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 สวสัดปีีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ แด่องค์กรสมาชิก TBCSD  และองค์กรธรุกิจทีส่นใจด้านสิง่แวดล้อม                    
 วารสาร Green Society ฉบับนีเ้ป็นฉบบัแรกต้อนรบัปีใหม่ โดยยงัคงท�าหน้าทีเ่ป็นสือ่กลางให้กบั
องค์กรธุรกิจในการน�าเสนอเนื้อหาสาระและองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก เพื่อยกระดับ
มาตรฐาน    การด�าเนนิงานให้เป็นไปตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนื
 ในปีทีผ่่านมา TBCSD มอีงค์กรสมาชกิรวมทัง้สิน้จ�านวน ๓๗ องค์กร เราหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าในปี ๒๕๖๑ 
น้ี TBCSD จะมโีอกาสต้อนรบัสมาชิกใหม่เพ่ิมขึน้ เพือ่ขยายเครอืข่ายองค์กรธุรกจิของประเทศทีท่�าธรุกจิ
ควบคูไ่ปกบัการอนรัุกษ์และจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื รวมถงึการด�าเนนิธรุกจิ
ทีร่บัผดิชอบต่อสังคมด้วย 
 ดฉินัขอขอบคณุองค์กรสมาชิกฯ ทีร่่วมผนกึก�าลงัขบัเคลือ่นโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ TBCSD 
ด้วยดมีาเป็นระยะเวลานานกว่าสองทศวรรษแล้ว และคงจะได้รบัความร่วมมอือย่างเข้มแขง็จากองค์กร
สมาชกิฯต่อไป โดยเฉพาะการเข้ามามส่ีวนร่วมในโครงการและกจิกรรมของ TBCSD ทีจ่ะจดัขึน้ตลอดปี 
และขอถอืโอกาสนีเ้ชญิชวนองค์กรธรุกิจไทยทีส่นใจเข้าร่วมเป็นสมาชกิ  TBCSD เพ่ือช่วยกนัผลักดนัให้การ
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไทยก้าวหน้าควบคูไ่ปกับการจดัการและอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมให้ยัง่ยนืตลอดไป

 Happy New Year 2018 to all existing and potential TBCSD members. 
 Welcome to our “Green Society” first issue for 2018. For this first issue of the year, 
the Green Society magazine continues to focus on specific areas of great interest to 
our readership, including news update and best practices from our prestigious members 
that strive toward sustainable development. We do hope that our members and   
general readership will find in this issue the selected contents and latest developments 
beneficial.  
 In 2017, TBCSD comprises 37 member organizations, and we hope in 2018 will grow 
stronger with existing, new, and potentially new members that help to expand              
the network of organizations in Thailand toward sustainable business, corporate        
environmental performance, and social responsibility.
 We take this opportunity to thank our member organizations for having kind and 
actively engaging in TBCSD’s projects and activities. We look forward to working with 
you on many more initiatives in this New Year and beyond.  

ดร.อ�าไพ หรคุณารักษ์
ผู้อ�านวยการบริหารองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Dr. Ampai Harakunarak 
Executive Director, Thailand Business Council for Sustainable Development

Editor Talks
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เรียบเรียงโดย นางสาววิภาดา มูลกำ บิล

 Mr.Peter White, Vice-president , World Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD) กล่าวว่าเมืองต้องใช้กลยุทธ์แบบองค์รวมท้ังวิธีการทางภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อช่วยในการ
แก้ไขปัญหามลพิษและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มมากขึ้น  ณ ปัจจุบันนี้รัฐบาลต่างๆ ทั่วโลกก�าลัง
หาแนวทางเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนเพื่อรองรับจ�านวนประชากรโลกท่ีนับวันจะ
เพิ่มมากข้ึน และเมื่อไม่นานมานี้ในทวีปยุโรปเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ และกรุงปารีส ประเทศ
ฝร่ังเศสได้ประกาศห้ามใช้รถเครือ่งยนต์ดีเซลซึง่เป็นโมเดลรถทีก่่อให้เกดิมลพษิมากทีส่ดุ และผูผ้ลติรถยนต์
ก็ก�าลังหันมาให้ความสนใจในการผลติยานพาหนะไฟฟ้า ด้วยเหตผุลทีว่่าจ�านวนประชากรโลกทีค่าดว่าจะ
เพิม่ถงึ ๕ พันล้านคนภายในปีพ.ศ. ๒๕๗๓ และร้อยละ ๖๐ อาศยัอยูใ่นเมอืง ซึง่เรยีกได้ว่าเป็นความท้าทาย
อย่างเร่งด่วนในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากชีวิตในเมืองส่วนใหญ่จะต้องใช้พลังงานในการ
ขับเคลื่อนมากกว่าร้อยละ ๘๐ และมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าร้อยละ ๗๐
 ผู้ก�าหนดนโยบายอาจจะยึดติดกับยานพาหนะไฟฟ้าว่าเป็นเสมือนหนึ่งสัญลักษณ์ที่เป็นรูปธรรมของ

WBCSD Update

มองไกลกว่ารถยนต์ไฟฟ้า
เพื่อเมืองที่ยั่งยืนในอนาคต



5

การเปลี่ยนแปลง ดังเช่น สิ่งพิมพ์ที่ถูกเผยแพร่เม่ือเร็วๆ นี้ของประเทศอังกฤษได้สรุปว่ารถยนต์เป็น
ศูนย์กลางของการปรับปรุงคุณภาพอากาศ ซึ่งมีมาตรการท่ีใช้แยกออกต่างหากและก็ได้รับการยอมรับ
เป็นอย่างด ีหากเราจะด�าเนินการตามหลกัของข้อตกลงปารสีท่ีจะรกัษาอณุหภมูขิองโลกไม่ให้เกนิ ๒ องศา
เซลเซียส สิ่งเหล่านี้ยังไม่เพียงพอ เราจะต้องมีการพัฒนาเมืองแบบองค์รวมโดยบูรณาการจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในหลายภาคส่วนที่จะช่วยขับเคลื่อนและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือที่เข้มแข็ง และยั่งยืน
 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการไปสู่เมืองที่ยั่งยืน ด้วยเหตุนี้คณะ
กรรมาธิการยุโรปจึงได ้มีการลงนามในกรอบการท�างานที่ชื่อว ่า WBCSD’s Sustainable  
Mobility indicator framework และก�าลังอยู่ในขั้นตอนการระบุเมืองจ�านวน ๕๐ เมืองเพื่อให้การช่วย
เหลือ โดยการใช้ประสบการณ์ทีไ่ด้รวบรวมจากเมอืงต้นแบบท้ัง ๖ เมือง ได้แก่ เมอืงแคมปินสั (Campinas) 
ประเทศบราซิล, เมืองลิสบอน (Lisbon) ประเทศโปรตุเกส,  เมืองฮัมเบิร์ก (Hamburg) ประเทศเยอรมนี, 
เมืองอินดอร์ (Indore) ประเทศอินเดีย, กรุงเทพมหานคร (Bangkok) ประเทศไทย และเมืองเฉิงตู 
(Chengdu) สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่ง WBCSD ได้
พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร ที่ มี
ประสิทธิภาพ ยกตัวอย่าง   
เช่น เมอืงฮมัเบร์ิก (Hamburg) 
ประเทศเยอรมนี ทาง WBCSD 
ได้เสนอแนะให้มีการวางแผน
โดยอยู ่ บน พ้ืนฐานความ
ต้องการของพลเมอืง โดยให้มี
การบูรณาการระบบขนส่ง
ทั้งหมดตั้งแต่เส ้นทางการ
ขนส่ง smart parking การ
จดัการระบบจราจร รวมไปถงึ
ยานพาหนะและโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งขณะนี้ WBCSD ก�าลังเชิญชวนให้ทุกเมืองและหน่วยงานท้องถิ่นใช้
วธิเีดยีวกันกับ WBCSD เพือ่ช่วยปรบัปรงุคุณภาพอากาศและยงัได้รับความช่วยเหลอืในด้านของการระดม
ทุนและการปฏิบัติจากบริษัทเอกชนชั้นน�า เช่น BMW, Honda, Toyota, BP, Shell, Ford, Brisa,     
Renault -Nissan, Pirelli และ Bridgestone เป็นต้น อย่างไรก็ตามการมุ่งเน้นไปที่การขนส่งอย่างเดียว
อาจไม่เพียงพอที่จะช่วยลดมลพิษในเมืองได้ เพราะฉะนั้น WBCSD จึงได้เสนอโครงการพัฒนาเมือง       
แบบองค์รวมผ่านโครงการ  Sustainable Cities Program และ Energy Efficiency in Buildings
 โครงการ Sustainable Cities Program จะเป็นเวทีที่เป็นกลางในการเชื่อมต่อระหว่างบริษัท และ
หน่วยงานทางด้านเมืองให้มีการท�างานร่วมกัน ความร่วมมือของเมืองที่ยั่งยืนนี้จะช่วยให้เมืองและธุรกิจ
สามารถท�างานควบคู่ไปด้วยกันได้อย่างเข้มแข็ง อย่างเช่น เมืองเบอร์มิงแฮม (Birmingham) ในสหราช
อาณาจักร เป็นหนึ่งในตัวอย่างเมืองที่ก�าลังท�างานร่วมกับ WBCSD รวมไปถึงโครงการ Zero Emission 
City ซึง่มกีารพัฒนาพ้ืนท่ีใหม่ในสมทิฟิลด์ (Smithfield) ได้มีการลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐานส�าหรบัรถไฟ 
HS2 ให ้เกิดความยั่งยืนที่มากข้ึนด้วยซึ่งเป ็นการพัฒนาที่ควบคู ่ ไปกับการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ อีกหนึ่งตัวอย่างคือ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็น
ผู้น�าทางด้านการขนส่งทางไฟฟ้าในทวีปยุโรปตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๑ และมีความพยายามให้กลายเป็นเมือง
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ที่มา: 
๑. http://www.wbcsd.org/Projects/Sustainable-Cities/News/We-have-to-look-beyond-electric-
cars-if-we-want-sustainable-cities-fit-for-the-future (สืบค้นเมื่อ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐)
๒. http://www.ethicalcorp.com/we-have-look-beyond-electric-cars-if-we-want-sustainable-cities-
fit-future (สืบค้นเมื่อ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐)
๓. http://www.wbcsd.org/Projects/Sustainable-Cities (สืบค้นเมื่อ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐)
๔. http://www.wbcsd.org/Projects/Sustainable-Cities (สืบค้นเมื่อ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐)

ท่ีมกีารปล่อยมลพษิต�า่ โดยเฉพาะอย่างยิง่พืน้ที ่Amsterdam Zuid-Oost มจี�านวนนกัท่องเทีย่วปีละกว่า 
๙ ล้านคน ท�าให้บริเวณเป็นย่านการค้า สถานบันเทิง และมีผู้อยู่อาศัยเป็นจ�านวนมากจึงมีการใช้พลังงาน
มากกว่าร้อยละ ๑๐ ของทั้งหมด ดังนั้น WBCSD จึงได้ท�างานร่วมกับเมืองเพื่อจัดตั้งองค์กร ZOEnergy 
ซ่ึงเป็นการรวมตัวของหน่วยงานท้องถ่ินและภาคธุรกิจ วิธีนี้จะท�าให้เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam)  
สามารถอ�านวยความสะดวกให้กับทางภาคเอกชน เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ทางด้านพลังงานและโครงการที่
เกี่ยวข้องกับ Zuid-Oost รวมไปถึงความคิดริเริ่มของ Amsterdam ArenA’s Utility Hub ซึ่งเป็นสิ่งแรก
ท่ีได้จากการท�างานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายรายเพื่อไปสู่การใช้พลังงานและโครงสร้าง     
ขั้นพื้นฐานร่วมกัน
 นอกจากการขนส่งแล้วสิ่งท่ี WBCSD ท�าควบคู่กันไปคือด้านพลังงานที่ใช้ภายในอาคารซึ่งเป็น            
องค์ประกอบหน่ึงทีท่�าให้เมอืงเกดิความยัง่ยนื ภายใต้โครงการ WBCSD Energy Efficiency in Buildings               
จะช่วยให้เมืองต่างๆ ร่วมมือกันสร้างอาคารที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานมากยิ่งขึ้น ในเมืองฮิวสตัน 
(Houston) ประเทศสหรัฐอเมริกามากกว่าร้อยละ ๔๐ ของการใช้พลังงานมาจากอาคาร สิ่งนี้ควรเป็นสิ่ง
ที่สร้างแรงจูงใจในการสร้างตลาดของ Energy Efficiency in Buildings มากยิ่งขึ้น พาร์ทเนอร์ของ
โครงการได้ค�านวณว่าเมอืงฮวิสตัน (Houston) ในภาคการค้าหากสามารถประหยดัพลงังานได้ร้อยละ ๓๐ 
จะสามารถสร้างงานใหม่ได้ถึง ๒๐,๐๐๐ ต�าแหน่ง และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ถึง ๕๐๐ ล้านดอลลาร์
สหรัฐ
 เราเชือ่ว่าการร่วมมอืกนัทางด้านธรุกจิของเมอืงและหน่วยงานท้องถ่ินให้เป็นในรปูแบบเชิงกลยทุธ์มาก
ยิ่งขึ้น มีความส�าคัญที่จะช่วยให้ไปสู่ความยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายและความต้องการที่มาจากรัฐบาลได้ 
ทั้งนี้ WBCSD เองสามารถให้กรอบส�าหรับการด�าเนินงานร่วมกันและแบ่งปันแนวทางที่ได้รับการพิสูจน์
แล้วจากเมอืงต่างๆ รวมทัง้ได้รบัการสนบัสนนุจากภาคเอกชนอกีด้วย รถยนต์ไฟฟ้าอาจไม่ได้เป็นทางออก
ทัง้หมด แต่กเ็ป็นส่วนหนึง่ของแนวทางทีเ่ป็นการบรูณาการทัง้ทางภาครฐัและเอกชนเพือ่ไปสูเ่มอืงทีย่ัง่ยนื 
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Energy&Climate Solution เรียบเรียงโดย นางสาววรัญชนา ไทยรัตน์

