เติมเต็มความสุขพรอมชวนทุกคนรวมรักษ โลกไป
ดวยกัน กับตนคริสตมาส รักษ โลก “Circular
Living X’mas Tree 2021”

กลับมามอบความสุขอีกครัง้  เมื่อบริษท
ั  สยามพิวรรธน จํากัด รวมกับ บริษท
ั  พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหา
ชน) หรือ GC สรางสรรคตนคริสตมาสรักษโลก “Circular Living X’mas Tree 2021” เพื่อตอนรับเทศกาลปีใหมที่
กําลังมาถึง ภายใต คอนเซ็ปต Magic From The Universe ทามกลางบรรยากาศ Eco-Friendly ชวนใหทุกคนเป็ น
สวนหนึ่งในวิถีไลฟ สไตลที่เป็ นมิตรตอสิ่งแวดลอมและยงั ่ ยืน (Eco-Friendly & Sustainable) ตัง้ แตวันนี้ถึง 16
มกราคม 2565 ณ ดิสคัฟเวอรี่พลาซา สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซพลอราทอเรี่ยม

ตนคริสตมาสรักษโลก “Circular Living X’mas Tree 2021” รวมเติมเต็มและสงมอบความสุขใหกับทุกคน ดวย
ดีไซนที่มีเอกลักษณโดดเดนไมเหมือนใคร เพราะจัดทําขึ้นจากขวดพลาสติกขุน (HDPE) ใชแลวเชน ขวดนม ขวด
แชมพู นํ ามาสรางสรรคดวยไอเดียสุดเก ใหกลายเป็ นมนุษยตางดาวหน าตานารักหลากหลายรูปทรง และนํามา
ประกอบกันเป็ นตนคริสตมาสต ที่มีความสูง 9 เมตร สูงเดนเชิญชวนใหทุกคนมาชมในชวงเทศกาลแหงความสุข
โดยภายหลังการจัดแสดง ขวดพลาสติกขุน เหลานี้ สยามพิวรรธน และ GC จะนําไปสงตอใหกับ YOUเทิรน ระบบ
บริหารจัดการพลาสติกใชแลวแบบครบวงจร ที่ริเริ่มโดย GC เพื่อนําพลาสติกไปรีไซเคิล (recycle) ใหเป็ นถังแดง
สําหรับทงิ้ ขยะติดเชื้อ และเพื่อใหทุกคนไดมีสวนรวมรักษโลกไปดวยกัน จึงไดนําเอา YOUเทิรน Drop Point ถังรับ
พลาสติกใชแลวมาตงั ้ ที่ Siam Paragon ชัน
้ G ประตูทางเขา ฝั ่ ง South SIAM CAR PARK ชัน
้ G หน า 7-11 และ
Siam Discovery ชัน
้ G ลานพลาซา เพื่อนําขวดพลาสติกขุนไปรวมกับพลาสติกจากตนคริสตมาส สงมอบให
YOUเทิรนนํ าไปรีไซเคิลเป็ นถังขยะติดเชื้อเพื่อใชประโยชนตอไป นับเป็ นการสงเสริมการใชทรัพยากรอยางคุมคาสูง
สุด
ดร. คงกระพัน อินทรแจง ประธานเจาหน าที่บริหาร บริษท
ั  พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) หรือ GC กลาว
วา GC มุงดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน นํ าทรัพยากรมาใชใหคุมคาสูงสุด โดยสามารถเริ่มจากการคัด
แยกพลาสติกใชแลวทงั ้ ที่เป็ นขวดพลาสติกขุน (HDPE) ขวดน้ํ าดื่ม (PET) และพลาสติกชนิดยืด เชน ถุงพลาสติก
ฟิ ลมถนอมอาหาร เขาสูกระบวนการสรางมูลคาเพิ่มจากตนน้ํ า สูปลายน้ํ าเพื่อสรางสรรคเป็ นผลิตภัณฑใหม รวมกับ
การปรับไลฟ สไตลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้ น
ึ ใหแกคนไทยที่ผานมาตลอดระยะเวลา 4 ปี GC จับมือกับสยามพิวรรธนใน
การจัดทําตนคริสตมาสรักษโลกเพื่อสงมอบความสุขใหกับคนไทย และในปีนี้เรามีความพิเศษใหกับคนไทยในชวง
เทศกาลแหงความสุขแบบ ใสใจสิ่งแวดลอม ภายใตคอนเซ็ปต Magic From The Universe GC จัดทําตน
คริสตมาสรักษโลก “Circular Living X’mas Tree 2021” จากขวดพลาสติกขุน (HDPE) โดยขวดพลาสติกขุนสวน
หนึ่งไดรับบริจาคมาจากพนักงานของสยามพิวรรธนและGC เพื่อสงมอบให YOUเทิรนนํ าไปรีไซเคิลเป็ นถังแดง
สําหรับทงิ้ ขยะติดเชื้อ ใชประโยชนตอไป เพราะเราเชื่อวา หากตองการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอยาง ให เริ่มตนที่ตัว
เราและคนใกลตัวกอน แลวจึงตอยอดออกไปสูภายนอก GC หวังเป็ นอยางยิ่งวา การจัดทําตนคริสมาสตจากขวด
พลาสติกใชแลวในครัง้ นี้ จะชวยกระตุนจิตสํานึก พรอมทงั ้ สรางความตระหนักรูเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดลอมใหกับ
คนในสังคม เพื่อโลกที่ดีข้ น
ึ ของเรา”
ภายในงานนี้ GC ยังไดนํา TRASHPRESSO เครื่องรีไซเคิลขยะพลาสติกเคลื่อนที่เครื่องแรกของประเทศไทยมา
รวมสรางประสบการณอัพไซคลิงพลาสติกใชแลวใหเป็ นผลิตภัณฑเพิ่มมูลคา อาทิ กระถางตนไม ของตกแตงบาน
โดยตลอดทงั ้ กระบวนการใชเวลาเพียง 5 นาที สําหรับผูที่สนใจ สามารถรวมสรางประสบการณรักษโลกกับ
TRASHPRESSO ได ตัง้ แต วันที่ 7-12 ธันวาคมนี้
นางสาวนราทิพย รัตตประดิษฐ ประธานบริหารสายงานปฏิบัติการ บริษท
ั  สยามพิวรรธน จํากัด กลาววา สยาม
พิวรรธนมีเป าหมายสําคัญในการพัฒนาที่ยงั ่ ยืนดานสิ่งแวดลอม จึงมีแนวคิดที่จะขยายผลการสรางคุณคาดานสิ่ง

