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 องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) จัดท�าหนังสือ Sustainable Development  
อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของสมาชิก
ตามแนวทางที่ทั่วโลกยอมรับ และในบริบทของประเทศไทย โดยมีเนื้อหาสาระแตกต่างในแต่ละปี รวมทั้ง
บอกเล่าเรื่องราว และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนมุมมองแนวคิดของภาคเอกชนไทยเกี่ยวกับ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สังคมได้รับทราบอย่างทั่วถึง
 หนงัสอื Sustainable Development 2018 ฉบบันี ้น�าเสนอแนวปฎบิติัและการด�าเนนิงานของสมาชกิ 
TBCSD ซึ่งมีส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ด้วยการวิจัยและนวัตกรรมในบริบทของแต่ละ
องค์กร เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ความมั่นคง และยั่งยืน ขณะเดียวกันเป็นการเผยแพร่แนวทาง
ปฎิบัติที่ดีของสมาชิก TBCSD และธุรกิจไทย ซึ่งหลายแห่งได้รับรางวัลด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ประจ�าปี 2560 รวมทั้งมุมมองของสมาชิกเกี่ยวกับอนาคตธุรกิจไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 การจัดท�าหนังสือ Sustainable Development 2018 ส�าเร็จได้ด้วยความร่วมมือของสมาชิก TBCSD 
จ�านวน 36 บริษัท ซึ่งครอบคลุมกลุ่มธุรกิจหลักของไทย ได้แก่ กลุ่มยานยนต์ กลุ่มกระดาษและวัสดุการ
พิมพ์ กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง 
กลุม่อาหารและเครือ่งดืม่ กลุม่สนิค้าอปุโภคบรโิภค กลุม่เทคโนโลย ีและกลุ่มการเงนิการธนาคาร ส�านกั
เลขานุการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงขอขอบคุณสมาชิกท่ีได้ให้ความกรุณา
อนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดท�าหนังสือฉบับนี้                           
 คณะผู้จัดท�า Sustainable Development 2018 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
หนังสือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานด้านการพัฒนา    
อย่างยั่งยืนของภาคธุรกิจไทย และขออภัยในความบกพร่อง  
ทกุประการ ตลอดจนขอน้อมรบัค�าตเิตอืน แนะน�า และ
ข้อเสนอแนะจากทุกท่าน เพื่อน�ามาปรับปรุง
แก้ไขให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป

ค�ำน�ำค�ำน�ำ
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 หนังสือ Sustainable Development 2018 จัดท�าโดยองค์กรธุรกิจเพ่ือการพัฒนา      
อย่างยั่งยืน (TBCSD) มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารแนวทางการด�าเนินงานของสมาชิกในการ  
ร่วมกันขับเคล่ือนนโยบาย Thailand 4.0 ด้วยการวิจัยและนวัตกรรมในบริบทขององค์กร     
เพ่ือร่วมผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ความย่ังยืน อันเปน็แนวทางปฎิบัติท่ีดีให้แก่องค์กร    
ภาคธุรกิจไทย รางวัลด้านการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมขององค์กรสมาชิกประจ�าปี 2560 
รวมถึงการเสนอมุมมองอนาคตธุรกิจไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสมาชิกต่อบทบาท  

ของภาคธุรกิจไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

        ตลอดระยะเวลาช่วง 1-2 ปี ที่ผ่านมา เราจะ
เห็นได้ว่าทั่วโลกต่างให้ความส�าคัญกับแนวคิด      
การพฒันาทีย่ัง่ยนื จากการทีอ่งค์การสหประชาชาติ
ได้ก�าหนด เป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่โดยอาศัย
กรอบความคิดท่ีมองการพัฒนาเป ็นมิติของ

เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อมให้มีความเชือ่มโยงกนั 
เรียกว่า วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ (Sustainable 
Development Goals : SDGs) ประกอบด้วย          
เป้าหมาย (Goals) 17 ข้อ ซ่ึงก�าหนดทิศทางการ
พัฒนาของประเทศที่ร ่วมประกาศเจตนารมณ์      
จ�านวนกว่า 167 ประเทศจนถึงปี พ.ศ.2573 ส�าหรับ
ประเทศไทยนั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา        
นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความส�าคัญต่อการขับเคลื่อน
นโยบายการพัฒนาอย ่ า งยั่ ง ยื น ในบริบทของ



ประเทศไทย โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และภาคประชาชน เพื่อน�าประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีภาคเอกชนไทยเป็นภาคส่วน   
ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศให้บรรลุผลตามเป้าหมายได้      
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มธุรกิจชั้นน�า
ที่มีการลงทุนในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการเสริมสร้างความตระหนัก และสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของภาคธุรกิจ ในการปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับ             
การด�าเนินธุรกิจ ภายใต้แนวทาง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” กิจกรรมที่ผ่านมามุ่งเน้นการสร้างความรู้       
ความตระหนกัถงึผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม สนบัสนนุการมส่ีวนร่วมในการรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม และ
การศึกษานโยบายสาธารณะจากมุมมองทางธุรกิจ ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก 
 สมาชกิของ TBCSD ในปัจจบุนัมจี�านวน 36 องค์กร ครอบคลุมกลุ่มธรุกจิหลักของไทย มแีผนการด�าเนนิ
งานธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ โดยต่างแสดงบทบาทและจุดยืน    
ตามบริบทของแต่ละองค์กร และมีความพร้อมที่จะร่วมเดินหน้านโยบายของประเทศ เพื่อน�าประเทศ        
สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือฉบับนี้
 ส�านกัเลขานกุารองค์กรธรุกจิเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื ขอขอบคณุองค์กรสมาชกิฯ ที่ร่วมผนึกก�าลัง            
ขบัเคล่ือนโครงการและกจิกรรมต่างๆ ของ TBCSD ด้วยดีมาเป็นระยะเวลานานกว่าสองทศวรรษ และหวงั
ว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างเข้มแข็งจากสมาชิกในช่วงระยะเวลาข้างหน้า พร้อมกับขอถือโอกาสนี้           
เชิญชวนองค์กรธุรกิจไทยที่สนใจ เข้าร่วมเป็นสมาชิก TBCSD เพื่อช่วยกันผลักดันให้การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมของประเทศไทยก้าวหน้าควบคูไ่ปกบัการจดัการและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างยั่งยืนตลอดไป
 ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือ Sustainable Development 2018 ได้ทาง website ขององค์กร
ธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน http://www.tei.or.th/tbcsd/
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  องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

(Thailand Business Council for Sustain-
able Development: TBCSD) ก่อตัง้ขึ้น   
เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2536 ซ่ึงเกิดจาก   
การรวมตัวของกลุ่ ม นัก ธุรกิจ ช้ันน� า 
มีคุณอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายก
รัฐมนตรี เปน็ประธานองค์กรฯ มีเป้าหมาย

ในการเสริมสร้างจิตส�านึกให้แก่องค์กรภาคธุรกิจ ให้ด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึง
แสดงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยท�าหน้าที่ เปน็
ส�านักงานเลขานุการองค์กรฯ 

 ปัจจุบันมีจ�านวนสมาชิกเข้าร่วมจ�านวนทั้งส้ิน 36 องค์กร อันประกอบด้วยองค์กรธุรกิจ       
ชั้นน�าครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจของไทย ได้แก่ กลุ่มยานยนต์ กลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์   
กลุ ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ กลุ ่มอสังหาริมทรัพย์และ              
วัสดุก่อสร้าง กลุ ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ ่มเทคโนโลยี และ 
กลุ่มการเงินการธนาคาร ฯลฯ

วัตถุประสงค์การก่อตัง้ TBCSD
 1. ส่งเสริมแนวคิด “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
ในกลุ่มผู้น�าธุรกิจ
 2. ส่งเสรมิให้ภาคธรุกจิเข้าไปมบีทบาทใน
การก�าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
อันจะน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง
มีบทบาทในการป้องกันและแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมของประเทศ
 3. เสรมิสร้างจติส�านกึในการรกัษา
สิง่แวดล้อมให้แก่องค์กรภาคธรุกจิ โดย
เน้นการสนับสนุนความคิดริเริ่มท่ีมุ ่ง
ปรบัปรงุคณุภาพสิง่แวดล้อมของประเทศ

แนะน�ำองค์กร TBCSD
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โครงสร้างองคก์รธุรกจิเพื่อการพฒันาอยา่งยั่งยนื (TBCSD)
ประธานกิตติมศักดิ์

ประธาน

คุณอำนันท์	ปันยำรชุน

คุณณรงค์	บุณยสงวน คุณปรำโมทย์	อินสว่ำง คุณวีระ	อัครพุทธิพร

คุณประเสริฐ	บุญสัมพันธ์

ดร.ส่งเกียรติ	ทำนสัมฤทธิ์

คณะที่ปรกึษา

คณุประพนธ์	นลิวชัรมณี ดร.ขวัญฤดี	โชติชนำทวีวงศ์
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ประธานกลุ่มโครงการพิเศษ

Low Carbon Society & Natural Disaster Water Resource Management

คุณอดิศักดิ์	โรหิตะศุน คุณกฤษณ์	อิ่มแสง

ส�านกังานเลขานกุารองคก์รธุรกจิเพื่อการพฒันาอยา่งยั่งยนื (สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย)

คุณณรงค์	บุณยสงวน
ผู้อ�านวยการบริหารองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณภิญญดำ	เจริญสิน
ผู้จัดการโครงการ

คุณสุพรรณิภำ	หวังงำม
เจ้าหน้าที่แผนงาน

คุณสรสิช	จันทร์ทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงาน

บทน�ำ นโยบาย
การพัฒนา
อย่างย่ังยืน

การด�าเนินงาน
ขององค์กร
สมาชกิ

รางวลัด้านการ
วจัิยและพัฒนา
นวตักรรม

มองอนาคต
ธุรกจิไทย
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1. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

2. บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ�ากัด (มหาชน)

3. บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จ�ากัด

4. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

5. บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จ�ากัด (มหาชน)

6. บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลิต จ�ากัด

7. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน)

8. บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จ�ากัด

9. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

10. บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)

11. บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

12. บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

13. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด  (มหาชน)   

14. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

15. บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

16. บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

 องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน (TBCSD) ได้รับ
ความสนใจจากองค์กรภาคธุรกิจต่างๆ ซ่ึงปัจจุบันมีสมาชิก   
เข้าร่วมจ�านวน 36 องค์กร ดังต่อไปนี้

รำยชื่อองค์กรสมำชิก TBCSDรำยชื่อองค์กรสมำชิก TBCSD
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17. ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

18. ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 

19. บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)

20. บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จ�ากัด

21. บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

22. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

23. บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จ�ากัด

24. บริษัท พีทีที ฟีนอล จ�ากัด

25. บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

26. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

27. บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 

28. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

29. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

30. บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

31. บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จ�ากัด

32. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

33. บริษัท ไทยน�้าทิพย์ จ�ากัด

34. บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

35. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด

36. บริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน)

บทน�ำ นโยบาย
การพัฒนา
อย่างย่ังยืน

การด�าเนินงาน
ขององค์กร
สมาชกิ

รางวลัด้านการ
วจัิยและพัฒนา
นวตักรรม

มองอนาคต
ธุรกจิไทย



นโย
บำย

กำร
พัฒ

นำอ
ย่ำง

ย่ังยื
น

ของ
ประ

เทศ
ไทย
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 การพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ามามีบทบาทในกระแส
การพฒันาของสงัคมโลก นับตัง้แตผู้่น�าจากประเทศ
สมาชิกองค์การสหประชาชาติจ�านวน 193 ประเทศ 
รวมถึงประเทศไทย ได้ลงมติรับรองเป้าหมาย      
การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Develop-

ment Goals (SDGs) ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่      
แห่งสหประชาชาติ (United Nations General     
Assembly - UNGA) เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 
2558 ที่ผา่นมา โดยจะใช้เปน็วาระแหง่การพฒันาของ
โลกในอีก 15 ปีข้างหน้า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ประเทศไทยแสดงออกถึงจุดยืนในความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้บรรลุตาม     
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทัง้ในฐานะผู้น�ากลุ่ม G77 (Group of Seventy-Seven หรือ 
กลุ่มประเทศก�าลังพัฒนาที่ เปน็สมาชิกสหประชาชาติ) และในประเทศไทยโดยก�าหนดให้การ
พฒันาอยา่งยั่งยนืเปน็ “วาระแหง่ชาต”ิ พรอ้มทัง้จดัตัง้คณะกรรมการเพ่ือการพฒันาท่ียั่งยนื 
(กพย.) ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเปน็ประธาน และมีส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแหง่ชาต ิ(สศช.) เปน็ฝ่ายเลขานกุาร เพื่อขบัเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรก์ารพฒันา
อย่างยั่งยืนของประเทศให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ อันจะน�าประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่สมดุล
และยั่งยืนในทุกมิติได้อย่างลงตัว ทัง้ในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

บทน�ำ นโยบำย
กำรพัฒนำ
อย่ำงย่ังยืน

การด�าเนินงาน
ขององค์กร
สมาชกิ

รางวลัด้านการ
วจัิยและพัฒนา
นวตักรรม

มองอนาคต
ธุรกจิไทย



  นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลชุด
ปัจจุบัน ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ให้ความส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้นโยบาย “Thailand	
4.0” เพือ่ความมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ (Economic Wealth) ความอยูดี่มีสุขของคนในสังคม (Social Well-be-
ings) การรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Wellness) และการยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ 
(Human Wisdom) ด้วยการสร้างความเข้มแขง็จากภายในควบคูไ่ปกบัการเชือ่มโยงกบัประชาคมโลก ตาม
แนวคดิ “ปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง” ทีข่บัเคลือ่นการด�าเนนิงานผ่าน “กลไกประชำรฐั” โดยอาศยัความ

ร่วมมือกันแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน 
ต้ังแต่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และภาคประชาชน ร่วมกนัขับเคล่ือนนวตักรรม
และสร้างสังคมคุณภาพ ภายใต้ 2 ยุทธศาสตร์
ส�าคญั คอื “ยทุธศำตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแขง็
จำกภำยใน”	(Strength	from	Within) ที่
เน้นการปรับเปลี่ยนใน 4 ทิศทาง คือ 1) จาก
การพึ่งพาเศรษฐกิจโลก สู่การสร้างความเข้ม
แข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ 2) จากการ
เน้นการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ สู่การผลิตสินค้า
เชิงนวัตกรรม 3) จากการเน้นเงินทุนและทุน

ทางกายภาพ สู่การเน้นทุนมนุษย์และเทคโนโลยี และ 4) จากการกระจุกของความมั่งคั่งและโอกาส สู่การ  
กระจายความมัง่คัง่และโอกาส และ “ยุทธศำสตร์กำรเชือ่มโยงกับ
ประชำคมโลก”	(Connect	to	the	World)	ที่แบ่งการ
เชื่อมโยงเป็น 3 ระดับ คือ 1) เศรษฐกิจภายในประเทศ 
(จากชุมชนสู่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด) 2) เศรษฐกิจ
ภูมิภาค (อาเซียน) และ 3) เศรษฐกิจโลกที่เน้นการ
อนุรักษ์โลก (Saved the Planet) การสร้าง
สันติภาพที่มั่นคง (Secured Peace) การเติบโต
ที่ยั่งยืน (Sustainable Growth) และการสร้าง
ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน (Shared Prosperity) 
เพื่อน�าประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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1.1 Thailand 4.0 
 “Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนำ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่ประเทศมีรายได้สูง สามารถรับมือกับ
โอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในศตวรรษที่ 21”

 ที่มาของการปรับเปลี่ยนโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย: 
 ประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคแรก Thailand 1.0 ที่เน้นเกษตรกรรมแบบ
ดั้งเดิมและส่งออกสินค้าเกษตรเป็นหลัก มาสู่ Thailand 2.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และพัฒนามาเป็น 
Thailand 3.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก แต่ก็ไม่บรรลุผลส�าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากโมเดล

การพฒันาเศรษฐกจิทีผ่่านมา
ไม่มีความแข็งแรงพอ มีการ
เจริญเติบโตของธุรกิจแบบ
รากแขนง ต้องพ่ึงพิงโอกาส
การค้าและการลงทุนจาก
ภายนอก ขาดกระบวนการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่าง
จริงจังและไม่มีประสิทธิภาพ
มากพอ รวมท้ังขาดการพัฒนา
ทุนมนุษย์ ส่งผลให้ประเทศ

ตกอยู่ในสภาพ “ดูเหมือนจะทันสมัย แต่ไม่พัฒนา” ต้องเผชิญกับภาวะของการติดอยู่ในกับดัก 3 กับดัก 
ได้แก่ “กับดับประเทศรำยได้ปำนกลำง	 (Middle	 Income	 Trap)” คือ ไม่สามารถที่จะแข่งขันกับ
ประเทศคู่แข่งขันที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ในขณะ
เดยีวกนักไ็ม่สามารถขยบัลงมาแข่งกบัประเทศคูแ่ข่งขนัทีผ่ลิตสินค้าต้นทนุต�า่ด้วยแรงงานจ�านวนมากและ
ราคาถูก ติดใน “กับดักควำมเหล่ือมล�้ำ	 (Inequality	 Trap)” คือ ช่องว่างของรายได้และโอกาสของ
คนจนและคนรวยห่างกันมากข้ึน มีความเหลื่อมล�้าทางรายได้สูง และติดใน “กับดักควำมไม่สมดุล	 
(Imbalance	Trap)”	คือ เน้นเฉพาะความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ แต่ละเลยการรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้าง
สงัคมทีอ่ยูด่มีสีขุ และการยกระดบัศกัยภาพและภมูปัิญญามนษุย์ จากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุให้มกีาร
ปรบัเปลีย่นการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไปสู ่Thailand 4.0 ทีมุ่ง่ปรับเปลีย่นโครงสร้างเศรษฐกิจแบบ
เดมิไปสูเ่ศรษฐกิจแบบใหม่ (New Engines of Growth) ทีข่บัเคล่ือนด้วยองค์ความรู้วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์
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 กลไกขับเคลื่อน Thailand 4.0: 
 กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) เพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ “ประเทศในโลกที่หนึ่ง” 
ภายในปี พ.ศ. 2575 ประกอบด้วย 3 กลไกส�าคัญ ดังนี้ 

 1) กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ปัญญา 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ (Productive 
Growth Engine) โดยเปล่ียนจาก “ท�ามากได้น้อย” เป็น 
“ท�าน้อยได้มาก” เพ่ือปรับเปล่ียนประเทศไทยสู่ประเทศ
ที่มีรายได้สูง (High Income Country)
 2) กลไกการกระจายรายได้ โอกาส และความมั่งคั่ง
อย่างเท่าเทยีม (Inclusive Growth Engine) โดยเปลีย่น
จาก “ความมั่งคั่งท่ีกระจุก” เป็น “ความมั่งคั่งท่ี
กระจาย” เพือ่ให้ประชาชนได้รบัประโยชน์และเป็นการ
กระจายรายได้ โอกาส และความมั่งคั่งที่เกิดขึ้น 

 3) กลไกการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth Engine) โดยเปลี่ยนจาก “การพัฒนา
ที่ไม่สมดุล” เป็น “การพัฒนาท่ีสมดุล” เพ่ือหลุดพ้นจากกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนาระหว่างคน
กับสภาพแวดล้อม

 วาระในการขับเคลื่อน Thailand 4.0: 
 รัฐบาลได้ก�าหนดทิศทางการพัฒนาโมเดล Thailand 4.0 ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง           

เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีความมั่งคั่ง 
ทางเศรษฐกิจ ความอยู ่ดีมีสุขทางสังคม  
การยกระดับคุณค่ามนุษย์ และ การรักษ ์
สิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบไปด้วย 5 วาระ ดังนี้ 
	 วำระที	่1	:	กำรเตรยีมคนไทย	4.0	ให้พร้อม
ก้ำวสูโ่ลกทีห่นึง่ เปรียบเสมอืน “การตระเตรียม
เมล็ดพันธุ์ชุดใหม่” โดย “การปรับเปลี่ยน
กระบวนการเรยีนรู้” ของคนไทยทัง้ระบบ เพือ่
ยกระดับคุณค่ามนุษย์ด้วยการพัฒนาคนไทย
ให้เป็น “มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ในศตวรรษท่ี 21” 
ควบคู่ไปกับการเป็น “คนไทย 4.0 ในโลก        
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ที่หนึ่ง” คือ คนไทยที่มีป ัญญาท่ีเฉียบแหลม (Head) มีทักษะที่ เห็นผล (Hand) มีสุขภาพที่ 
แข็งแรง (Health) และมีจิตใจที่งดงาม (Heart) เนื่องจากมนุษย์เป็นหัวใจส�าคัญในการเปลี่ยนผ่านสังคม
ไทยไปสู่ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม เป็น “สังคมไทย 4.0” และ “สังคมที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง”  
(Inclusive Society)
 วำระที่	2	:	กำรพัฒนำคลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสำหกรรมแห่งอนำคต เปรียบเสมือน “การเปลี่ยน

จากการปักช�าสู่การมีรากแก้วที่แข็งแรง” 
โดยการน�าความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
ของการมีความหลากหลายทางชีวภาพ 
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม   
ปรับเปลี่ยนให้เป็น “ความได้เปรียบเชิง
แข่งขัน” ด้วยการเติมเต็มผ่านองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ และ

ต่อยอดในการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
	 วำระที่	 3	 :	 กำรบ่มเพำะผู้ประกอบกำรและพัฒนำเครือข่ำยวิสำหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
เปรียบเสมือน “การเปลี่ยนการเจริญเติบโตแบบรากแขนง เป็นการเจริญเติบโตแบบรากแก้ว” เพื่อให้
สามารถพึง่พาตนเองได้และสามารถรวมกนัเป็นกลุม่อย่างมพีลงั โดยเปลีย่นผ่านทัง้ระบบใน 4 องค์ประกอบ
ส�าคัญ คือ 1) การเปลี่ยนเกษตรกรแบบดั้งเดิมเป็นเกษตรกรที่ทันสมัย (Smart Farmers) 2) การเปลี่ยน

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) แบบ
ดั้งเดิม เป็น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่    
ทันสมัย (Smart SMEs) 3) การเปลี่ยนธุรกิจบริการ
แบบดั้งเดิม (Traditional Services) เป็น ธุรกิจ
บริการที่มีมูลค่าสูง (High Value Services) และ      
4. การส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจเกิดใหม่ (Startups) 
      วำระที	่4	:	กำรเสริมควำมเข้มแขง็ของเศรษฐกจิ
ภำยในประเทศผ่ำน	 18	 กลุ่มจังหวัด	 และ	 77	
จังหวัด	 เปรียบเสมือน “การมีล�าต้นที่แข็งแกร่ง
สามารถงอกงามแผ่ก่ิงก้านสาขา” โดยการกระจาย
ทรพัยากร การเตบิโต ความเจรญิ ความมัง่คัง่ โอกาส 
และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไปยังภูมิภาคอื่นๆ 
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อตอบโจทย์การพัฒนา
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ขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมกับการลดความเลื่อมล�้าให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
	 วำระที่	5	:	กำรบูรณำกำรอำเซียน	เชื่อมประเทศไทยสู่ประชำคมโลก เปรียบเสมือน “การเป็นส่วน
หนึ่งของระบบนิเวศน์โลก” โดยมุ่งเน้น “การผลักดันการค้าและการลงทุนแบบ Trading & Service Na-
tion” ประกอบไปด้วย 1) การดึงดูดให้บรรษัทข้ามชาติใช้ประเทศไทยเป็น Regional Head Quarter 2) 
การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม 3) การพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจตะวันออก 4) การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พเิศษในบริเวณชายแดน 5) การพฒันาให้ประเทศไทยเป็น Logistic Hub และ 6) การพฒันาให้ประเทศไทย
เป็น Digital Economy อย่างสมบูรณ์ และ “กำรบูรณำกำรของเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่ม	CLMV”	
ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม

 การพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของ Thailand 4.0: 
 การพัฒนาเพ่ือขับเคล่ือนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจชุดใหม่ (New Engines of Growth) 
เป็นการเปลีย่นแปลง “ความได้เปรียบเชงิเปรยีบ
เทียบ” ของการมี “ความหลากหลายเชิง
ชวีภาพ” และ “ความหลากหลายเชิงวฒันธรรม” 
ของประเทศไทยให้เป็น “ความได้เปรียบในเชิง
แข่งขัน” ด้วยการพัฒนาวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวจัิยและพัฒนา ใน 10 อตุสาหกรรมแห่ง
อนาคต (S-Curve Industries) ดังต่อไปนี้ “กำร
ต่อยอด	5	กลุ่มอุตสำหกรรมเดิมที่มีศักยภำพ”	
(The	 First	 S-Curve)	 เป็นกลุ่มอุตสาหกรรม   
ทีม่ฐีานทีแ่ข็งแรงอยูแ่ล้วในระดับหนึง่ แต่จ�าเป็น
ต้องต่อยอดให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 

และรังสรรค ์นวัตกรรม เพื่อสร ้างมูลค ่าเพิ่มและ สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ประกอบไปด้วย 
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
(Smart Electronics) อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, 
Medical and Wellness Tourism) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and 
Biotechnology) และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) และ “กำรสร้ำง	5	กลุ่ม
อุตสำหกรรมใหม่”	(The	New	S-Curve) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ให้มีศักยภาพรองรับการแข่งขัน
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ในอนาคต ประกอบไปด้วย หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
(Aviation and Logistics) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 
อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
 
 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายของ Thailand 4.0: 

 ภายใต้ 10 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต รัฐบาลมีนโยบายในการปรับเปลี่ยนจาก “ระบบ
เศรษฐกจิทีพ่ึง่พำเทคโนโลยจีำกภำยนอกเป็นส่วนใหญ่”	สู ่“ระบบเศรษฐกจิทีเ่น้นกำรพฒันำเทคโนโลยี
ของตนเองในระดับท่ีเหมำะสม” เพือ่ปรบัเปลีย่นจากการผลิตสินค้าโภคภณัฑ์ เป็นการรังสรรค์นวตักรรม 
โดยเน้นการพัฒนาใน 3 นวัตกรรมส�าคัญ คือ นวัตกรรมในตัวผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมในกระบวนการผลิต 
และ นวัตกรรมเชิงธุรกิจ จึงได้ก�าหนด 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาขึ้นใน
ประเทศ ดังนี้ 
 1)	กลุ่มเกษตรและอำหำร	ใช้เทคโนโลยีชีวภำพ	(Food	and	Agriculture-Biotech) ผลักดันให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของผลิตผลการเกษตรและอาหารระดับพรีเมียม เป็นผู้ส่งออกเทคโนโลยีด้าน
การเกษตร เมล็ดพันธุ์ วัคซีน สร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงจากความหลากหลายทางชีวภาพและเทคโนโลยี
ชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 2)	กลุ่มสุขภำพ	 ใช้เทคโนโลยีชีวกำรแพทย์	 (Health	and	Wellness-Biomedical) ผลักดันให้
ประเทศไทยเป็น Medical Hub ของอาเซียนภายในปี 2025
 3)	กลุ่มเครื่องมืออัจฉริยะและหุ่นยนต์	ใช้เทคโนโลยีเมคำทรอนิกส์	(Smart	Devices	and	Robot-
ics-Mechatronics)	ผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นผูน้�าของอาเซยีนด้านระบบอตัโนมตั ิหุน่ยนต์อุตสาหกรรม 
และหุ่นยนต์บริการ
 4)	กลุม่ดจิทิลัและอินเทอร์เนต็ออฟตงิ	ใช้เทคโนโลยสีมองกลฝังตวั	(Digital	and	IOT-	Embedded	
Technology)	 ใช้เทคโนโลยี Internet of Things เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นผู้น�าด้านการเกษตร 
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สุขภาพ และการท่องเที่ยว ในทวีปเอเชียอย่าง
ยั่งยืน
 5)	 กลุ ่มสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมใช้					
Service	 Design	 ในกำรสร้ำงมลูค่ำ	 (Creative	
and	Culture-High	Value	Services) ผลักดัน
ให ้ประเทศไทยเป ็นศูนย ์การด ้านความคิด
สร้างสรรค์ (Creative Hub) ของอาเซียนภายใน 
10 ปี