แนวทางการเปลี่ยนแหล่ง
พลังงานของภาคอุตสาหกรรม 
เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 องค์กรธุรกิจ เ พ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Thailand Business 
Council for Sustain-
able Development 
หรือ TBCSD) ร่วมกับ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

(Thailand Environment 
Institute หรือ TEI)  ได้จัด

งานเสวนา เรื่อง “เปลี่ยนแหล่ง
พลังงานของภาคอุตสาหกรรม เพ่ือ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ภายใต้งาน 
“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐” (Thailand Research Expo 2017) 
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานและ
องคก์รตา่งๆ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน รวมถงึประชาชนผูท้ีส่นใจ ไดต้ระหนกั
ถึงความส�าคัญของสภาวการณ์การขาดแคลนพลังงาน รวมถึงการได้รับ

ความรู้เพ่ิมเติมในเร่ืองของ
การรับรองการใช้หรือผลิต
พลังงานหมุนเวียน (Alter-
native Energy Certifi-
cate) ซึ่งเป็นหนึ่งในการ
รบัรองการลดหรอืหลีกเลีย่ง
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย



8

   โดยงานเสวนาในคร้ังนี้ได้รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์ ดร. เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์            
ผูอ้�านวยการบรหิารองค์กรธรุกจิเพ่ือการพฒันา
อย่างยั่งยืนและรักษาการผู้อ�านวยการสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย กล่าวถึงความส�าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
ที่จะใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งยังใช้เป็น
แนวทางในการก�าหนดนโยบายการด�าเนินงาน 

ของหน่วยงานทุกภาคส่วนให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “ประเทศมคีวามมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” ประกอบด้วยยทุธศาสตร์ ๖ ข้อ คอื ความ
มัน่คง การสร้างความสามารถในการแข่งขนั การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 
การปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั ซึง่ยทุธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปีนัน้จะน�าไปสูเ่ป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในระดับสากลได้
 TBCSD และ สถาบนัสิง่แวดล้อมไทยจงึขอเป็นส่วนหนึง่ของการสร้างความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ
และสงัคมอย่างเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม โดยได้ร่วมกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย และกรมพฒันา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน สนับสนุนภาคส่วนที่เห็นความส�าคัญของความ
ยัง่ยนืทางพลังงาน โดยให้การรบัรองการใช้หรอืผลติพลงังานหมนุเวยีน (Alternative Energy Certifica-
tion) เพือ่ส่งเสริมให้เกดิการใช้หรอืผลติพลงังานหมุนเวยีนอย่างเป็นรปูธรรมมากยิง่ข้ึนทัง้ในภาคพลงังาน
และภาคอุตสาหกรรม
 การรับรองฯ นี้จะมอบให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน บ้านเรือน หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการจัดการพลังงานผ่านการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน
ในรปูแบบต่างๆ ซึง่เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม สามารถทดแทนการใช้เชือ้เพลงิฟอสซลิ และถอืเป็นเครือ่งมอื
ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีเกณฑ์ในการให้การรับรองการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 
๒ เกณฑ์ คือ

 เกณฑ์การรับรองกลุ่มที่ ๑ ผลิตหรือจัดหาพลังงานเพื่อใช้ หมายถึง กลุ่มที่
น�าเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนมาผลิตพลังงานในรูปของพลังงานไฟฟ้า 
พลังงานความร้อน และอื่นๆ หรือจัดหาพลังงานหมุนเวียนมาเพื่อใช้เป็นหลัก 
โดยให้การรับรองเป็น “ฉลากสีทอง”

 เกณฑ์การรับรองกลุ่มที่ ๒ ผลิตหรือจัดหาพลังงานเพื่อขาย หมายถึง กลุ่มที่
น�าเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนมาผลิตพลังงานในรูปของพลังงานไฟฟ้า 
พลงังานความร้อน และอืน่ๆ หรอืจดัหาพลงังานหมนุเวยีนมาเพ่ือขายเป็นหลกั 
โดยให้การรับรองเป็น “ฉลากสีเขียว”
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   ในช่วงของการเสวนา ในหัวข้อ 
“ความมุ ่งมั่นในการด�าเนินการใช้ 
หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน เพื่อ
ตอบโจทย์ความมั่นคงด้านพลังงาน
ของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีของ     
ภาครัฐ”ผู ้แทนจากหน่วยงานที่
ประสบความส�าเรจ็ในการด�าเนนิการ
ใช้หรอืผลติพลังงานหมนุเวยีนและได้

รับการรับรองฯ จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ได้แก่ คุณวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม รองผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ�ากัด (มหาชน), คุณเศรษฐวุฒิ บุญสนิท กรรมการบริหาร บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น 
เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และ คุณเลิศศักดิ์ พรนพรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สินและวิศวกรรม 
บริษทั เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ จ�ากดั ร่วมกนัเล่าถงึการด�าเนนิงานขององค์กรทีต่อบโจทย์ความมัน่คงด้าน
พลังงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีของภาครัฐ
 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ�ากัด (มหาชน) ได้รับการรับรอง “ฉลากสีทอง” จากโครงการการน�าพลังงาน
ไฟฟ้าจากความร้อนทิง้มาใช้ในกระบวนการผลติปนูซเีมนต์ กล่าวถงึแนวทางของภาครฐัในการเพิม่การใช้
พลงังานทดแทน และลดการใช้พลงังานจากธรรมชาตลิงนัน้ ท�าให้บรษิทัฯ มแีนวความคดิทีจ่ะใช้พลงังาน
ทดแทน เพื่อลดมลพิษและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม รวมถึงการลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานจาก
ภายนอกประเทศ ซึ่งจากนโยบายของภาครัฐในการจัดการปัญหาขยะ รวมถึงนโยบายการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก บริษัทฯ จึงมีแนวคิดขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste Management) คือ “ขยะมีมูลค่าทาง
เศรษฐกจิสามารถน�ากลบัมาใช้ใหม่ได้” ได้น�าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาบรหิารจดัการของเสียและขยะมลูฝอย
โดยแปรรปูเป็นเชือ้เพลิงทดแทนเพือ่ลดการใช้เชือ้เพลงิฟอสซลิในการผลติปนูซเีมนต์ให้มากทีส่ดุ รวมทัง้
จัดการขยะเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่ให้เหลือเศษใดๆ ที่จะเป็นภาระในการน�าไปก�าจัดนอก
โรงงาน อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบ ลดงบประมาณ จากการก�าจัดขยะแบบการเทกองหรือฝังกลบของ
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีหน้าที่จัดการขยะอีกทางหนึ่ง
 บริษทั เพาเวอร์ โซลช่ัูน เทคโนโลยี 
จ�ากัด (มหาชน) ได้รับการรับรอง 
“ฉลากสเีขยีว” จากโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท  
โซล่าร์โกกรีน จ�ากัด และบริษัท กันหา 
โซล่าพาวเวอร์ จ�ากัด เป็นธุรกิจผู้ผลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small 
Power Producer : VSPP) โดยใช้
เทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบมาผลิต
พลงังานทดแทน ทัง้พลงังานแสงอาทติย์ 
พลังงานลม พลังงานชีวภาพ พลังงาน
ชีวมวล โรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน
และแบบผสม ซ่ึงมีโรงไฟฟ้าต้ังอยู่ใน   
ทุกภูมิภาคของประเทศ โดยโรงไฟฟ้า
แต ่ละแห ่งมีก�าลั งการผลิตไม ่ เกิน          
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๑๐ เมกะวัตต์ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการใช้และผลิตพลังงานทดแทนเพื่อเป็นการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อตอบโจทย์ของเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนในเป้าหมายที่ ๗ พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้อีกด้วย
 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ�ากัด หรือ EnCo ได้รับการรับรอง“ฉลากสีทอง” จากโครงการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้ในอาคารด้วยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ โดยมีแนวความคิดในการสร้างอาคาร
ส�านักงานเพ่ือลดการใช้พลังงาน น�้า และทรัพยากรธรรมชาติภายในองค์กร จึงมีการออกแบบอาคาร
ส�านกังานตามมาตรฐานระบบการจัดการอาคารเขยีวของสหรัฐอเมรกิาโดย EnCo เลอืกตดิตัง้แผงพลงังาน
แสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าส่วนหนึ่งส�าหรับใช้ในอาคารเพราะเป็นเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนท่ีเหมาะ
สมกับลักษณะของอาคารมากที่สุด จึงท�าให้ปัจจุบัน อาคารสามารถลดการใช้พลังงานจากตอนออกแบบ
ที่ ๑๔๐ กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตารางเมตร/ปี เหลือเพียง ๘๐ กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตารางเมตร/ปี นอกจากนี้ ยังมี
การปลกูต้นไม้และสร้างสวนสาธารณะขนาดย่อมบนดาดฟ้าซึง่อยูใ่กล้บรเิวณดงึอากาศเข้าสูอ่าคาร ต้นไม้
เหล่านี้จึงท�าหน้าที่เสมือนเป็นเครื่องผลิตออกซิเจนเติมเข้าสู่อาคารรูปแบบหนึ่ง จึงนับได้ว่าอาคาร EnCo 
เป็นอาคารต้นแบบในการอนุรักษ์พลังงานที่มีศักยภาพอีกแห่งหนึ่ง
 งานเสวนาในคร้ังน้ีถือได้ว่าเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์กรภาคธุรกิจในการด�าเนินงานตาม
แนวทางของนโยบายของภาครัฐในการลดการใช้พลังงาน รวมทั้งตระหนักถึงการใช้พลังงานหมุนเวียน
สอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี ทัง้นี ้ผูเ้ข้าร่วมเสวนาได้เสนอความเหน็เพิม่เตมิว่า ภาครฐัจ�าเป็น
ต้องมีมาตรการส่งเสริม สนับสนุน และรองรับผู้ต้องการผลิตพลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้น รวมทั้งควรจัด
ต้ังฝ่ายหรอืองค์กรเฉพาะในการสนบัสนนุการด�าเนนิการของภาคเอกชน เพือ่เป็นแรงจูงใจและกระตุน้ให้
ผู้ท่ีสนใจได้ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมน้ีมากขึ้น เพ่ือให้นโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนประสบ      
ความส�าเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป
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เส้นทางนวัตกรรมกับความยั่งยืน

 ในยุคที่ประเทศไทยก�าลังก้าวสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ นี้ การวิจัยและพัฒนาหรือ 
R&D ถอืไดว้า่เปน็สว่นส�าคญัในการพัฒนาทัง้ในระดบัองคก์รและระดบัประเทศ 
ที่สามารถช่วยต่อยอดสินค้าและบริการให้ เกิดความยั่งยืนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งช่วย
ผลกัดนัประเทศไทยใหพ้้นจาก
สิ่งที่เรียกว่า “กับดักรายได้
ปานกลาง” เพ่ือตอกย�า้ความ
คิดนี้ สถาบันเพ่ิมผลผลิต   
แห่งชาติได้จัดการศึกษาดู
งานภายใต้หัวข้อ “เส้นทาง
นวัตกรรมกับความยั่งยืน”    