แวดลอมในการดําเนินธุรกิจดาน Retail เพื่อบรรลุเป าหมายการพัฒนาคาปลีกสูความยงั ่ ยืน โดยมุงชู “สยาม
ดิสคัฟเวอรี่” เป็ น The Real ECO Lifestyle System หรือเป็ นศูนยการคาแหงการใชชีวิตใหสอดคลองกับระบบ
นิเวศ โดย ECO ในแบบฉบับของสยามดิสคัฟเวอรี่ จะไมใชจํากัดแคเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งของการรักษโลก
“เราไดดําเนินการเรื่องระบบนิเวศ เรื่องสิ่งแวดลอมอยางยงั ่ ยืนมาโดยตลอด เรามี ECOTOPIA ที่สุดของแหลงรวม
สินคาอีโคสําหรับคุณ ครบครันหลากหลายเพื่อโลกที่ดีข้ น
ึ  เป็ นศูนยรวมผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ สินคาออรแกนิค เปิ ด
ใหทุกคนเขามาคนพบและเลือกสรรไดที่อีโคโทเปี ยไดอยางครบครัน จบในที่เดียวกวา 300 แบรนด อีกทงั ้ ยังเป็ น
คอมมูนิตส
ี้ ําหรับคนรักษโลกที่จะไดมาคนพบประสบการณแบบเป็ นมิตรกับสิ่งแวดลอม อยูบน ชัน
้  3 สยามดิสคัฟเวอ
รี่ อีกทงั ้ ยังมีจุดรับขยะรีไซเคิล Recycle Collection Center ที่คนทว
ั ่ ไปสามารถนําขยะมาทงิ้ ได เพื่อตอยอดการ
แกไขปัญหาในการลดขยะพลาสติก หรือนําไปรีไซเคิลใหมใหเกิดประโยชนมากยิ่งข้ น
ึ ” นางอุสรากลาว
นอกจากนี้สยามพิวรรธน ยังเติมเต็มสังคมเรื่องการใหกับ โครงการ Citizen Of Love ชวนรวมสงความสุขผานของ
ขวัญใหเด็กนักเรียนจากโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารหางไกลความเจริญ เป็ นการสรางวงจรการมอบความสุขแบบยงั ่ ยืน
สูสังคมและชุมชนอยางแทจริง โดยสยามดิสคัฟเวอรี่เพิ่มความพิเศษ เมื่อลูกคาชอปสินคาครบทุก 1,000 บาท สยาม
ดิสคัฟเวอรี่จะเติมเต็มความสุขมอบอุปกรณเครื่องเขียน และของขวัญที่มีประโยชนสงตอใหกับเด็กๆอีกตอหนึ่งทันที
ตัง้ แตวันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2564 ณ สยามดิสคัฟเวอรี่ ขอเชิญชวนมาเยี่ยมชมความมหัศจรรย
แหงความสุขในรูปแบบรักษโลกไดแลว ตัง้ แตวันนี้ ถึง 16 มกราคม 2565 ณ ดิสคัฟเวอรี่พลาซา สยามดิสคัฟเวอรี่
ดิเอ็กซพลอราทอเรี่ยม