 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจาก Thailand 4.0: 
 1)	 สังคมไทย	 4.0 คือ เป็นสังคมที่มีความหวัง (Hope) เปี่ยมสุข (Happiness) มีความสมานฉันท์ 
(Harmony)     มีความพอเพียง ความเท่าเทียมในสังคม ความเหลื่อมล�้าอยู่ในระดับต�่า มีสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพที่ดี และมีคนชนชั้นกลางเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ 
 2)	 คนไทย	 4.0 คือ ประชาชนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพดี ได้รับสวัสดิการทางสังคม         
ที่เหมาะสมตลอดทุกช่วงชีวิต เป็นคนทันโลก ทันเทคโนโลยี สามารถอยู่บนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ       
และสามารถมีส่วนร่วมกับนานาชาติเพื่อท�าให้โลกดีและน่าอยู่ขึ้น
	 3)	 เกษตรกร	 4.0	คือ เกษตรกรหลุดพ้นจากความยากจน โดยผันตัวเองจากเกษตรกรผู้ผลิตมาเป็น      
ผู้ประกอบการทางการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farmers) มีการบริหารจัดการที่ดี มีต้นทุนการผลิตต�่า 
สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรจากการแปรรูป
 4)	 SME	 4.0 คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สามารถสร้างหรอืใช้นวตักรรม เทคโนโลย ีความคิดสร้างสรรค์ 
ในการสร้างมูลค่าสินค้าและบริการ มีความสามารถทางการ
ค้าขาย สามารถเข้าถึงตลาดในประเทศ ตลาดอาเซียน และ
ตลาดโลก ท�าให้มีรายได้สูงขึ้น และมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
 5)		จังหวัด	4.0	คือ มีการกระจายความเจริญทั่วประเทศ 
เศรษฐกิจขยายตัว ประชาชนสามารถท�างาน ในถิ่นฐานบ้าน
เกดิได้โดยไม่จ�าเป็นต้องเข้ามาท�างานในกรงุเทพหรอืเมอืงใหญ่ 
เนื่องจากมีลู่ทาง โอกาส และงานที่ดีกระจายอยู่ในทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ
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1.2 Sustainable Development Goals : SDGs
 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ขององค์การ

สหประชาชาติ จ�านวน 17  เป้าหมาย 169 เป้าประสงค์ เน้นการ
สร้างสมดุลใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ให้
ความส�าคัญกับการสร้างหุ ้นส่วนการพัฒนาระหว่างภาครัฐ         
ภาคเอกชน นกัวชิาการ และภาคประชาสงัคม โดยร่วมกนัด�าเนนิการ
ในสาระส�าคัญ 5 ประการ คือ 1)	ประชำชน	(People)	เป็นการ
พัฒนาในมิติของสังคม หรือ ปัจจัยเกี่ยวกับคน เพื่อการพัฒนา     
เป้าหมายที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 2)	โลก	(Planet) เป็นการพัฒนา
ในมิติของสิ่งแวดล้อม หรือ ปัจจัยเก่ียวกับโลก เพื่อการพัฒนา      
เป้าหมายที่ 7, 8, 9, 10 และ 11 3)	ควำมมั่นคง	(Prosperity)	

เป็นการพัฒนาในมิติของเศรษฐกิจ หรือ ปัจจัยเกี่ยวกับความมั่งคั่ง เพื่อการพัฒนาเป้าหมายที่ 6, 12, 13, 
14 และ 15	4)	สันติภำพ	(Peace) หรือปัจจัยเกี่ยวกับความสงบสุข โดยใช้หลักนิติธรรมเป็นเครื่องมือ    
ในการส่งเสริมการพัฒนาในเป้าหมายที่ 16 และ 5)	ควำมเป็นหุ้นส่วน	(Partnership) เพื่อการพัฒนา      
เป้าหมายที่ 17 

 สถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยกับการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน:
 จากรายงานการติดตามความคืบหน้าของ 157 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ในการบรรลุ         
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs Index and Dashboards ฉบับเดือนกรกฎาคม ประจ�าปี 2560 
จัดท�าโดย Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ร่วมกับมูลนิธิ Bertelsmann 
Stiftung ของเยอรมนี ได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ส�านักงานป้องกันยาเสพติดและ           
ปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Office on Drugs and Crime - UNODC) องค์การเพื่อ
การศกึษา วทิยาศาสตร์และวฒันธรรม
แห่งสหประชาชาต ิ(UN Educational, 
Scientific and Cultural Organiza-
tion - UNESCO)  องค์การอนามัยโลก 
(World Health Organization - 
WHO) ธนาคารโลก (World Bank) 
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Development 
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Programme - UNDP) สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์
ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (International Union 
of conservation or Nature and Natural Resources 
- IUCN ) มาจัดอันดับและ แบ่งช่วงคะแนนของตัวชี้วัดหลัก
ในด้านต่างๆ ของ SDGs ทั้ง 17 ข้อ โดยแบ่งผลคะแนน     
เป็น 3 ระดับ คอื ระดับดี (สเีขียว) ระดับปานกลาง (สเีหลอืง) 
และระดับต�่า (สีแดง) ผลการประเมินระบุว่า ประเทศไทย   
มีความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

จากอันดับที่ 61 ในปี พ.ศ. 2559 เป็นอันดับที่	55 ในปี พ.ศ. 2560 ได้คะแนนรวม 69.5 จาก 100 คะแนน  
เมื่อเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 2 รองจากประเทศมาเลเซีย 
โดยประเทศไทยมีการตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพียงข้อเดียวที่มีผลคะแนนรวม       
อยู่ใน “ระดับดี” คือ “SDG1:	ขจัดควำมยำกจน” 
 
 การขับเคลื่อน SDGs ของภาคเอกชนไทย:
 สถาบันไทยพัฒน์ ได้จัดท�าดัชนี Corporate	SDG	Index ประจ�าปี พ.ศ. 2560 เพื่อประเมินองค์กร

ธุรกิจจ�านวน 124 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ที่มีต่อการตอบสนองเป้าหมาย    การ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยประเมินใน 8 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่  
1) เกษตรและอุตสาหกรรม 2) สินค้าอุปโภคบริโภค  
3) ธรุกจิการเงนิ 4) สนิค้าอตุสาหกรรม 5) อสงัหารมิทรพัย์
และก่อสร้าง 6) ทรัพยากร 7) บรกิาร และ 8) เทคโนโลยี 
พบว่า เป้าหมายที่ภาคธุรกิจไทยสามารถตอบสนองได้
มากที่สุด คือ “เป้ำหมำยที่	4	กำรศึกษำที่เท่ำเทียม” 
รองลงมาคอื	“เป้ำหมำยที	่9	กำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้
ฐำนส�ำหรับอุตสำหกรรมและนวัตกรรม” และ 
“เป้ำหมำยที่	5	ควำม		เท่ำเทียมทำงเพศ” ตามล�าดับ 
ส่วนเป้าหมายที่ภาคธุรกิจตอบสนองได้น้อยที่สุด คือ 
“เป้ำหมำยที่	15	ปกป้อง	ฟื้นฟู	และสนับสนุนกำรใช้
ระบบนิเวศบนบกอย่ำงยั่งยืน”	



23TBCSD sustainable development 2018

	 ทิศทำงแนวโน้มซีเอสอำร์ขององค์กรธุรกิจประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560 ที่มุ่งตอบสนองต่อเป้าหมาย
โลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนมีทั้งสิ้น 6 ทิศทาง ได้แก่

    1)	เทีย่งธรรม	(Integrity) องค์กรธุรกจิ
ยกระดับการด�าเนินงานด้านธรรมาภิบาล
จากการพัฒนาท่ีเน้นรูปแบบ (Form)  
มาสู่การให้ความส�าคัญกับเนื้อหา (Sub-
stance) และให้เห็นผลจริงในทางปฏิบัติ
  2)	ทั่วถึง	 (Inclusive) องค์กรธุรกิจมี
การน�าขีดความสามารถหลักและความ
เชี่ยวชาญทางธุรกิจมาใช้ เพื่อสร้างการมี

ส่วนร่วมและพฒันาชมุชน รวมถงึการใช้โครงข่ายธรุกจิท่ีตนเองมอียูม่าสนบัสนนุการท�างานของชมุชน หรือ
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มเป้าหมาย
 3)	เท่ำเทียม	(Equality) ภาคธรุกจิเริม่เข้ามามบีทบาทในการแก้ปัญหาความเหลือ่มล�า้ ในกลุม่ผูพ้กิาร 
ผู้สูงอายุ ด้วยการปรับเปลี่ยนจากมุมมองที่เป็น “ภาระ” มาเป็น “โอกาส” ในธุรกิจ
	 4)	 ท้องถิ่น	 (Local) จากงบพัฒนากลุ่มจังหวัดตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศ ท�าให้กลุ่มธุรกิจค�านึงถึงการสร้างหุ้นส่วนและความร่วมมือกับภาครัฐและชุมชน
เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและความได้เปรียบทางการแข่งขันมากขึ้น 
 5)	ท่องเที่ยว	(Tourism) จากที่องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ประกาศให้
ปี พ.ศ. 2560 เป็นปีสากลแห่งการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเพื่อการพัฒนา ท�าให้ภาคธุรกิจโดยเฉพาะในสาขา
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว และบรกิาร เข้ามามบีทบาทอย่างมากในการขบัเคล่ือน ต้ังแต่การวางนโยบาย การ
ผลักดัน การยกระดับการรับรู้ การสร้างและกระจายองค์ความรู้การท่องเที่ยว เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ ไปพร้อมกับการท�าให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
 6)	ทดแทน	(Renewable)	ภาคธุรกิจมุ่งตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน “ด้านปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ” โดยมีแบบแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและเพิ่ม
สดัส่วนการใช้พลงังานทดแทน รวมทัง้มกีารก�าหนดเป้าหมายในการลดก๊าซเรอืนกระจกขององค์กร ตลอด
จนเป้าหมายการลดปริมาณของเสียที่น�าไปฝังกลบจนเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill)

1.3 การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้นโยบาย Thailand 4.0:
 การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 ด้วยการสร้างความเข้มแข็ง         
จากภายในและการเช่ือมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก ที่ได้น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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(Sufficiency Economy Philosophy: SEP) ตามแนวพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดช ที่พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทยเมื่อปี พ.ศ. 2540 มาเป็นแนวทางการด�าเนินงาน ที่จะน�า
ประเทศไทยไปสูก่ารพฒันาทีส่มดลุและยัง่ยนืในทกุมติไิด้อย่างลงตวั ท้ังในมติขิองความมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ 
ความอยู่ดีมีสุขของคนในสังคม การรักษ์สิ่งแวดล้อม และการยกระดับคุณค่ามนุษย์ มีความสอดคล้องกับ 
“เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (17 Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติ           
อย่างสมดุล มั่นคงและยั่งยืนในทุกมิติ



ที่มา:
(1) พิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน. พฤศจิกายน 2559. กองบริหารงาน 
    วิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา. 151 หน้า 
(2) การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทย. มิถุนายน 2546. ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 125 หน้า
(3) ดัชนี SDGs ส�าหรับภาคธุรกิจไทย (Findings of Corporate SDG Index). มีนาคม 2560. สถาบันไทยพัฒน์.
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  กระบวนการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ตามนโยบาย Thailand 4.0 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะเกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนได้นั้น ต้องเกิดจากการขับเคลื่อนด้วย 
“กลไกประชารฐั” โดยความร่วมมอืกนัแบบบรูณาการจากทกุภาคส่วน ตัง้แต่ภาคประชาสงัคม ภาคเอกชน 
และภาครัฐ เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อเปล่ียนผ่านประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจท่ีเน้นคุณค่า 
(Value-Based Ecosystem) ประกอบด้วย เศรษฐกจิแบบไหลเวยีน (Circular Economy) เศรษฐกจิแบบ
กระจายตัว (Distributive Economy) และเศรษฐกิจนวัตกรรม (Innovation-Driven Economy) เพื่อ
สร้างสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่าง “คน กับ ธรรมชาติ” “คน กับ คน” และ “คน กับ เทคโนโลยี” จึงจะสามารถ
พัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าร่วมกันได้อย่างเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน น�าไปสู่การอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน
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กำรด�ำเนินงำนขององค์กรสมำชิก TBCSD ในกำร
ขบัเคลื่อนนโยบำย Thailand 4.0 สูเ่ศรษฐกจิ สงัคม 
และสิ่งแวดลอ้มท่ียัง่ยืน ดว้ยกำรวจัิยและนวตักรรม



ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

 จากนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง อันเปน็ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ภาคเอกชนใช้ฐานข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจทาง
ธุรกิจ ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนผ่านของรูปแบบการท�าธุรกิจและการแข่งขันโดยเฉพาะใน

อุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร ดังนั้น ความ
สามารถในการปรบัตวัและการสรา้งสรรคน์วตักรรมจงึ
เปน็กุญแจส�าคัญสู่ความส�าเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต 
ธนาคารกสิกรไทยตระหนักดีถึงประเด็นนี้และมีการน�า
เทคโนโลยมีาสร้างสรรคน์วตักรรมทางการเงนิอนัหลาก
หลาย อาทิ
 
       o การให้บริการโมบายแบงกิ้งผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคาร
บนโทรศัพท์มือถือ (K PLUS) 
      o แอพพลิเคชัน่ธนาคารบนโทรศัพท์มือถือส�าหรับร้านค้า 
(K PLUS SHOP) เพื่อรับช�าระค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ
คิวอาร์โค้ดและเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet)     
ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้ทั้งร้านค้าและลูกค้า 
      o แอพพลิเคชั่นธนาคารบนโทรศัพท์มือถือเพื่อธุรกิจเอส
เอ็มอี (K PLUS SME) เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถ
เข้าถงึข้อมลูและบรหิารจดัการธรุกิจได้ด้วยตนเองอย่างสะดวก
รวดเร็ว 
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   o การพัฒนาช่องทางรับช�าระสินค้าและ
บรกิารผ่านการสแกนควิอาร์โค้ด (QR Code) 
หรือบาร์โค้ด (Barcode) 
   o บริการพร้อมเพย์ 
   o การขยายร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยเคร่ืองอดีีซี (Electronic Data Capture: 
EDC) 
   o การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบันทึก
ข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (Blockchain) 
 o การพัฒนาเทคโนโลยกีารยนืยนัตัวบคุคล

โดยใช้ลักษณะทางกายภาพของแต่ละบุคคล (Biometric) เพ่ือช่วยในการยืนยันตัวตนของลูกค้าด้วย          
วิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Know Your Customer: e-KYC) 
 o การน�าเทคโนโลยี Machine Learning มาวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการ 
 o และการเปลี่ยนบัตร ATM และบัตรเดบิตเป็นแบบชิปการ์ดเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการใช้บัตร 
เป็นต้น

 ทั้งหมดนี้เป็นการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีภายใต้ยุทธศาสตร์การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางที่มุ่งสู่การเป็น
แพลตฟอร์มหนึ่งเดียวที่ลูกค้าเลือกเพื่อตอบโจทย์ทุกด้านของชีวิต (Customers’ Life Platform of 
Choice) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารเข้าไปมีส่วนร่วมในชีวิตประจ�าวันของลูกค้าด้วยการ
วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมและคาดการณ์ความต้องการล่วงหน้าเพื่อน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการได ้        

ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า
แต่ละรายให้ได้มากที่สุด รวดเร็ว
ที่สุด และปลอดภัยที่สุด เพื่อรักษา
ความสามารถในการแข่งขันและ
เป็นผูน้�าการให้ บรกิารดจิทิลัแบงกิง้ 
ภายใต้มาตรการรกัษาความปลอดภัย
และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
อย่างสูงสุดด้วยหลักธรรมาภิบาลที่
ดีและการบริหารความเสี่ยงอย่าง
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เหมาะสม เพือ่สร้างประสบการณ์และความพึงพอใจสงูสดุให้แก่ลูกค้าตามปณธิาน “บริการทกุระดับประทบั
ใจ” โดยหัวใจส�าคัญในการด�าเนินงานประกอบด้วยการสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ 
สงัคม และสิง่แวดล้อม อนัมพีืน้ฐานมาจากการใช้ข้อมูลในการขับเคล่ือนองค์กรเชิงยทุธศาสตร์ (Data-Driven 
Bank) มกีารบรหิารจดัการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ส่งเสรมิให้เกดิการใช้ข้อมลูเชงิวเิคราะห์ (Data Analytic) 
และการสร้างวัฒนธรรม Data Driven Mindset ในองค์กรเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจาก
ข้อมลู สร้างภมูคิุม้กนัให้ธนาคารเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื และบรรลุผลตามเป้าหมายวาระการพัฒนาท่ียัง่ยนื
ขององค์การสหประชาชาติ  (UN Sustainable Development Goals - SDGs) 
 จากการด�าเนินงานโดยยึดหลักแนวคิด “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ส่งผลให้ธนาคารได้รับคัดเลือกให้เป็น
สมาชิกดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประจ�าปี 2560 โดยธนาคารกสิกร
ไทยยงัคงเป็นธนาคารไทยแห่งแรกและแห่งเดยีวในประเทศไทยและภมูภิาคอาเซยีนทีไ่ด้รบัเลอืกเป็นสมาชกิ
ทั้งในกลุ่มดัชนีระดับโลก DJSI World และกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ DJSI Emerging Markets เป็นปีที่ 2 
ตดิต่อกนั และได้รบัคดัเลอืกให้เป็นส่วนหนึง่ของดชัน	ีFTSE4Good	Emerging	Index	ถือเป็นธนำคำร			
แห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภำคอำเซียนที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นสมำชิกดัชนีตัวชี้วัดด้ำนควำม
ยั่งยืนระดับโลก สะท้อนการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนที่มุ่งสร้างคุณค่าอันสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย
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ธนาคารมีการด�าเนินงานเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจในการขับเคลื่อนตามนโยบาย Thailand 4.0 
ดังนี้

คนไทย 4.0  และสังคมไทย 4.0
 ธนาคารมีส่วนร่วมในการพัฒนาคนไทยเพื่อให้หลุดพ้นจากความยากจน สร้างและส่งเสริมโอกาส         
ทางสังคมให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยให้การสนับสนุนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาล     
ในการรับลงทะเบียนและออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่รัฐบาลก�าหนด ส�าหรับ    
รบัสทิธแิละเงินอดุหนุนสวัสดกิารต่างๆ เพือ่ลดความไม่เท่าเทยีมและช่วยเพิม่มาตรฐานการครองชีพให้กบั
ประชาชนในเรือ่งความจ�าเป็นพืน้ฐาน โดยปัจจุบันมผีูไ้ด้รบัสทิธิสวสัดกิารแห่งรฐันีก้ว่าสบิล้านราย  ซึง่ช่วย
ยกระดับความเป็นอยู่ส�าหรับผู้มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

SME 4.0
 ธนาคารมีการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ให้สามารถสร้างและใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ ในการสร้างมลูค่าให้แก่สนิค้าและบรกิาร โดยได้รเิริม่โครงการ KRUNGTHAI Young Enterprise 

Awards เพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจ 
Startup และให้การสนับสนุนกลุ่มคน
รุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมี
ศกัยภาพในการสร้างโมเดลธุรกจิทีแ่ตก
ต่าง โดยมกีารจัดอบรมร่วมกบัวทิยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสริมสร้างทักษะใน
ด้านการลงทุนและการตลาดแก่ผู้ผ่าน
การคดัเลอืกเข้าร่วมโครงการ ซึง่สามารถ
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น�าความรู้ และประสบการณ์ท่ีได้รับไปต่อยอดแนวคิดการท�าธุรกิจให้ก้าวหน้าต่อไป รวมถึงการให้การ
สนับสนุนเงินรางวัลเพื่อน�าไปพัฒนาไอเดียให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเป็นรูปธรรมส�าหรับน�าเสนอ
ออกสู่ตลาด

จังหวัด 4.0
 ธนาคารส่งเสริมการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคท้องถิ่นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้วย         
การให้การสนบัสนนุด้านการเงินท่ีเหมาะสมกบัการประกอบการและการด�าเนนิชวีติของประชาชนในแต่ละ 
ท้องถ่ินผ่านโครงการ Area-based financing ที่มีการวิเคราะห์และวิจัยโครงสร้างและองค์ประกอบ         
ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม ประชากร รวมถึงศักยภาพและโอกาสการเติบโตทางธุรกิจในแต่ละพ้ืนท่ี     
เพื่อพัฒนา Product program ที่เป็น Total solution และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้สามารถเข้าถึง
ลูกค้าในแต่ละท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
 ธนาคารมีการปรับกลยุทธ์การด�าเนินงานด้วยการขับเคลื่อนการเติบโตผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี               
เพื่อสร้างให้ธนาคารเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างมั่งคั่ง ม่ันคง และยั่งยืน โดยมีการจัดการต้ังหน่วยงาน                    
ด้านนวัตกรรมขึ้น ครอบคลุมการด�าเนินงานทั้งในด้านของธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงเทคโนโลย ี                  
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการ และ    
Lifestyle ของลูกค้าและทันต่อสถานการณ์การแข่งขันและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
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 ธนาคารไทยพาณชิยมุ์ง่สง่เสรมิใหผู้้บรโิภคโดยเฉพาะกลุม่ที่นยิมใช้เงนิสดเปลี่ยนพฤตกิรรม
มาใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์เพิ่มมากขึ้น สร้างความสะดวกให้กับทัง้ผู้
ซ้ือและผู้ขาย ตลอดจนเพิ่มความปลอดภัยในการช�าระเงิน โดยในปี 2560 ธนาคารได้ยกระดับ
ดจิทิลัแพลตฟอรม์ใหมเ่พื่อใหร้ะบบมเีสถียรภาพ ปลอดภยั สามารถรองรบัการเตบิโตของลกูคา้
ในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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SCB Easy – Lifestyle Banking
    ธนาคารยกระดับแพลตฟอร์มการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy เพื่อก้าวสู่การเป็นไลฟ์สไตล์
แบงก์กิง้ อย่างเตม็รปูแบบ เน้นความปลอดภัย รวดเรว็ และสามารถรองรับการขยายตัวของผูใ้ช้ในอนาคต

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ พร้อมเป็นทกุอย่างเพือ่ผูใ้ช้
งานในยุคดิจิทัล โดยได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ที่จะช่วย
เสริมสร้างประสบการณ์ของลูกค้าให้เป็นมากกว่า
การท�าธุรกรรมผ่านมือถือ เช่น การกดเอทีเอ็มโดย
ไม่ต้องใช้บตัร (Cardless ATM) การมอบสทิธิพเิศษ
และส่วนลด (Easy Bonus) บริการเรียกเก็บเงิน 
(Request Money) ผ่านเบอร์โทรหรือเลขบัตร
ประชาชน การสมัครบัตรเครดิตและสินเชื่อ โดย

ลกูค้าสามารถปรบัเปลีย่นเมนโูปรดทีใ่ช้บ่อยได้ตามไลฟ์ สไตล์ของลูกค้าแต่ละคน รวมถงึการให้สิทธคิุม้ครอง
ความเสียหายจากการใช้แอปพลิเคชัน (Easy App Protection) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการบน
ดิจิทัลแพลตฟอร์มของธนาคาร

ระบบการช�าระเงินด้วยคิวอาร์โค้ด (QR Code)
 ธนาคารร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการพฒันาระบบการช�าระเงินด้วยควิอาร์โค้ด ซ่ึงเป็นช่องทางการช�าระเงนิ
ท่ีจะช่วยให้ผู้ซ้ือและผู้ขายได้รับความสะดวก ปลอดภัย ลดความยุ่งยากและต้นทุนในการบริหารเงินสด 

โดยในปี 2560 ธนาคารได้เปิดตวัแคมเปญใหม่ภาย
ใต้ชื่อ SCB Easy Pay – แม่มณี Money Solution 
เพ่ือสร้างความคุน้เคยและการจดจ�าในการช�าระเงิน
ผ่านระบบควิอาร์โค้ดของธนาคารในกลุม่เป้าหมาย 
ทัง้ทีเ่ป็นกลุม่ร้านค้าและผูใ้ช้งาน พร้อมน�าเสนอจุด
เด่นด้วยระบบแจ้งเตือนทุกการใช้จ่ายโดยไม่มีค่า
ธรรมเนียมผ่าน SCB Connect บนแอปพลิเคชัน
ไลน์ซึ่งถือเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย
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 โมเดลประเทศไทย 4.0 เปน็เครื่องมือในการพัฒนาจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศ
รายได้สูง โดยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ เปน็การขับเคลื่อน
ดว้ยเทคโนโลยีและนวตักรรม (Innovation Drive Economy) โดยกลไกในการขบัเคลื่อนที่ส�าคญั
กลไกหนึ่งคือ กลไกการขับเคล่ือนที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Growth Engine 
เนื่องจากการสร้างความมั่งค่ังของประเทศในอนาคต จะต้องค�านึงถึงการพัฒนาและใช้
เทคโนโลยีที่เปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยมีหัวใจส�าคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

 “รากฐานส�าคัญท่ีอยู่เบ้ืองหลังการเป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมใหม่ๆ ของฮอนด้า ก็คือการมองไปข้างหน้า 
โดยไม่มองข้ามความส�าคญัของสิง่แวดล้อมบนโลกใบน้ี การพฒันาเทคโนโลยทีีต่อบสนองไลฟ์สไตล์การขบัขี่
ของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องมีทั้งความสนุก ความสะดวกสบาย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
 ในฐานะของบริษัทผู้จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นบริษัทในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เป็น

เป้าหมายในการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิ
ของประเทศ และถูกจ�าแนกให้    
เป็นอุตสาหกรรมกลุ่มที่ 1 คือการ
ต่อยอดอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ 
(First S-curve) จึงมีเป้าหมายหลัก
ในการด�าเนนิงานโดยให้ความส�าคญั
กับพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมเป็น
ล�าดับแรก เพื่อลดผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น โดยใน        
ปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้ประกาศ
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม จ�านวน       