ณ SCG “Open Innovation Center” เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดยวัตถุประสงค์ของการดูงานครั้งนี้คือให้ผู้ร่วมงานได้เกิดแรงบันดาลใจใน
การพัฒนาและสร้างความคิดที่แตกต่างในด้านของงานวิจัยและนวัตกรรม 
รวมทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความส�าเร็จบนเส้นทาง
นวัตกรรมกับความยั่งยืนของ SCG ในประเด็นต่างๆ เช่น แนวทางการสร้าง
ทรัพยากรบุคคล การขับเคลื่อนนวัตกรรม ตลอดจนการสร้างนวัตกรรม       
ในแบบขององค์กร 
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 ด้วยความมุ่งมั่นของเอสซีจีท่ีจะพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรนวัตกรรม เพิ่มศักยภาพในการวิจัยและ
พัฒนา เพือ่สร้างคณุค่าทัง้ด้านสนิค้าและบรกิาร จงึได้เปิดศนูย์นวตักรรมทีม่ชีือ่ว่า SCG “Open Innova-
tion Center” ซึ่งตั้งอยู่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีพื้นที่กว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร และเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ ๑๙ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวตัถปุระสงค์ของการก่อตัง้ศนูย์วจิยัแห่งนี ้คอืให้เปรยีบเสมอืนเป็น gateway 
ที่เชื่อมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษาเพื่อร่วมต่อยอดนวัตกรรมและทางธุรกิจ รวมทั้งสามารถ
น�างานวจิยัไปใช้ในเชงิพาณิชย์ได้ จะสร้างเครอืข่ายจากผูท้ีม่ปีระสบการณ์ขยายไปสูค่วามก้าวหน้าทางการ
วิจยัและการตลาด ให้งานวจิยัไปได้ไกลและเป็นจรงิได้เรว็ย่ิงขึน้ พืน้ทีก่ารใช้ประโยชน์ของศนูย์นวัตกรรม
แห่งนี้แบ่งออกเป็น ๔ โซนใหญ่ๆคือ ๑) ห้องประชุม ใช้ส�าหรับการบรรยายและท�า workshop  
๒) นิทรรศการ เพื่อโชว์ผลงานทางด้านนวัตกรรมของ เอสซีจี ๓) ห้องปฏิบัติการ เป็นส่วนการปฏิบัติงาน
ของนักวิจัย และ ๔) ส�านักงาน เนื่องจากธุรกิจของเอสซีจีมีหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจซิเมนต์-
ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง ธรุกจิเคมคิอลส์ และธรุกิจแพคเกจจ้ิง อกีทัง้ยงัได้ท�าการวจิยัร่วมกบัสถาบนัการศกึษา 
ท�าให้ผลงานทางด้านนวตักรรมของเอสซจีมีคีวามหลากหลายเพือ่ให้ตอบโจทย์ทกุธรุกจิ ซึง่จดัแสดงอยูใ่น
ส่วนของนิทรรศการของศูนย์นวัตกรรมแห่งนี้ โดยแบ่งออกเป็นห้องๆ ดังนี้

 ๑) Inspiration แสดงถึงประวัติความเป็นมาของเอสซีจีจากอดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งเอสซีจีก่อต้ังในสมัย
ช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๑ ได้เริ่มจ�าหน่ายภายในประเทศและขยายไปสู่ต่างประเทศในเวลาต่อมา และใน
ปัจจบุนัเอสซจี ีได้รบัยกย่องว่าเป็นผูน้�าในการด�าเนนิธรุกจิตามหลกัธรรมาภิบาลทัง้ในระดบัประเทศและ
สากล นับเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ถึงความมุ่งมั่นในการด�าเนินการอย่างเปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้

 ๒) Performance ตัวอย่างนวัตกรรมที่จัดแสดงในห้องนี้ เช่น 
 • Self-Healing Concrete คอนกรีตที่สามารถซ่อมแซม
ปิดรอยแตกแยกได้ด้วยตัวเอง
 • Sea Cement การน�าน�้าทะเลและทรายจากทะเลมา
ผสมเป็นคอนกรีต โดยไม่ท�าให้เกิดสนิมในเหล็กเสริม
 • Bio Fibers/Nano-Bridging Molecules ซีเมนต์ที่ช่วย
ลดรอยแตกร้าวจากงานฉาบลงได้
 • Optibreath Film บรรจุภัณฑ์ที่สามารถควบคุมอัตรา
ซมึผ่านก๊าซเพือ่หายใจ เพือ่ยดือายผุกัและผลไม้ได้ยาวนานขึน้
 • Fluff Pulp เส้นใยเซลลูโลสจากไม้ยูคาลิปตัส สามารถ

น�ามาใช้ในการผลิตผ้าอนามัยและผ้าอ้อม
 • Dental Series วสัดทุางทนัตกรรมทีส่ามารถยบัยัง้เชือ้แบคทเีรียได้ เพือ่ลดความเสีย่งในการตดิโรค
ของบุคลากรทางทันตกรรม

     ๓) Design for Sustainability ตัวอย่างนวัตกรรมที่จัดแสดง
ในห้องนี้ เช่น 
      • Pulp Sheet กระดาษคลมุดนิจากเยือ่กระดาษรไีซเคลิ ป้องกัน
วัชพืช ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ สามารถย่อยสลายได้ตาม
ธรรมชาติ
   • Concrete Fabric ซีเมนต์ในรูปแบบที่ยังไม่แข็งคล้ายผ้า ใช้
งานโดยการพรมน�า้ให้เปียก แล้วทิง้ให้คงตวัประมาณ ๖-๑๒ ช่ัวโมง 
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ที่มา: 
http://www.scg.com/th/
08news release/01_news/
detail.php?ContentId=2917 
(สืบค้นเมื่อ ๖ กันยายน ๒๕๖๐)

ก่อนการใช้งาน
 • Fertilizer from Pulp Mill การใช้วัสดุที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต รวมทั้งกากตะกอนจาก
กระบวนการบ�าบัดน�้าเสีย เพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยอินทรีย์

 ๔) Moving Adge ตัวอย่างนวัตกรรมที่จัดแสดงในห้องนี้ เช่น 
 • Water Repellent Coated Box กล่องลูกฟูกให้สามารถกันความชื้นได้มากกว่ากล่องธรรมดา โดย
การเคลือบสาร polymer resin

 • Ezy peel & Clear Lid 
Film การแก้ปัญหาไอน�้าเกาะบน
ผิวฟิล์มพลาสติกด้านในรวมทั้ง
การเปิดฝาถาดท่ีลอกได้ยาก โดย
ใช้เทคโนโลยีท่ีช่ือว่า Easy-Peel 
และ Anti-Fog
 • Extrusion 3D Printing 

การคิดค้นและพัฒนาเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ เป็นของตนเองโดยสามารถใช้งานกับวัสดุซีเมนต์ที่เป็นมิตรต่อ   
สิง่แวดล้อม ท�าให้สามารถติดต้ังหน้างานได้อย่างรวดเรว็ ออกแบบรปูทรงได้อย่างอสิระ สร้างงานทีม่คีวาม
ซับซ้อนได้ และนอกจากนี้ยังช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้อีกด้วย

 ๕) Drawing the future together ห้องที่จัดแสดงถึงความมุ่งมั่นในด้านเทคโนโลยีต่างๆท่ีเอสซีจี
สนใจและมุ่งที่จะไปเพื่อให้ partner ได้รับรู้และร่วมมือกับเอสซีจีในการพัฒนาต่อไปในอนาคต เช่น    
adsorption technology, bonding agent, printed sensor, IoT platform, Inorganic nanomate-
rial, smart automation, solar application และ polymer processing เป็นต้น
 
 ในปัจจุบันเอสซีจีใช้งบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนามากกว่า ๖,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี และล่าสุดมี
ยอดขายในกลุ่มสินสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม (HVA) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๓๘ หรือมากกว่า 
๑๖๐,๐๐๐ ล้านบาท เอสซจียีงัคงเดนิหน้าต่อไปอย่างไม่หยดุยัง้เพือ่ก้าวไปสูอ่งค์กรนวตักรรมอย่างแท้จรงิ 
โดยมุ่งหวังว่า SCG “Open Innovation Center” แห่งนี้จะเป็นพื้นที่ที่สนับสนุนการท�าวิจัยและพัฒนา 
(R&D) อย่างเป็นระบบให้กับสตาร์ตอัพจากทั่วโลกที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual 
Property) ในการด�าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมท้ังสร้างความร่วมมือจากหลาย           
ภาคส่วนเพื่อช่วยต่อยอดธุรกิจและผลักดันงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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SET SD Forum “Sustainable 
Investment: Opportunity of 

Long Term Growth for 
Businesses and Investors” 

 ปฏิเสธไม่ได้ว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้
กลายเป็นกระแสหลักในโลกของการลงทุน
ทกุวนันี ้ซึง่สามารถพิสจูนไ์ดจ้ากจ�านวนของ
ดชันีการพัฒนาอยา่งยัง่ยนืทีเ่พ่ิมขึน้ในตลาด
หุน้ทัว่โลก ในขณะเดยีวกนักองทนุขนาดใหญ่
ก็ก�าลังมองหาวิธีการเพ่ือบูรณาการ สิ่ง
แวดลอ้ม (Environmental) สงัคม (Social) 
และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG 

เข้ากับการตัดสินใจในการลงทุน เช่นเดียวกับที่ก�าลังมองหาวิธีการเพ่ือตอบ
สนองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ยนื (Sustainable Development Goals 
: SDGs) และมากไปกว่านั้นนักลงทุนต่างคาดหวังให้บริษัทมุ่งเน้นไปที่           
การลงทุนระยะยาว ตัวผลักดันคุณค่าที่ไม่ใช่ทางการเงิน (non-financial 
value drivers) และอื่นๆ ที่มากกว่าก�าไรทางการเงินระยะสั้น (short-term 
financial profits) ในเวลาเดียวกันนักลงทุนเหล่านี้ก็ต้องการวัดผลและ
จดัการผลกระทบ ESG ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุของบรษิทั และยงัจ�าเป็นทีจ่ะ
ต้องมีข้อมูลความยั่งยืนในเชิงปริมาณซ่ึงควรท่ีจะเปรียบเทียบได้ท้ังทาง     
ด้านเงินและด้านธุรกิจ
  
 และเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมานั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านัก
ข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนา SET SD Forum 3/2017 “Sustainable Invest-
ment: Opportunity of Long Term Growth for Businesses and Investors” ขึ้นเพื่อรับฟัง
มุมมองจากวิทยากรระดับภูมิภาคถึงอนาคตการลงทุนที่ย่ังยืน และวิธีการลงทุนท่ีพิจารณาจากปัจจัย    
ด้านความยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Omar Selim, CEO of Arabesque Asset Management 
ในฐานะ Asset Manager ที่ใช้ข้อมูล ESG ประกอบการตัดสินใจลงทุนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
มุมมองว่าท�าไมการด�าเนินธุรกิจและเปิดเผยข้อมูล ESG จึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนของสถาบัน
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การลงทนุขนาดใหญ่อย่างมีนัยส�าคัญ และ Ms. Bella Peck Lim Chhoa, Vice-Chair of Sustainability 
Steering Committee and Director of Leasing and Management Hang Lung Properties 
Limited จะกล่าวให้เหน็ถงึมมุมองทีน่กัลงทนุให้ความสนใจต่อประเดน็ด้านความยัง่ยนื รวมถงึในมมุของ
บริษัทเองจะมีวิธีการสื่อสารผลการด�าเนินงานด้าน ESG เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ธุรกิจต่อผู้ลงทุนอย่างไร    
มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในด้านของการลงทุนอย่างยั่งยืน 
 Mr. Omar Selim มีประสบการณ์การด�าเนินงานมากกว่า ๒๐ ปีในด้านการลงทุนระหว่างประเทศ
และธนาคาร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณหลายพันล้านดอลล่าร์สหรัฐ โดยได้ริเริ่มโครงการบริหาร
สนิทรพัย์ตามมลูค่าและพฒันาเป็น Arabesque โดยได้บกุเบกิแนวทางใหม่ในการบรหิารจัดการทรพัย์สนิ
ที่ไม่ใช่ทางการเงิน นั่นก็คือ ESG น�าเข้าไปสู่กลยุทธ์ขั้นพื้นฐานผ่านข้อมูลขนาดใหญ่และเครื่องมือการ
เรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีประสิทธิภาพในระยะยาวและลดความเสี่ยงในการ
ลงทนุ ภารกจิของ Arabesque คอืการท�าให้การลงทนุมคีวามอย่างยัง่ยนืและมคีวามรบัผดิชอบเป็นทีน่่า
สนใจของนักลงทนุ พร้อมส�าหรบัทกุคนและช่วยให้มคีวามโปร่งใสของข้อมลู ยกตวัอย่างเช่น รถยนต์ไฟฟ้า 
ซึง่ขณะน้ีก�าลังเป็นทีส่นใจของนกัลงทนุจึงต้องมกีารจดัหาเงนิทนุส�าหรบัอตุสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้านี ้และ
ในส่วนของ Ms. Bella Peck Lim Chhoa ได้เริ่มต้นการท�างานใน Hang Lung Properties Limited  
และเป็นผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการองค์กร ท�าให้ได้ทราบถึง ความกังวลในด้านความยั่งยืนของบริษัท
จึงน�าไปสู่การตั้งคณะกรรมการก�ากับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท Hang Lung ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และในปัจจุบัน Ms.Chhoa ได้เป็นส่วนหนึ่งของแผนกความยั่งยืนขององค์กร อีกทั้งยังได้ร่วมงานกับนัก
ลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของ Hang Lung ในด้านที่ไม่ใช่ทางการเงิน
เพียงอย่างเดียว และในปัจจุบันได้ด�ารงต�าแหน่ง Director of Leasing and Management ที่มีความ  
มุ่งมั่นที่จะน�าความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในทางปฏิบัติและให้มีผลต่อการด�าเนินธุรกิจ อย่างเช่น การลงทุนท�า
อาคารใหม่เพื่อให้ได้ใบรับรอง LEED Gold Certificates ซึ่งการลงทุนความปลอดภัยก็ถือว่าเป็นอีกทาง
หนึ่งที่ท�าให้เกิดความยั่งยืน
 จากประสบการณ์ทั้ง ๒ บริษัทน้ีได้เล็งเห็นว่าการลงทุนให้เกิดความยั่งยืนก�าลังอยู่ในกระแสโลก           
ณ ขณะน้ีและจะสามารถดึงดูดนกัลงทนุได้ต้องมกีารบรูณาการข้อมลูทางด้าน ESG 
กบักลยทุธ์การลงทนุเชงิปรมิาณความยัง่ยนืไม่ควรจะเป็นเพยีงแค่การ
สร้างภาพลักษณ์ที่ท�าให้องค์กรดูดีด้วยการชูประเด็นทางด้านสิ่ง
แวดล้อมขึ้นมาแต่การลงทุนทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน ก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถช่วยให้โลก
เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ จากการคาดการณ์ชี้ให้เห็นว่า
บริษัทที่มีหุ้นยั่งยืนมีแนวโน้มเป็นที่น่าสนใจและมีการ
ลงทุนที่สูงกว่า และจากการประเมินมูลค่าของบริษัทที่
ม ีESG ทีดี่สะท้อนให้เหน็ถงึการเติบโตทีค่าดว่าจะสงูขึน้
และต้นทุนที่ลดลง การแข่งขันเพื่อน�า ESG เข้าไปอยู่   
ในกระแสหลักของธุรกิจและสามารถอธิบายถึงความ
เช่ือมโยงต่อการด�าเนินธุรกิจ ถือได้ว่าเป็นการเปิดมิติใหม่
ในการลงทุนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ที่มา: 
https://www.kaohoon.com/content/186640 (สืบค้นเมื่อ ๖ กันยายน ๒๕๖๐)
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 ตามท่ีองค์การสหประชาชาติได้มีมติให้ประกาศใช้เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดย
มีแนวความคิดทีจ่ะสรา้งความสมดลุระหวา่งการพัฒนาของโลกทัง้ในมติิของ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๑๗ เป้าหมาย ๑๖๙ 
เปา้ประสงค ์โดยจะมกีรอบระยะเวลาในการด�าเนนิการจนถงึป ีพ.ศ.๒๕๗๓ ซึง่
ไทยไดน้�าเปา้หมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนืมาใชป้ระกอบการวางทศิทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือชี้ให้เห็นถึง
แนวทางการด�าเนินงานในอนาคตทีจ่ะน�าไปสูก่ารบรรลเุปา้ประสงคท์ีเ่กดิเปน็รปู
ธรรมอย่างแท้จริง

