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  At the recently concluded COP26 Climate Control
Conference in Scotland, Thailand made some
commitments to reach carbon neutrality by 2050 and
net zero greenhouse gas emissions by 2065. Thailand
also committed to phase down the use of coal as this
is a key contributor to CO2 emissions.

     Looking at Thailand’s statistics, the main
contributors for CO2 are emissions by the following
fuels - oil (43%), gas (30%), coal (21%), and Cement
clinker (6%). For other greenhouse gases like methane,
fugitive emissions from industries are again a major
contributor to global warming. 

       The industrial sector of Thailand will undergo some major changes in the coming years in order to
fulfill Thailand’s commitments. Besides the phasing down of coal, we may see major drives towards
electrification, green hydrogen, more renewable energy with storage solutions, carbon capture and
storage technologies, and many more energy efficiency solutions.

PSS is a major investor and technology provider for solar power in Thailand. This year, we have
plans to invest in nearly 100 MW of solar power generation.
PSS provides many energy efficiency solutions for rotating equipment, a major consumer of power
in industrial processes. PSS further provides solutions to extend equipment lifetime which improves
reliability and prevents unintended flaring.
PSS subsidiary company Townson offers various services to inspect and prevent leakages of
greenhouse gases on ducts and pipelines with Townson expansion joints. 
PSS subsidiary company Enecon provides various repair solutions with composite polymers which
prevent leakages and extend the lifetime of gas pipelines and other equipment. 
As a partner for John Crane, PSS provides many sealing solutions which prevent / minimize
leakages of greenhouse gases in rotating and static equipment. These include John Crane dry gas
seals, double mechanical seals, and John Crane EPS and live-load valve packings.
As a partner of Siemens Energy and Sulzer, we offer the most efficient rotating equipment 

As a partner for Trillium Valves, we supply low emission control valves and safety valves. 
As a partner for Schneider, we provide various efficiency improvement solutions through 

PSS can provide many decarbonization solutions to the energy and industrial sectors:

       to the industrial sector of Thailand. 

       digitization, automation, and monitoring. 
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      จากการประชุม COP26 Climate Control Conference
ที�ประเทศสกอตแลนด์ที�ผ่านมานั�น ประเทศไทยได้ลงพันธสัญญาที�
จะบรรลุความเป�นกลางทางคาร์บอนภายในป� 2050 และลดการ
ปล่อยก๊าซเร �อนกระจกสุทธิให้เป�นศูนย์ภายในป� 2065 อีกทั�งยังลง
พันธสัญญาที�จะยุติการใช้ถ่านหินเนื�องจากเป�นป�จจัยหลักในการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย

   เมื�อพิจารณาจากสถิติที�ผ่านมาของประเทศไทย ป�จจัยหลักที�
ทําให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์มาจากการ ปล่อยก๊าซเร �อนกระจก
โดยเชื�อเพลิงต่อไปนี� - นํ�ามัน (43%) ก๊าซ (30%) ถ่านหิน (21%)
และเม็ดปนูซีเมนต์ (6%) สําหรับก๊าซเร �อนกระจกอื�นๆอย่างมีเทน
การปล่อยก๊าซเร �อนกระจกจากอุตสาหกรรมต่างๆ ก็ถือเป�นตัวการ
สําคัญที�ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนเช่นกัน
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     ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยจะมีการเปลี�ยนแปลงครั�งใหญ่ในป�ต่อๆไป เพื�อตอบสนองพันธกิจนี� โดยนอกจากการเลิก
ใช้ถ่านหินแล้ว เราอาจเห็นการผลักดันที�สําคัญต่อการผลิตไฟฟ�า ไฮโดรเจนสีเขียว พลังงานหมุนเว �ยน เทคโนโลยีการดักจับและ
กักเก็บคาร์บอน อีกทั�งโซลูชันอื�นๆที�มีประสิทธิภาพอีกมากมาย 

PSS เป�นผู้ลงทุนและผู้ให้บร �การเทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์รายใหญ่ในประเทศไทย ซึ�งในป�นี� เรามีแผนที�จะลงทุน
ในการผลิตไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ที� 100 เมกะวัตต์
PSS นําเสนอโซลูชั�นมากมายที�จะช่วยเพิ�มประสิทธิภาพให้กับอุปกรณ์ที�ใช้แรงขับเคลื�อนด้วยการหมุน ซึ�งถือเป�นผู้ใช้
พลังงานรายใหญ่ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม นอกจากนี� PSS ยังนําเสนอโซลูชันที�ช่วยยืดอายุการใช้งานของ
อุปกรณ์ เพื�อช่วยเพิ�มความน่าเชื�อถือและป�องกันการเผาก๊าซทิ�งโดยไม่ได้ตั�งใจอีกด้วย
Townson ซึ�งเป�นบร �ษัทในเคร �อของ PSS มีบร �การหลากหลาย ไม่ว่าจะเป�นการตรวจสอบและป�องกันการรั�วไหลของ
ก๊าซเร �อนกระจกบนท่อและท่อส่งผ่านนํ�ามันป�โตรเลียมหร �อก๊าซธรรมชาติด้วยชุดขยายข้อต่อของ Townson
บร �ษัทในเคร �อของ PSS อย่าง Enecon ก็ให้บร �การโซลูชั�นที�หลากหลายสําหรับการซ่อมแซมด้วยพอลิเมอร์คอมโพสิต
(composite polymers) ซึ�งจะช่วยป�องกันการรั�วไหลและยืดอายุการใช้งานของท่อส่งก๊าซและอุปกรณ์อื�นๆ
ในฐานะที�เราเป�นคู่ค้ากับทาง John Crane เราจึงมีโซลูชันมากมายสําหรับซีลที�ใช้ในการป�องกัน/ลดการรั�วไหลของก๊าซ
เร �อนกระจกสําหรับอุปกรณ์ที�ใช้แรงขับเคลื�อนด้วยการหมุน ซึ�งนี�รวมไปถึง John Cane dry gas seals, double
mechanical seals, อีกทั�ง John Crane low emission EPS และ live-load valve packings.

     ซึ�ง PSS นั�นสามารถให้บร �การโซลูชันต่างๆที�ช่วยลดการใช้พลังงานและไม่ทําให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่ภาคพลังงาน
และอุตสาหกรรมได้หลากหลายว �ธีดังนี�:

ในฐานะที�เราเป�นคู่ค้ากับทาง Siemens Energy และ Sulzer เราจึงเสนออุปกรณ์ที�ใช้แรงขับเคลื�อนด้วย
การหมุนที�มีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
ในฐานะที�เราเป�นคู่ค้าของ Trillium Valves เราจัดหาวาล์วควบคุม (Control Valve) และวาล์วนิรภัย
(Safety Valve) ที�ใช้ในการลดก๊าซเร �อนกระจก
ในฐานะที�เราเป�นคู่ค้าของ Schneider เรามอบโซลูชันหลากหลายที�จะช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ผ่าน Digitization, Automation, and Monitoring. 
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