35TBCSD sustainable development 2018

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จ�ากัด

บทน�ำ นโยบาย
การพัฒนา
อย่างย่ังยืน

กำรด�ำเนินงำน
ขององค์กร
สมำชกิ

รางวลัด้านการ
วจัิยและพัฒนา
นวตักรรม

มองอนาคต
ธุรกจิไทย



6 ข้อ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับได้
มีแนวทางปฎิบัติร่วมกันทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร โดยเฉพาะมาตรการ
ก า รลดค ่ า ค า ร ์ บ อน ไดออก ไ ซด ์  
ตามนโยบายของฮอนด้า มอเตอร ์ 
ประเทศญี่ปุ่น ในการลดการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิต
ยานยนต์และเครื่องยนต์อเนกประสงค์
ท่ัวโลกลงให้ได้ 50% ภายในปี ค.ศ. 
2030 (2593) เมือ่เทยีบกบัปี ค.ศ.  2000 

(2543) โดยให้ความส�าคัญตั้งแต่บริษัทต้นน�้า จนกระทั่งบริษัท ปลายน�้าในห่วงโซ่อุปทาน
 ในด้านการวจิยัและพฒันานวตักรรมยานยนต์ท่ีลดการส่งผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัท ฮอนด้าอาร์แอนด์ดี เซ้าท์อีสต์เอเชีย จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและ
พัฒนารถจักรยานยนต์ฮอนด้าของทวีปเอเชีย-โอเชียเนีย ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ในการพัฒนานวัตกรรม
เครื่องยนต์ 4 จังหวะที่มีการเผาไหม้ที่สะอาด ลดมลพิษและลดอัตราการสิ้นเปลืองน�้ามัน โดยการติดตั้ง
เครื่องยนต์ระบบหัวฉีด PGM-FI ทั้งหมดและสามารถรองรับข้อก�าหนดตามมาตรฐานของกระทรวง
อุตสาหกรรม  ก่อนจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย 
 ในปัจจุบัน รถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกคันได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไอเสียระดับ 6 แต่ฮอนด้ายังคงพัฒนา
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการประหยัดน�้ามัน เช่น รุ่น Wave 110i ที่มี
อัตราประหยัดน�้ามันสูงถึง 64.4 กิโลเมตรต่อลิตร จากการทดสอบตาม Mode ECE R40 ซึ่งเป็นมาตรฐาน
การทดสอบของส�านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) โดยวิศวกรฮอนด้า และยังคงพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยีในขั้นต่อไปเพื่อเตรียมตัวรองรับมาตรฐานไอเสียระดับ 7 หรือมาตรฐาน EURO 4 ส�าหรับรถ
จักรยานยนต์ที่มีความเข้มงวดมากขึ้น ส่งผลเสียต่อธรรมชาติและมนุษย์น้อยลง 
 นอกจากนั้น ฮอนด้า ยังคงพัฒนาเทคโนโลยี Idling Stop และเครื่องยนต์ eSP ซึ่งช่วยลดมลพิษและ
ประหยัดพลังงานในรถจักรยานยนต์ประเภท เอ.ที. ซึ่งระบบหยุดเครื่องยนต์อัจฉริยะ คือระบบที่หยุดการ
ท�างานของเคร่ืองยนต์ในรอบเดนิเบา หากมกีารหยดุรถชัว่ขณะนานกว่า 3 วนิาท ีแต่แบตเตอรีย่งัคงท�างาน 
และไฟที่หน้าปัดอยู่ในฐานะ stand by เมื่อบิดคันเร่งเครื่องยนต์จะท�างานทันทีและออกตัวอย่างนิ่มนวล 
ซึ่งระบบน้ีช่วยให้ประหยัดน�้ามันและลดมลพิษได้ และพบว่าเมื่อเปิดใช้ระบบ Idling Stop จะช่วยให้
ประหยัดน�้ามันเพิ่มขึ้น 5-7% (แตกต่างกันในแต่ละรุ่น) 
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 หรือแม้แต่ในส่วนของกระบวนการวิจัยและพัฒนาเอง ก็มีความพยายามในการลดผลกระทบต่างๆ ท่ี
เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้แนวความคิด “การพัฒนาคาร์บอนต�่า เพ่ือ
ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�่า” 
 ในโรงงานผูผ้ลิตรถจักรยานยนต์ฮอนด้า บรษิัท ไทยฮอนดา้ แมนแูฟคเจอริ่ง จ�ากดั นอกจากการด�าเนิน
การผลิตตามแนวทางโรงงานสีเขียว (Green Factory) ที่น�าระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมเข้ามาใช้ใน          
ทุกสายงานการผลิตแล้ว  บริษัทฯ ยังริเริ่มสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อมาปรับใช้ในโรงงาน เช่น    
ระบบบ�าบัดน�้ายาที่มาจากการช�าระล้างของการพ่นสีไลน์การผลิต รวมไปถึงข้ันตอนการต่อยอด                
หลังกระบวนการผลติ เช่น การก�าจดัขยะอตุสาหกรรมด้วยการน�ามาท�าอิฐบล๊อกส�าหรับปพ้ืูนหรือก่อก�าแพง
ในโรงงานได้อีกด้วย
 เพือ่เป็นการเตรียมพร้อมสู่อนาคต  และเพือ่รองรบักบันโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลทีส่นบัสนนุ
ให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ให้มีคุณค่าท่ีสูงข้ึน บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยีรถจักรยานยนต์โดยใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ลดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรและ
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หน่ึงในนั้นคือ การคิดค้นออกแบบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 
(Electric Vehicle) หรือ EV เพื่อเป็นพลังงานทางเลือกในอนาคต โดยฮอนด้าได้จัดแสดงรถจักรยานยนต์
ไฟฟ้าต้นแบบ Honda EV CUB ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งผลักดันให้มี
มาตรการส่งเสริมการรีไซเคิลหรือการก�าจัดแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้า เพ่ือลดปัญหา 
สิง่แวดล้อมให้มากทีสุ่ดตามเป้าหมายการลดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ของฮอนด้าสากล และเป้าหมายในการ
พัฒนาประเทศไทย
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 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ในฐานะบริษัทช้ันน�าด้านวิทยาศาศตร์จากสหรัฐอเมริกา  
ด�าเนินธุรกิจมา กว่า 120 ปี ทั่วโลก และ 50 ปี ในประเทศไทย  มุ่งมั่นและให้ความส�าคัญ
กับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อช่วยแก้ปัญหาและความท้าทายต่างๆ มาโดยตลอด 
นอกจากนีย้งัไดผ้นวกเป้าหมายความยั่งยนืเขา้กบักลยุทธ์ทางธุรกจิและการบรหิารการจดัการ
องค์กร ท�าให้สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุง
กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ พร้อมๆ ไปกับการสนับสนุนการเจริญเติบโตให้กับ 
ธุรกิจไทยในการขับเคลื่อนตามนโยบาย Thailand 4.0 
 
ดาวน�าร่องใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เพิ่มประสิทธิภาพ ในยุค Thailand 4.0 
 ในปีพ.ศ. 2560 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยได้เริ่มแผนการน�าหุ่นยนต์มาช่วยในการปฏิบัติการใน
โรงงาน ซึ่งเป็นแนวทางของ ดาว เคมิคอล ทั่วโลกที่ต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจและ
กระบวนการการท�างานให้มีความปลอดภยัและสร้างมลูค่าเพิม่โดยการใช้เทคโนโลยเีข้ามาช่วย โดยเฉพาะ
เร่ืองความปลอดภัย ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญในการท�างานของ ดาว การน�าหุ ่นยนต์มาใช้สามารถ 

ลดการท�างานที่มีความเสี่ยงท่ีเมื่อก่อนต้องด�าเนิน
การโดยมนุษย์ เช่น การท�างานในที่อับอากาศ 
(ภาชนะรับแรงดัน และ ถังกักเก็บ) การท�างาน     
บนที่สูงหรือการท�างานใต้น�้า 
     ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยได้น�า
หุน่ยนต์ 5 ประเภทมาน�าร่องใช้งานภายในโรงงาน  
ประกอบด้วย หุ่นยนต์ตรวจสอบพื้นผิว หุ่นยนต์
ปฏิบัติการพื้นผิว หุ่นยนต์ตรวจสอบทางอากาศ  
หุน่ยนต์ตรวจสอบใต้น�า้ และหุน่ยนต์ซ่อมแซมและ
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ออกแบบ นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ยงัมแีผนท่ีจะจะขยายการใช้งานหุน่ยนต์ประเภทอืน่ในปีต่อๆ ไปตามล�าดับ
 โครงการหุ่นยนต์นอกจากจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการท�างานให้กับพนักงาน เพ่ิมประสิทธิภาพ  
การท�างานแล้ว การได้รับการอบรมหรือท�างานร่วมกับหุ ่นยนต์จริงยังเป็นแรงกระตุ ้นให้พนักงาน 
มีความคิดสร้างสรรค์ และน�าไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมและน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ในการท�างาน
เป็นการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของพนักงาน  

ศูนย์การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมศักยภาพอุตสาหกรรม 4.0  

ของไทยเต็มรูปแบบ
 เมื่อปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เปิดศูนย์การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและ
ผลิตภัณฑ์ (Center for Advanced Analytical Technology) แห่งแรกประจ�าภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก     
ในบรเิวณนคิมอตุสาหกรรมเอเซยี จงัหวดัระยอง เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตและพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ 
ให้กับลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีการวัดค่าและวิเคราะห์สารประกอบขั้นสูง ช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางด้านการวิเคราะห์สารประกอบที่ทันสมัยระดับโลก
 ศูนย์วิเคราะห์ฯ นี้ มีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 340 ล้านบาท โดยน�าเคร่ืองมือและเทคโนโลยี               
ด้านการวิเคราะห์ขัน้สงูทีท่นัสมัยมาใช้  พร้อมด้วยทมีนักวิทยาศาสตร์และนักวิเคราะห์ทีม่ีความเชีย่วชาญ           
เพ่ือประเมินวิเคราะห์อันตรายของปฏิกิริยาเคมีที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างครอบคลุม ซึ่งถือเป็นการวิเคราะห์  
เชิงป้องกัน มีประโยชน์ต่อการน�าไปใช้ออกแบบการสร้างโรงงาน หรือใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อป้องกัน
การระเบิดหรืออุบัติเหตุจากปฏิกิริยาเคมี เพิ่มความปลอดภัยให้กับการปฏิบัติงานและกระบวนการผลิต  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 นอกจากนี ้เครือ่งมือวเิคราะห์ภายในศนูย์ฯ ยงัสามารถรองรบัการวเิคราะห์ทีม่คีวามซบัซ้อน ท้ังสารเคมี
ในระดับความเข้มข้นสูงและต�่า ในตัวอย่าง    
ทุกสถานะ ไม่ว่าจะเป็นของแข็ง ของเหลว 
และก๊าซ และยังสามารถรองรับการวิเคราะห์
สาร เคมี ได ้ เกือบ ท้ังหมดในตารางธาตุ  
ด ้วยระบบอัตโนมัติและอุปกรณ์ทางการ
วเิคราะห์ทีห่ลากหลายในการท�างาน ช่วยเพิม่
ความปลอดภัยของนักวิจัยในการสัมผัสกับ
สารเคม ีช่วยเพิม่ความแม่นย�าของผลวเิคราะห์ 
รวมถึงลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการท�างาน
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 ศูนย์วิเคราะห์ฯ นี้ นอกจากจะช่วยรองรับการเติบโตของธุรกิจดาวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลก
ด้วยการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ และช่วยแก้ปัญหารวมทั้งเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าแล้ว   
ยังเป็นแหล่งถ่ายทอดศาสตร์การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ข้ันสูงให้กับบุคลากรไทย ทางศูนย์วิเคราะห์ฯ 
ยังนโยบายในการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยช้ันน�าต่างๆ อาทิ การจัดการอบรม การศึกษาดูงาน 
การฝึกงานภายในศูนย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านปฏิบัติการจริง มุ่งเน้นส่งเสริมนิสิต
นักศึกษาให้เป็นนักวิจัยที่มีศักยภาพและสร้างผู ้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้น  
อันจะเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามนโยบายของภาครัฐต่อไป 

นวัตกรรมดาวเพื่อส่งเสริมศักยภาพภาคอุตสหกรรมไทยสู่ประเทศไทย 4.0 
 บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม  
ที่จะสามารถช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าประสบความส�าเร็จและเติบโตเคียงข้างไปด้วยกันอย่างยั่งยืน 

นวัตกรรมดาว โพลียูเรีย สเปรย์ อิลาสโตเมอร์
นวัตกรรมกันรั่ว กันซึม คุ้มค่า ทนทาน เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 โพลียูเรียนับเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถป้องน�้าและการร่ัวซึมท่ีมีประสิทธิภาพ
ดเียีย่มในตลาดปัจจุบนั โดยผลติภณัฑ์โพลยีเูรยี สเปรย์ อลิาสโตเมอร์ เป็นสารเคลอืบกนัน�า้ทีเ่หมาะส�าหรบั
พื้นที่ขนาดใหญ่ อาทิ เขื่อน โรงไฟฟ้า รางรถไฟ ก�าแพง ผนัง อาคาร อุโมงค์ แท่นขุดเจาะน�้ามัน หลังคา 
ดาดฟ้า และรถบรรทกุ สารเคม ีทนแรงดงึได้ถึง 6000psi (40MPa) มคีวามยดืหยุน่มากกว่า 500 เปอร์เซ็นต์ 
ทนต่อการขีดข่วนและแรงกระแทก เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรง สารเคลือบผิวมีอายุถึง 25-30 ปี โดยไม่ต้อง
มกีารพ่นเคลอืบใหม่ในระหว่างนัน้ การตดิตัง้อปุกรณ์ทีง่่ายและรวดเรว็ สามารถใช้ฉดีพ่นได้อย่างสม�า่เสมอ
ทัง้พืน้ผวิในแนวนอนและแนวตัง้ ไม่มตีวัท�าละลาย และมปีรมิาณสาร VOC (สารอนิทรย์ีระเหย) ต�า่ ปลอดภยั
ต่อการใช้งานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท�าให้โพลียูเรีย เป็นโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ธุรกิจ
ในระยะยาวดาว 

นวัตกรรมดาว โพลิไอโซไซยานูเรต
นวัตกรรมฉนวนกันความร้อน ไม่ลามไฟ เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ฉนวนโพลิไอโซไซยานูเรต ได้รับการพัฒนาข้ึนเพื่อให้มีคุณสมบัติในเรื่องการกันความร้อนดี 
เทยีบเท่า  โพลยิรูเีทน แต่ให้มปีระสทิธภิาพไม่ลามไฟ และลดการปล่อยควัน เนือ่งจากโฟมโพลไิอโซไซยานเูรต             
มีอุณหภูมิการสลายตัวอยู ่  ที่  400 °C ขณะที่ โฟมโพลิยูรี เทนจะอยู ่ที่   230-250 °C ดังนั้น  
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โฟมโพลิไอโซไซยานูเรต สามารถทนอุณหภูมิสูงได้อย่างต่อเนื่อง และในขณะที่เกิดอัคคีภัย โฟมโพลิไอโซ- 
ไซยานูเรตจะเกิดผิวด�าเกรียม (Char)  ไม่ลามไฟ ลดการปล่อยควัน ซึ่งการเกิดควันน้อยจะท�าให้ผู้ประสบ
อัคคีภัยมีโอกาสหนีออกมาได้อย่างปลอดภัย ด้วยคุณสมบัติที่ดีดังกล่าวท�าให้ผนังโพลิไอโซไซยานูเรต          
ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมอย่างมากในวงการอุตสาหกรรม มีการน�าพนังฉนวนโพลิไอโซไซยานูเรต  
ไปใช้ท�าเป็นผนังห้องปลอดเชื้อ ห้องเย็น ห้องแปรรูปอาหาร และคลังสินค้า 
 ดังนั้น นวัตกรรมฉนวนโพลิไอโซไซยานูเรต ยังช่วยประหยัดพลังงาน ลดต้นทุนในการผลิต ติดตั้งง่าย      
มีความปลอดภัยต่อร่างกายและทรัพย์สินเมื่อเกิดอัคคีภัย ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม 
ให้ดีขึ้นและช่วยประหยัดต้นทุนให้ผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

การส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 ในสภาวะท่ีประเทศไทยก�าลงัเผชิญกับความท้าทายและความผนัผวนจากปัจจยัทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาคุณภาพการศึกษา ปัญหาการกระจายรายได้ ปัญหาการพัฒนาเทคโนโลยี 
ที่ไม่เท่าเทียม ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ผันผวน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ประเทศโดยภาพรวม ด้วยเหตุนี้ แนวคิด “ความยั่งยืน” จึงจะเป็นกลยุทธ์ส�าคัญเพ่ือการวางรากฐาน          
ให้แข็งแกร่งในการด�าเนินงานท่ีตอบโจทย์ สร้างโอกาสใหม่ๆ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับ                
ภาคอตุสาหกรรมไทยให้มีความพร้อมก้าวสูยุ่ค ประเทศไทย 4.0 ได้อย่างยัง่ยนือย่างแท้จรงิ ตวัอย่างกิจกรรม
ส�าคัญๆ ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วม มีดังต่อไปนี้   
 โครงกำร	ดำว	เคมิคอล	เพื่ออุตสำหกรรมยั่งยืน	(Dow	Chemical	for	Sustainable	Industry)  
 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
และหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ไทย-สหรัฐ ด�าเนิน โดยน�าหลักการลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม (Lean Management 
for Environment) เข้าประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม ปรับปรุงมาตรฐานด้าน      
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  ส่งผลให้ประสิทธิภาพด้านการจัดการและการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
สนับสนุนให้  การด�าเนินธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินโครงการนี้ คือ สามารถยกระดับผู้ประกอบการ 40 องค์กร  
ที่เข้าร่วมโครงการให้ค�าปรึกษาเชิงลึก ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เฉลี่ยร้อยละ 30 ลดต้นทุน
การผลิตและต้นทุนพลังงานได้กว่า 144 ล้านบาท ลดผลกระทบด้าน มลพิษได้กว่าร้อยละ 10 รวมทั้ง      
ลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมทีม่ต่ีอชมุชนรอบข้างได้ในวงกว้าง มผู้ีได้รับประโยชน์ตรงจากโครงการท้ังด้าน
การฝึกอบรม สัมมนา และการให้ค�าปรึกษาเชิงลึก รวมแล้วกว่า 5,854 คน และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ
พนักงานได้กว่า 16,400 คน 
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 โครงกำรห้องเรียนเคมดีำว ทีบ่รษิทัร่วมกับ
สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย และองค์การ
พิพิธภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ ได้ด�าเนนิการ
อย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 เพือ่สนบัสนุน
การเรยีนการสอนวชิาเคมด้ีวยใช้เทคนคิปฏบิตัิ
การเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry 
Laboratory) เป็นการสร้างความสนใจ และ
เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูและเยาวชน

ไทยในการเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถต่อยอดไปถึงการ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพในสายงานท่ี   
เกีย่วเนือ่งกบัวทิยาศาสตร์ นอกจากนี ้การสนบัสนนุ  การเรียนวทิยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนไทย ยงัเกีย่วข้อง      
สะเต็มศึกษา หรือการบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์  
ซึ่งการพัฒนาองค์ความรู้นี้ให้แก่เยาวชนตั้งแต่แรกเริ่มจะสร้างบุคลากรท่ีเข้มแข็งท้ังในเชิงความคิดและ    
การปฏิบัติเพื่อสร้างความส�าเร็จให้แก่ประเทศไทยในอนาคต
 กิจกรรมหลักของโครงการ ประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการการทดลองเคมีแบบย่อส่วนให้แก่ครู
วิทยาศาสตร์ เพื่อน�าไปใช้บูรณาการการเรียนการสอนตามหลักสูตร รวมทั้งการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์
ต้นแบบดเีด่นให้เป็น Trainer เพือ่เผยแพร่เทคนคิอนัเป็นประโยชน์ให้เป็นทีรู้่จักในวงกว้าง พร้อมการติดตาม
ผลและประเมินกระบวนการสอนเพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคการเรียนการสอนร่วมกัน ตลอดระยะเวลาการ
ด�าเนินกิจกรรม กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้การสนับสนุนชุดปฏิบัติการการทดลองเคมีแบบย่อส่วน
แก่โรงเรียนมากกว่า 7,000 ชุด และมีคณาจารย์ 860 คน จาก 443 โรงเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วมการอบรม
เชงิปฏบิตักิาร ซึง่ก่อให้เกดิครูต้นแบบปฏิบตักิารเคมแีบบย่อส่วน 43 คน และมเีด็กนกัเรยีนกว่า 52,000 คน 
ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
 โครงกำรพฒันำช่ำงเทคนคิวศิวกรรมปิโตรเคม	ี(VChePC) เป็นการร่วมมอืระหว่างสถาบนัปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และส�านักงาน          
คณะกรรมการอาชีวศึกษา  สนับสนุนการพัฒนาความรู้และทักษะส�าหรับนักเรียนช่างเทคนิคในจังหวัด
ระยอง  นับตั้งแต่ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา บริษัทฯ ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวเป็นมูลค่า 9 ล้านบาท 
มีนักศึกษาในโครงการฯ จ�านวนกว่า 40 คน ได้ร่วมฝึกงานที่โรงงานของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และ
มีผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาจากโครงการฯ ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจ�าโรงงานของบริษัทฯ ในจังหวัด
ระยองแล้วทัง้ส้ินจ�านวน 16 คน การด�าเนนิโครงการนีเ้ป็นการเตรยีมความพร้อมให้กบันกัเรยีนช่างเทคนคิ
วิศวกรรมเคมี เพ่ือก้าวสู่การเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพและตรงความต้องการขององค์กรต่างๆ เป็นการ    
เตรยีมพร้อมกบัการรองรบัการเกิดระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก หรอื การน�าประเทศเข้าสูย่คุ 4.0 
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 ภายใต้วสัิยทศันแ์หง่การเปน็ผู้น�าธุรกจิโอลโีอเคมีในเวทีโลกบรษิทั โกลบอลกรนีเคมิคอล จ�ากดั 
(มหาชน) หรอื GGC จึงมุง่มั่นด�าเนนิธุรกจิภายใตแ้นวทางการพฒันาอยา่งยั่งยนื เพื่อสง่เสรมิ
ความสามารถในการแขง่ขนัของธุรกจิปลายน�า้ (Downstream Specialty Products) ท่ีเกี่ยวข้อง
กบัผลผลติทางการเกษตรของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมพลงังานทดแทนสารลดแรงตงึผวิ 
(Surfactants) ตลอดจนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ซ่ึงบริษัทฯ       
มีแนวทางในการน�าเทคโนโลยีขัน้สูงมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการ
ผลติภัณฑท์ี่เปน็มติรกบัสิ่งแวดลอ้มที่เพิ่มสงูขึน้ตามล�าดบั และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายปฏรูิป
โครงสรา้งเศรษฐกจิที่ใช้โมเดลเศรษฐกจิชีวภาพมาประยุกต์เพื่อการขับเคลื่อนสูป่ระเทศไทย 4.0 
 
 จากแนวคิดเรือ่ง Bioeconomy ของรฐับาลซ่ึงเป็นการน�า 2 ตัวแปรส�าคัญ ได้แก่ เกษตรกรรมสมยัใหม่ 
และ Biorefinery มาบรหิารจัดการด้วยเทคโนโลยสีมยัใหม่ควบคู่กบัการวจิยัและพฒันา เพือ่ให้เกิดคุณค่า
และสร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนจากเศรษฐกิจฐานเกษตรกรรมไปเป็นเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
บรษิทัฯใช้กลยทุธ์การขยายฐานการผลติจากปาล์มน�า้มนัไปสูอ่ตุสาหกรรมทีใ่ช้อ้อยเป็นวตัถดุบิเพิม่เตมิ ด้วย 

การศึกษาความเป็นไปได้โดยในการก่อ
สร้างไบโอคอมเพล็กซ์ (Biocomplex) 
เพือ่เตรยีมพร้อมรกุสูธ่รุกจิผลติพลงังาน
ชวีภาพ (Biofuel) ผลติภณัฑ์พลาสตกิ
ชีวภาพ (Bioplastics) และ เคมชีีวภาพ 
(Biochemicals) มุง่สูก่ารผลติผลิตภัณฑ์
เคมีชีวภาพในอนาคตในการต่อยอด
ธรุกิจทีส่อดรับกบันโยบายดังกล่าว
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเร่งพัฒนา
แหล่งวัตถุดิบปาล์มน�้ามันด้วยการ
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สนบัสนนุและผลกัดนักลุม่เกษตรกร
ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน
ให้หนัมาท�าเกษตรกรรมสวนปาล์ม
พร้อมควบคุมการผลิตอย่างยั่งยืน
ตามมาตรฐาน Roundtable on 
Sustainable Palm Oil หรอื RSPO 
ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรให้ดีขึ้น และยังเป็นการ
เพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบให้เป็นที่
ต้องการมากข้ึนในตลาดโลก

 นอกเหนือจากการพัฒนาต่อยอด
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ผ่านความ    
ร่วมมือจากหน่วยงานวิจัยและพัฒนา         
ทีเ่กีย่วข้องแล้วนัน้ บรษิทัฯ ยงัมุง่ด�าเนนิ
ธุรกิจด ้วยความรับผิดชอบต่อสังคม          
โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสทิธภิาพ และติดตามผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวขึ้นสู่ 
การเป็นผู้น�าในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อ  

สิง่แวดล้อมท่ีมกีารด�าเนนิงานท่ีเป็นเลิศอย่างยัง่ยนื ทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยมี        
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสอดคล้องตามทิศทางนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย  
อาชีวอนามยัสิง่แวดล้อม และความต่อเนือ่งทางธรุกจิ และนโยบายการบริหารจดัการด้านการอนุรกัษ์พลงังาน
ของบริษทัฯ ตลอดจนด�าเนนิการตามมาตรฐานสากลในการจดัการสิง่แวดล้อม 
 บริษทัฯ ยงัมนีโยบายการใช้พลงังานและทรพัยากรธรรมชาตอิย่างมปีระสทิธภิาพ ภายใต้กลยทุธ์สนบัสนนุ
การพัฒนาและวิจัยการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์พลอยได้ให้เกิดมูลค่าสูงสุดและลดผลกระทบด้าน               
สิ่งแวดล้อมมากที่สุด รวมทั้งค�านึงถึงการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อแสดงถึง 
ความมุง่มัน่ในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและแสดงถึงความรับผดิชอบต่อผู้บรโิภคและสังคม บรษัิทฯ 
ยังคงมุ่งมัน่ในการด�าเนนิโครงการสร้างคณุค่าให้แก่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม อย่างยัง่ยนืเพิม่มากข้ึน 
อย่างมีนยัส�าคัญต่อไปในอนาคต
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 ในปี พ.ศ. 2556 แพนดอร่า ประเทศไทยได้จดัตัง้ศนูย์นวตักรรม 
(Innovation Centre) ซึง่นบัว่าเป็นศูนย์นวัตกรรมเครือ่งประดบั
อญัมณแีห่งแรกของภมูภิาคอาเซยีน ด้วยเลง็เหน็ถงึความส�าคญัใน
การพัฒนาศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมเครือ่งประดับอญัมณใีน
การสร้างสรรค์ธรุกจินวัตกรรม รวมถึงการวจิยันวตักรรมผลติภัณฑ์ 
ซ่ึงประกอบไปด้วยการคิดค้น การประดิษฐ์ การพฒันาผลติภัณฑ์
และกระบวนการผลติเครือ่งประดับอัญมณ ีโดยศูนย์นวตักรรมของ
แพนดอร่าน้ันมีอุปกรณ์และเครื่องจักรท่ีอันทันสมัยที่สุดวงการ
อัญมณีในประเทศไทยในการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวน     
การผลติ รวมถึงใช้เทคโนโลยอัีนทนัสมยัประยกุต์กบัประสบการณ์
อนัยาวนานกว่า 28 ปี ส�าหรับใช้ในการพฒันารูปแบบและเทคนคิ
การผลติเพือ่ตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจนส่งมอบ
ผลติภัณฑ์ทีม่คีณุภาพให้ลกูค้ามคีวามพงึพอใจสงูสดุ