 โดยในคอลัมน์นี้จะกล่าวถึงเป้าหมายท่ี ๓ การมีสุขภาพดีและส่งเสริม
สวัสดิภาพส�าหรับทุกคนในทุกเพศทุกวัย ซึ่งจะเน้นเป้าประสงค์ที่ ๕ เสริมสร้าง
การป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิด รวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่
ผดิอกีด้วยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเทศไทยได้เข้าร่วมประชมุสมชัชาสหประชาชาติ
สมยัพเิศษว่าด้วยยาเสพติด โดยทีป่ระชุมมมีตใิห้ประเทศสมาชิกปรบัแนวทางจาก
การท�าสงครามกบัยาเสพติดไปสูก่ารใช้ระบบสาธารณสขุและ การแพทย์เป็นหลกั
ในการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ซึง่ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

ยาเสพติด (ป.ป.ส.) ร่วมกบัภาคเีครอืข่ายได้น�าแนวทางดงักล่าวมาปรบัแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบายด้าน
ยาเสพติดของประเทศไทยในปัจจุบัน และจากข้อมูล World Drug report ปี ค.ศ.๒๐๑๗ ของส�านักงาน
ป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Office on Drugs and Crime : 
UNODC) ได้รายงานว่า อนัตรายทีเ่กดิจากการใช้ยาเสพติดเป็นประเดน็ท่ีน่าเป็นห่วง เพราะมกีารประมาณ
การว่าประมาณร้อยละ ๕ ของประชากรวัยผู้ใหญ่ทั่วโลกมีการใช้ยาเสพติดอย่างน้อย ๑ ครั้ง และยังพบ
ว่าประชากรจ�านวนกว่า ๒๙.๕ ล้านคน มีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาที่อาจก่อให้เกิดอันตรายและน�าไป
สู่ภาวะเสพติดจนต้องได้รับการรักษา โดยยาเสพติดในกลุ่มอนุพันธ์ของฝิ่นเป็นยาเสพติดท่ีก่อให้เกิด
อันตรายกับสุขภาพมากที่สุด อีกทั้งมีความเสี่ยงต่อการติดโรค เช่น HIV หรือ ไวรัสตับอักเสบชนิด C          
ที่เกิดจากการใช้เข็มฉีดยาที่สกปรกและเสี่ยงต่อการเป็นโรคร่วมด้านกายภาพและจิต (Co-morbidities) 
อีกด้วย
 ส�าหรับประเทศไทยนั้นได้มีการส�ารวจครัวเรือนเพ่ือคาดการณ์จ�านวนประชากรผู้ใช้สารเสพติด ในปี 
พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลสารเสพติด พบว่ามีประชากรที่ใช้สารเสพติดจ�านวน
ประมาณ ๑.๕ ล้านคน และในจ�านวนนี้ ๓ แสนคนจัดอยู่ในกลุ่มคนที่จ�าเป็นต้องได้รับการรักษา และจาก

Life & Health เรียบเรียงโดย นางสาวอาวีกร ปกป้อง

การมีส่วนร่วมของสังคม
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
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ที่มา: 
๑. การประชุมสานพลังภาคีเครือข่ายสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ: สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สืบค้นเมื่อ ๘ สิงหาคม 
๒๕๖๐)
๒. http://www.tlcthai.com/education/history-of-thailand/4487.html (สืบค้นเมื่อ ๕ กันยายน ๒๕๖๐)
๓. http://ifmsa.org/2015/09/27/the-global-agenda-for-the-next-15-years-the-approval-of-sustainable-develop-
ment-goals/ (สืบค้นเมื่อ ๕ กันยายน ๒๕๖๐)

ข้อมลูของ ป.ป.ส. พบว่ากลุม่ประชากรทีเ่ป็นเด็กและเยาวชนรวมถึงวยัแรงงานเป็นกลุม่ประชากรท่ีเข้าไป
ยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิสูง อกีทัง้ยงัมกีารกระจายยาเสพตดิไปถงึหมูบ้่านและชุมชน ซึง่เป็นรากฐานทีส่�าคญั
ของสังคม หากไม่มีการด�าเนินการป้องกันและแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วนแล้วจะก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ประเทศทั้งในด้านสาธารณสุข สังคม และเศรษฐกิจ
  โดยตัวอย่างช่องว่างหรือปัญหาที่พบ ณ ปัจจุบันของประเทศไทย คือ ๑) ประชาชนทั่วไปยังมีความ
เข้าใจผดิเกีย่วกับผู้เสพหรอืผูติ้ดยาเสพติดว่าเป็นอาชญากรเป็นคนขาดศลีธรรม มากกว่าทีจ่ะเข้าใจว่าเป็น
ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ แม้กระทั่งโอกาสทาง
สังคม ท�าให้ผู้ป่วยบางส่วนขาดโอกาสในการเข้าถึงบรกิารด้านสขุภาพ อกีทัง้ผูผ่้านการบ�าบดัรกัษายงัขาด
โอกาสในการเข้าถงึสวสัดกิารและโครงการต่างๆ ของสงัคม ๒) ประชาชนคดิว่าการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
เป็นบทบาทหน้าทีข่องรัฐเพยีงฝ่ายเดียว ไม่ได้เห็นว่าเป็นปัญหาของตนหรอืสงัคมทีจ่ะต้องเข้ามาร่วมแก้ไข 
อีกทั้งยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลหรืออ�านาจมืดจึงเป็นส่วนที่ท�าให้ประชาชนหรือสังคมไม่กล้า
ที่จะเข้ามาร่วมแก้ไข ๓) ผู้ติดยาเสพติดยังไม่สามารถตระหนักได้ว่าการติดยาเสพติดนั้นเป็นสิ่งที่ต้องได้
รับการดแูลรกัษา ประกอบกบัการเสพยาเสพตดินัน้เป็นเรือ่งทีข่ดัต่อกฎหมาย เป็นเรือ่งทีส่งัคมไม่ยอมรบั 
จึงท�าให้ผู้ป่วยไม่กล้าแสดงตัวและเข้ามารับการบ�าบัดรักษายาเสพติดอย่างจริงจัง เป็นต้น
 ซึง่การแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศไทยนัน้ ได้ถกูบรรจุไว้เป็นวาระแห่งชาต ิและก�าลงัด�าเนนิการ
อย่างต่อเนือ่งจนถงึปัจจบุนั จากการทีน่ายกรฐัมนตรไีด้ประกาศให้ส่วนราชการต่างๆ ใช้ยทุธศาสตร์ประชา
รัฐเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เกิดความสามัคคี สงบเรียบร้อย และเกิดการพัฒนา
ประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่งอย่างยั่งยืน ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด (ป.ป.ส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จึงได้ก�าหนดให้มีแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างความ
เข้มแข็งและมั่นคงให้หมู่บ้านและชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหา 
ยาเสพติดในหมู ่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ โดยเน้นให้ ชุมชนเป็นเจ้าของปัญหา พร้อมทั้ง
มีบทบาทส�าคัญในการด�าเนินงาน ซึ่งจะมีหน่วย งานภาครัฐเป็นก�าลังเสริมและ
สนับสนุน ถือเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้มิติทางสุขภาพเป็น
แนวทางหลัก ร่วมกับการใช้กระบวนการมี ส่วนร่วมของชุมชน หาก
แต่มีประเด็นท้าทายในเรื่องการปรับ แนว คิดของคน ใน
สังคมให้เกิดความเข้าใจว่าการแก้ไข ปัญหาผู้ติดยาเสพตดิจะได้ผลนัน้ จะ
ต้องใช้แนวทางสาธารณสุขเข้ามา ด�าเนินการมากกว่าใช้มาตรการทาง
กฎหมาย รวมถึงการมีส ่วน ร่วมของคนในชุมชนหรือสังคมเพิ่ม     
มากข้ึน ในการเฝ ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อกีทัง้การปรับเจตคตขิอง คนในชุมชนท่ีมีต ่อผู ้ติดยาเสพติด 
พร้อมติดตามดแูลช่วย เหลือ ฟื ้นฟู ผู ้ ท่ีผ่านการบ�าบัดให้
สามารถก ลับมา ใช้ชีวิตในชุมชนหรือสังคมได้อย่าง      
ปกติสขุ  อนัจะช่วย ให้การแก้ไขปัญหาเกิดประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืนสืบไป
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Vision to Action

บทบาทในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จ�ากัด

 แพนดอร่าเป็นผู้ออกแบบ ผลิต และจัดจ�าหน่ายเครื่องประดับอัญมณีรูป
แบบทันสมัย ฝีมือประณีตจากวัตถุดิบคุณภาพสูงในราคาที่ทุกคนสามารถ 
ครอบครองได้ และในปัจจุบันบริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จ�ากัด ประเทศไทย 
เป็นผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณีที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยยอดส่งออกมากถึง 
๑๒๒ ลา้นชิน้ในป ีพ.ศ. ๒๕๕๙ จากฝีมอืของชา่งเครือ่งประดบักวา่ ๑๓,๒๐๐ คน 
ที่ปฏิบัติงานในฐานการผลิตที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดล�าพูน

 ส�าหรับแพนดอร่าแล้ว ความยั่งยืนถือเป็นหัวใจของธุรกิจ แพนดอร่าท�าทุกวิถีทางเพื่อน�าแนวคิด 
ความยั่งยืนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินงานและปลูกฝังแนวคิดดังกล่าวในทุกระดับ ตั้งแต่การ 
ปลกูฝังจติส�านึกความยัง่ยนืในหมูพ่นกังานไปจนถงึการสร้างความยัง่ยนืให้ชุมชน เราเชือ่ว่าการตอบแทน
ชุมชนรอบข้างทีเ่ราด�าเนินธรุกจิอยูเ่ป็นสิง่จ�าเป็น เพราะเราไม่อาจด�าเนนิธรุกจิอย่างมคีวามสขุได้เมือ่ชุมชน
ของเรายงัขาดแคลนสิง่ต่างๆ กจิกรรมการเข้ามส่ีวนร่วมกบัชุมชนน้ีสร้างประโยชน์กบัชุมชนและยงัเป็นการ
ท�าให้แพนดอร่าได้รับการยอมรับจากชุมชนรอบข้างและเป็นการเรียนรู้ส�าหรับแพนดอร่าอีกด้วย ดังนั้น 
เราจึงได้ริเริ่มกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนรอบๆ ฐานการผลิตของพวกเราเพื่อให้
มั่นใจได้ว่าเราได้สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนรอบข้างและไม่ได้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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     การน�าเป้าหมายด้านความยัง่ยนืเข้าไปเป็น
ส่วนหนึง่ของการด�าเนนิงานเป็นเรือ่งทีท้่าทาย
เป็นอย่างยิ่ง เราต้องน�าความยั่งยืนเข้ามาเป็น
หัวใจของธุรกิจเพื่อไม่ให้ถูกล้มเลิกไปในช่วง
เวลาที่องค์กรเผชิญกับความท้าทาย และเพื่อ
ท�าให้เป้าหมายด้านความยั่งยืนของเราบรรลุ
ผลได้ เราได้เชือ่มโยงเป้าหมายดงักล่าวเข้ากบั
ค่านิยมและการปฏิบัติงานประจ�าวันของ
พนักงานทุกคน โดยให้ความยั่งยืนอยู่ในทุก  
ขั้นตอนของธุรกิจของเรา ตั้งแต่การอนุรักษ์
พลังงานไปจนถึงการจัดหาวัตถุดิบ ระบบ        
โลจสิตกิส์และระบบจดัเกบ็สนิค้า ซึง่พนกังาน

