรับ” และพบผู้ต้องสงสัยอีก 3 ราย ตรวจยึดของกลาง
เครื่องสัญญาณ IP PBX จ�ำนวน 43 เครื่อง เครื่องส่งสัญญาณไร้
สาย Wireless Router จ�ำนวน 30 เครื่อง และของกลางอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องอีกหลายรายการ เช่น สมุดบัญชีธนาคาร โทรศัพท์มือถือ
โดยได้นำ� ตัวผู้ต้องหา และของกลางส่งพนักงานสอบสวน บช.สอท.
ด�ำเนินคดีตามกฎหมาย สอบสวนขยายผลไปยังผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องต่อไป
ส�ำหรับ บริการสายด่วน 1185 AIS Spam Report Center
คือบริการสายด่วน รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าเอไอเอส ในกรณีถูก
มิจฉาชีพโทรเข้ามารบกวน หรือได้รับ SMS Spam ให้สามารถโทร
เข้ามาแจ้งได้ฟรี ผ่าน IVR Self Service และ AI Chatbot เพื่อ
ให้ข้อมูลเบอร์โทรหรือ SMS ที่คาดว่าเป็นกลุ่มมิจฉาชีพ โดยเอไอ
เอสจะด�ำเนินการตรวจสอบถึงทีม่ า รายละเอียดการจดแจ้งลงทะเบียน
รูปแบบการโทรของเบอร์ดงั กล่าว ซึง่ จะบ่งชีไ้ ด้วา่ เป็นเบอร์หรือ SMS
ของกลุ่มมิจฉาชีพหรือไม่ หลังจากนั้นจะด�ำเนินการบล็อกเบอร์และ
SMS นั้นๆ โดยทันที พร้อมแจ้งกลับไปยังลูกค้าภายใน 72 ชั่วโมง
ทั้งนี้การปฏิบัติการของกองบัญชาการต�ำรวจสืบสวนสอบสวน
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) และ AIS ยังคงมุ่งมั่น ร่วม
มือท�ำงานร่วมกัน ด�ำเนินการเชิงรุก บังคับใช้กฎหมาย ปราบปราม
จับกุมผูก้ ระท�ำความผิดอย่างจริงจัง และต่อเนือ่ ง มีผลการปฏิบตั เิ ป็น
รูปธรรม ค�ำนึงถึงความเดือดร้อน และการอ�ำนวยความยุติธรรมของ
พี่น้องประชาชนเป็นส�ำคัญ