45TBCSD sustainable development 2018

บรษิทั แพนดอรา่ โพรดกัช่ัน จ�ากดั

บทน�ำ นโยบาย
การพัฒนา
อย่างย่ังยืน

กำรด�ำเนินงำน
ขององค์กร
สมำชกิ

รางวลัด้านการ
วจัิยและพัฒนา
นวตักรรม

มองอนาคต
ธุรกจิไทย



 ในปัจจุบนัเกดิภาวะที่เรยีกวา่ “เทคโนโลยีที่สรา้งความพลกิผนั” (Disruptive Technology) 
คือการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจโลก หรือ
แมก้ระทั่งการด�าเนนิชีวติและการปฏบิติังานของผู้คนไปอยา่งสิน้เชิง ซ่ึงภาวะน้ีเกดิข้ึนในท่ัวทุก
อุตสาหกรรมของโลก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) หรือ PTTGC ใน
ฐานะแกนน�าธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. และผู้ผลิตปิโตรเคมีช้ันน�าของคนไทย ตระหนัก
ถึงความท้าทาย และพร้อมปรับตัวเพื่อก้าวเท่าทันกระแส Disruptive Technology ที่เกิดขึ้น 
โดยมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์ชีวิตความ

เปน็อยู่ของผู้คนให้ดีขึ้น เช่น 
การพฒันาเทคโนโลยชีีวภาพ 
โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งกลุ่ม
ธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมี เพื่ อ   
สิ่งแวดลอ้ม (Green Chem-

icals Business Unit) ข้ึนเพื่อ
ขยายการด�า เนินธุรกิจสู่  
Bioplastics และ Biochem-
icals ที่ เน้นการใช้วัตถุดิบ
จากธรรมชาติ อาทิ น�้ามัน
ปาล์ม น�้าตาลจากอ้อย และ

มันส�าปะหลัง การใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเหล่าน้ี เป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนา
ประสทิธภิาพดา้นการเกษตรและสรา้งมูลคา่วตัถดุบิใหส้งูขึน้ และยงัสามารถยกระดบัความเปน็
อยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้นอีกด้วย 
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บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ�ากดั 
(มหาชน)



 ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย บริษัทฯ ได้ลงทุนโครงการ
เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ เพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ผลิตกายอุปกรณ์ที่มี
คุณภาพสูงในราคาย่อมเยา และพัฒนาเม็ดพลาสติกคอมพาวด์เกรดพิเศษ เพื่อผลิตถุงทวารเทียมที่มี

คุณสมบัติป้องกันการซึมผ่าน
ของก๊าซและกันการรั่วซึมได้
อย่างดี ซึง่เป็นการตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคม ลดค่า
ใช้จ่ายจากการน�าเข้า 
   นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้
ความส�าคัญในเรื่องผลผลิต 
คุณภาพ และความปลอดภัย  
ซึ่งมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในกระบวนการผลิต    
และการเดินเครื่อง (Plant     
Reliability) ซ่ึงเป็นสิง่ทีบ่รษัิทฯ 

ด�าเนินการมาโดยตลอด เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อ Technology Disruption โดยน�าเรื่องดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้กบัการด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัฯ เช่น การท�า Real-time Optimization ทีผ่สมผสานท้ังจ�านวน
การผลิต และสินทรัพย์ และเพิ่มประสิทธิภาพทั้งห่วงโซ่คุณค่า นอกจากนี้ ยังมีระบบ Advance Process 
Control เป็นการดงึข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบนัท่ีสุดมาปรับสภาวะการผลติแบบ Online สามารถลด Downtime 
หรือ Unplanned Shutdown 
 การมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีของบริษัทฯ ดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เพื่อเตรียมพร้อม        
ก้าวเข้าสูอุ่ตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) ซึง่การด�าเนนิการดงักล่าว ได้สอดรบักบัวสิยัทศัน์ของ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตามนโยบายของ Thailand 4.0 โดยมีหลักส�าคัญคือ 1. การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกจิของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขนั เช่น การพฒันาความหลากหลายทางชีวภาพ 
2. การเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่า (Value 
Added) ไปสูก่ารสร้างมูลค่า (High Value) หรอืการสร้างผลติภาพ (Productivity) โดยบรษิทัฯ มแีผนการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีข้ันสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้อง           
กับแผน EEC ในระยะ 5 ปีข้างหน้า ส�าหรับการเข้าสู่อุตสาหกรรมต่างๆ ประกอบด้วย ยานยนต์สมัยใหม่ 
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม ขนส่งและการบิน    
การแพทย์ครบวงจร การแปรรูปอาหาร และ ดิจิทัล ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการวางกลยุทธ์ด้านการวิจัยพัฒนา
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และนวัตกรรมใน 3 ธุรกิจหลัก คือกลุ่มธุรกิจปัจจุบัน จะมุ่งเน้นการรักษาและเพิ่มพูนขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของธุรกิจผ่านการด�าเนินงานวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยี กระบวนการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มธุรกิจต้นน�้าและปลายน�้า เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ตลาดและความต้องการของ
ลูกค้าในปัจจุบัน ส่วนกลุ่มธุรกิจท่ีก�าลังเติบโต จะมุ่งผสานความร่วมมือกับเครือข่ายนวัตกรรมต่างๆ         
ของบรษิทัฯ เพือ่เพิม่พูนขดีความสามารถทางการแข่งขนัอย่างยัง่ยนื ทัง้ด้านการพฒันาผลติภัณฑ์เคมภัีณฑ์ 
และพลาสตกิชวีภาพ ตลอดจนวัสดปุระสิทธภิาพสูงอืน่ๆ ขณะเดยีวกนักลุม่ธรุกจิใหม่จะเน้นในการพฒันา
วสัดุขัน้สงู วสัดสุ�าหรบัเทคโนโลยสีะอาดและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม เพือ่แสวางหาโอกาสทางธรุกจิใหม่ๆ 
ตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก
 นอกจากการมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญในเรื่องการดูแล              
สิง่แวดล้อม เพือ่มุง่สูก่ารจัดการส่ิงแวดล้อม 4.0 (Environmental 4.0) โดยน�าแนวคดิเศรษฐกจิหมนุเวยีน 
(Circular Economy) มาบูรณาการเข้ากับการด�าเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่าง
เทคโนโลยีกับชีวภาพเพื่อลดการเกิดของเสียและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน          
ซึ่งพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนการน�าวัตถุดิบมาใช้ (Resources) กระบวนการผลิต (Production) การบริโภค
หรือใช้งาน (Consumption) และการน�ากลับมาใช้ใหม่ (Recovery) ซึ่งบริษัทฯ ด�าเนินการโดยยึดหลัก 
5Rs (Reduce, Reuse, Recycle, Renewable and 
Refuse) พร้อมด้วยความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียของ 
บริษทัฯ ทัง้นี ้บรษิทัฯ รเิร่ิมการพัฒนาด้านเทคโนโลย ีโดย
จัดท� า โครงการจัดการด ้ าน ส่ิงแวดล ้อมเ พ่ือ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต พร้อมท้ังลดปริมาณ
ปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทีป่ลอดภยัและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม รวมทัง้
การน�าของเสียหรือวัตถุดิบทดแทนมาพัฒนาต่อยอดเพื่อ
สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับ
การผลิตผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบชีวภาพ โดยเข้าร่วม
โครงการปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-economy) ของ
ภาครัฐ การน�าพลังงานทางเลือกมาใช้ภายในองค์กร 
พร้อมทัง้ด�าเนนิโครงการด้านการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมต่างๆ 
เพือ่ปลกูจติส�านกึของพนักงาน และชมุชน ให้ร่วมกนัฟื้นฟู
ความสมบรูณ์ของธรรมชาต ิและร่วมกนัสร้างส่ิงแวดล้อม
ในสังคมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
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ค�ำมั่นสัญญำที่มีต่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
   ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริหารสูงสุดของ 

บริษัท เต็ดตรา แพ้ค Dennis JÖnsson ได้มองย้อนกลับไปในปี 
ที่ผ่านมา ในการที่ เราน�าเสนอคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้ท่ีเราร่วม    
ท�าธุรกจิในทกุภาคสว่น ดว้ยการสง่มอบค�าสญัญาของเราที่เรยีบงา่ย
และเปน็อันหนึ่งอันเดียวกัน

    ผมได้เดินทางไปเยี่ยมตลาดของเราทั่วโลก และรู้สึกประทับใจที่พนักงาน
ของ เต็ดตรา แพ้ค ร่วมกนัส่งมอบนวตักรรมทีห่ลากหลาย ภายใต้ค�ามัน่สญัญา 
“ปกป้องทกุคณุค่ำ” ของแบรนด์ เตด็ตรา แพ้ค ค�าสญัญาทีค่รอบคลมุไม่เพยีงแต่
ความมุง่มัน่ในการปกป้องอาหาร แต่ยงัรวมถงึการปกป้องผูค้น ทัง้ภายในและ

ภายนอกบริษัทฯ ตลอดจนการปกป้องอนาคต: โลกของเรา ลูกค้าของเรา และบริษัทของเรา เป็นสิ่งที่
ตอกย�้าว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ได้เป็นเพียงแค่หน้าที่เฉพาะภายในบริษัทฯ แต่ยังถือเป็นส่วนส�าคัญ    
ในการตัดสินใจของเรา และการด�าเนินการตลอดห่วงโซ่อุปทานของเรา

 ในช่วงปีที่ผ่านมา เราได้สร้างความก้าวหน้าอย่างมากในการก�าหนดและจัดล�าดับความส�าคัญในด้าน
ต่างๆ ของธุรกิจที่ส่งผลกระทบสูงสุดต่อผู้ที่เราร่วมท�าธุรกิจในทุกภาคส่วน เราใช้เวลาเก้าเดือน ท�างาน
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนในการประเมินสาระส�าคัญอย่างเข้มงวด เพื่อก�าหนดความส�าคัญ      
อย่างชัดเจนในเรื่องอาหาร ผู้คนและอนาคต เช่นเดียวกับการสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมที่มากขึ้นต่อ           
เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยนืของสหประชำชำต	ิ(SDGs)	ทัง้	17	ข้อ ความรับผิดชอบนี้สร้างจากพื้นฐาน
ความมุ่งมั่นอย่างต่อนื่องของเราที่มีต่อ UN Global Compact และหลักการทั้ง 10 ที่เราได้ลงนามไว้
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ในบทสรุป ซ่ึงสอดคล้องกับ Global	 Reporting	 Initiative’s	G4	 guidelines												
จะแสดงให้เห็นถึงการวางแผนกลยุทธ์ในเรื่องส�าคัญ และที่มีต่อ SDGs ทั้งเก้าหัวข้อซ่ึงเราตระหนักว่า     
เราสามารถสร้างผลกระทบได้
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ปกป้องอำหำร

ปกป้องผู้คน

เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่เรำสำมำรถสร้ำงผลกระทบ:

เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่เรำสำมำรถสร้ำงผลกระทบ:

ด้ำนที่ดีที่สุด
• ความพร้อมของอาหาร
• สุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค
• อาหารที่เหลือทิ้ง

ด้ำนที่ดีที่สุด
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ท�างานร่วมกับลูกค้าและคู ่ค้าทางธุรกิจ เพื่อท่ีจะท�าให้อาหาร
ปลอดภัยและมีพร้อมส�าหรับการบริโภคในทุกๆที่ ด้วยนวัตกรรม   
ชั้นน�าในการผลิตและบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม

คุ้มครองและสร้างบุคลากรของเรา ตลอดจนสนับสนุนชุมชนที่เรา
เข้าไปด�าเนินธุรกิจ

50

มำกกว่ำ	60	ปี
แห่งควำมเช่ียวชำญด้ำน
ควำมปลอดภัยและคุณภำพ
อำหำร

พนักงำน	
24,100	คน
ทั่วโลก

เด็ก	67	ล้ำนคน
ได้บริโภคนมและเครื่องดื่มที่มีสำรอำหำร 
อืน่ๆ	ในกล่องบรรจภุณัฑ์ของเตด็ตรำแพ้ค
ในปี	2559

สถำนที่ผลิต	98%
ปฎิบัติตำมมำตรฐำนอำชีวอนำมัยและ
ควำมปลอดภัยในระดับสำกล	 OHSAS	
18001

กว่ำ	50	ปี
แห ่งกำรสนับสนุนโครงกำรนม
โรงเรียนและโภชนำกำร

600,000	 ชั่วโมงกำร
เรียนรู้
โดยพนักงำนของเรำ
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เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่เรำสำมำรถสร้ำงผลกระทบ:

ด้ำนที่ดีที่สุด
• การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของซัพพลายเออร์ การใช้น�้าของ
ซพัพลายเออร์ การออกแบบบรรจภัุณฑ์และการใช้ทรพัยากร วสัดบุรรจุ
ภัณฑ์จากทรพัยากรทีส่ามารถทดแทนได้ การใช้พลงังานและการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก เครื่องจักรและอุปกรณ์ การสร้างของเสีย การใช้น�้า 
การรีไซเคิลและผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของบรรจุภัณฑ์

สนบัสนนุอนาคตทีย่ัง่ยนืของโลกและความส�าเรจ็ระยะยาวของลกูค้า

100%
ของกระดำษกล่องเครื่องดื่มได้มำจำก
แหล่งที่ได้รับกำรรับรองจำก	 FSCTM	 และ
แหล่งควบคุมอื่นๆ

ควำมมุ่งมั่น	100%
ต่อกำรใช้พลังงำนทดแทนภำยในปี	2573	
ผ่ำนทำง	RE100

กล่องแรก
กล่องเครือ่งดืม่ปลอดเชือ้กล่องแรกทีไ่ด้รับ
กำรรับรองสูงสุดจำก	Vinçotte		ทำงด้ำน
กำรใช้วัสดุทดแทน	ในปี	2559

ลดลง	16%
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลดลง	 แม้ว่ำ
จ�ำนวนบรรจุภัณฑ์ขำยได้มำกขึ้น	 19%			
ในปี	2559		(บรรทัดฐำน	ปี	2553)

ปกป้องอนำคต
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สมำชกิ

รางวลัด้านการ
วจัิยและพัฒนา
นวตักรรม
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อีพิเซอรอล - อีพิคลอโรไฮดรินที่ยั่งยืนที่สุดในตลาด
 บริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน) เปน็ผู้ผลิตและจ�าหน่าย ผลิตภัณฑ์ผงพลาสติกพีวีซีและ
โซดาไฟ บริษัทฯ เปน็ผู้ผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขัน้ต่อเน่ือง โดยจัดจ�าหน่ายให้แก่    
ผู้ประกอบการที่ตอ้งการน�าผงพลาสติกพวีซีีไปใช้ในการแปรรูปเปน็ผลติภณัฑส์�าเร็จรูปในกลุม่
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการผลิตและจ�าหน่ายผงพีวีซี       
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “SIAMVIC®” โซดาไฟและอีพิคลอโรไฮดรินฐานชีวภาพ  

ภายใต้เครื่องหมายการค้า Epicerol® (อีพิเซอรอล)

 อีพิเซอรอล ผลิตโดยบริษัท แอดวานซ์ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จ�ากัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน)  โดยใช้เทคโนโลยีซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วในหลายประเทศ
ทัว่โลก วตัถดุบิหลกัทีใ่ช้ในการผลติด้วยเทคโนโลยใีหม่นีค้อืกลเีซอรีนซ่ึงเป็นวตัถดิุบจากธรรมชาติ  ทดแทน
การใช้ปิโตรเคมี(โพรพิลีน)ในเทคโนโลยีการผลิตเดิม กลีเซอรีนนั้นเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการแปรรูป
น�้ามันพืชผ่านกระบวนการผลิตไบโอดีเซลและกระบวนการผลิตโอลิโอเคมี อีกทั้งยังเป็นวัตถุดิบที่สามารถ
ผลิตขึ้นทดแทนได้ใหม่ (Renewable)จากการปลูกพืชน�้ามัน เช่น ปาล์มน�้ามัน  ถั่วเหลือง เป็นต้น  

 อีพิคลอโรไฮดริน สามารถน�ามาใช้งานเป็นสารต้ังต้นในการผลิต อีพ็อกซ่ีเรซ่ิน ซ่ึงถูกน�าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมปลายน�้า เช่น สีและสารเคลือบผิว ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ วัสดุคอมโพสิท และยังเป็นสาร
ตัง้ต้นในการผลติผลติภณัฑ์ เช่น มอนอเมอร์ส�าหรบัเลนส์สายตา สารลดแรงตงึผวิ ยางสงัเคราะห์ สารท�าให้
เกิดประจุบวก (Cationic agent) เคมีบ�าบัดน�้า (Water treatment chemical) สารเพิ่มความแข็งแรง
ขณะเปียก (Wet strength resin) เป็นต้น
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บริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน)



 อีพิเซอรอลมีคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพเหมือนกับอีพิคลอโรไฮดรินที่ผลิตโดยเทคโนโลยี         
การผลิตแบบดั้งเดิมทุกประการ แต่อีพิเซอรอลนั้นมีความโดดเด่นในด้านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ที่มากกว่า การเลือกใช้อีพิเซอรอลนั้นท�าให้ผู้ใช้ปลายน�้าสามารถบรรลุเป้าหมายด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม      
หรือเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยคุณลักษณะ และประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ            
เมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีการผลิตดั้งเดิม ดังนี้

 • ใช้วัตถุดิบซึ่งประกอบไปด้วยคาร์บอนที่สามารถผลิตขึ้นทดแทนได้ใหม่ (Renewable Carbon)          
ทั้ง 100% 
 • ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
  o ลดการใช้พลังงานที่ไม่หมุนเวียนลงถึง 57%    
  o ลดการเกิดสารประกอบคลอรีนที่เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ 80% 
  o น�าน�้าเกลือที่เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้กลับไปใช้ในกระบวนการผลิตอื่นที่เกี่ยวข้องได้ 100% 
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 • ลดค่าศักยภาพในการท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential) ลงถึง 61% (ค�านวณ
จากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่การได้มาซ่ึงวัตถุดิบจนจบกระบวนการผลิต รวมกับปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่พืชน�้ามันดูดซับเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต (Biogenic CO

2
)*

 • การใช้อีพิเซอรอล 1 ตันในผลิตภัณฑ์ใดสามารถลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์นั้นลงได้ถึง 2.56 
ตันของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO

2
 equivalent)*

 • ในปีพ.ศ. 2558 บริษัท แอดวานซ์ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จ�ากัด เป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ฐานชีวภาพ
รายแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความยั่งยืนจาก the Roundtable on Sustainable 
Biomaterials (RSB) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

 ทิศทางด้านการวิจัยของบริษัทได้มุ ่งเน้นไปท่ีการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ 100%           
จากการใช้ อพีเิซอรอล ทีเ่ป็นอีพิคลอโรไฮดรนิฐานชวีภาพ ร่วมกบัโมเลกลุชวีภาพ และเคมีฐานชวีภาพอืน่ๆ 
เพ่ือให้ได้ผลติภัณฑ์ฐานชีวภาพ ทีส่อดรบักบัแนวทางการพัฒนาอตุสาหกรรมของประเทศ (S-Curve)  พร้อม
ทัง้ตอบโจทย์ความต้องการของอตุสาหกรรมปลายน�า้ทัง้ด้านประสทิธภิาพในการใช้งาน และด้านการพฒันา
อย่างยั่งยืน 
 โครงการในปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนา อีพ็อกซี่เรซิ่นฐานชีวภาพ 100% โดยการหาสารทดแทน  
Bisphenol A (BPA) ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกับสถาบันวิจัยของทางภาครัฐ และเอกชน ผลของงานวิจัย
สามารถน�าไปใช้ในอุตสาหกรรมสารเคลือบผิว โดยเฉพาะ สารเคลือบผิวในบรรจุภัณฑ์อาหารและ          
เครื่องดื่ม อีกทั้งยังสามารถใช้ในวัสดุคอมโพสิท ที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คอมโพสิท    
ฐานชวีภาพ ทีช่่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในอตุสาหกรรมยานยนต์ และอตุสาหกรรมเครือ่ง
บินพาณิชย์  เป็นต้น 

* ข้อมูลเหล่านี้อ้างอิงมาจากการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) ใน
ขอบเขตแบบ Cradle to Gate ที่ได้รับการรับรองจาก DEKRA ซึ่งเป็นหน่วยรับรองที่ได้รับความเชื่อถือ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม     
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 เอสซีจี กลุ่มบริษัทช้ันน�าที่ด�าเนินธุรกิจมากว่า 100 ปีตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี มุ่งม่ันสร้างสมดุลด้านสังคมท่ีม่ันคงและส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

 

ไปพร้อมๆ กับการเติบโตทางธุรกิจโดยน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้ ปัจจุบัน
ประกอบดว้ย 3 กลุม่ธุรกิจหลัก ได้แก่ เอสซีจ ีซิเมนต์-ผลติภณัฑก์อ่สรา้ง เอสซีจ ีเคมิคอลส์ 
และ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
 
 เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้น�าในตลาดภูมิภาคตามวิสัยทัศน์  เอสซีจียังคงมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรด้วย 2 กลยุทธ์
หลัก ซึ่งด�าเนินการอย่างต่อเนื่องมาต้ังแต่ปี 2550 คือ การขยายการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน และการ
พฒันาสนิค้าและบรกิารทีมี่มลูค่าเพิม่สงูหรอืสนิค้าและบรกิารกลุม่นวตักรรมเพือ่หลกีเลีย่งการแข่งขนัด้าน
ราคา และตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 การด�าเนินการตามกลยุทธ์ นอกจากช่วยส่งเสริมศักยภาพทางการแข่งขันและการเติบโตของ 
องค์กรอย่างยั่งยืนแล้ว ยังช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบาย 
Thailand 4.0 โดยที่ผ่านมา เอสซีจีมีการด�าเนินการที่ส�าคัญ ดังนี้ 

 • ให้ความส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนา
 เอสซจีใีห้ความส�าคญักบัการวจิยัและพฒันาอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือคิดค้นพัฒนาสินค้าและบริการทีม่มีลูค่า
เพิ่มสูง (HVA) โดยในปี 2560 มีการลงทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมเป็นเงิน 4,178 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 0.9 ของรายได้จากการขายรวม และมีรายได้จากสินค้าและบริการ HVA มูลค่ารวมทั้งสิ้น 175,541 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39 ของรายได้จากการขายรวม  

 • สร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการที่ยั่งยืน
เอสซีจีมุง่เน้นวจิยัและพฒันาสนิค้าและบรกิารทีมี่คุณภาพดีกว่าผลิตภณัฑ์เดิม ด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม
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บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด 
(มหาชน)



ใหม่ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มีความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์
และเพิ่มความหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น อาทิ
 - นวัตกรรมปูนมอร์ตาร์ส�าหรับใช้กับเครื่อง 3D Printing (3D Printing Mortar) เนื่องจากในอนาคต
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (Extrusion 3D Printing) จะสามารถสร้างบ้านสมบูรณ์แบบได้ทั้งหลังเอสซีจีจึงเตรียม

ความพร้อมด้วยการพัฒนา 3D Printing Technology เป็นของตนเอง 
โดยสามารถใช้งานได้กบัวสัดซุเีมนต์ทีเ่ป็นเอกสทิธิเ์ฉพาะของเอสซจีไีด้เป็น
อย่างดี ซึ่งนอกจากจะแก้ปัญหาเร่ืองการขาดแคลนแรงงานได้แล้ว             
ยังสามารถติดตั้งหน้างานได้อย่างสะดวก ออกแบบรูปทรงได้อย่างอิสระ 
สร้างงานที่มีความซับซ้อนได้ และติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว
    - นวตักรรมเมด็พลาสตกิเกรดใหม่เพือ่ตอบสนองความต้องการในหลาย
กลุ่มสินค้า อาทิ เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนส�าหรับผลิตท่อ (PE112)             
ซึ่งปัจจุบันมีผู้ผลิตเพียงสองรายในโลก 
     เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนส�าหรับผลิตฝาขวดน�้าที่มีน�้าหนักเบา            
เป็นพิเศษ ลดปริมาณการใช้พลาสติกลงแต่ยังคงคุณสมบัติและความ       
แข็งแรงเท่าเดิม และ Plastic Floating Solar Cell ทุ่นพลาสติกส�าหรับ
แผงโซลาร์แบบลอยน�า้รายแรกในประเทศไทย เพือ่ส่งเสรมิการใช้พลงังาน
สะอาดในภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

 - นวตักรรมบรรจภัุณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ (Fest) จากกระดาษส�าหรบัสมัผสัอาหาร (Food Contact 
Paper) สะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ใช้บรรจุได้ทั้งอาหารร้อนและเย็น พิมพ์ลวดลายสวยงาม สร้าง

ความแตกต่างและเพ่ิมมูลค่าให้กับอาหาร 
ปัจจุบันเฟสท์มีสินค้ามากกว่า 39 รายการ โดย
จัดจ�าหน่ายผ่านห้างค้าส่งขนาดใหญ่ และร้าน
ขายปลกีบรรจภุณัฑ์ รวมทัง้ยงัเพิม่ความสะดวก
ให้ลูกค้าด้วยระบบสั่งซื้อออนไลน์
  นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้ง Open Innovation 
Center เพื่อเปิดรับนวัตกรรมจากภายนอก     
ให้เกิดการรังสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน โดยเปิด
โอกาสให้ทั้ง SMEs และ Start-ups ทั่วโลก      
ที่ได้วิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดธุรกิจร่วมกับ
เอสซีจี
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 • เพิ่ มประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล
เทคโนโลยดีจิทัิลจะมบีทบาทส�าคญัต่อการด�าเนนิงานของ
องค์กรมากขึ้นในภาวะแรงงานที่มีแนวโน้มจะขาดแคลน
ในอนาคต เอสซีจีจึงส่งเสริมให้มีการน�าเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน อาทิ 
 - คิดค้นระบบตรวจสอบการท�างานของเคร่ืองจักร
ตลอด 24 ชั่วโมง (Smart Online Fault Analysis: 
SmartOFA) ซึง่สามารถประเมนิความเสีย่งและแจ้งเตอืน
ได้ล่วงหน้าก่อนที่เครื่องจักรจะมีปัญหา ลดค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมบ�ารุง และลดโอกาสท่ีจะต้องหยดุการท�างานของ
เครื่องจักรที่ไม่ได้วางแผน
 - พฒันาและคดิค้นหุน่ยนต์บนิส�ารวจ (Aerial Visual 
Inspection Robot) ใช้บนิส�ารวจเครือ่งจกัรและอปุกรณ์
ในโรงงาน โดยเฉพาะปล่องไฟในโรงงานอตุสาหกรรม หรือ 
Flare Stack ซ่ึงมคีวามสงูเท่ากบัตกึ 40 ชัน้และมอีณุหภูมิ