ของเราเป็นส่วนส�าคัญในการสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนผ่านการท�างานประจ�าวันของแต่ละคน
 นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมความยั่งยืน อาทิ การประกวดช่ือแผง
พลังงานแสงอาทิตย์ การแยกขยะ การปลูกป่า การรณรงค์ให้ใช้รถรับส่งพนักงานแทนการใช้รถส่วนตัว 
มาท�างานฯลฯ และเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เราได้มีการด�าเนินงานต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม  
ทั้งฐานการผลิตที่กรุงเทพฯ และที่ล�าพูนโดยมีโครงการส�าคัญ ดังต่อไปนี้
 ในส่วนของฐานการผลิตที่กรุงเทพฯ เราได้ลงทุนเปลี่ยนระบบปรับอากาศ คอมเพรสเซอร์ และหลอด
ไฟให้เป็นเทคโนโลยล่ีาสดุซึง่สามารถช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในแต่ละปีได้มหาศาล 
โดยระบบท�าความเย็นใหม่สามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง ๔ ล้านเมกะจูล คิดเป็นการลดการปล่อย      
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง ๘๑๐,๖๗๘ กิโลกรัมต่อปี ระบบคอมเพรสเซอร์ใหม่ช่วยลดการปล่อย
พลงังานได้ถงึ ๓.๔ ล้านเมกะจลู คดิเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถงึ ๖๘๐,๐๐๐ กโิลกรมั
ต่อปี และการเปลี่ยนหลอดไฟภายในบริษัทสามารถลดการใช้พลังงานได้ ๑.๗๘ ล้านเมกะจูล เทียบเท่า
การลดก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์มากถึง ๓๖๐,๐๐๐ กิโลกรัมต่อปี
 นอกเหนือจากการปรับปรุงฐานการผลิตที่กรุงเทพมหานครเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว       
แพนดอร่าได้ตดัสนิใจเปิดฐานการผลติแห่งใหม่ท่ีล�าพนู ซึง่สร้างขึน้บนพืน้ฐานความเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม   
นับตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การก่อสร้าง และการใช้งานประจ�าวัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ฐานการผลิตที่ล�าพูนได้เปิดด�าเนินการในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน
อาคารสีเขียวระดับทอง หรือ  Leadership in Energy Environmental Design (LEED) วัสดุที่ใช้ใน
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ก่อสร้างทั้งหมดมาจากแหล่งก�าเนิดที่ห่างจากสถานที่ก่อสร้างไม่เกิน ๘๐๐ กิโลเมตร เพื่อลดผลกระทบ
จากการขนส่ง อีกทั้งวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกว่าร้อยละ ๓๐ มาจากการรีไซเคิล และของเสียจากการก่อสร้าง          
กว่าร้อยละ ๗๐ ยังน�ากลับไปรีไซเคิลอีกด้วย 

 ในด้านพลังงาน เราได้ติดต้ังแผงพลงังานแสงอาทติย์ทีห่ลงัคาของอาคารฝ่ายผลติซึง่สามารถผลติไฟฟ้า
ได้มากถงึ ๑,๔๒๐ เมกะวตัต์ เทยีบเท่ากับพลังงานไฟฟ้าส�าหรับ ๗๐๐ ครวัเรอืนต่อปี ระบบปรบัอากาศและ
ระบบระบายอากาศที่ทันสมัยมอบอากาศท่ีสะอาดบริสุทธ์ิและลดการสูญเสียพลังงานได้ถึงร้อยละ ๘๐ 
อกีท้ังยงัใช้ระบบแสงสว่างจากหลอดไฟ LED ทีก่นิไฟน้อยและปล่อยรงัสคีวามร้อนน้อยกว่าหลอดไฟท่ัวไป 
โดยรวมแล้วฐานการผลติของแพนดอร่าทีล่�าพนูใช้พลงังานน้อยกว่าโรงงานเครือ่งประดบัอญัมณทีัว่ไปถงึ
ร้อยละ ๑๘ โดยเป็นผลมาจากการวางแผนมาตรการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน
หมุนเวียนและการตรวจสอบการใช้พลังงาน
 ด้วยการออกแบบการหมุนเวียนน�้าที่ชาญฉลาดและระบบสุขภัณฑ์ท่ีออกแบบมาเป็นพิเศษ ฐานการ
ผลติแห่งนีใ้ช้น�า้น้อยกว่าโรงงานประเภทเดียวกนัถงึร้อยละ ๔ อกีทัง้ระบบการผลติท่ีออกแบบมาเป็นพเิศษ
ยงัช่วยประหยดัน�า้จากกระบวนการล้างท�าความสะอาดปนูได้มากถึง ๗๐๐ ลกูบาศก์เมตรต่อวนั เช่นเดยีว
กับการรีไซเคิลน�้าในขั้นตอนการร่อนท�าความสะอาดชิ้นงานอีกด้วย
 ภายนอกอาคารฝ่ายผลิตมีบ่อน�้าขนาดใหญ่ที่พนักงานใช้เป็นที่พักผ่อนและยังเป็นที่กักเก็บน�้าในช่วง
ฤดูฝน น�้าที่เก็บในบ่อนี้จะน�าไปใช้ในอาคาร
เพ่ือช่วยลดการใช้น�า้ประปา อกีทัง้พชืทีป่ลกู
ภายในบริเวณเป็นพืชท้องถิ่นที่ใช้น�้าน้อย
เพื่อลดปริมาณการใช้น�้า
 การได้รับการรับรองมาตรฐานอาคาร         
สีเขียวระดับทองจาก LEED ท�าให้ฐาน 
การผลิตของแพนดอร่าที่ล�าพูนเป็นฐาน 
การผลิตท่ีได้มาตรฐานสูงสุดในด้าน CSR 
และความยั่งยืน ซ่ึงช่วยให้แพนดอร่ากลาย
เป็นผู้น�าด้านการผลิตเคร่ืองประดับอัญมณี
อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
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  จากความมุ่งมั่นและโครงการความยั่งยืนต่างๆ ที่เราได้ท�าอย่างต่อเนื่อง แพนดอร่าได้รับรางวัลและการ
ยอมรับต่างๆ ในระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้
 • การรับรองการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบจาก Responsible Jewellery Council (RJC)
 • การรับรองมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OHSAS 18001)
 • ประกาศนียบัตรระดับทองจากกระทรวงแรงงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
 • รางวัลสถานประกอบดีเด่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
 • รางวัลการยศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
 • รางวัลนายจ้างดีเด่นปี พ.ศ. ๒๕๕๗  จากนิตยสาร Jewellery News Asia (JNA)
 • รางวัลองค์กรดีเด่นปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จากนิตยสาร JNA
 • รางวัลผู้ผลิตแห่งปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จากนิตยสาร JNA
 • รางวัลองค์กรดีเด่นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมแห่งปี 2017
 • รางวัล Zero Waste to Landfill
 • รางวัล 3Rs
 • การรับรองมาตรฐานอาคารสีเขียวระดับทองจาก Leadership in Energy Environmental Design
 • รางวัลกิจกรรมเพื่อสังคมดีเด่นจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 ผู้บริโภคของเราต่างตระหนักดีว่าอะไรเป็นสิ่งส�าคัญ และต้องการรับรู้ข้อมูลมากข้ึนกว่าในอดีต ลูกค้า
ของเราไม่ได้เพียงแค่ต้องการซื้อสินค้าเท่านั้นหากแต่ยังต้องการซื้อเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังสินค้าอีกด้วย  
ผู้ประกอบการธรุกจิจ�าเป็นต้องมองให้ลกึลงไปว่าวตัถดุบิของเรามาจากไหน ดแูลวตัถดุบิอย่างไร หรอืว่าเรา
ผลิตเครื่องประดับอย่างไร สิ่งนี้มีความหมายมากส�าหรับลูกค้าของเรา ซึ่งให้ความส�าคัญกับสิ่งนี้มากๆ และ
ต้องการรับรู้เรื่องราวเหล่านี้มากกว่าในอดีต
 ปัจจบุนันี ้องค์กรต่างๆ ได้ออกมาแสดงความรบัผดิชอบผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมเพิม่มากขึน้ 
วิธีเดียวที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถด�าเนินไปได้ในระยะยาวก็คือต้องตอบสนองต่อความต้องการของโลก 
ในยุคปัจจุบันโดยไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถที่จะตอบสนองความต้องการต่างๆ ของคนในยุคต่อไป 
ดังนั้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงเป็นหนทางท่ีส�าคัญส�าหรับแพนดอร่าในการ 
ตอบสนองความคาดหวังด้านความยั่งยืนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งการด�าเนินธุรกิจและต่อโลกใบนี้



22

TBCSD Trip: ศึกษาดูงาน 
Smart City สู่เมืองอัจฉริยะแห่งอนาคตและ

Sustainable Development 
เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

Member Activities เรียบเรียงโดย นางสาววิภาดา มูลกำ บิล

 เมื่อระหว่างวันที่ ๙ – ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ผ่านมา องค์กรธุรกิจ
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ได้จัดกิจกรรม TBCSD Trip: ศึกษาดู
งาน Smart City สู่เมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต และSustainable Develop-
ment เพ่ือก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือน�าองค์กรสมาชิกศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
และบริหารจัดการเมืองแบบ Smart City สู่เมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต และ
ศึกษาการด�าเนินงานของหน่วยงานเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ 
ทั้งมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมการน�า     
องคค์วามรู ้และหลกัการด�าเนนิงานจากตา่งประเทศมาประยกุตใ์ชใ้นการด�าเนนิ
ธรุกจิทีดู่แลสงัคมและสิง่แวดลอ้มเพ่ือใหเ้กดิการพัฒนาทีย่ัง่ยนื โดยกจิกรรม
ในครัง้นีไ้ด้รบัการตอ้นรบัและการอ�านวยความสะดวกเปน็อยา่งดียิง่จากบริษทั 
เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลิต จ�ากัด และบรษิทั ดาว เคมคิอล ประเทศไทย 
จ�ากัด โดยมีองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวนทั้งสิ้น ๘ องค์กร ได้แก่  



23

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)/บริษัท พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)/บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)/ บริษัท ไทยออยล์ 
จ�ากดั (มหาชน)/วทิยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซ/ีสมาคมพลังงานทดแทนสูช่มุชน
แหง่ประเทศไทย/บริษทั ขนุนรนิทร์ จ�ากดั และสถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย ซึง่การ
ศึกษาดูงานในครั้งนี้เริ่มต้นที่เมือง San Diego, San Ramon, San Jose, 
Pittsburg และ San Francisco ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ดังนี้ 

 ๑. Cleantech San Diego เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�าไร ที่ให้ความอุปถัมภ์ในด้านความร่วมมือ 
และส่งเสริมการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสะอาดในภูมิภาค San 
Diego โครงการทีส่�าคัญคอื SMART CITIES SAN DIEGO มกีารน�า
เทคโนโลยทีางด้าน Internet of Things (IoT) มาใช้ภายในอาคาร 
อกีทัง้เป็นเมอืงทีม่กีารขบัขีย่านพาหนะไฟฟ้ามากทีส่ดุในอเมรกิา
และมีการขยายตัวการให้บริการด้านรถยนต์ไฟฟ้าสาธารณะได้
อย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ

 ๒. Chevron Asia Pacific Exploration & Production Headquarter ณ เมืองซานราโมน 
San Ramon ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตน�้ามันรายใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นอันดับหน่ึงในรัฐ

แคลิฟอร์เนีย เชฟรอนได้น�าเทคโนโลยี well pump adjustable speed drives 
(ASD) มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการผลิตขณะเดียวกันก็สามารถ
ช่วยลดการใช้พลังงานได้ มีการก�าหนด Corporate responsibility (CR) เข้าไปสู ่
เส้นทางการปฏิบัติงานของบริษัท โดยเป็นอะไรท่ีมากกว่าการบริจาคเงินค�านึงไปถึง

การสร้างงานสร้างอาชีพให้กบัคนในชุมชนนัน้ๆ ด้วย 
และได้น�าปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ 
ธรรมาภิบาล (Environmental Social and  
Governance: ESG) เข้ามาช่วยเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืนในอนาคต นอกจากนี้ เชฟรอนได้น�าหลักการ 
Net Environmental Benefit Analysis (NEBA) 
ซึ่งเป็นหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์ท่ีโปร่งใสและ