ปลายปล่องที่สูงถึง 1,300 องศาเซลเซียส สามารถตรวจสอบปล่องไฟได้ในขณะที่โรงงานเดินการ
ผลติอยูไ่ม่ต้องหยดุ ช่วยให้การวางแผนซ่อมบ�ารงุเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถประหยดัท้ังเวลาและ
ค่าใช้จ่ายได้มาก  
 - พัฒนาระบบจัดเก็บและเรียกคืนสินค้า หรือการใช้ IoT กับระบบตรวจสอบสินค้าคงเหลือในสต๊อก
แบบอัตโนมัติเพื่อความสะดวก รวดเร็ว
 - คิดค้นและพัฒนาดิจิทัล แพลตฟอร์ม (E-Store) ที่ช่วยรองรับการบริหารจัดการอะไหล่เครื่องจักร 
(Spare Part) สามารถแสดงรายการและจ�านวนอะไหล่เครื่องจักรระหว่างโรงงาน ท�าให้เกิดการบริหาร
จัดการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ลดจ�านวนและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ
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 ในปัจจุบนัเปน็ที่เขา้ใจกนัวา่ความยั่งยนืในการท�าธุรกจิในสภาพที่โลกมกีารเปลี่ยนแปลงอยา่ง
รวดเร็วทัง้ในด้านเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภคหรือคนในสังคม ความเช่ือมต่อและความเร็ว
ของข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในโลกใบนี้ ฯลฯ องค์กรต้องคาดการณ์และมีการปรับตัวให้พร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบที่จะเกิดข้ึน ซ่ึงการสร้างวัฒนธรรมพร้อมรับการเปล่ียนและการ
สร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงเปน็สิ่งส�าคัญยิ่งในการแข่งขัน

 บริษัท บางจากฯ จึงได้ก่อตั้งสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ Bangchak Initiative and Innova-
tion Center หรือ BiiC เพื่อด�าเนินการด้านนวัตกรรมพลังงานสีเขียว (Green Energy) และผลิตภัณฑ์
ชวีภาพ (Bio-Based) เพือ่สิง่แวดล้อม โดยได้ร่วมมอืกับเครอืข่ายและหน่วยงานภายนอกในการสร้างระบบ
นิเวศน์ส�าหรับนวัตกรรมสีเขียว (Green Ecosystem) ส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมต่างๆ น�ามาต่อยอด
ธุรกิจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด (Breakthrough) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า     
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการใช้วัสดุหมุนเวียน ย่อยสลายได้ ช่วยลดปัญหาส่ิงแวดล้อม และ
สร้าง S-curve ใหม่ที่ช่วยยกระดับเศรษฐกิจและสังคมไทยอีกทั้ง ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการ
สนับสนนุและผลกัดันการพฒันาด้านนวตักรรมสเีขียวจากหลายๆ ภาคส่วน และน�าเทคโนโลยลี�า้สมยัต่างๆ 
มาช่วยต่อยอด หรือปลดล็อคข้อจ�ากัดในอุตสาหกรรมพลังงานและการเกษตร เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม        
ยคุ 4.0 ได้อย่างล�า้สมยั และเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมได้อย่างยัง่ยนื โดย BiiC ได้จัดโครงสร้างเพ่ือการด�าเนนิ
การเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
 1) การวิจัยและพัฒนา (R&D) มุ่งเน้นการสร้างธุรกิจจากความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ๆ พัฒนาสิทธิบัตรของเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมสีเขียว ให้สามารถน�ามาใช้งานได้ในเชิง
อุตสาหกรรม โดยการให้ทุนวิจัย ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี ฯลฯ เช่น ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย (AIT) ในการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก Solar Farm ที่มี 
Battery Storage และ Smart Inverter ร่วมกัน  และการพัฒนาระบบก�าจัดน�้าเสียโดยใช้สาหร่าย อีกทั้ง 
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ยังส่งเสริม Startupและงานวิจัยเพื่อให้เกิดจริงใน  
เชิงพาณิชย์ ด้วยการจัดต้ัง BiiC@AIT นอกจากนี้
แล้ว ยังได้ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนในการวิจัย
ด้านสาหร่ายเพือ่พัฒนาเป็นผลติภณัฑ์ทีม่มีลูค่าเพิม่
ขึ้น โครงการวิจัยต่างๆ จะผ่านคณะกรรมการ     
กลั่นกรองงานวิจัย (Stage Gate Committee)      
ที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาช่วย
ในการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ
    2) การพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพื่อสร้างธุรกิจ 
New S Curve (Innovation Business Develop-
ment and Technology Acquisition) มุ่งเน้น
การลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับ New 
S Curve ตามนโยบาย Thailand 4.0 มุ่งสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยการเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม สร้างงาน 
ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมูลค่าสูงขึ้น
    3) การส่งเสรมิและลงทุนในธรุกจิเกดิใหม่ (Start-
up) โดยเฟ้นหาธุรกิจที่มีศักยภาพจากหลากหลาย
ช่องทาง โดยในช่วงเร่ิมต้น บางจากฯ ได้เข้าเป็น 

Partner ของ Plug and Play ที่เป็น Startup Accelerator และ Open Innovation Platform ที่   
Silicon Valley ประเทศสหรฐัเมรกิา เพือ่ตดิตามและน�าเทคโนโลยใีหม่ๆ จากธรุกิจด้านพลงังาน (Energy) 
และด้านผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-Based, New Material & Packaging) จาก Startup มาต่อยอดกับ
อุตสาหกรรมพลังงานและชีวภาพ รวมท้ังคัดเลือกลงทุนใน Startup ที่มีศักยภาพเพื่อผลักดันให้เกิด         
การขยายตัว (Scale Up) ได้เร็วข้ึน ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนธุรกิจ Startup (Startup 
Committee) ท่ีประกอบไปด้วยผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการลงทุนจากภายนอก 
ตัวแทนผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ท�าหน้าที่กลั่นกรองโครงการที่มีศักยภาพ
และความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ 
 BiiC ยงัได้พฒันา Live Lab ขึน้เป็นพืน้ท่ีส�าหรบัจดังาน Startup Pitching Event เพ่ือให้เกดิการระดม
สมอง แลกเปลี่ยนไอเดียนวัตกรรมใหม่ๆ และเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่าง Startup และ       
หน่วยงานต่างๆ ทั้งจากในประเทศไทยและต่างประเทศ 
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    นอกจากการสร้างนวัตกรรม
เพื่อต ่อยอดธุรกิจ และสร ้าง    
ความสามารถในการแข่งขันแล้ว  
บางจากฯ ยงัได้ปรบัเปลีย่นองค์กร
เพื่อเตรียมความพร้อมต่อความ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนี้
     1) การปรบัเปลีย่น Corporate 
Vision และ Value  ในปี 2560  คอื 
I  A M B C P ซึง่  I ตัวแรก หมาย
ถงึ Innovation คือ การสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ หรือนวัตกรรมในการ
ท�างานนั่นเอง นอกจากนั้นยังได้

ก�าหนดนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งจัดโครงสร้างทางการ
บริหารเพื่อเอ้ือให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งในด้านการพัฒนากระบวนการ   
และการสร้างผลิตภัณฑ์/ธุรกิจใหม่ในระดับบุคคล กลุ่มธุรกิจ และองค์กร ด้วยเครื่องมือต่างๆ ตามความ
เหมาะสมอีกด้วย  
  มีการก�าหนดตัวแทนการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ ซ่ึงเป็นผู้มีทัศนคติดี           
ไม่มองการเปลี่ยนแปลงเป็นอุปสรรค และมีพฤติกรรมสอดคล้องกับ I A M B C P ฯลฯ เพื่อสร้างเครือข่าย
ที่เข้มแข็งระหว่างพนักงานภายในบริษัทฯ เป็นสื่อกลางในการสื่อสารผลลัพธ์ อุปสรรค และโอกาสในการ
ปรับปรุงพัฒนา ระหว่างผู้บริหารระดับสูง คณะท�างาน และพนักงานทั่วทั้งบริษัท ช่วยในการผลักดัน       
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพนักงาน ให้สอดคล้องกับ Value  I A M B C P 
 2) การสร้างบรรยากาศ และปรบัปรงุกระบวนการพฒันานวตักรรมขององค์กร บางจากฯ มส่ีวนพัฒนา
ระบบงานและนวตักรรมองค์กร  ท�าหน้าทีใ่นการออกแบบโครงสร้าง  เครือ่งมอื  และระบบงาน เพือ่ส่งเสรมิ
ให้เกิดวัฒนธรรม การปรับปรุงงาน และการสร้างนวัตกรรม โดยมีความสอดคล้องกับแนวทางการบริหาร
จัดการสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) โดยมีคณะ
กรรมการพัฒนาองค์กร (Organization Development Committee : OD Com) ที่ประกอบไปด้วยผู้
บริหารระดับสูงจากทุกกลุ่มธุรกิจ ท�าหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองการด�าเนินงาน 
 3) การจัดโครงสร้างเพื่อพัฒนานวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร โดยก�าหนดให้มี Innovation Facilitators, 
Innovation Managers และ Innovation Sponsors ทุกกลุ่มธุรกิจเพื่อช่วยสื่อสารท�าความเข้าใจ          
ปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ และปรับปรุงงานในกลุ่มธุรกิจของตนเองให้สอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุด      
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ในการเป็น Learning Organization 
 4) บางจากฯ ก�าหนด KPI การเข้าร่วมโครงการนวัตกรรมของพนักงานทุกระดับเพื่อแสดงความส�าคัญ
ในเรื่องนวัตกรรม
 5) การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้ 

เครื่องมือ/โครงการ รายละเอียด กลุ่มพนักงาน

QCC เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งมีความซับซ้อนและใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
หลายด้าน

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและ
การค้าน�้ามัน

Kaizen การปรับปรุงกระบวนการท�างานเพื่อลดต้นทุน เพื่มประสิทธิภาพ ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมการท�างาน

ทั้งองค์กร

BCP The 
Entrepreneur

การพัฒนารูปแบบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการรูปแบบใหม่ ตาม Project 
Theme ที่ก�าหนดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในแต่ละปี

ทั้งองค์กร

Community of
Practice (CoP)

การรวมกลุ่มตามวิชาชีพ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะทาง
CoP IT : ท�ากิจกรรมผ่าน IT Share, IT Talk, IT Clinic และ IT Day
CoP Marketing Representatives : ส�าหรับผู้แทนการตลาด รวมกลุ่มกัน
ปรับปรุงกระบวนการท�างาน
CoP TQA : การประยุกต์ใช้เกณฑ์ TQA และ Management Tools

ตามกลุ่มวิชาชีพ

Internship
Innovation

นักศึกษาฝึกงานรวมกลุ่มกันเพื่อคิดค้นโครงการปรับปรุงการท�างาน หรือ
ธุรกิจใหม่

นักศึกษาฝึกงาน

 
 6) มีการรวบรวมองค์ความรู้จากโครงการนวัตกรรมต่างๆ โดยบันทึก เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ต่อยอดให้คงอยู่ในองค์กรผ่านระบบ BCP Knowledge Management (WeShare) ซึ่งพนักงานทุกคน
สามารถเข้าเรียนรู้ได้ง่าย สะดวก ทุกท่ี ทุกเวลา (Anywhere Anyplace Anytime) ผ่านอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่  พร้อมทั้งมี Gamification Function เพื่อดึงดูดให้พนักงานเข้ามา
ร่วมกิจกรรมได้ตลอดเวลา  
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 พลงังานนบัเปน็ปัจจยัส�าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ ความตอ้งการ
ใช้พลงังานที่เพิ่มสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่อง ในขณะที่การเขา้ถงึแหลง่พลงังานมคีวามทา้ทายเพิ่มขึน้
เรื่อยๆ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมจึงมีความส�าคัญ
เปน็อย่างย่ิง เพื่อให้การจัดหาพลังงานเปน็ไปอย่างต่อเน่ือง รักษาความมั่นคงทางพลังงาน
ของประเทศ

 ตลอดระยะเวลากว่า 55 ปีของการด�าเนินงานในประเทศไทย เชฟรอนมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวตักรรมให้เหมาะสมกับสภาพทางธรณีวิทยาท่ีซบัซ้อนของอ่าวไทย  เพือ่ให้การส�ารวจและผลิตปิโตรเลยีม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจากการมี Chevron 

Energy Technology Company หน่วยงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่แข็งแกร่ง โดยตั้งอยู่ที่สหรัฐอเมริกา ตลอดจน

บุคลากรชาวไทยที่มีความรู ้ความสามารถ โดยหลาย
เทคโนโลยท่ีีเชฟรอนพฒันาข้ึนได้รบัการยอมรบัจากภาค

รัฐให้กลายเป็นมาตรฐานของของอุตสาหกรรม เพื่อ
สร ้างความเข ้มแข็งให ้กับธุรกิจส�ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมในประเทศไทยอย่างยั่งยืน
    ล่าสุด เชฟรอนประเทศไทย ประสบความส�าเร็จ
ในการติดตั้งระบบเคเบิ้ลใยแก้วน�าแสงเพื่อใช้ในการ

ส�ารวจหลุมผลิตปิโตรเลียม เป็นคร้ังแรกของอ่าวไทย 
โดยเทคโนโลยีเส้นใยแก้วน�าแสงแบบใหม่ซึ่งผ่านการ

พัฒนาและวิจัยอย่างเข้มข้นนี้สามารถตรวจวัดอุณหภูมิและ
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บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลิต 
จ�ากัด



คลืน่เสยีงของหลมุผลติ แล้วส่งผ่านข้อมลูเหล่านีไ้ปยงัระบบประมวลผล ช่วยให้การผลติปิโตรเลยีมในแต่ละ
หลุมมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยมีความเป็นได้สูงท่ีเทคโนโลยีดังกล่าวจะสามารถน�าไปใช้เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในกระบวนการต่างๆ ของการส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม อาทิ การรวบรวมข้อมูลเพ่ือวางแผนการผลิต 
(production profiling) ระบบตรวจจบัเพือ่ป้องกนัและแก้ปัญหาน�า้เข้ามาในหลมุผลติ (Water Shut-Off) 
การเก็บข้อมูลทางธรณีวิทยาของหลุมผลิตด้วยคลื่นไหวสะเทือน (seismic acquisition) ได้อีกด้วย 
 โครงการส�ารวจหลุมผลิตผ่านเคเบิลใยแก้วน�าแสง ยังได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดโครงการ
นวัตกรรมการส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมประจ�าปี พ.ศ. 2559 (SPE Thailand E&P Awards 2016)         
จัดโดยสมาคมวศิวกรปิโตรเลยีมนานาชาต ิสาขาประเทศไทย ซ่ึงมอบให้แก่นวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆ 
ที่ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในรอบสามปีที่         
ผ่านมา เชฟรอนประเทศไทยได้รับรางวัลดังกล่าวถึงสองครั้ง 

บรรยายภาพ 1 - ทมีงานของเเชฟรอน น�า
โดย มร.แบรด มิดเดิลตัน (ที่ 3 จากซ้าย) 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน  
เอเชียเซ้าท์ จ�ากัด พร้อมผู้บริหารและ
พนักงานของเชฟรอนประเทศไทย             
รบัรางวลัชนะเลศิในการประกวดโครงการ
นวัตกรรมการส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม
ประจ�าปี พ.ศ. 2559 จดัโดยสมาคมวศิวกร
ปิโตรเลียมนานาชาติ สาขาประเทศไทย

บรรยายภาพ 2 - (จากซ้ายไปขวา)  
นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ 
ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ นายแจ็คสัน เบเคอร์ 
ผู ้ จั ดการใหญ ่ฝ ่ ายปฏิบั ติการ และ 
นายชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง ผู้จัดการใหญ่ 
ฝ่ายพัฒนาแหล่งผลิต บริษัท เชฟรอน
ประเทศไทยส�ารวจและผลิต จ�ากัด
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 นอกเหนือจากภารกิจหลักของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการผลิต
จัดหาให้ได้มา จัดส่ง หรือจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้า ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
เพื่อความสุขของคนไทยแล้ว  กฟผ. ยังมุ่งมั่นด�าเนินงานต่างๆ ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 
ของรัฐบาล ที่ เน้นการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์     
เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน

 ในส่วนของการวิจัย และนวัตกรรม      
ท่ีด�าเนินการผ่านมาอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน กฟผ. ได้เล็งเห็น
ความส�าคัญอย่างยิ่ง จึงจัดสรร
ทนุวจิยัและพฒันา นวตักรรม 
เพือ่สนบัสนนุส่งเสรมิ ให้เกดิ
การพัฒนาองค์ความรู้ และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ โดยร่วม
มือกับเครือข่ายภายนอก 
หน่วยงานวิจัย สถาบันวิจัย 
และสถาบันการศึกษาต่างๆ 
เช่น จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย



มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมาย        
เพื่อพัฒนานักวิจัยและเทคโนโลยี อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
และยั่งยืน นอกจากนี้ ภายในองค์การ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
งานวิจัยและพัฒนา โดยจัดอบรมงานวิจัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกระดับได้เกิด
แรงบนัดาลใจในการสร้างงานวจิยั และนวตักรรม ให้โอกาสน�าเสนอผลงานจากความรเิริม่สร้างสรรค์ คดิค้น
หรือประดิษฐ์ อันเป็นผลดีต่อทั้งตัวผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนาตนเอง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 
พร้อมทั้งผลักดันการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์ในเวที
นานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักประดิษฐ์จากนานาชาติ
 ในปี พ.ศ. 2560 กฟผ. ได้สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา ให้แก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภายนอก 
เพือ่ด�าเนินโครงการวิจัยทีเ่ป็นประโยชน์ ทัง้แก่กจิการไฟฟ้าของประเทศ ด้านสงัคม ชุมชน และสิง่แวดล้อม 
จ�านวน 20 โครงการ ส่วนภายในองค์การ กฟผ. ได้มอบ
รางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่คิดค้น หรือประดิษฐ์
สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ กฟผ. เพื่อยกย่อง 
เชิดชู ผู้ปฏิบัติงานที่สร้างผลงานดีเด่น
เป็นประโยชน์ เป็นตัวอย่างแก่         
ผู ้ปฏิบัติงานอื่นในการยึดถือ
ปฏิบัติต่อไปในอนาคต จ�านวน 
30 เรื่อง จากจ�านวนผลงานที่
ส่งเข้าประกวดทัง้สิน้ 103 เรือ่ง 
ทัง้นี ้ผลงานดงักล่าวก่อให้เกดิ
ประโยชน์ท�าให้ กฟผ. สามารถ
ลดต้นทุนค ่าใช ้จ ่ายในการ
ท�างานและเพิ่มรายรับองค์การ
ได้ในระยะยาว งบประมาณที่ 
กฟผ.ให้การสนบัสนนุ โครงการวจัิย
และพัฒนาต่างๆ ทั้งภายนอก และ
ภายในองค์การ ปี 2560 ต่อเนื่อง ปี 2561  
รวมเป็นเงินทุนจ�านวน 203,522,243 บาท
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 1. ระบบแบตเตอรี่เก็บไฟฟ้า (Battery Energy Storage) เนื่องจากในปัจจุบัน ระบบไฟฟ้าก�าลัง
ในประเทศฟิลิปปินส์มีก�าลังการผลิตติดตั้งโหลดทางไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นและบางส่วนเป็นโหลดที่มี                
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ความถ่ีของระบบไฟฟ้าก�าลังเกิดความผันผวน 
และอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดบั (Black Out) ทัว่ประเทศ ในกรณทีีร่ะบบไฟฟ้าเกิดความผนัผวนอย่างรนุแรง 
ดังนั้น เอ็กโก กรุ๊ป จึงได้ร่วมกับเออีเอส คอร์เปอเรชั่น (เออีเอส) ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ถือหุ้นอยู่ใน
โรงไฟฟ้ามาซินลอค ในประเทศฟิลิปปินส์ ร่วมกันพัฒนาโครงการระบบแบตเตอร่ีเก็บไฟฟ้า (Battery 
Energy Storage) ประเภทลิเทียมไอออน ขนาด 10 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับที่ตั้งโรงไฟฟ้า ทั้งนี้
โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการน�าร่องโครงการแรกของประเทศฟิลิปปินส์ ที่ได้น�าเอาระบบแบตเตอรี่
เก็บไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้กับระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมเสถียรภาพ (Stability) และ
ความเชื่อถือได้ (Reliability) ของโรงไฟฟ้ามาซินลอค นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมความมั่นคงให้กับระบบ
ไฟฟ้าบนเกาะลูซอนได้อีกทางหนึ่ง ซ่ึงระบบแบตเตอร่ีเก็บไฟฟ้าดังกล่าวได้ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่           
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 
 2. การใช้เช้ือเพลงิผสม : โรงไฟฟ้าร้อยเอด็ กรนี มกี�าลงัการผลติตดิตัง้จ�านวน 9.9 เมกะวตัต์ ก่อสร้าง

ในปี 2544 ตั้งอยู่ที่ต�าบลเหนือเมือง อ�าเภอเมือง 
จงัหวดัร้อยเอด็ เร่ิมจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กบัการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต้ังแต่วันที่ 29 
พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ในปริมาณ 8.8 เมกะวัตต์ 
ตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 21 ปี โดยโรงไฟฟ้า
ดังกล่าวถือเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลต้นแบบ (Pilot 
Plant) ที่ได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานนโยบาย
พลงังานแห่งชาต ิ(สพช.) ในการส่งเสรมิให้โรงไฟฟ้า
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) หรือ
เอ๊กโก กรุ๊ป



ลดการพึง่พาเชือ้เพลงิฟอสซลิ และหนัมาใช้เชือ้เพลงิ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
    อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ด   
กรีน ได้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าไปแล้วระยะหนึ่ง           
พบปัญหาการเกิดท่อรั่วในหม้อต้มน�้า (Boiler) อันมี
สาเหตจุากซลิิกา (Silica) ซึง่เป็นองค์ประกอบหนึง่ที่
อยู่ในแกลบ เกิดการขัดสีกับท่อในหม้อต้มน�้าขณะ
เผาไหม้ จึงท�าให้เกิดการสึกกร่อนอยู่บ่อยคร้ัง ด้วย
เหตุนี้ ทางโรงไฟฟ้าจึงได้เร่งท�าการวิจัยเพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว โดยพบว่า การน�าขี้เลื่อย และเหง้า

มันส�าปะหลัง ที่เป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผสมร่วมกับแกลบนั้น สามารถลดการ
สกึกร่อนของท่อในหม้อต้มน�า้ได้ ซึง่การด�าเนนิการดงักล่าว นอกจากจะช่วยยดือายกุารใช้งานของอปุกรณ์
ในเครื่องจักรได้แล้ว ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ถึงประมาณ 11 ล้านบาทต่อปี
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 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) แกนน�านวัตกรรมพลังงาน
ไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. มุ่งเน้นจัดหาความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่ม 
ปตท. และอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึงการแสวงหาโอกาสการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าทัง้ในและ
ตา่งประเทศ อกีทัง้ มุง่มั่นในการพฒันาเทคโนโลยกีารจดัเกบ็พลงังาน เพื่อกา้วเปน็บรษิทัไฟฟ้า
ช้ันน�าด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากล บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ (Vision) และก�าหนด
พันธกิจ (Mission) ดังนี้

วิสัยทัศน์
บริษทัผลติไฟฟ้าชัน้น�าด้านนวตักรรมและความยัง่ยนืใน
ระดับสากล
พันธกิจ
 - สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู ้ถือหุ้นในระยะยาวด้วยการ
เติบโตของผลก�าไรอย่างมั่นคง
 - ส่งมอบพลังงานที่มีเสถียรภาพสู่ลูกค้าผ่านการ
ด�าเนินงานที่เป็นเลิศ
 - ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
 - แสวงหานวัตกรรมด้านไฟฟ้าและสาธารณูปโภค เพื่อการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงาน  

 จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความผันผวนและกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคในด้านต่างๆ เช่น แนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้า
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บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ�ากดั 
(มหาชน)



ที่สูงขึ้น พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนพลังงานทดแทน (Renewable Energy) และ
ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) ที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในอนาคต ท�าให้บริษัทฯ 
ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยนอกจากการด�าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภค     
ซ่ึงเป็นธรุกจิหลกัของบริษทัฯ แล้ว บรษิทัฯ ยงัมนีโยบายในการแสวงหาโอกาสทางธรุกจิใหม่ๆ เพ่ือต่อยอด
จากธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าและแบตเตอรี่ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการบรหิารจดัการพลงังานในอนาคต เนือ่งจากสามารถเกบ็สะสมพลังงานไว้ใช้ในภายหลัง
ได้ รวมทั้งช่วยให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมีเสถียรภาพมากขึ้นด้วย อันจะสอดรับกับ                   
การขบัเคลือ่นแนวนโยบาย Thailand 4.0 และนโยบายด้านพลงังาน Energy 4.0 ของภาครฐัในการรองรบั
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานของประชาชนในอนาคต ทั้งในภาคสังคมเมืองและชนบท ซึ่งใน
ยุค Energy 4.0 นี้จะเป็นจุดเปลี่ยนท่ีส�าคัญของประเทศไทยที่พลังงานตั้งอยู่บนพื้นฐานของนวัตกรรม     
โดยมุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดและมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้ง ท�าให้การพัฒนาพลังงานทดแทน               
มีเสถียรภาพและมีความมั่นคงมากขึ้น
 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน 24M Technologies, Inc. (24M) ซ่ึงเป็นบริษัทที่ท�าการวิจัยพัฒนาการ         
ผลิตแบตเตอรี่ประเภทลิเทียมไอออน เพื่อน�ามาพัฒนาประยุกต์ใช้เป็นระบบกักเก็บไฟฟ้าส�ารองส�าหรับ
ภาคอุตสาหกรรม และการเสริมสร้างความมั่นคงในระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบเชื่อมโยง ซึ่งหากการวิจัย
พัฒนาของ 24M ประสบความส�าเร็จ และสามารถด�าเนินการผลิตเพื่อใช้งานและจ�าหน่ายในเชิงพาณิชย์
ได้แล้วนัน้ จะท�าให้บรษิทัฯ มีช่องทางในการเข้าถงึเทคโนโลยด้ีานแบตเตอรีท่ีก้่าวหน้า แต่มีต้นทนุทีต่�า่กว่า
แบตเตอรี่ที่มีการท�าตลาดในเชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน โดยให้ความส�าคัญกับการน�าเทคโนโลยีดังกล่าว             
ไปด�าเนินธุรกิจที่ต่อเนื่องและสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกับธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ได้ 
 นอกจากนีแ้ล้ว บรษิทัฯ มแีผนในการพฒันาโครงการสาธารณปูการเพ่ือสนบัสนนุระเบยีงเขตเศรษฐกจิ
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor of Innovation : EECi) ในฐานะแกนน�านวตักรรมพลงังาน
ไฟฟ้าของกลุ่มปตท. ในการสนับสนุนให้พื้นท่ีน้ีเป็นเสมือนศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการขับเคลื่อน
และยกระดับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยตามแนวทางนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล 
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การสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0
IRPC กับโครงการ IRPC 4.0

 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ เพ่ือ
ร่วมพัฒนาศักยภาพของประเทศ จึงมีแนวทางการน�าระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกต์ใช้
เพื่อลดขั้นตอนการท�างาน ยกระดับกระบวนการปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพของโรงงาน และพัฒนาการ
บริการลูกค้าสู่ความเป็นดิจิทัลท้ังระบบ ภายใต้ช่ือโครงการ IRPC 4.0 ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาร่วมกับที่
ปรึกษา และคาดว่าแผนแม่บทจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี 2561

นวัตกรรมด้านการจัดซ้ือจัดหา
   บริษัทฯ น�าเทคโนโลยีการบริหารจัดการแบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารการจัดซ้ือจัดหา               
ทั้งส�าหรับใช้ภายในหน่วยงานจัดซื้อจัดหาและส�าหรับใช้ในการด�าเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้าของบริษัทฯ             
ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดหาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลดระยะเวลาการด�าเนินงาน
ระหว่างคู่ค้าและบริษัทฯ ในการจัดซ้ือจัดหาการรวบรวมข้อมูลการจัดซ้ือจัดหาอย่างเป็นระบบเพ่ือใช้
ประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด เป็นต้น 

นวัตกรรมและการวิจัยพัฒนา
   ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม IRPC มีการขยายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยด�าเนิน
การตามกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ (R&D Excellence) เพื่อสอดรับกลยุทธ์การเติบโต
ของธุรกิจทั้งในระยะสั้น และระยะกลาง เน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มความสามารถใน          
การแข่งขันของธุรกิจหลัก (Core Business) รักษาและขยายส่วนแบ่งของผลิตภัณฑ์ในตลาด และส่งเสริม

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดธุรกิจข้างเคียง (Adjacent Business) เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
ชนิดพิเศษ รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ในระยะยาวและสร้าง New S-curve เพื่อความยั่งยืน
ของธุรกิจ 
 เพื่อยกระดับความสามารถด้านการวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม ให้สามารถเทียบเคียงได้กับ
บรษิทัชัน้น�าระดบัโลก บรษิทัฯ จงึได้ออกแบบกระบวนการบรหิารจดัการรปูแบบใหม่ทีผ่สมผสานจาก Best 
practice และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร มาใช้ในการบริหารจัดการ  เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ระดับสากล และก�าหนดแผนแม่บทการด�าเนินการเพ่ือยกระดับขีดความสามารถด้านงานวิจัยและพัฒนา
ให้เทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นน�าระดับโลก (World-class fast follower) เป็นกรอบการด�าเนินการหลัก   
มีเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการมุ่งสู่ความเป็นเลิศผลักดันให้การลงทุนด้านการวิจัย
และพฒันาสามารถให้ผลตอบแทนอย่างเป็นรปูธรรม ตรวจสอบได้ สร้างมลูค่าเพ่ิม และเป็นหนึง่ในกลยทุธ์
การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรอย่างแท้จริง
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการวิจัยและพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมให้เป็นค่านิยมองค์กร 
กอรปกบัความจ�าเป็นทีป่ระเทศไทยจ�าเป็นต้องมกีารวจิยัและพฒันา เพือ่ลดภาระการพึง่พาเทคโนโลยจีาก
ต่างประเทศ ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา ผลงานนวัตกรรม “กระบวนการผลิตพอลีเอทิลีนน�้าหนักโมเลกุลสูง 
(Ultra-High Molecular Polyethylene, UHMWPE) ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา Novel HA2PO catalyst”   
ของบริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Best Innovative Company Awards) จาก
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย SET Award 2560 และยงัได้รบัรางวลัชมเชย ในการประกวดด้วยรางวลั
นวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ (National Innovation Award 2017 for Economic Contribution)
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 ด้วยความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ที่จะเปน็องค์กรท่ีประยุกต์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี  

โดยเน้นความเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อมและมีการจัดการองค์ความรู้ท่ีเปน็เลิศ เพ่ือสร้างความ 

ได้เปรียบในการแข่งขัน ตามแนวโน้มและทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและสถานการณ์ด้านพลังงาน    
ที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยให้ความ
ส�าคัญกับการพัฒนางานวิจัยและ เทคโนโลยี  
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และการจัดการ     
องค์ความรู้องค์กร เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถใน          
การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
   ปตท.สผ. มีระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยี เพื่อ

สนบัสนุนการด�าเนินงานให้มปีระสทิธภิาพ โดยมคีณะกรรมการก�ากบัดแูลการพฒันาเทคโนโลยทีีป่ระกอบ
ด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท ร่วมกับหน่วยงานบริหารเทคโนโลยีและองค์ความรู้ เพื่อท�า
หน้าที่ก�ากับดูแลนโยบายการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและโครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับ
แผนการด�าเนินงานธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท
 ปตท.สผ. ยังตั้งเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อน�ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม และการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยบริษัทได้ร่วมมือด้านงานวิจัยและ
พัฒนากับสถาบันวิจัยของรัฐ มหาวิทยาลัย และบริษัทคู่ค้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพ่ือเพิ่ม
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการพัฒนาเทคโนโลยี ให้มีความมั่นใจว่าจะก้าวทันสถานการณ์โลกท่ี
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเป้าหมายหลักในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในกลุ่มเทคโนโลยีหลัก 
ได้แก่
 • เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความส�าเร็จในการส�ารวจปิโตรเลียม (Increase Exploration Success)
 • เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตปิโตรเลียม (Enhance Production)
 • เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Practices)
 • เทคโนโลยีเพื่อต่อยอดจากธุรกิจปิโตรเลียม (Petroleum Related Technology)
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 ทัง้นี ้โครงการและเทคโนโลยต่ีางๆ ของ ปตท.สผ. ต้อง
ผ ่านกระบวนการคัดเลือกตามกระบวนการพัฒนา
เทคโนโลยีของบริษัท โดยมีคณะอนุกรรมการพัฒนา
เทคโนโลย ีท�าหน้าทีก่ลัน่กรอง พจิารณาล�าดบัความส�าคัญ
ของโครงการเพือ่จดัสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยใีห้เกดิ
ประสิทธิภาพสูงสุด และติดตามความคืบหน้า ตลอดจน  
ให้ค�าแนะน�า เพื่อให้การพัฒนาโครงการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท
 กระบวนการพฒันาเทคโนโลย ีประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน 
ได้แก่ 
  1) การศึกษาเบื้องต้น
  2) การศึกษาในห้องปฏิบัติการ
  3) การพัฒนาโครงการต้นแบบ
  4) การพัฒนาโครงการน�าร่อง
  5) การน�าไปใช้งานจริง หรือการใช้เชิงพาณิชย์
 นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้จัดท�าแผนการพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยีขององค์กรตามแนวทางที่สอดคล้องกับ
นโยบายของกลุ่ม ปตท. ซึ่งเป็นการน�าเทคโนโลยีระบบดิจิทัล อินเตอร์เน็ต หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ 
มาช่วยเพ่ิมประสทิธภิาพในการท�างานผ่านการวเิคราะห์กระบวนการส�ารวจและผลติปิโตรเลยีม เพือ่ให้การ
ด�าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและทนัต่อสถานการณ์ อีกทัง้ยงัครอบคลุมไปถงึระบบความปลอดภยั
และกระบวนการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรส�าคัญต่างๆ เพื่อให้สามารถวางแผนการปฏิบัติงานและ    
ซ่อมบ�ารุงได้อย่างเหมาะสม
 และในปี 2560 ปตท.สผ. ได้จัดงาน PTTEP KM Week 2017 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด Energy Resilience through Technology, Innovation 
and Knowledge Management โดยมุ่งเน้นการน�าเสนอแนวคิดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ       
ทีจ่ะเพิม่ขีดความสามารถในการด�าเนินงาน รวมท้ังยงัเป็นเวทใีนการแลกเปลีย่นประสบการณ์ของพนกังาน 
หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม เพื่อให้เกิด
การบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ๆ ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ด้านการจัดการองค์ความรู้และการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน โดยมีพนักงาน ปตท.สผ. และผู้ให้ความสนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดด้านวิชาการจ�านวน 176 เรื่อง 
และมีผลงานเข้าประกวดรางวัลนวัตกรรม (5th Innovation Award) จ�านวน 55 เร่ือง ซ่ึง ปตท.สผ.          
จะผลักดันผลงานที่ได้รับรางวัลให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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 ตามนโยบาย Thailand 4.0 ที่มุง่เนน้การขบัเคลื่อนประเทศดว้ยเทคโนโลย ีความคดิสรา้งสรรค์ 
และนวัตกรรม รวมถึงการใช้แนวทาง สานพลังประชารัฐ ในการสร้างการมีส่วนร่วมของ    
ภาคเอกชน ธนาคาร ประชาชน สถาบนัการศกึษา และสถาบนัวิจยัตา่งๆ เพ่ือขบัเคลื่อนประเทศ
ไปในทศิทางเดยีวกนันัน้ ปตท.ในบทบาทของบรษิทัพลังงานแหง่ชาติ ที่ดูแลในเรื่องความม่ันคง
ทางพลังงานของประเทศได้น�านโยบายดงักลา่วมาเปน็แนวทางในการก�าหนดกลยุทธก์ารด�าเนนิ
งานขององค์กร  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ ปตท.เปน็สมบัติอันล�้าค่าของชาติ และเปน็องค์กร    
แห่งความภาคภูมิใจของคนไทยอย่างยั่งยืน

 ปี 2560 ที่ผ่านมา ปตท.ด�าเนินโครงการเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ โดยท�าสัญญา
ซื้อก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas: LNG) ปริมาณมากกว่า 1.2 ล้านตัน รวมถึงการขยาย
คลังรับก๊าซธรรมชาติ เพื่อรองรับปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ปตท.ได้ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบ         
จัดเก็บประจุไฟฟ้า จนสามารถสร้างสถานีเติมประจุไฟฟ้าได้เป็นผลส�าเร็จ จนปัจจุบัน ปตท.มีสถานี          
เติมประจุไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานทั้งยุโรป และญี่ปุ่น จ�านวน 6 แห่ง เพื่อรองรับการขยายตัวของรถยนต์ไฟฟ้า
ภายในประเทศที่คาดว่าจะมีจ�านวนถึง 1,200,000 คัน ในปี 2579 และเพื่อเป็นการคิดค้นนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการที่ตอบสนองวิถีการด�ารงชีวิตที่เปลี่ยนไปของสังคมในปัจจุบัน

และอนาคต ปตท.ได้ร่วมกับส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ

พัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์เป็นฐานที่ตั้งส�าคัญของเขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor of Innovation: 
EECi) ให้พร้อมด�าเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมขั้นสู ง เพื่อส ่ ง เสริมการพัฒนา
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นวัตกรรมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงเพื่อสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม กลุม่ ปตท.จงึเป็นแกนน�าในการจดัต้ังสถาบนัวทิยสริเิมธี 
(VISTEC) และโรงเรียนก�าเนิดวิทย์ (KVIS) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิจัยและวิทยาศาสตร์ เพื่อผลิต
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งปัจจุบันสถาบันวิทยสิริเมธี มีนิสิตเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก 3 รุ่น รวม 156 คน และโรงเรียนก�าเนิดวิทย์ มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา     
ตอนปลาย จ�านวน 3 รุ่น รวม 216 คน  
 ส�าหรับการพัฒนานวัตกรรมในภาคธุรกิจ ปตท.มีสถาบันนวัตกรรม ปตท.ที่ท�าหน้าที่ในการวิจัย และ  
น�าเทคโนโลยแีละนวตักรรมเข้ามาใช้ในการพฒันาและสร้างผลติภณัฑ์ ตลอดจนกระบวนการใหม่ๆ ในการ
เพิม่ประสทิธภิาพและลดค่าใช้จ่าย รวมทัง้พฒันาเทคโนโลยเีพ่ือส่ิงแวดล้อม ให้มคีณุภาพมาตรฐานในระดับ
สากล เพ่ือคณุภาพชวีติท่ีดขีองคนไทยซึง่กรอบงบประมาณเพือ่การวจิยัพัฒนาก�าหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
3 ของก�าไรสุทธิต่อปีเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ซึ่งในปี พ.ศ. 
2560 ที่ผ่านมา กลุ่ม ปตท.สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ 54 รายการ และยื่นจดสิทธิบัตรได้ถึง 5 ฉบับ
 และเพื่อเป็นการส่งเสริมแนวทาง สานพลังประชารัฐ ในการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคส่วนต่างๆ 
เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน กลุ่ม ปตท.ได้ร่วมกันจัดตั้ง บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ากัด 
ด�าเนินธรุกิจขายสนิค้าหรอืให้บรกิารเพือ่สงัคม มุง่เน้นการน�าจดุแข็งของกลุ่ม ปตท. มาสนบัสนนุและสร้าง
องค์ความรูต่้อชมุชน เกษตรกร ผูย้ากไร้ คนพกิาร ผูด้้อยโอกาส เพือ่ยกระดับชวีติความเป็นอยูใ่ห้มคีณุภาพ 
ส�าหรับโครงการน�าร่องของบริษัท สานพลังฯ ประกอบด้วย โครงการคาเฟ่ อเมซอนส�าหรับผู้ด้อยโอกาส 
และโครงการจัดหาเมล็ดกาแฟเพื่อความยั่งยืนจากชุมชนส�าหรับร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ทั้งนี้ ก�าไรที่เกิด
ขึ้นน้ันจะน�าไปต่อยอดโครงการวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือใช้เพื่อประโยชน์เพื่อส่วนรวมต่อไป ซ่ึงการด�าเนิน
งานต่างๆตามทีก่ล่าวมาข้างต้นนอกจากจะเป็นการด�าเนนิการตามกลยุทธ์ทีส่�าคญัของ ปตท.แล้วยงัเป็นการ
สนบัสนุนเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืของสหประชาชาตด้ิวย โดยการด�าเนนิงานทัง้หมดของกลุม่ ปตท.นัน้ 
สนบัสนนุเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืรวมทัง้สิน้ 13 เป้าหมาย แต่จากการวเิคราะห์ผลกระทบและจัดล�าดับ
ความส�าคัญจากการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใน 5 ปีต่อจากนี้ ปตท.จะเร่งด�าเนินการ     
ในเป้าหมายที่ส�าคัญ 6 เป้าหมายให้บรรลุผล ได้แก่

บทน�ำ นโยบาย
การพัฒนา
อย่างย่ังยืน

กำรด�ำเนินงำน
ขององค์กร
สมำชกิ

รางวลัด้านการ
วจัิยและพัฒนา
นวตักรรม

มองอนาคต
ธุรกจิไทย

77TBCSD sustainable development 2018



 การด�าเนินธุรกิจสมัยใหม่ในยุคปัจจุบัน ที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีการแข่งขัน
เปน็อย่างสูง บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) (“RATCH”) ได้มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงทางด้านกระบวนการทางความคิดเพ่ือก่อให้เกิดสิ่งใหม่ท่ีแตกต่างและมีประโยชน์

มากขึน้ โดยการใช้รูปแบบนวัตกรรมการ
บริหารจัดการในการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัท ด้วยการน�าทักษะ ความรู้ และ
ความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ เพื่อ
ให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันทาง
ธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ

 RATCH ได้ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความ
ยดืหยุน่และมหีน่วยงานท่ีท�างานประสานสอด
รับกับธุรกิจท่ีบริษัทด�าเนินการอยู่ อีกทั้งผู้

บริหารได้มุ่งเน้นและผลักดันให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมการ ท�างานร่วมกันของบุคคลที่มีพื้นฐานที่หลาก
หลาย (Cross-Functional) ขณะเดียวกันก็ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัทให้มี
ความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทักษะที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ รวมถึงการจัดการองค์ความรู้
ของบริษัท (Knowledge Management) เพื่อรวบรวมความรู้ด้านต่างๆ ทั้งจากประสบการณ์การท�างาน
ของพนกังาน และความรูเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ ให้เกดิการใช้งานทีเ่กดิประโยชน์ต่อองค์กรทัง้ในปัจจุบนัและ
อนาคต โดยตั้งเป้าหมายที่จะเป็น High Performance Organization (HPO) ภายใน 3 ปีนับจากนี้ ทั้งนี้ 
RATCH ได้มองอนาคตธรุกจิพลงังานทีจ่ะเปลีย่นไปใน  5-10 ปีข้างหน้า ซึง่ต้นทนุของพลงังานทดแทนชนดิ
ต่างๆมแีนวโน้มถกูลง ท�าให้ไม่จ�าเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ท่ีใช้ฟอลซิลเป็นเชือ้เพลิง รวมท้ังรูปแบบ

บมจ.
ผลิตไฟฟ�าราชบุร�โฮลดิ�ง
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง้ จ�ากดั 
(มหาชน)



ของธรุกิจพลงังานจะมีความอจัฉรยิะในการบรหิารจดัการระบบพลงังานด้วยตวัเอง (Smart Energy Man-
agement) มากขึ้น ท�าให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงและมีส่วนร่วมโดยตรง เช่น ระบบ Smart Home โดย
การติดตั้งโซล่าร์เซลล์พร้อม Battery Storage  เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองพร้อมขายคืนเข้าระบบ รวมถึงระบบ 
Smart Grid และระบบ Energy Storage ที่สามารถบริหารจัดการระบบพลังงานให้พึ่งพาตัวเองในระดับ
โครงข่ายได้ ท�าให้ลดค่าใช้จ่ายของประเทศในการลงทนุสายส่งแรงดนัสงู นอกจากนี ้ยานยนต์ไฟฟ้า (Elec-
trical Vehicle) ประเภทต่างๆ ก็จะเข้ามามีส่วนส�าคัญในชีวิตประจ�าวันมากยิ่งขึ้น ด้วยระบบสื่อสารที่มี
ความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อน�าระบบต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้งานร่วมกันโดยใช้ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีดิจิตัลในปัจจุบันเข้ามาบริหารจัดการ ก็สามารถพัฒนาเป็นระบบ Smart City หรือ Smart 
Country ได้ นวัตกรรมด้านพลังงานต่างๆเหล่านี้เป็นธุรกิจที่ RATCH ให้ความส�าคัญ ซึ่งจะต้องสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน สร้างต�าแหน่งทางการตลาดท่ีแข็งแกร่ง และพัฒนาต่อยอดธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ 
ทดแทนรูปแบบการด�าเนินธุรกิจแบบเดิมๆ
 RATCH เชือ่ว่าการสร้างองค์กรแห่งนวตักรรม โดยการเชือ่มโยงองค์ความรูต่้างๆทัง้ภายในและภายนอก
องค์กรเข้าด้วยกัน ความมุ่งมั่นที่จะท�างานในส่วนของตนและหน่วยงานท้ังภายในภายนอกองค์กรให้
สอดคล้องและประสานกัน อีกทั้งการก�าหนดเป้าหมาย ทิศทาง รูปแบบองค์กร และวิธีการปฏิบัติงานท่ี
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รวมถึงแผนกลยุทธ์ที่ดีที่สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีต่างๆ ของ RATCH จะช่วยผลักดันให้การขับเคลื่อนประเทศส�าเร็จตามนโยบาย Thailand 4.0 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สืบไป

บทน�ำ นโยบาย
การพัฒนา
อย่างย่ังยืน

กำรด�ำเนินงำน
ขององค์กร
สมำชกิ

รางวลัด้านการ
วจัิยและพัฒนา
นวตักรรม

มองอนาคต
ธุรกจิไทย
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 SPRC มีวัฒนธรรมแบบ “ครอบครัวเดียวกัน” (One Family)” ที่แข็งแกร่ง ซ่ึงสมาชิก      
ในครอบครัวรวมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกคน วัฒนธรรมนี้เปน็รากฐานที่ส�าคัญในทุกๆ เรื่อง 
บริษัทฯ ห่วงใยเรื่องความปลอดภัยใส่ใจในความเป็นอยู่ที่ดี การดูแลห่วงใยซ่ึงกันและกัน  

ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ชุมชน ธุรกิจ  และความส�าเร็จของสมาชิกทุกคนในครอบครัว ซ่ึงความ
ส�าเรจ็เหล่าน้ีเปน็ผลมาจากความสมัพันธท์ี่ดีของสมาชิกในครอบครวั รว่มแรงรว่มใจกนัท�างาน 
เพื่อให้เกิดความเปน็เลิศในการด�าเนินงาน 

 กลยุทธ์ของ SPRC คือ “สร้างมาตรฐาน”   ในทุกๆ ด้านของการด�าเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายหลักที่
ส�าคัญคือ “สร้างมาตรฐานการเป็นองค์กรในฝันของทุกคน”, “สร้างมาตรฐานด้านความเป็นเลิศในการ
ด�าเนินงาน” และ “สร้างมาตรฐานในด้านผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น” นอกจากน้ี
ครอบครัว SPRC ยังมุ่งมั่นเพื่อมาตรฐานสูงสุดของการด�าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณ 
ความโปร่งใส และการก�ากับดูแลกิจการด้วย 

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังคงใช้แนวความคิด “สูตรแห่งความส�าเร็จ – Winning 
Formula” ซึ่งแนวความคิดดังกล่าว เริ่มต้นด้วยพื้นฐานความปลอดภัยส่วนบุคคลที่
แข็งแกร่ง อันจะน�าไปสู่ความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ในกระบวน การผลิต โดย
ส่ิงเหล่าน้ีจะท�าให้เราสามารถใช้ก�าลังการกลั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ความ
เชือ่ถอืได้ในกระบวน การผลติ และความสามารถในการใช้ก�าลงัการกลัน่ท่ียอดเยีย่ม 
ช่วยให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน เพื่อให้ได้ค่าการกลั่น
ทีส่งูทีส่ดุซ่ึงเป็นแนวความคดิทีเ่ข้าใจง่าย และไม่ซบัซ้อน แต่ต้องมคีวามมุ่งมัน่ มวีนิยั 
และใส่ใจในทุกๆรายละเอียดในการปฎิบัติงานการน�า “สูตร” มาใช้ ถือเป็น “เคล็ด
ลับ” ที่อยู่เบื้องหลังความ ส�าเร็จที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องท้ังผลการด�าเนินงานใน
ด้านการปฎิบตังิานและด้านการเงนิของเรา สิง่เหล่านีน้บัเป็นส่วนส�าคญัทีช่่วยส่งเสริม
ให้ SPRC บรรลผุลตามวสิยัทัศน์ คอื “ครอบครวัท่ีเป็นหนึง่เดียว.... ร่วมกนัขบัเคลือ่น
อนาคตพลังงานไทย”
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บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 
จ�ากัด (มหาชน)



บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

 บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน) เล็งเห็นความส�าคัญของสร้างองค์ความรู้ในองค์กร    
ที่เปน็ประโยชน์ ในการขับเคลื่อนธุรกิจ จึงได้จัดตัง้แผนกวิจัยและพัฒนามาตัง้แต่ปี 2012 เพื่อ
ท�างานวิจัยในเรื่องที่ เก่ียวข้องกับธุรกิจการกลั่น รวมถึงธุรกิจของบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ 

 

และในปี 2013 ได้จัดตั้งฝ่ายนวัตกรรมและการบริหารความยั่งยืน รวมถึงคณะกรรมการ     
ขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนากลุ่มไทยออยล์ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ       
ผู้จัดการใหญ่เปน็ประธาน เพื่อก�าหนดทิศทางและบริหารงานวิจัยทัง้หมด

 บรษัิท ไทยออยล์ จ�ากดั (มหาชน) ได้ร่วมมอื
กบัผูเ้ชีย่วชาญจากองค์กรช้ันน�าต่างๆ อาท ิส�านกังาน
พฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.), 
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฯลฯ ในการท�างานวิจัยร่วมกัน         
โดยโจทย์งานวิจัยส่วนใหญ่มาจากโรงกล่ันน�้ามัน  
ไทยออยล์เอง ซึ่งมีความต้องการใช้งานจริงจาก        
ผู ้ปฏิบัติงาน งานวิจัยส่วนใหญ่จึงเป็นงานวิจัย        
เชงิประยกุต์ (applied research) โดยใช้องค์ความรู้
จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ของสถาบันที่มีความ
ร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหา ลดต้นทุนการผลิต รวมถึง
การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์

บทน�ำ นโยบาย
การพัฒนา
อย่างย่ังยืน

กำรด�ำเนินงำน
ขององค์กร
สมำชกิ
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 ผลงานวจิยัทีป่ระสบความส�าเรจ็ที่
ผ่านมา เช่น การประหยดัพลังงานจาก
เครื่องแลกเปลี่ยนความร ้อนของ
น�้ามันดิบที่คิดเป็นมูลค่าถึง 1,069 
ล้านบาทต่อปี, โปรแกรมการประเมิน
ชนิดน�้ามันดิบที่มีผลต่อการกัดกร่อน
ภายในท่อและอุปกรณ์การกลั่น, การ
ประเมินประสิทธิภาพของตัวเร ่ง
ปฏิกิริยา, การประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่ใช้  
ในการตรวจสอบสภาพการกัดกร่อน

ภายในท่อน�้ามัน  ฯลฯ 
 กลยุทธ์ในการด�าเนนิธรุกจิของกลุม่ไทยออยล์ในปัจจบุนัสอดคล้องกบันโยบาย Thailand 4.0 ทีมุ่ง่เน้น
การพฒันาธรุกจิผ่านนวตักรรม การเป็นเจ้าของและพฒันาองค์ความรู้ท่ีน�าไปสู่นวตักรรม การน�าเทคโนโลยี 

digitalization มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจ นอกจากนี้ ไทยออยล์ 
ยังมุ่งเน้นด�าเนินการค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่จะเป็นส่วนช่วยผลักดัน

ผลประกอบการในการด�าเนินธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนตามยุทธศาสตร์
ความยั่งยืนข้างต้น โดยก�าหนดให้กลยุทธ์ด้านธุรกิจ New S-Curve 

เป็นหนึ่งในแกนกลยุทธ์หลักขององค์กร และเพื่อให้เกิดการ            
ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ไทยออยล์ได้จัดตั้งทีมงานเพื่อศึกษา      
New S-Curve ซึง่ประกอบด้วยบคุลากรด้านการวางแผนกลยทุธ์ 
ด้านนวตักรรม และด้านการพัฒนาธรุกจิ โดยมกีารระบเุป้าหมาย
เป็นตัวชี้วัดในระดับองค์กร มีการก�าหนดประเภทของธุรกิจ     
เป้าหมายเพือ่ตอบสนองต่อการขยายธรุกจิในระยะยาว ตัวอย่าง
เช่น เทคโนโลยทีีเ่พิม่ประสทิธภิาพในการผลติเทคโนโลยสีะอาด 
เทคโนโลยีด้านสุขภาพ และเทคโนโลยีท่ีจะมาทดแทนน�้ามัน 
เป็นต้น รวมถึงการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการลงทุนอย่าง    