เป็นเชิงปริมาณ เพื่อเปรียบเทียบทางเลือกในการรื้อถอนซ่ึงจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจผลประโยชน์
ด้านสิ่งแวดล้อม (หรือทางเศรษฐกิจ - สังคม)
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 ๓. San Jose Environmental Innovation Center ณ เมอืง San Jose เข้าเยีย่มชมศนูย์นวตักรรม
สิ่งแวดล้อมของเมือง San Jose เป็นอาคารส�านักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ปัจจบุนัมผีูเ้ช่า ๓ รายซ่ึงเป็นผูด้�าเนนิธรุกจิด้านเทคโนโลยสีะอาดเพือ่สิง่แวดล้อม 
คือ Prospect Silicon Valley ศูนย์สาธิตเทคโนโลยีและนวัตกรรม Habitat for 
humanity restore ร้านค้าที่จ�าหน่ายสินค้ามือสองในราคาท่ีย่อมเยาว์เพื่อ        

ลดปริมาณขยะไปสู่ landfill และ Household Hazardous Waste Facility  

 ๔. California Academy of Sciences ณ เมือง Sanfrancisco เป็นสถาบันวิทยาศาสตร์และ
การศึกษาทีตั่วอาคารก่อสร้างโดยค�านงึถึงประสิทธภิาพการใช้พลงังาน 
ดังนี้ Choosing Sustainable Materials ร้อยละ ๙๐ ของวัสดุที่ใช้
ในการก่อสร้างมาจากการรื้อถอนอาคารหลังเดิมและใช้ผ้าฝ้ายจาก   

กางเกงบลูยีนส์ที่ใช้แล้วเป็นฉนวนกันความร้อนและเสียง
แทนการใช้ไฟเบอร์กลาส หรือโฟม Living Roof มีการ
ปลูกพืชพรรณท้องถิ่นสร้างแหล่งที่อยู ่อาศัยของสัตว์    

เล็กๆ และเปรียบเสมือน
เป็นฉนวนกันความร้อน 
Heating and Cooling 
หน้าต่างตดิตัง้เซนเซอร์เพือ่
เปิดปิดหน้าต่างอัตโนมัตใิห้
สมัพนัธ์กบัสภาพภมูอิากาศ

ภายนอกได้ท�าให้มีการไหลเวียนของอากาศภายในอาคารอยู่ตลอดเวลา Natural Light ผนังและเพดาน
มีลักษณะเป็นแก้วใสช่วยประหยัดพลังงานการใช้ไฟฟ้าในส่วนของการให้แสงสว่าง Renewable              
บนหลังคาของอาคารมีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์กว่า ๖๐,๐๐๐ แผง ท�าให้สามารถลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกได้ ๔๐๕,๐๐๐ ปอนด์ต่อปี

 ๕. The Dow Chemical Company ณ เมอืง Pittsburg เริม่ด�าเนนิงานในปี ค.ศ. ๑๙๓๙ แนวทาง
การด�าเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยท�างานร่วมกับชุมชนในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โอกาสทางการศึกษาและการจ้างงาน ในส่วนของ Dow Wetlands Preserve 
เริม่ด�าเนนิการในปี ค.ศ. ๑๙๙๐ เพือ่ท�างานด้านการอนรุกัษ์พันธุไ์ม้และสตัว์
ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีพื้นท่ี

มากกว่า ๑.๙ ล้านตารางเมตร พื้นที่แห่งนี้ได้รับการดูแลโดย Wetlands Environmental Team (WET) 
ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เกษียณอายุและอาสาสมัครของ Dow และสมาชิกในชุมชนอีกทั้งยังเป็นพื้นที่
จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของชุมชนและเยาวชนในท้องถิ่น
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 ๖. San Francisco Department of the environment ณ เมืองซานฟรานซิสโก เป็นหน่วย
งานภาครัฐที่ด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ความเท่าเทียมกันของสังคม สุขภาพ
และการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งในเชิงนโยบายและภาคปฏิบัติ แนวทางการ
ด�าเนินงานของ SF Environment เพื่อท�าให้เมือง San Francisco มุ่งสู่การ
เป็น Smart City ดังนี้ Zero waste by 2020 ผ่านโครงการ Zero waste, 

zero toxics และ zero incineration Carbon-free by 
2030 โดยได้พิสูจน์ให้เห็นว่า ขณะที่จ�านวนประชากรเพิ่ม
มากขึ้น GDP เพิ่มข้ึนแต่เมืองซานฟรานซิสโกเองสามารถ
ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้อย่างมนียัส�าคญั และไม่ได้
สูญเสียความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการเจริญเติบโตของ
เมือง กรอบการท�างาน 050100 ตัวเลข 0 หมายถึง Zero 
waste, Zero Incineration และ Zero Toxics ตัวเลข 50 
หมายถึง ร้อยละ ๕๐ ของการเดินทางทั้งหมดจะต้องเป็น

ไปอย่างยั่งยืน และตัวเลข 100 หมาย
ถงึ ต้องมกีารใช้พลงังานหมนุเวยีน ร้อย
ละ ๑๐๐ การด�าเนินงานของ SF Envi-
ronment นี้ได้ท�างานอย่างเฉพาะ
เจาะจง เร่ิมต้ังแต่ระดับนโยบายได้มี
การแนะน�าการออกกฎหมายให้กับ
ส� านั ก ง านนายก เทศมนตรี คณะ
กรรมการก�ากับ (สภาเมือง) อีกทั้งให้
บริการโดยตรงและการสนับสนุนด้าน

เทคนิค เพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่วางไว้ได้อย่างถูกต้อง และโชคดีที่หลายๆภาคส่วน
ยอมลงทุนอย่างมากเพื่อให้เมืองบรรลุเป้าหมาย Zero waste 

 กิจกรรมศึกษาดูงานในครั้งนี้ คณะศึกษาดูงานได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทาง
การจัดการเพื่อให้ก้าวไปสู่เมืองอัจฉริยะและให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต อีกท้ังได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การด�าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ Chevron Asia Pacific Ex-
ploration & Production ที่ San Ramon และ The Dow Chemical Company ที่ Pittsburg เพื่อ
น�าองค์ความรู้ทีไ่ด้รับจากการดูงานในครัง้นีไ้ปปรบัใช้ให้เหมาะสมกบับรบิทการด�าเนนิงานขององค์กรของ
ตน และมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึงสมาชิกมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้น 



การรับรองอาคารที่น่าสนใจ.. 
การรับรองอาคารลดคาร์บอน 

(Carbon Reduction 
Certification for Buildings)

 วกิฤตโลกรอ้นเปน็ประเดน็ทีน่า่สนใจในเวทรีะดบัโลก มทีัง้ผูท้ีเ่ชือ่
และไม่เชื่อว่าโลกของเราก�าลังประสบภาวะดังกล่าวในระดับวิกฤต 
ทั้งที่หลักฐานเชิงประจักษ์มีปรากฏให้เห็นและรับรู้ได้ สถาบันสิ่ง
แวดลอ้มไทยจงึไดน้�า การรบัรองการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก
ส�าหรับอาคาร (Carbon Reduction Certification for Build-
ings) หรือ อาคารลดคาร์บอน มาใช้เป็นเครื่องมือที่จะส่งเสริมให้
เจ้าของอาคารและผู้ใช้งานอาคารได้มีส่วนร่วมในการลดภาวะดัง
กล่าว ผ่านการออกแบบอาคาร การใช้งานอาคาร และการบ�ารุง
รกัษาอาคารอยา่งมปีระสทิธภิาพ เชน่ การลดการใชพ้ลงังานไฟฟา้ 
การลดการใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิ ลดการใชน้�า้ การใชส้ารท�าความเยน็ 
การลดการเกดิของเสยีและการจดัการของเสยีในรปูแบบตา่งๆ และ
การดูดซบักา๊ซเรอืนกระจกอยา่งการปลกูตน้ไม้ เปน็ตน้ ซึง่จะแสดง
ผลในรูปของก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่า (CO2 equivalent)

 อาคารทีส่ามารถของการรับรองฯ นัน้ เป็นได้ทัง้ ส�านกังาน สถานศึกษา สถานพยาบาล 
โรงแรม อาคารชดุ อาคารชมุนมุ โรงมหรสพ และห้างสรรพสนิค้า ซ่ึงคณะกรรมการรบัรอง
การลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จะพิจารณาจาก
ดัชนีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส�าหรับอาคารท่ีเหมาะสมตามประเภทอาคาร คือ การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยพื้นที่อาคาร หรือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย
จ�านวนผู้ใช้งานอาคาร  ร่วมกับข้อมูลสนับสนุนการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกที่อาคารได้ด�าเนินการ 
 อาคารที่จะผ่านการรับรอง ฯ ได้นั้น ต้องผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
 • กรณีอาคารเก่า (สร้างก่อนวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘) ต้องเป็นอาคารที่มีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉลี่ยลดลงตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ข้ึนไป เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล        
ปีฐานกับปีปัจจุบัน (๑๒ เดือนล่าสุด ตามปีปฏิทิน) โดยก�าหนดให้ใช้ปีฐานไม่เกิน ๓ ปี 
ย้อนหลัง (๓๖ เดือน) 

Eco-Labeling เรียบเรียงโดย นางสาววิศรา หุ่นธานี
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 • กรณีอาคารใหม่ (สร้างหลังวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘) คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเทียบค่า
เฉลี่ยการใช้พลังงานประเภทเดียวกัน โดยอ้างอิงจากพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐) และพระราชกฤษฎีกาก�าหนดอาคารควบคุม ปี พ.ศ. ๒๕๓๘
 • กรณีเป็นอาคารเก่าที่มีการปรับปรุง โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเป็นกรณีไป ตามรายละเอียดทางด้านเทคนิค วิชาการ หรือ
เรื่องอื่นใดที่เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม
 การรบัรองฯ นีม้อีายุ ๓ ปี ผูส้นใจสามารถยืน่ความประสงค์ขอต่ออายกุารรบัรองได้ โดยส่งข้อมลูเพือ่
ให้พิจารณาค่าดัชนีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วงระยะเวลา ๓ ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงต้องลดลงเมื่อเปรียบ
เทียบกับค่าดัชนีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการรับรองฯ ครั้งก่อนหน้า 
 สถาบนัฯ ขอขอบคุณอาคารที่ร่วมด�าเนินงานลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก โดยการออกแบบอาคาร 
ใช้งานอาคาร และการบ�ารุงรักษาอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ และยังให้ความส�าคัญในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง ๘ อาคาร ประกอบด้วยอาคารขององค์กรชั้นน�า ดังนี้ บริษัท บางจาก 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) / บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ�ากัด / บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบิน
กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งมีผลการด�าเนินงานร่วมลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมกว่า 
ปีละ ๗๐๐ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า อาคารเหล่านี้เป็นส่วนส�าคัญในการช่วยลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ มีการใช้งานและดูแลบ�ารุงรักษาอาคารอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สามารถช่วยบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกในการลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย
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ที่มา: 
๑. http://www.powerhouseservice.com/images/ee_house2.jpg (สืบค้นเมื่อ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐)
๒. http://www.blogcdn.com/www.coolage.in/media/2013/08/green-building1.jpg (สืบค้นเมื่อ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐)

๑. กลุ่มอาคาร ๔ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด 
(มหาชน) ได้รับการอนุมัติวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
๒. อาคาร A, B และ C บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 
จำากัด ได้รับการอนุมัติวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
๓. อาคาร Main Building และอาคาร Operation Building 
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)  
ได้รับการอนุมัติวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
๔. อาคาร ท.๑๐๐ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ได้รับการอนุมัติวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙
๕. อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาต ิสำานกัพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาติ
ได้รับการอนุมัติวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

๑ ๒

๓

๕

๔



   กลุ่มอินทัช โดยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด 
(มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด 
(มหาชน) และบริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)  
รับรางวัลหุ ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability  
Investment) ต่อเนือ่งเป็นปีที ่๓ (ปี ๒๐๑๕ – ๒๐๑๗) 
จากงานมอบรางวัลด้านความยั่งยืน SET Sustain-
ability Awards 2017 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยในปีนี ้บรษิทั ซ ีเอส ลอ็กอนิโฟ จ�ากดั 
(มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัในกลุ่มยงัได้รบัรางวลัหุน้ยัง่ยนื

เป็นปีแรกอกีด้วย รางวัลดงักล่าวนบัเป็นการประกาศเกยีรตคิณุและเชดิชบูรษิทัจดทะเบยีนทีม่กีารด�าเนนิ
ธุรกิจอย่างยั่งยืน ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน  
อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

TBCSD Trip ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

 

 ส�านักเลขานุการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(TBCSD) ได้จัดกิจกรรม TBCSD Trip ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อ
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานขององค์กร
สมาชิก TBCSD เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจ และระบบการ
จัดการน�้า พร้อมทั้งรับฟังแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (พรม EcoSoft และ EcoSquare) ซึ่งนับ
ได้ว่าเป็นวัสดุรองพรมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท 
คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จ�ากัด (มหาชน) และ
เยี่ยมชมโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ “Sunny 
Bangchak” ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนที่สะอาดและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับสัมผัสประสบการณ์ “เรียน 
รู้ ดู ชม” ผ่านสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยของบริษัท บางจาก 

คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสอันดีที่องค์กรสมาชิกได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันท�าให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น
 โดยกิจกรรม TBCSD Trip ครั้งนี้ได้รับการต้อนรับและการอ�านวยความสะดวกเป็นอย่างดียิ่งจาก                   
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จ�ากัด 
(มหาชน) โดยมอีงค์กรสมาชกิ TBCSD เข้าร่วมกจิกรรมจ�านวนทัง้สิน้ ๘ องค์กร ได้แก่ บรษิทั เอ.พ.ี ฮอนด้า 
จ�ากดั/การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย/ บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน)/บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง้ 
จ�ากดั (มหาชน)/บริษัท ปนูซเิมนต์ไทย จ�ากดั (มหาชน)/ บรษิทั ไทยน�า้ทิพย์ จ�ากดั/บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ 
ประเทศไทย จ�ากัด และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 อินทัช-เอไอเอส-ไทยคม รับรางวัลหุ้นยั่งยืน ต่อเนื่องปีที่ ๓ 
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     ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย มอบรางวลับรษิทั จดทะเบยีนด้านความยัง่ยนื
ยอดเยี่ยม (Best Sustainability Awards 2017) แก่นายสุรชัย 
โฆษิตเสรีวงค์ ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน บริษัท บางจาก 
คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นรางวลัทีป่ระกาศเกยีรตคิณุ
และยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่ดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีความ
โดดเด่นอย่างชัดเจน โดยเป็นการยกระดับจากรางวัลด้าน
รายงาน บรรษทัภบิาลและรางวลัด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

เพื่อให้สามารถสะท้อนการบูรณาการ ด้านความยั่งยืนในธุรกิจได้อย่างครอบคลุม
 และนางเกศรา มญัชศุรี กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มอบรางวลั Thailand 
Sustainability Investment (THSI) ต่อเนือ่งเป็นปีที ่๓ หรอืรายชือ่หุน้ยัง่ยนื แก่นายพงษ์ชยั ชยัจริววิฒัน์ 
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโรงกลั่น บริษัท บางจากฯ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มี 
Market Cap ระหว่าง ๓๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ในงาน SET Sustainability Awards 2017  
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

   กฟผ. รบัรางวลัชมเชย รางวลัองค์กรโปร่งใส 
ครัง้ที ่๗ (NACC Integrity Awards) จากส�านกังาน 
ป.ป.ช. เพือ่ส่งเสรมิแบบอย่างองค์กรโปร่งใสท่ีดใีห้
เกดิข้ึนในสงัคมอย่างจริงจงัและต่อเนือ่ง
  นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร ผู ้ช่วยผู ้ว่าการ
ทรัพยากรบุคคล การไฟฟ ้าฝ ่ายผลิตแห ่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. รับรางวัล
ชมเชยองค์กรโปร่งใส จากผลการตัดสินรางวัล
องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๗ (NACC Integrity 

Awards) จากพลต�ารวจเอก วชัรพล ประสารราชกจิ ประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
แห่งชาติ ณ ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี  
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 การมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) เป็นการสร้างขวัญกาลังใจ และยกย่อง
เชิดชูหน่วยงาน องค์กร สถาบัน ภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจเอกชน ให้เป็นแบบอย่างองค์กร
ทีด่ใีห้เกดิขึน้ในสงัคมอย่างจรงิจังและต่อเนือ่ง ตลอดจนยกระดบัภาพลกัษณ์ความโปร่งใสของประเทศไทย
ให้มีความเป็นมาตรฐานในเวทีสากล รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างกระแสให้สังคมเกิดค่านิยมส่งเสริมการ
บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) 
มีจรรยาบรรณทางการค้า (Code of Conduct) และรับผิดชอบสังคมส่วนรวม (Corporate Social 
Responsibility : CSR)   โดยเชื่อมั่นว่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ในภาพรวมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บางจากฯ คว้า ๒ รางวัลด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม ในงาน SET 
Awards 2017

กฟผ. รับรางวัลชมเชย รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๗ 
(NACC Integrity Awards)
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 วนัที ่๒๗ กนัยายน ๒๕๖๐ นายสมรชยั คณุรกัษ์ 
รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ บริษัท 
โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ�ากดั (มหาชน) หรอื 
GPSC แกนน�าในการด�าเนินธุรกิจไฟฟ้าและ
สาธารณูปโภคของกลุ่ม ปตท. เข้ารับโล่รางวัล
มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco  
Factory) ทั้งหมด ๔ รางวัล ส�าหรับโรงไฟฟ้า  
๔ แห่ง ได้แก่ โรงผลิตสาธารณูปการแห่งที่ ๑, ๒ 

และ ๓ จังหวัดระยอง และโรงไฟฟ้าศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ในงาน “ECO Innovation Forum 2017 
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในยุค ๔.๐” โดยมี ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็น
ประธานในพิธีมอบรางวัล งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

 บรษัิท ปตท.ส�ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ ปตท.สผ. โดยนายทรงเกียรติ อัญรัตน์รุ่งโรจน์ (ซ้าย) 
หวัหน้างานด้านความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สิง่แวดล้อม ฐานสนบัสนนุการพฒันาปิโตรเลียม จังหวดัสงขลา 
และนายรัชพงศ์ คงเปรม (ขวา) ผูจ้ดัการ แผนกฐานสนบัสนนุ
การพัฒนาปิโตรเลียม จังหวดัระนอง รบัมอบประกาศนยีบัตร
สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย  

อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ประจ�าปี ๒๕๖๐ (ระดับประเทศ) จากกระทรวงแรงงาน ต่อ
เนือ่งเป็นปีที ่๓ (ระดบัทอง) โดยมนีายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลดักระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพธิ ีมอบ
รางวัล ซึง่จัดขึน้ ณ กองความปลอดภยัแรงงาน อาคารกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพฯ

คุณกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากร
บุคคลและศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 
รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) 
2017 หรือ รางวัลหุ ้นยั่งยืน จากคุณเกศรา มัญชุศรี 
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลด้านความยั่งยืน SET 
Susta inab i l i ty  Awards 2017 ซึ่ งจัดขึ้ น โดย 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย และวารสารการเงินธนาคาร ในฐานะที่ ปตท. เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ผ่าน
เกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหาร
ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ควบคู่ไปกับการสร้างผล
ตอบแทนที่ดีในทางเศรษฐกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

GPSC รบัโล่รางวลัมาตรฐานโรงงานอตุสาหกรรมเชิงนเิวศ (Eco Factory)

ปตท.สผ. คว้า ๒ รางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ จากกระทรวงแรงงาน ๓ ปีซ้อน

ปตท. รับรางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment 2017
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 คุณณะรงศักดิ์  จิวากานันต ์  รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์
องค์กร รับรางวัลเกียรติยศ บริษัทจด
ทะเบียนด้านความยั่งยืนประจ�าปี ๒๕๖๐ 
(Sustainability Awards of Honor) ที่
มอบให้เฉพาะบริษัทจดทะเบียนท่ีได้รับ
รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน
ยอดเยีย่ม (Best Sustainability Awards) 
ติดต่อกันตั้งแต่ ๓ ปีขึ้นไป รางวัลดังกล่าว
เป็นการประกาศเกียรติคุณและยกย่อง

บรษิทัทีม่กีารดาเนนิธรุกจิตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืนท่ีโดดเด่นภายใต้หลกัธรรมาภบิาลการบรหิาร
ความเสี่ยง การดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ตลอดจนสามารถเปิดเผยข้อมูล        
ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน และมีความโปร่งใส
 นอกจากน้ี PTTGC ยังได้รับการจัดให้ติดอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability     
Investment ซึง่มอบแก่ให้แก่บรษัิทจดทะเบยีนทีมี่การด�าเนนิงานเป็นไปตามเกณฑ์การประเมนิด้านความ
ยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (Environment, Social and Government: ESG) และสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นท่ีมีคุณภาพและคาดหวังผลตอบแทน
ที่ต่อเน่ืองในระยะยาว พิธีมอบรางวัลดังกล่าว จัดข้ึนเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ อาคาร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ บริษัท สตาร์ 
ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ�ากัด (มหาชน) (SPRC)  โดย  
มร.บิล สโตน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้เข้ารับมอบ
ประกาศนียบัตรบริษัทที่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนว
ร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต(The 
Thailand’s Private Sector Collective Action Coali-
tion Against Corruption หรือ CAC) โดยมี ดร.บัณฑิต 
นจิถาวร กรรมการและเลขานกุาร เป็นผูม้อบรางวลั หลงั
ได้รับมติรับรองจากคณะกรรมการ แนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตใน ไตรมาส 
๓/๒๕๖๐ ณ ห้องนภาลัย บอลลูม โรงแรมดุสิตธานี 

กรุงเทพฯ การรับประกาศนียบัตร ในครั้งนี้ เป็นเครื่องยืนยันและแสดงออกว่า SPRC มีความมุ่งมั่นและ
จริงจัง ในการด�าเนินธรุกจิอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสตามหลกับรรษทัภบิาล โดยปราศจากการคอร์รปัชนั 
ในวันเดียวกันนี้ มร.บิล สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และตัวแทนของ SPRC ยังได้เข้าร่วมสัมมนาใน
งานสัมมนาระดับชาติ Thailand’s 8th National Conference on Collective Action against Cor-
ruption ครั้งที่ ๘ ภายใต้หัวข้อ “Bright Spots: Lighting the way to a corruption free society” 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ SPRC ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกาย ส่งเสริม และสนับสนุนให้
ประเทศไทย ปราศจากการคอร์รัปชันต่อไป

PTTGC คว้า ๒ รางวัลด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

SPRC เข้าร่วมพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรบริษัทท่ีผ่านการรับรอง
ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน
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Look beyond electric 
cars for sustainable 
cities in the future

WBCSD Update By: Ms.Wipada Moonkambil

 Mr.Peter White, Vice-president, 
World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD), says that the 
city needs holistic and integrated strat-
egies from both public and private 
sector to tackle pollution and green-
house gas emissions. At present, gov-
ernments around the world are finding 
solutions to solve such problems and 
create a sustainable future to cope with 
the increasing of the world population. 
In Europe, London, England and Paris, 
France have announced the ban on 
diesel cars, the most polluting car models. 
So, car manufacturers are turning their 
attention to the production of electric 
vehicles. The reason is that the world 

population is expected to increase to 5 billion by 2030 and 60 
percent of the world population live in the city. This is an urgent 
challenge in allocating natural resources. Urban activity accounts 
for more than 80 percent of total energy consumption and more 
than 70 percent of total greenhouse gas emissions.

     Policy makers may attach to electric vehicles as a concrete symbol of change. For 
example, a recent published publication in the UK concludes that car is the center of 
improving air quality. There are separate measures which are well accepted. However, 
if we want to follow the principle of the Paris Agreement to maintain the world tem-
perature not to exceed 2 degrees Celsius, these things are not enough. We will need to 
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develop a holistic and inte-
grated urban society with coop-
eration from stakeholders in 
various sectors that will help 
drive and encourage strong and 
sustainable partnerships.
    The development of transport 
systems is considered as a good 
starting point towards sustain-
able city. For this reason, the 
European Commission has 

signed the WBCSD’s Sustainable Mobility indicator framework and is currently in the 
process of identifying 50 cities for providing assistance by adopting experiences from 6 
model cities which are Campinas (Brazil), Lisbon (Portugal), Hamburg (Germany), Indore 
(India), Bangkok (Thailand) and Chengdu (People’s Republic of China), where WBCSD has 
developed effective processes. For example, in Hamburg, WBCSD recommends planning 
based on the needs of the citizen by integrating all transportation systems from trans-
portation route, smart parking, traffic management, vehicles to infrastructures. WBCSD is 
now inviting all cities and local authorities to implement the same WBCSD approach to 
improve air quality and to receive financial assistance and support from private compa-
nies such as BMW, Honda, Toyota, BP, Shell, Ford, Brisa, Renault -Nissan, Pirelli and 
Bridgestone. However, concentrating on transportation alone may not be enough to 
reduce urban pollution. Thus, WBCSD proposed holistic urban development projects 
through Sustainable Cities Program and Energy Efficiency in Buildings Program.
 Sustainable Cities Program is a neutral platform to connect companies and local 
municipalities for working together. This sustainable city partnership will help cities and 
businesses to strongly work together. For example, Birmingham, UK is one of the              
example cities that is working with the WBCSD. Furthermore, there is the Zero Emission 
City project, newly developed in 
the Smithfield area, which has 
invested in HS2 rail infrastructure 
for sustainability together with 
carbon dioxide emissions reduc-
tion. Another example is Amster-
dam, the Netherlands, the Euro-
pean leader in electrical transport 
since 2008 with an effort to    
become low-emission city. The 
Zuid-Oost area in Amsterdam has 
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Sources:
1. http://www.wbcsd.org/Projects/Sustainable-Cities/News/We-have-to-look-beyond-electric-cars-if-we-
want-sustainable-cities-fit-for-the-future (Retrieved on 2 October, 2017)
2. http://www.ethicalcorp.com/we-have-look-beyond-electric-cars-if-we-want-sustainable-cities-fit-future 
(Retrieved on 2 October, 2017)
3. http://www.wbcsd.org/Projects/Sustainable-Cities  (Retrieved on 2 October, 2017)
4. http://www.wbcsd.org/Projects/Sustainable-Cities  (Retrieved on 2 October, 2017)