เหมาะสม
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Digital for Thais เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของคนไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
 จากวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในเชิงนโยบายที่ต้องการน�าประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 เพื่อ   
ยกระดบัรายไดข้องประชาชนไทยใหเ้พ่ิมสูงข้ึนด้วยการน�านวตักรรม เทคโนโลยดีจิทัิล ตลอดจน
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ไปช่วยพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานในทุกภาคส่วนให้
มากยิ่งขึ้น เอไอเอสในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัลจึงได้มีนโยบายในการท�าธุรกิจภายใต้แนวคิด 
Digital For Thais ดว้ยความมุง่มั่นที่จะน�านวตักรรมดจิทิลัไปช่วยสรา้งและพฒันาใหชุ้มชนและ
สังคมไทยให้ก้าวหน้าสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 โดยได้มีการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลไป
ช่วยพัฒนาใน 4 ด้านหลักอันเปน็หัวใจส�าคัญในการพัฒนาประเทศ ได้แก่

 1. ดา้นการศกึษา การศกึษาเป็นรากฐานอันส�าคญัในการพฒันาคนให้มศีกัยภาพดงันัน้การเข้าถงึแหล่ง
ข้อมลูทัง้วชิาการและสาระบนัเทงิจงึมี
ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง โครงการ
พัฒนาด้านการศึกษาของเอไอเอสจึง
เน้นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและ
ประสบการณ์ชีวิตให้กับเด็กนักเรียน
ทั่วประเทศด้วยการติดตั้งเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและมอบ
กล่อง AIS สานรัก สานความรู้ ซึ่งมี
เนื้อหาเป็นดิจิทัลคอนเท้นต์ต ่างๆ        
ที่ครบทั้งสาระ ความรู ้ และความ
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บริษัท แอดวานซ ์อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ�ากัด (มหาชน)



สนกุสนาน เพือ่ช่วยเสรมิสร้างการเรยีนรูน้อกห้องเรยีนให้กบัเดก็และเยาวชน ให้สามารถเปิดประสบการณ์
ใหม่และรู้เท่าทันกระแสของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน
 2. ด้านสาธารณสุข เน้นการสร้างเครื่องมือการส่ือสารที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ด้าน
งานสาธารณสุขสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเสริมสุขอนามัยที่ดีให้กับประชาชนในท้องถิ่น
ห่างไกลเพื่อลดอัตราความเจ็บป่วยและป้องกันภัยสุขภาพต่างๆ โดยเอไอเอสได้สร้างนวัตกรรมดิจิทัล       
เพื่อสังคมไทยในชื่อ “แอปพลิเคชันอสม.ออนไลน์” เครื่องมือสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่ม
ระหว่างรพ.สต.และอสม.เพื่อสื่อสารข้อมูล ภาพ เสียง วิดีโอ ข้อความ พิกัดแผนที่ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม
ผ่านรูปแบบการแจ้งความสาร การสนทนา ท�าให้สมาชิกในเครือข่ายสามารถรับรู ้ข้อมูล ข่าวสาร 
ความเคลื่อนไหวด้านสาธารณสุขและภัยสุขภาพในชุมชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องแม่นย�า ส่งผลให้  
การท�างานของรพ.สต.และอสม. มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงการแพทย์และ         
การดูแลสุขภาพได้อย่างทั่วถึงและสะดวกง่ายดายยิ่งขึ้น
 3. ด้านเกษตรกรรม เอไอเอสร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน น�าเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้ใน 2 ด้านหลัก ได้แก่
  - ในเชิงพาณชิย์ด้วยการสร้างช่องทาง market place โดยการพฒันา “แอปพลเิคชนัร้านฟาร์มสขุ” 
ที่เชื่อมผู้ซื้อและเกษตรกรรวมถึงผู้ผลิตสินค้า OTOP เข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้ผลิตได้ส่งมอบสินค้าคุณภาพถึงผู้
ซื้อได้สะดวกมากขึ้นพร้อมช�าระเงินได้ง่ายๆ ด้วยแอปพลิเคชั่น mPAY ปัจจุบันแอปพลิเคชันร้านฟาร์มสุข
ยังอยู่ในระยะทดลองโดยมีร้านค้ากว่า 200 ร้านและสินค้ามากกว่า 1,300 รายการ

บทน�ำ นโยบาย
การพัฒนา
อย่างย่ังยืน

กำรด�ำเนินงำน
ขององค์กร
สมำชกิ

รางวลัด้านการ
วจัิยและพัฒนา
นวตักรรม

มองอนาคต
ธุรกจิไทย
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  - ในเชิงการสร้างเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ด้วยการพัฒนา “แอปพลิเคชันฟาร์มสุข” 
ส�าหรับเกษตรกร โดยเปรียบเสมือนคลังข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมจาก    
ผู้เชี่ยวชาญทางการเกษตรในด้านต่างๆท้ังในรูปแบบของวีดีโอ และบทความ รวมถึงเป็นเครื่องมือให้
เกษตรกรต้นแบบและกลุม่เกษตรกรผูต้ดิตามสามารถปรกึษา แบ่งปันความรู ้และวธิกีารแก้ปัญหาทางการ
เกษตรต่างๆได้ นอกจากนี้ ยังได้ผสานเทคโนโยลีดิจิทัลเข้าไปในขั้นตอนการท�าเกษรตรกรรมส่งเสริมให้
เกษรตรกรสามารถท�าการเกษตรแบบปราณีต (Precision Farming) ด้วยเทคโนโลยี IoT จากเอไอเอส 
เกษตรกรจะสามารถตรวจสอบ เฝ้าระวังและควบคุมสภาพแวดล้อมในแปลงเกษตร อีกทั้งยังสามารถ
วเิคราะห์ข้อมลูจากระบบ Big Data ท�าให้เกษตรกรสามารถลดต้นทนุ เพ่ิมผลผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมของ
สินค้าด้วยตนเองได้ 
 4. ธุรกิจสตาร์ทอัพ ร่วมพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพให้สามารถเติบโตในเชิงธุรกิจได้           
อย่างยัง่ยนื มส่ีวนช่วยเหลอืสนบัสนนุผ่านธรุกจิจรงิ การเปิดโอกาสด้านเทคโนโลย ีและการท�าตลาดให้กบั

สตาร์ทอัพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพทั้งของตัวธุรกิจ
และผู้บริหารสตาร์ทอัพเพ่ือให้ธุรกิจสามารถ
เตบิโตขึน้ไปได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึการมี
โอกาสได้น�าผลงานของตนเองไปแสดงในเวทีต่าง
ประเทศอีกด้วย ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการ
ท�าธุรกิจอีกทางหนึ่ง และยังได้เริ่มโครงการศูนย์
อินเทอร์เน็ตชุมชนต้นแบบ Co-Working space 
เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในระดับชุมชนให้มี
ความรู้ด้านดิจิทัลต่างๆ อาทิ การใช้สื่อสังคม

ออนไลน์เพือ่การตลาดยคุใหม่ผ่านเฟซบุ๊ค การตลาดออนไลน์ด้วยเวบส�าเรจ็รปูและเทคนคิการจดัการบัญชี
ต้นทุน เป็นต้น
 นอกจากนี้ เอไอเอสได้จัดเตรียมโครงข่ายให้พร้อมรองรับเทคโนโลยี IoT และประกาศเปิดตัวเครือข่าย 
NB-IoT (Narrow Band IoT) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดส�าหรับยุค IoT เป็นครั้งแรกในไทยและเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เพื่อตอบสนองการพัฒนายุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานระดับสากล และจุดประกายนักพัฒนา มหาวิทยาลัย นักวิจัย และภาคเอกชนต่างๆ ให้สามารถ
สร้างสรรค์ผลงาน IoT โซลูชั่น ที่เป็นประโยชน์กับภาคธุรกิจ ภาครัฐ และประชาชน  
 โดยเมื่อช่วงปลายปี 2560 เอไอเอสได้เปิดตัวบริการ Mobike ซึ่งเป็นการน�า IoT มาใช้ในบริการเช่า
และคืนจักรยานผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งเริ่มทดลองให้ใช้งานในหลายมหาวิทยาลัย ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ     
การต่อยอดไปสู่บริการใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต
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รำงวัลด้ำนกำรวิจัย และพัฒนำนวัตกรรมของ
องค์กรสมำชิก TBCSD ปี 2560



บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

ช่ือรางวัล
รางวลัชนะเลศิด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนืทีส่่งเสรมิกระบวนการท�างาน การเรยีนรู้
และสขุภาพ ประจ�าปี 2017 (WSIS 2017 Prizes Winner) จากสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union (:ITU) และ
องค์การสหประชาชาติ (United Nations :UN)

รายละเอียดของรางวัล
การประกวดโครงการ WSIS Project Prizes 2017 จัดโดยสหภาพโทรคมนาคม
นานาชาติ(International Telecommunication Union :ITU) และองค์การ
สหประชาชาติ (United Nations :UN) เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นในการน�า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมโลกที่
สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals :SDGs) และให้เกิดความร่วมมือระดับโลก

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และองค์การสหประชาชาติ (United 
Nations :UN)    
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บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)

ช่ือรางวัล
โครงการกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ยอดเยี่ยม 2 รางวัล ในงาน International 
Quality and Productivity Convention 2017 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
1. การลดเวลาในการหาต�าแหน่งช�ารุดของ Heat Tracing  โดยกลุ่มไฟฟ้าก�าลังโต 
จากส่วนบริการซ่อมบ�ารุง (MSD) 
2. ลดเวลาการม้วนเก็บสายดับเพลิง โดย กลุ่ม Fireman จากส่วนความปลอดภัย 
(SFD)

รายละเอียดของรางวัล
การประกวดโครงการ International Quality and Productivity Convention 
2017 เป็นการน�าเสนอผลงานด้าน Process Improvement และ Quality      
Control ระดับนานาชาติ  ซึ่งแต่ละปีจะมีองค์กรขนาดใหญ่ ของประเทศภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิคเข้าร่วม  ซึ่งในปี 2560 จัดขึ้นที่ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 
26-30 พ.ย. 2560

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ซึ่งเป็นโครงการในความร่วมมือของ สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย          
ในสงักดัของกระทรวงอตุสาหกรรม กบัองค์กรส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างประเทศ

บทน�ำ นโยบาย
การพัฒนา
อย่างย่ังยืน

การด�าเนินงาน
ขององค์กร
สมาชกิ

รำงวลัด้ำนกำร
วจัิยและพัฒนำ
นวตักรรม

มองอนาคต
ธุรกจิไทย
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กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

ช่ือรางวัล
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงาน International Warsaw Invention Show 2017 
(IWIS 2017) ประเทศโปแลนด์

รายละเอียดของรางวัล
รางวัลเหรียญทองและรางวัลพิเศษจากประเทศไต้หวัน จากผลงานกล่องพิฆาตฝุ่น 
(สิ่งประดิษฐ์) ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นถ่านลิกไนต์ในเหมืองแม่เมาะ ซึ่งสามารถลด 
ค่าใช้จ่ายจากการน�าเข้าอปุกรณ์จากต่างประเทศได้ถงึปีละประมาณ 720 ล้านบาท 
จากต้นทุนเพียง 46,000 บาทต่อชุด

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ASSOCIATION OF POLISH INVENTORS AND RATIONALIZERS เมื่อวันที่  
11 ตุลาคม 2560 ณ Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland
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กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

ช่ือรางวัล
การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในงาน 2017 Kaohsiung International 
Invention and Design EXPO (KIDE 2017) ไต้หวัน

รายละเอียดของรางวัล
รางวัลเหรียญทอง จากผลงาน Smart Operation ซ่ึงพัฒนาโปรแกรม Smart 
Power Plant Application เพื่อติดตามการท�างาน แสดงข้อมูลและแจ้งเตือน    
หากเกิดความผิดพลาดในระบบโรงไฟฟ้าพลังงานน�้าได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�างาน และเพิ่มค่าความพร้อมจ่ายได้กว่า 6 ล้านบาทต่อปี

หน่วยงานที่มอบรางวัล
World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) เมื่อวันที่      
8–10 ธันวาคม 2560 ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน

บทน�ำ นโยบาย
การพัฒนา
อย่างย่ังยืน

การด�าเนินงาน
ขององค์กร
สมาชกิ

รำงวลัด้ำนกำร
วจัิยและพัฒนำ
นวตักรรม

มองอนาคต
ธุรกจิไทย
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ธนำคำรกสิกรไทย จ�ำกัด (มหำชน)

ช่ือรางวัล
ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)

รายละเอียดของรางวัล
ธนาคารได้รับการประเมินให้เป็นธนาคารที่มีผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน    
โดดเด่นในกลุ่มธุรกิจธนาคาร โดยได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน    
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประจ�าปี 2560 ทั้งในระดับโลก DJSI 
World และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ DJSI Emerging Markets เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

หน่วยงานที่มอบรางวัล
S&P Dow Jones Indices in collaboration with RobecoSAM

ช่ือรางวัล
รางวัลประเภท Bronze Class ในกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคาร  

รายละเอียดของรางวัล
การประเมินผลบริษัทที่มีผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนโดดเด่นเมื่อเทียบกับ
บริษัทในกลุ ่มอุตสาหกรรมเดียวกันในระดับสากล ด้วยฐานข้อมูลเดียวกับ              
การประเมิน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)

หน่วยงานที่มอบรางวัล
บริษัทจัดการกองทุนระดับโลก RobecoSAM
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ธนำคำรกรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน)

ช่ือรางวัล
Best Customer Service Provider Asia  และรางวัล Best Innovation in  
Retail Banking Thailand

รายละเอียดของรางวัล
ธนาคารได้รับรางวัลดังกล่าวด้านคุณภาพการให้บริการและพัฒนานวัตกรรม        
การเงิน ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้ายุคปัจจุบัน พร้อมท้ังเป็นผู้น�าเทคโนโลยี
ด้านการเงินที่วางใจได้

หน่วยงานที่มอบรางวัล
นิตยสาร Internation Banker ประเทศอังกฤษ  

บทน�ำ นโยบาย
การพัฒนา
อย่างย่ังยืน

การด�าเนินงาน
ขององค์กร
สมาชกิ

รำงวลัด้ำนกำร
วจัิยและพัฒนำ
นวตักรรม

มองอนาคต
ธุรกจิไทย
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ธนำคำรกรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน)

ช่ือรางวัล
Best Social Impact Thailand 2017

รายละเอียดของรางวัล
ธนาคารได้รบัรางวลัในฐานะท่ีเป็นสถาบนัการเงนิทีเ่ป็นหลกัส�าคญัในการขบัเคลือ่น
เศรษฐกิจของประเทศ โดยการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินให้เข้าถึงประชาชน       
ทุกกลุ่ม และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เช่น โครงการ e-tax Project  โครงการ 
SMART City และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
นิตยสาร Capital Finance International (CFI) ประเทศอังกฤษ 
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บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหำชน)

ช่ือรางวัล
The Asset Best Initiative in Innovation Award

รายละเอียดของรางวัล
ปตท.สผ. ได้รับรางวัล The Asset Best Initiative in Innovation Award ส�าหรับ
เทคโนโลยีการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อสิ้นสุดการผลิตปิโตรเลียมของ
โครงการ จากนิตยสาร The Asset ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการเงินชั้นน�าของเอเชีย    
ที่มอบรางวัลให้กับบริษัทที่มีผลงานการบริหารจัดการที่เป็นเลิศในด้านต่างๆ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
นิตยสาร The Asset

บทน�ำ นโยบาย
การพัฒนา
อย่างย่ังยืน

การด�าเนินงาน
ขององค์กร
สมาชกิ

รำงวลัด้ำนกำร
วจัิยและพัฒนำ
นวตักรรม

มองอนาคต
ธุรกจิไทย
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บริษัท ปตท.จ�ำกัด (มหำชน)

ช่ือรางวัล
รางวัลเหรียญทอง และเหรียญรางวัลพิเศษ Association of Polish Investors 
and Rationalizers

รายละเอียดของรางวัล
จากผลงานวิจัยพลาสติกชีวภาพคอมพาวน์จากเยื่อกาแฟที่ได้จากโรงคั่วกาแฟ              
อเมซอน (Bio SSCMB)

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สมาพันธ์นักประดิษฐ์แห่งโปแลนด์
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บริษัท ปตท.จ�ำกัด (มหำชน)

ช่ือรางวัล
คงสถานะเป็นสมาชิกใน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ต่อเนื่อง 
เป็นปีที่ 6

รายละเอียดของรางวัล
ปตท. ได้รับคะแนนสูงสุดเป็น Industry Leader ในกลุ่ม Oil & Gas Upstream 
& Integrated (OGX)

หน่วยงานที่มอบรางวัล
RobecoSAM และ S&P Dow Jones Indices

บทน�ำ นโยบาย
การพัฒนา
อย่างย่ังยืน

การด�าเนินงาน
ขององค์กร
สมาชกิ

รำงวลัด้ำนกำร
วจัิยและพัฒนำ
นวตักรรม

มองอนาคต
ธุรกจิไทย
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บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน)

ช่ือรางวัล
รางวัล Asia IP Elite 2017

รายละเอียดของรางวัล
รางวัลท่ีมอบให้บริษัทหรือองค์กรด้านวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีความโดดเด่นด้าน     
การบรหิารจดัการทรพัย์สนิทางปัญญา มุง่มัน่ในการน�าทรัพย์สนิทางปัญญามาเป็น
กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจอย่างจริงจัง โดยเอสซีจีได้รับรางวัลนี้อย่างต่อเนื่อง         
(ปี 2015, 2016 และ 2017)

หน่วยงานที่มอบรางวัล
นิตยสาร Intellectual Asset Management (IAM) ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นน�าระดับ
โลกด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเชิงกลยุทธ์
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บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหำชน)

ช่ือรางวัล
DJSI’s Energy Industry Group Leader 2017

รายละเอียดของรางวัล
บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน) ได้รับคะแนนสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน 
ซึ่งเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันในปี 2017 จากการประเมินทั้งสิ้น 3,450 บริษัททั่วโลก

หน่วยงานที่มอบรางวัล
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึ่งประเมินโดย RobecoSAM
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บทน�ำ นโยบาย
การพัฒนา
อย่างย่ังยืน

การด�าเนินงาน
ขององค์กร
สมาชกิ

รำงวลัด้ำนกำร
วจัิยและพัฒนำ
นวตักรรม

มองอนาคต
ธุรกจิไทย
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รำงวัลด้ำนกำรวิจัย และพัฒนำนวัตกรรมของ
องค์กรสมำชิก TBCSD ปี 2560



บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน)

ช่ือรางวัล
รางวัลดีเด่นสาขาโครงการเพ่ือธุรกิจท่ียั่งยืน ปี 2017 จากงาน Thailand ICT 
Excellence Awards 2017

รายละเอียดของรางวัล
เพื่อยกย่องหน่วยงานที่เป็นเลิศในการประยุกต์ใช้ ICT ในการสร้างผลกระทบทาง
ตรงในเชิงบวก

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สมาคมการจดัการธรุกจิแห่งประเทศไทย (TMA) และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม

ช่ือรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ หมวด Inclusion & Community จากงาน Thailand ICT 
Awards 2017

รายละเอียดของรางวัล
ยกย่องและเชิดชูองค์กรท่ีน�าเทคโนโยลี ICT มาใช้ในเชิงสังคมและช่วยลดความ
เหลื่อมล�้าทางดิจิทัล

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

บทน�ำ นโยบาย
การพัฒนา
อย่างย่ังยืน

การด�าเนินงาน
ขององค์กร
สมาชกิ

รำงวลัด้ำนกำร
วจัิยและพัฒนำ
นวตักรรม

มองอนาคต
ธุรกจิไทย
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บริษัท  บำงจำก คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (มหำชน)

ช่ือรางวัล
Thailand ICT Excellence Award 2017    

รายละเอียดของรางวัล
ได้รับรางวัลใน 2 โครงการ ในระดับ Excellent และ Distinguish  ดังนี้
 Excellent :  โครงการ Fuel Automation System
 Distinguish : SMART Project (Sustainable Management Agriculture  
 Retail Trading System)  
         โดยเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กร ที่น�าการพัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบ IT มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
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บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน)

ช่ือรางวัล
รางวัล Platinum จากงาน PTT Group SPIRIT Days for Sustainable Growth 
2017

รายละเอียดของรางวัล
จัดขึน้เพือ่ส่งเสริมศกัยภาพบรษัิทในกลุม่ ปตท. ด้วยการน�าเทคโนโลยแีละนวตักรรม
ใหม่มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจอย่างยั่งยืน เน้นการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มี
อย่างจ�ากดัให้เกดิประโยชน์สงูสุด สอดคล้องกบันโยบาย Thailand 4.0 ของรฐับาล 
ชื่อผลงาน ระบบการควบคุมการผลิตแบบทันทีท่ีสอดคล้องต่อความเปล่ียนแปลง
ของความต้องการลูกค้า (Real-time Optimization System) โดยบริษัทฯ ได้น�า
เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแบบทันทีมาประยุกต์ใช้ เพื่อตอบสนอง
ปรมิาณความต้องการผลติภณัฑ์ของลูกค้าท่ีเปล่ียนแปลงและเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคดิ 
โดยระบบช่วยให้บริษัทฯ สามารถผลิตพลังงานตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าแบบอัตโนมัติที่มีการอัพเดตข้อมูลแบบรายชั่วโมง ส่งผลให้การค�านวนเป้า
หมายการผลติเป็นไปอย่างแม่นย�าและเพ่ิมความมัน่คงของระบบไฟฟ้า สามารถส่ง
มอบผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ทั้งปริมาณและความต่อเนื่อง

หน่วยงานที่มอบรางวัล
กลุ่ม ปตท.

บทน�ำ นโยบาย
การพัฒนา
อย่างย่ังยืน

การด�าเนินงาน
ขององค์กร
สมาชกิ

รำงวลัด้ำนกำร
วจัิยและพัฒนำ
นวตักรรม

มองอนาคต
ธุรกจิไทย
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บริษัท ไออำร์พีซี จ�ำกัด (มหำชน)

ช่ือรางวัล
รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Best Innovative Company Awards)

รายละเอียดของรางวัล
จากผลงานนวัตกรรมพอลิเอทิลีน ชนิดน�้าหนักโมเลกุลสูงยิ่งยวด (Ultra High 
Molecular Weight Polyethylene : UHMWPE) ท่ีมีคุณสมบัติโดดเด่นกว่า          
พอลีเอทิลีนธรรมดามีความความทนทานต่อแรงกระแทกสูง ทนต่อการสึกกร่อน 
ทนต่อแรงดึงสูง และทนทานต่อสารเคมี

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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บริษัท ไออำร์พีซี จ�ำกัด (มหำชน)

ช่ือรางวัล
รางวัลชมเชยด้านเศรษฐกิจ ประจ�าปี 2560 (National Innovation Award 2017 
for Economic Contribution)

รายละเอียดของรางวัล
โครงการนวัตกรรมกระบวนการผลิตพอลีเอทิลีนน�้าหนักโมเลกุลสูงด้วยตัวเร่ง
ปฏิกิริยา Novel HA2PO catalyst เป็นพลาสติกเชิงวิศวกรรมที่มีคุณสมบัติโดด
เด่นกว่าพอลีเอทิลีนธรรมดา เช่น ความทนทานต่อแรงกระแทกสูง ทนต่อการสึก
กร่อน ทนต่อแรงดึงสูง และทนทานต่อสารเคมี

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

บทน�ำ นโยบาย
การพัฒนา
อย่างย่ังยืน

การด�าเนินงาน
ขององค์กร
สมาชกิ

รำงวลัด้ำนกำร
วจัิยและพัฒนำ
นวตักรรม

มองอนาคต
ธุรกจิไทย
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ธนำคำรกสิกรไทย จ�ำกัด (มหำชน)

ช่ือรางวัล
รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น จากการประกวดรางวัล SET        
Sustainability Awards ประจ�าปี 2560

รายละเอียดของรางวัล
รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท จากการประกวด SET        
Sustainability Awards ประจ�าปี 2560

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ธนำคำรกสิกรไทย จ�ำกัด (มหำชน)

ช่ือรางวัล
“หุ้นยั่งยืน” Thailand Sustainability Investment หรือ THSI ประจ�าปี 2560

รายละเอียดของรางวัล
การได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” Thailand 
Sustainability Investment หรือ THSI ประจ�าปี 2560

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บทน�ำ นโยบาย
การพัฒนา
อย่างย่ังยืน

การด�าเนินงาน
ขององค์กร
สมาชกิ

รำงวลัด้ำนกำร
วจัิยและพัฒนำ
นวตักรรม

มองอนาคต
ธุรกจิไทย
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ธนำคำรกรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน)

ช่ือรางวัล
รฐัวสิาหกจิดเีด่นประจ�าปี 2560 ด้านการการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสดีเด่น   

รายละเอียดของรางวัล
เป็นรางวัลที่มอบให้กับรัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรม  
มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศท่ีค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรฐาน
การก�ากับดูแลที่ดีในระดับสากล โดยธนาคารกรุงไทยได้รางวัลดังกล่าวต่อเนื่อง    
เป็นปีที่ 2

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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ธนำคำรกรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน)

ช่ือรางวัล
Thailand Sustainability Investment

รายละเอียดของรางวัล
เป็นรางวัลท่ีมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยค�านึงถึง    
สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ EGS (Environmental , Socail and 
Governance) ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้ผู้ลงทุนสามารถน�ามาใช้เป็นองค์ประกอบ
ในการตัดสินใจลงทุนควบคู ่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อสร้าง              
ผลตอบแทนระยะยาว

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บทน�ำ นโยบาย
การพัฒนา
อย่างย่ังยืน

การด�าเนินงาน
ขององค์กร
สมาชกิ

รำงวลัด้ำนกำร
วจัิยและพัฒนำ
นวตักรรม

มองอนาคต
ธุรกจิไทย
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บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหำชน)

ช่ือรางวัล
รางวัลบรษิทัดเีด่นด้านนวตักรรม (Outstanding Innovative Company Awards)

รายละเอียดของรางวัล
ปตท.สผ. ได้รับรางวัลบริษัทดีเด่นด้านนวัตกรรม (Outstanding Innovative 
Company Awards) จากงาน SET Awards 2017 ในฐานะบริษทัทีใ่ห้ความส�าคัญ
ต่อนวตักรรมและมผีลงานนวตักรรมทีโ่ดดเด่นเป็นรปูธรรม เพือ่สนบัสนนุการพฒันา
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องของประเทศ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหำชน)

ช่ือรางวัล
รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม

รายละเอียดของรางวัล
PTTGC รับรางวัลดีเด่น ประเภทรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม โดยจัดส่ง
ผลงานนวตักรรม “การพฒันาถงุเพาะช�า และผลติภณัฑ์บรรจภุณัฑ์ส�าหรบัผกัสลดั 
ทีย่่อยสลายได้ทางชีวภาพ 100%” เป็นหนึง่ในผลงานนวตักรรมทีมุ่ง่สร้างประโยชน์
ให้กับสังคมควบคู่กับการดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บทน�ำ นโยบาย
การพัฒนา
อย่างย่ังยืน

การด�าเนินงาน
ขององค์กร
สมาชกิ

รำงวลัด้ำนกำร
วจัิยและพัฒนำ
นวตักรรม

มองอนาคต
ธุรกจิไทย
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บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน)

ช่ือรางวัล
รางวลัพระราชทานจากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Thailand 
Corporate Excellence Awards 2016

รายละเอียดของรางวัล
- รางวัล Corporate Improvement Excellence Award
- รางวัลดีเด่น 7 ด้าน ได้แก่ ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน/ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  ความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน ความเป็นเลิศด้านการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ความ
เป็นเลศิด้านผูน้�า ความเป็นเลศิด้านการตลาด ความเป็นเลศิด้านสนิค้า/การบรกิาร

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน)

ช่ือรางวัล
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น

รายละเอียดของรางวัล
- รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2560 ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
- รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น  ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 
- รางวัลนวัตกรรมดีเด่น  ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
- รางวัลการด�าเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

หน่วยงานที่มอบรางวัล
กระทรวงการคลัง

บทน�ำ นโยบาย
การพัฒนา
อย่างย่ังยืน

การด�าเนินงาน
ขององค์กร
สมาชกิ

รำงวลัด้ำนกำร
วจัิยและพัฒนำ
นวตักรรม

มองอนาคต
ธุรกจิไทย
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บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน)

ช่ือรางวัล
รางวลั IP Champion 2017 ประเภทสิทธบัิตรการประดิษฐ์ จากกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา

รายละเอียดของรางวัล
รางวัลเพือ่ประกาศเกยีรตคิณุผูป้ระกอบธรุกจิดีเด่นด้านการน�าทรพัย์สนิทางปัญญา
ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ประจ�าปี 2560 (IP Champion 2017) โดยเอสซีจีได้
รับรางวัล IP Champion 2017 ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่ สาขาสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์

หน่วยงานที่มอบรางวัล
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
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บริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ�ำกัด (มหำชน)

ช่ือรางวัล
CSR-DIW Continuous Award ประจ�าปี 2559

รายละเอียดของรางวัล
CSR-DIW Continuous Award ประจ�าปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็น
ถงึความมุง่มัน่ในการสร้างการมส่ีวนร่วมและการพัฒนาชมุชนโดยรอบอย่างต่อเนือ่ง

หน่วยงานที่มอบรางวัล
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

บทน�ำ นโยบาย
การพัฒนา
อย่างย่ังยืน

การด�าเนินงาน
ขององค์กร
สมาชกิ

รำงวลัด้ำนกำร
วจัิยและพัฒนำ
นวตักรรม

มองอนาคต
ธุรกจิไทย
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บริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ�ำกัด (มหำชน)

ช่ือรางวัล
รางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในระดับดีเยี่ยม

รายละเอียดของรางวัล
รางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ในระดับดีเยี่ยม ประเภท      
“ธงขาว-ดาวเขียว” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 และประเภท  “ธงขาว-ดาวทอง” ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 4

หน่วยงานที่มอบรางวัล
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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บริษัท วีนิไทย จ�ำกัด (มหำชน)

ช่ือรางวัล
โล่รางวัลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย

รายละเอียดของรางวัล
วัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดี
ในการบริหารจดัการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ และเตรียมความ
พร้อมให้อุตสาหกรรมไทยหากในอนาคตประเทศไทยจ�าเป็นต้องใช้ระบบการซ้ือ
ขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading Scheme: EST)

หน่วยงานที่มอบรางวัล
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ขวา) มอบโล่รางวัลการลด
ก๊าซเรือนกระจกให้แก่นายอภิชาติ กิจเจริญวิศาล ผู้จัดการโรงงานของวีนิไทย

บทน�ำ นโยบาย
การพัฒนา
อย่างย่ังยืน

การด�าเนินงาน
ขององค์กร
สมาชกิ

รำงวลัด้ำนกำร
วจัิยและพัฒนำ
นวตักรรม

มองอนาคต
ธุรกจิไทย
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บริษัท วีนิไทย จ�ำกัด (มหำชน)

ช่ือรางวัล
ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติโครงการน�าร่องระบบการซ้ือขายใบอนุญาตปล่อย    
ก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย

รายละเอียดของรางวัล
เพือ่เชดิชเูกยีรตแิก่บรษิทัฯ ทีม่คีวามมุง่มัน่ต่อการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยเข้าร่วมโครงการน�าร่องระบบการซ้ือขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก    
ภาคสมัครใจของประเทศไทย ติดต่อกันมาเป็นเวลา 3 ปี

หน่วยงานที่มอบรางวัล
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

นายอภิชาติ กิจเจริญวิศาล ผู ้จัดการโรงงานของวีนิไทย(ที่ 4 จากซ้าย)น�าทีมวีนิไทยขึ้นรับ
ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการน�าร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาค
สมคัรใจของประเทศไทยตลอด 3 ปี จาก ดร.วจิารย์ สมิาฉายา ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม(กลาง)
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บริษัท ไออำร์พีซี จ�ำกัด (มหำชน)

 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการแข่งขันในโลกธุรกิจที่มี
กลไกธรรมาภิบาลเปน็เครื่องมือส�าหรับช้ีวัดความโปร่งใส และการให้ความส�าคัญกับการดูแล
สิทธิขัน้พ้ืนฐานของมนุษย์กดดันให้ทุกฝ่ายต้องตระหนักถึงการท�าความดีอย่างยั่งยืน อีกทัง้
ยงัมองการเตบิโตของธุรกิจไทยว่าจะเนน้การพฒันาอยา่งยั่งยนื โดยการขบัเคลื่อนธุรกจิใหเ้กดิ
ความยั่งยืนได้หัวใจส�าคัญอยู่ที่ “ผู้น�าองค์กร” ที่จะต้องมีวิสัยทัศน์ต่อเรื่องความยั่งยืน และมี
หลักในการปฏิบัติ 3 ประการ ดังนี้

	 ประกำรแรก ผู้น�าองค์กร กรรมการบริษัท 
ตลอดจนผู ้บริหาร ต้องให้ความส�าคัญ และ
ก�าหนดเป้าหมายเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนให้
สอดคล้องกับวิถีการด�าเนินธุรกิจ 

 ประกำรที่สอง ผู้น�าองค์กรต้องเปิดทางให้  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีโอกาสในการตัดสินใจ หรือที่
เรยีกว่า “Stakeholders	Engagement” และ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นและบริษัท 
การท�าความเข้าใจและมีเป้าหมายร่วมกันเช่นนี้
จะช่วยลดแรงกดดันเรื่องผลก�าไรระยะสั้นลดลง

	 ประกำรทีส่ำม ผูน้�าองค์กรจะต้องจดัการกระบวนการท�างานอย่างยัง่ยนืให้เป็นพลวตัรโดยแต่ละองค์กร
ต้องปรับตัว และปรับความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ โดยยังคงเน้นความซื่อสัตย์ ความจริงใจ ความหวังดีต่อกัน 
ความไว้วางใจ ส่วนอีกทางหนึ่งก็พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตามบริบทสังคมใหม่ๆ เช่น รสนิยม การใช้ชีวิต 
เทคโนโลยี เป็นต้น ภาคธุรกิจจึงต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้บริโภค และยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
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ธนำคำรกรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน)

 ในปัจจุบนัที่ประเทศไทยก�าลงักา้วเขา้สูยุ่คดจิทิลัที่เทคโนโลยมีกีารเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเรว็ 
และการแขง่ขนัในธุรกจิทวคีวามรุนแรงมากขึน้ องค์กรจะตอ้งท�าอยา่งไรใหท้ี่จะใหธุ้รกจิสามารถ
เติบโต และยืนหยัดได้อย่างยั่งยืน
 ปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจไทยสามารถพัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน คือ การพัฒนาคนซึ่งเป็น
ทรัพยากรส�าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและก�าหนดทิศทางขององค์กร โดยการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้
สามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้ ต้องค�านึงถึงการเสริมสร้างคุณสมบัติและทักษะที่ส�าคัญในยุคปัจจุบัน 
ที่คนไทยควรต้องมี ได้แก่ 
	 กำรมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ จะเห็นได้ว่าคนไทยส่วนใหญ่สามารถท�างานตามรูปแบบหรือแบบแผน          
ที่ก�าหนดไว้ได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อให้คิดค้นแนวทางหรือริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ กลับไม่สามารถท�าได้หรือยังไม่กล้า
ที่จะท�า เน่ืองจากคนส่วนใหญ่ยังถูกปลูกฝังแนวคิดให้ท�าตามกรอบที่ก�าหนด การคิดนอกกรอบให้เกิด 
ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นเร่ืองท้าทายที่ต้องเสริมสร้างคุณสมบัติดังกล่าวให้คนไทย ซ่ึงเป็นคุณสมบัติ          
ที่ส�าคัญและจ�าเป็น เพราะในปัจจุบันเป็นสิ่งที่เครื่องจักร เทคโนโลยี หรือหุ่นยนต์ยังทดแทนไม่ได้
	 ทักษะกำรวิเครำะห์และตัดสินใจ ในยุคดิจิทัลที่มีข้อมูลมากมากและเข้าถึงได้ง่าย คนจึงต้องมีความ
สามารถในการวิเคราะห์ แยกแยะข้อมูล การรู้จักใช้ประโยชน์จากข้อมูลจะช่วยให้เกิดการพัฒนาและ
ก้าวหน้าในทกุ ๆ  ด้าน ซึง่หากคนมทีกัษะการวเิคราะห์ทีด่ ีรูจ้กัวเิคราะห์ข้อเท็จจรงิบนเหตแุละผล จะท�าให้
สามารถตัดสินใจด�าเนินการใด ๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่เกิดข้อผิดพลาด
	 ทักษะในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องและกำรเป็นนักบูรณำกำร ในโลกท่ีก�าลังรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว     
บางครัง้อาจมกีารเปลีย่นแปลงแบบไม่ทนัตัง้ตัว คนจงึต้องเตรยีมพร้อมตลอดเวลา การจะปรบัตวัให้เข้ากบั
สถานการณ์ใหม่ได้นัน้ จงึต้องพฒันาแสวงหาความรูใ้หม่ ๆ  อยูเ่สมอ และในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ หากสามารถ
ผสมผสานสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน หรือท่ีเรียกว่า “บูรณำกำร” จะท�าให้คนสามารถรู้จักปรับตัวด้วย 
การเชื่อมโยงผสมผสานจุดแข็งต่างๆ เพื่อการแข่งขัน และเมื่อบวกกับคุณสมบัติและทักษะอีกสองประการ
ข้างต้นแล้ว จะช่วยให้ธุรกิจสามารถผลิตนวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่องไม่รู้จบ
 นอกจากปัจจัยด้านทรัพยากรบุคคลแล้ว สิ่งส�าคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน
คือ การด�าเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะท�าให้ธุรกิจมีการบริหาร จัดการ ควบคุมดูแลที่ดี มีความ
โปร่งใส มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม และเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ตรวจสอบได้ จะท�าให้เกิดเป็น
องค์กรที่เป็นที่ยอมรับ ได้รับความไว้วางใจในการร่วมท�าธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน           
อันจะสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่ธุรกิจในระยะยาว

บทน�ำ นโยบาย
การพัฒนา
อย่างย่ังยืน

การด�าเนินงาน
ขององค์กร
สมาชกิ

รางวลัด้านการ
วจัิยและพัฒนา
นวตักรรม

มองอนาคต
ธุรกจิไทย

121TBCSD sustainable development 2018



บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ำกัด (มหำชน)

 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาองค์กรธุรกิจมีความต่ืนตัวและให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจ
ควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น ส่วนหนึ่งเปน็เพราะมีกระบวนการก�ากับดูแลจาก     
ภาครฐัที่เขม้ขน้ขึน้ รวมไปถงึข้อกฎหมายที่มเีป้าหมายในการคุม้ครองทัง้ส่ิงแวดล้อมและผูบ้รโิภค  
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประเด็นที่ส�าคัญยิ่งส�าหรับเศรษฐกิจและสังคมไทย          
การพฒันาอย่างย่ังยนืไมใ่ช่เปน็ความทา้ทายของประเทศไทยเท่านัน้ แตเ่ปน็ความท้าทายรว่มกนั
ของทุกประเทศในโลกอีกด้วย 

  วิสัยทัศน์ของ GGC คือ เป็นผู้น�าผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อม            
ขับเคลื่อนพลังแห่งการสร้างสรรค์ เพื่อคุณค่าที่ยั่งยืน ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ให้
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนั้น 
     GGC มแีนวทางการด�าเนนิงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนืตามหลกัธรรมาภบิาล
ที่ครอบคลุมท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ ส่ิงแวดล้อม ต่อผู้มีส่วนได้เสีย       
ทุกภาคส่วนดังนี้

	 ลูกค้ำ	: คิดค้นนวัตกรรมและรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืน

 พนักงำน	: สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างานให้พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด พร้อม
ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศร่วมกัน

	 สังคม	: ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม น�ามาซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน
GGC สร้างคุณค่าที่ยั่งยืนอย่างสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม
 
 อนาคตธุรกิจของประเทศไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น หัวใจส�าคัญของทุกองค์กร คือ กลยุทธ์และ
การปรบัตวัของธรุกจิในอนาคต ทีจ่�าเป็นต้องมุง่มัน่เก่ียวกบัประเด็นการพัฒนาท่ียัง่ยนืให้ครอบคลุมทุกด้าน 
เพราะการด�าเนนิธรุกจิทีย่ัง่ยนืทีด่นีัน้ต้องสามารถสร้างมลูค่าให้กบัสังคมได้ และในขณะเดียวกนักส็ามารถ
สร้างผลก�าไรได้อีกด้วย

122



บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหำชน)

 บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) (บมจ.อสมท) มุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการให้ความส�าคัญกับการ “ขับเคลื่อนความยั่งยืน” บนพื้นฐานการ
ด�าเนินธุรกิจที่มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี      ตลอดจนสร้างความเช่ือมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียผ่านการด�าเนินงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้  ซ่ึงเปน็องค์ประกอบที่ส�าคัญในความส�าเร็จ
ของธุรกิจในระยะยาว  ที่มุ่งสร้างสมดุลของผลประโยชน์ทัง้ 3 ด้าน อันประกอบด้วย สังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
 การด�าเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท เป็นไปตามหลักการและนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้
ก�าหนดแนวนโยบายต่างๆ ให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้
ม่ันใจว่าการด�าเนินงานหรือการปฏิบัติงานใดๆ ของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ตามข้อบงัคบั แผนงาน ตลอดจนกฎหมายหรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง พร้อมทัง้ ด�าเนินการเสรมิสร้างวฒันธรรม
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีภายในองค์กรให้แข็มแข้ง โดยเน้นส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารและ
พนกังานในการปฏิบตัติามคูม่อืการก�ากบัดแูลกิจการทีด่แีละสร้างการมส่ีวนร่วมของผูบ้รหิารและพนกังาน
ในการส่งเสริม CG ภายในองค์กร และขยายเครือข่ายการด�าเนินการตามหลักการ CG ไปยังบริษัทย่อย 
และพฒันาการด�าเนนิงาน CG ตามมาตรฐาน โดยส่งเสริมบทบาทผู้มส่ีวนได้เสียให้สอดคล้องกบัเกณฑ์การ
ประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั และการประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการต่อต้านคอร์รัปชนั 
 นอกจากนี ้บมจ. อสมท ยงัยดึมัน่ในการด�าเนนิธรุกจิด้วยความซือ่สตัย์ โปร่งใส มคีณุธรรมและตรวจสอบได้ 
มีความรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้ส่ีวนได้เสยี ตามหลกัการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ รวมทัง้ตระหนกัว่าการให้
สินบนและการคอร์รัปชันเป็นภัยร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อสมท 
จึงได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต”	 เพื่อแสดงเจตนารมณ์
และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และประกาศใช้ “นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน” เป็น
แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการด�าเนินธุรกิจ โดยในปี 2560 บมจ.อสมท ร่วมลงนามความร่วมมือใน 
“โครงกำรพัฒนำองค์กรคุณธรรม	ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”	  กับ  5 หน่วยงาน  คือ  
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (กปร.)  ส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั (ป.ป.ท.) และธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  (ธ.ก.ส.) ในฐานะ 4 องค์กรต้นแบบ และศนูย์พฒันานวตักรรมต่อต้านคอร์รปัชัน่ และน�าแนวทาง
การส่งเสริมคุณธรรมพอเพียงและต่อต้านคอร์รัปชัน มาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์องค์กร ประจ�าปี 2560  
พร้อมทั้งเชิญกลุ่มคู่ค้าของ อสมท เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย
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บริษัท แพนดอร่ำ โพรดักช่ัน จ�ำกัด

 ในอนาคตองค์กรธุรกิจต่างๆ ของไทย ควรออกมาแสดงความรับผิดชอบผลกระทบ      
ตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากเปน็วธีิเดียวท่ีจะช่วยใหธุ้รกิจสามารถด�าเนินไปได้
ในระยะยาว กลา่วคือ ต้องตอบสนองต่อความตอ้งการของโลกในยุคนัน้ๆ โดยไม่สง่ผลกระทบ
ตอ่ความสามารถที่จะตอบสนองความตอ้งการต่างๆ ของคนในยุคต่อไป ดังนัน้การมีส่วนรว่ม
ของชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงเปน็หนทางที่ส�าคัญส�าหรับองค์กร ในการตอบสนอง    
ความคาดหวังด้านความยั่งยืนซ่ึงจะเปน็ประโยชน์ต่อทัง้การด�าเนินธุรกิจและต่อโลกใบนี้

    การน�าเป้าหมายด้านความยั่งยืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินธุรกิจขององค์กรเป็นเรื่องที่ท้าทาย
เป็นอย่างยิง่ และเพือ่ท�าให้เป้าหมายด้านความยัง่ยนืขององค์กรบรรลุผลได้ ต้องท�าการเชือ่มโยงเป้าหมาย
ดังกล่าวเข้ากับค่านิยมและการปฏิบัติงานประจ�าวันของพนักงานทุกคน โดยให้ความยั่งยืนอยู ่ใน                  
ทุกขั้นตอนของธุรกิจ ตั้งแต่การอนุรักษ์พลังงานไปจนถึงการจัดหาวัตถุดิบ ระบบโลจิสติกส์และ 
ระบบจัดเก็บสินค้า ซึ่งพนักงานในองค์กรเป็นปัจจัยส�าคัญในการสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืน 
ผ่านการท�างานประจ�าวันของแต่ละคน

 ดงันัน้ จงึถอืได้ว่าความยัง่ยนืถอืเป็นหวัใจของธรุกจิ องค์กรควรท�าทกุวถีิทางเพ่ือน�าแนวคิดความยัง่ยนื
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินงานและปลูกฝังแนวคิดดังกล่าวในทุกระดับ ตั้งแต่การปลูกฝังจิตส�านึก
ความยั่งยืนในหมู่พนักงานไปจนถึงการสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนรอบข้างที่องค์กรต้ังอยู่ การที่องค์กร          
มีกิจกรรมและมีส่วนร่วมกับชุมชนนี้สร้างประโยชน์กับชุมชนและยังเป็นการท�าให้องค์กรได้รับการยอมรับ
จากชุมชนรอบข้าง ดังนั้นการได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนรอบๆ ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับ
องค์กรได้สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนรอบข้างและไม่ได้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหำชน)

 ในปัจจุบัน ประชากรโลกต่างให้ความส�าคัญต่อปัญหาสภาวะแวดล้อมและใส่ใจกับชีวิตที่ดี
มากขึ้นซ่ึงก่อให้เกิดแรงผลักดันกับธุรกิจไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ที่ต้องหันมาให้ความตระหนักถึง
การด�าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบอย่างแท้จริง ที่ไม่ได้เปน็เพียงการท�าเพื่อรักษาช่ือเสียงของ
บริษัท หรือปฏิบัติตามข้อบังคับ 

 ที่ผ่านมา หลากหลายภาคส่วนได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับแนวทางการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน และ
มองหาเป้าหมายของการด�าเนนิงาน องค์การสหประชาชาต ิจงึได้ประกาศเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

(Sustainable Development Goals หรือ SDGs) 
17 ข้อขึน้ในปี 2559 เพ่ือเป็นวสัิยทศัน์และแนวทาง
ให้บริษัททั่วโลกร่วมกันผลักดันให้ถึงเป้าหมาย 
ประเด็นส�าคญัของ SDGs คอืการสร้างความร่วมมอื
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
อย่างเป็นรูปธรรม โดยภาครัฐควรจะเป็นผู้น�าหลัก
ในการสนบัสนนุและส่งเสริมให้เกดิการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยนืไปด้วยกันทกุภาคส่วน เช่น การสร้างแรงจงูใจ
ให้ภาคเอกชนที่ด�าเนินงานในเรื่อง SDGs ผ่านการ

ก�าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ การประเมนิผล ว่าจะได้รบัสิทธปิระโยชน์ในด้านใดบ้าง นอกจากนี ้ภาคเอกชน
ทีด่�าเนนิงานด้านความย่ังยนืต้องส่งเสรมิคูค้่าทางธรุกจิให้ด�าเนนิงานในส่วนนีด้้วย เพ่ือก่อให้เกดิความยัง่ยนื
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 การด�าเนนิธรุกจิบนความโปร่งใสเป็นอกีประเดน็หนึง่ทีบ่รษิทัควรให้ความส�าคญั เพราะการด�าเนนิธรุกจิ
อย่างยัง่ยนื คอื การแสดงออกถงึกระบวนการท�างาน และผลลัพธ์ทีส่ามารถตรวจสอบได้ อกีทัง้ยงัสามารถ
แบ่งปันให้บริษัท หรือบุคคลท่ัวไปมาศึกษาและน�าไปประยุกต์ให้เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
ยกตัวอย่างเช่นจัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบการรายงานของ Global Reporting  
Initiative (GRI) หรือ การจัดท�ารายงานบูรณาการตามกรอบการรายงานของ International Integrated 
Reporting Council
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บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน)

การมองอนาคตธุรกิจไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 โลกในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว จ�านวนประชากรบนโลกมีปริมาณเพิ่มข้ึน
อย่างต่อเนือ่ง ซึง่จากการประมาณการโดย World Business Council For Sustainable Development 
(WBCSD) ในปี 2050 ประชากรบนโลกจะมมีากถงึ 9,000 ล้านคน (จากจ�านวนประชากรในปัจจบุนัประมาณ 
7,000 ล้านคน) ในขณะเดียวกันทรัพยากรต่างๆ มีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งถ้าประชากรบนโลก 
รวมถึงภาคธุรกิจ ไม่มีการปรับแนวคิดในการผลิตและการบริโภค ยังมีการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยไม่รู้
คณุค่าเช่นปัจจบุนั  แน่นอนว่าทรพัยากรบนโลกจะมไีม่เพียงพอส�าหรับคนทุกคน  และเมือ่จ�านวนประชากร
เพิ่มมากขึ้น มีการใช้ทรัพยากรต่างๆมากขึ้นย่อมส่งให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหา        
น�้าเสียจากการอุปโภค บริโภค การจัดการขยะ มลพิษทางอากาศ และการปลดปล่อย Green House Gas 
ซึ่งจะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ในขณะเดียวกันประชาชนได้รับการศึกษามากขึ้น 
ท�าให้ต้องการมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีและความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายมากขึ้น ท�าให้ภาครัฐต้องเข้ามา    
มีบทบาททีส่�าคญัในการก�าหนดกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบัต่างๆ เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรให้เพียงพอ
ส�าหรับทุกคน รวมถึงเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ธุรกิจจึงจ�าเป็นต้องมีการปรับตัวและเตรียม          
ความพร้อมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถด�าเนินธุรกิจได้       
อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ปัจจัยเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจไม่ใช่เร่ืองทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป 
การให้ความส�าคัญกับผลกระทบทางสังคม และสิ่งแวดล้อมมีความจ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจมากขึ้น        
การด�าเนินธุรกิจต้องสร้างสมดุลระหว่างการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ร่วมกับการลดผลกระทบ         
ด้านสงัคม และสิง่แวดล้อม โดยธรุกจิต้องมกีารตดิตามแนวโน้มของโลกท่ีมกีารเปลีย่นแปลงเพือ่เป็นแนวทาง
ในการปรับตัวเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น รวมทั้งต้องท�าการวิจัยและพัฒนาการด�าเนินงาน          
เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างการเติบโต รวมถึงต้องให้        
ความส�าคัญกับการบริหารจัดการเพ่ือเพิ่มผลผลิต และลดความสูญเสียต่างๆ ในกระบวนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต นอกจากนี้ ยังมีแรงผลักดันที่ส�าคัญในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก       
คือ การก�านดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (The United Nations Sustainable 
Development Goals: SDGs) 17 เป้าหมาย เพื่อเป็นแนวทางร่วมกันในการผลักดันการเปล่ียนแปลง   
และสร้างความร่วมมือกันในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการผลักดัน        
การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันในปี 2030
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บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหำชน)

 กลุม่ไทยออยลด์�าเนนิธุรกจิโดยใช้ยุทธศาสตรค์วามยั่งยนืสามขัน้ ได้แก่  “Value Protection 
- Value Enhancement - Sustainable Value Creation” ในการสนับสนุนกลยุทธ์องค์กร
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการด�าเนินงาน ผลตอบแทนการลงทุน และการเติบโตอย่างย่ังยืน 
สมดุลทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

กำรรักษำคุณค่ำทำงธุรกิจ	:	Value	Protection
 กลยุทธ์ด้านการรักษาคณุค่าทางธรุกิจ โดยมุง่เน้นการปฏบิตัติามหลกัปฏบิตัทิางธรุกจิ กฎหมาย จรรยา
บรรณ รวมถึงการบริหารจัดการความเส่ียงและวิกฤติ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการที่ไทยออยล์ด�าเนินการมี   
ความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กำรพัฒนำคุณค่ำทำงธุรกิจ	:	Value	Enhancement
 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาคุณค่าทางธุรกิจ โดยมุ ่งเน้นการ
สนับสนุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างาน และตอบสนอง      
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรับกิจกรรมการ
ด�าเนินงานเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ประหยัดต้นทุน 
อาทิ การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลด
การใช้ทรัพยากรและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งช่วยลดต้นทุน
การผลติ การน�าของเสยีจากกระบวนการผลติมาพฒันาเป็นผลติภณัฑ์
ทมีมีลูค่าซึง่เป็นการลดมลภาวะสูสั่งคมและส่ิงแวดล้อมและเพิม่รายได้
สู่ไทยออยล์

กำรสร้ำงคุณค่ำที่ยั่งยืน	:	Sustainable	Value	Creation
 กลยุทธ์การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถของบริษัทในระยะยาวด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการดึงดูดรักษาและพัฒนาศักยภาพของพนักงานที่มีคุณภาพ และให้ 
ความส�าคัญเรื่องการบริหารจัดการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเติบโตร่วมกันในระยะยาว
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