more than 9 million visitors per year, 
making it a commercial, entertainment 
and residential area with more than 10 
per cent of the total energy consump-
tion. So, the city in collaboration with 
WBCSD establish a ZOEnergy organiza-
tion, which is a consortium of local agen-
cies and business sectors. This will     
facilitate private sector to develop an energy vision and projects related to Zuid-Oost 
as well as the initiative of Amsterdam’s ArenA’s Utility Hub, which is the first of many stake-
holder partnerships towards shared energy consumption and basic structure utilization.
 In addition to transportation, WBCSD also focused on energy consumption in building, 
which is a key element that makes the city sustainable. The WBCSD Energy Efficiency in 
Buildings program will help cities working together to build more energy efficient build-
ings. In Houston, USA, buildings account for more than 40 percent of the total energy 
consumption. This should be an incentive to build even more energy efficiency in build-
ings markets. The project partners have calculated that the commercial sector of Hous-
ton can save energy consumption about 30 percent. This can create 20,000 new jobs 
and add up to USD 500 million in economic value.
 In addition to transportation, WBCSD also focused on energy consumption in building, 
which is a key element that makes the city sustainable. The WBCSD Energy Efficiency in 
Buildings program will help cities working together to build more energy efficient build-
ings. In Houston, USA, buildings account for more than 40 percent of the total energy 
consumption. This should be an incentive to build even more energy efficiency in build-
ings markets. The project partners have calculated that the commercial sector of Hous-
ton can save energy consumption about 30 percent. This can create 20,000 new jobs 
and add up to USD 500 million in economic value.
 We believe that strategic cooperation of cities and local businesses is important in 
contributing to achieving sustainability, and goals and needs of the government. The 
WBCSD can provide a framework for collaborative action and share proven approaches 
from different cities as well as supports from private sector. Electric cars may not be the 
solution for all but it is a part of the approach that integrates both public and private 
sectors for working towards sustainable cities.
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 The Thailand Business Council for Sustainable Development 
(TBCSD), in collaboration with Thailand Environment Institute 
(TEI), organized a seminar on “Changing Energy Sources of   

Industrial Sector towards 
Sustainable Development 
Goals” in  the Thailand 
Research Expo 2017 on 
August 24, 2017. It aims to 
raise awareness on the 
importance of limited      
energy resources for     

government agencies, private organizations and the public and 
to provide knowledge on alternative energy certification which 
is one of the greenhouse gas reduction certification of Thailand 
Environmental Institute.

 It was an honor to have Prof. Dr. Padermsak Jarayabhand, Executive Director of  
Thailand Business Council for Sustainable Development and Acting Director of Thailand 
Environment Institute to as a keynote speaker on the importance of the 20-Year  
National Strategy (2017 - 2036) to be a framework for steering country development in 
the same direction. The strategy also serves 
as a guideline for formulating policies for 
the operation of all sectors so as to follow 
the vision “Stability, Prosperity and Sustain-
ability and to be Developed Country based 
on Philosophy of Sufficiency Economy”. It 
consists of six strategies which are security, 
competitiveness, human development and 
empowerment, creating equity, environ-
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mentally friendly livelihood, balancing and developing government administration system. 
The 20-year National Strategy will lead the country to sustainable development goals 
(SDGs).
 TBCSD and TEI will be a part of creating environmentally friendly economic and social 
growth. TBCSD and TEI in cooperation with the Electricity Generating Authority of Thailand 
and Department of Alternative Energy Development and Efficiency, Ministry of Energy 
support the sector that sees the importance of energy sustainability by providing  
alternative energy certification to encourage consumption or production of renewable 
energy in both the energy and industrial sectors.
 This certification will be given to government agencies, state enterprises, legal entities, 
community enterprises, houses or other entities that demonstrates the potential of 
energy management through consumption or production of renewable energy in various 
forms which is environmentally friendly, can replace fossil fuels and is a tool that  
helps reduce greenhouse gas emissions. There are two criteria for the certification of 
consumption or production of renewable energy as follows.

Group 1 Certification Criteria: production or supply of energy refers to a 
group that uses renewable energy technology to generate energy in the 
form of electricity, heat, and others or mainly supplies renewable energy 
for consumption. This group will be certified with “Golden Label”.

Group 2 Certification Criteria: production or supply energy for sale means 
a group that uses renewable energy technology to produce energy in the 
form of electricity, heat and others or mainly supply renewable energy for 
sale. The group will be certified with “Green Label”
 

 During the course of the 
seminar, “Commitment to  
consumption or production of 
renewable energy to respond 
to the energy security of the 
20-year National Strategy”, 
representatives from organiza-
tions that succeed in consum-
ing or producing renewable energy and are certified by the Thailand Environment 
Institute (TEI) such as Mr. Worawit Lerdbussarakam, Vice President of TPI Polene Public 
Company Limited, Mr.Sethawut Boonsanit, Executive Committee of Power Solution 
Technologies Public Company Limited. and Mr.Lerdsak Pornnoprat, Vice President,  
Property Management and Engineering of Energy Complex Co., Ltd. talked about the 
organization’s operation in response to energy security of the 20-year National Strategy.
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 TPI Polene Public Company Limited that received the “Golden Label” certification 
from the project ‘Waste heat recovery from cement production’ mentioned about the 
government’s approach to increase renewable energy consumption and reduce fossil 
fuel consumption. The company has the concept of using renewable energy to reduce 
pollution, environmental impacts, and dependence on export energy. From government’s 
policy for waste management and climate change mitigation, the company has zero 
waste management concept “waste has economic value and can be recycled”. The 
company has brought advanced technology to manage waste and solid waste by  
converting into alternative fuels to reduce the use of fossil fuels for cement production 
and reduce burden for waste treatment. It also reduces the cost of waste treatment and 
other impacts as a result of waste management such as landfill disposal.
 Power Solutions Technologies Public Company Limited that received the “Green 
Label” from the project ‘Electricity generation by solar power’ of  Solar Go Green Co., 
Ltd. and  Kanha Solar Power Co., Ltd. which are very small power producers (VSPPs). The 
company has a variety of technologies to produce renewable energy such as solar  
energy, wind power, bioenergy biomass energy and community and mixed waste energy. 
The company has power plants located in all regions of the country. Each power plant 
has a capacity of not more than 10 megawatts. The company commits to the  
consumption and production of renewable energy in order to preserve and develop the 
environment in line with the Thailand 4.0 policy so as to address Goal 7 of SDGs – Ensure 
access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all.
 Energy Complex Co., Ltd. or EnCo has received “ Golden Label” certification from 
the project “Electricity generation for building consumption by solar cell technology”. 
The company has a concept to construct and design office buildings according to  
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) to reduce energy, water and  
resources consumption within the organization.  EnCo has chosen to install solar panels 
to generate electricity for consumption in buildings, because it is a renewable energy 
technology that best suits the characteristics of buildings. As a result, the building can 
reduce energy consumption from 140 kWh/sq.m/year to 80 kWh/sq.m/year. In addition, 
there are also trees and a small park on the roof deck near the air intake. These trees 
act as an oxygen supply to a building. It can be said that EnCo buildings are another 
model building that has high energy saving performance.
 This seminar shows the commitment of the business sector to operate in accordance 
with government policy to reduce energy consumption. It also recognizes the importance 
of renewable energy consumption in line with the 20-year National Strategic. The  
participants in the seminare recommended that government should have measures to 
support those who want to produce renewable energy and also establish a dedicated 
section or organization to support the implementation of the private sector. This will be 
a motivation for those who are interested in entering into this industry so as to achieve 
the renewable energy policy target.
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As Thailand is moving 
towards Thailand 4.0., 
research and develop-
ment (R&D) is an im-
portant part of devel-
opmen t  a t  bo t h 
organizational and   

national level. It can effectively develop products and services 
for sustainability and lead Thailand out of the so-called ‘medium 
income trap’. To emphasize of this, Thailand Productivity Institute 
organized a study visit under the topic ‘Innovative pathway and 
Sustainability’ at SCG ‘Open Innovation Center’ on August 25, 
2017. The objective is to inspire participants to develop and 
create different ideas in research and innovation. It is also a 
platform for exchanging experiences on the success of SCG’s 
innovative pathway and sustainability such human resource   
development, driving innovation, and creating innovation in the 
organization.
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 SCG’s commitment is to develop the organization into an innovative organization and 
to increase research and development potential to create product and service value. 
SCG has ‘Open Innovation Center’, located in Thailand Science Park, National Science 
and Technology Development Agency (NSTDA), with an area of 1,600 square meters. The 
center officially opened on 19th July 2017. The objective is to be a gateway that connects 
public and private sector, and academic institutes to contribute to business innovation 
and turning R&D commercial purposes. The center is divided into four major zones which 
are 1) conference room for lectures and workshops, 2) Exhibition to show the innovation 
of SCG, 3) Laboratory for researcher, and 4) Offices. SCG has many types of businesses 

such as cement - construction 
business, chemical business and 
packaging business. SCG also     
conducted researches with edu-
cational institutions. Therefore, 
SCG’s innovation portfolio is        
diversified to meet every business 
needs. The exhibition in the center 
is divided into five rooms as         
follows.

 1) Inspiration shows the history of SCG from past to present. SCG was founded during 
the World War I and start doing business, domestically, before expanding into interna-
tional market. Now, SCG has been recognized as a leader in conducting business accord-
ing to governance at both national and international level. This is a confirmation of the 
commitment to openness and transparency of SCG business operation.
 2) Performance – Examples of innovation exhibit in this room such as

     • Self-Healing Concrete – Concrete that can 
repair and seal broken point by itself
     • Sea Cement – Cement made by a mixture 
of sea water and sand with no rust in steel.
    • Bio Fibers / Nano-Bridging Molecules –         
Cement that helps reduce cracks from putty 
work.
      Optibreath Film – Packaging that can control 
gas permeability to extend the life of fruits and 
vegetables.

 • Fluff Pulp – Cellulose fiber from eucalyptus that can be used in the production of 
sanitary napkins and diapers.
 • Dental Series – Dental materials that can inhibit bacteria growth to reduce disease 
risk for dental personnel.
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 3) Design for Sustainability – Examples of innovation exhibit in this room such as
     • Pulp Sheet – Mulching paper from recycled pulp 
to prevent weed, control humidity and temperature 
and is biodegradable
    • Concrete Fabric – Cement in a non-rigid form as 
cloth used by watering until wet and leave for about 
6-12 hours before use.
    • Fertilizer from Pulp Mill – Using by-product from 
production process and sludge from wastewater  

t reatment to increase nutri- ent content in organic fertilizer.
 4) Moving Adge – Examples of innovation exhibit in this room such as

 • Water Repellent Coated Box – Corrugated box 
coated by polymer resin to prevent humid
 • Ezy peel & Clear Lid Film Solve – To solve the 
problem of water condensation on the inside of 
the plastic film, as well as difficulty to peel the 
plastic film. This technology called Easy-Peel and 
Anti-Fog.
 • Extrusion 3D Printing – Invention and develop-
ment of their own3D printers which can be used 
with environmentally friendly cementitious mate-
rials. It can be installed quickly with free shape 
design and can create complex tasks. In addition, 
it also helps to solve labor shortage problem. 
 5) Drawing the future together is the room that 
exhibits SCG’s commitment to work with partners 
in developing latest advanced technology with 

partners for the future such as adsorption technology, bonding agent, printed sensor, IoT 
platform, Inorganic nanomaterial, smart automation, solar application and polymer    
processing.
 SCG currently has research and development budget of more than 6 billion baht and 
has recently sold high value-added products or services (HVA) of more than 160 billion 
baht or 38% of the company total sale value. SCG continues to move forward to become 
a truly innovative organization. SCG’s ‘Open Innovation Center’ is a platform to  
systematically support research and development (R&D) for start-up businesses around 
the world who own intellectual property in science and technology. In addition, the 
cooperation between various sectors will help to boost the business and push the       
research to concretely create commercial benefits.

Sources:
http://www.scg.com/th/08news_release/01_news/detail.php?ContentId=2917 (Retrieved on 6 September, 
2017)
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 It is undeniable that sustainable development has become 
the mainstream in the world of investment today. This is  
evidenced by the number of sustainable development indexes 
that are rising in the global stock markets. At the same time, 
large funds are looking for ways to integrate the environment, 
social, and governance or ESG into investment decisions. Likewise, 
they are looking for ways to meet their Sustainable Develop-
ment Goals (SDGs) and beyond. Investors expect the company 
to focus on long-term investment, non-financial value drivers, 
and others more than short-term financial profits Meanwhile, 
these investors would l ike to measure and manage  
t h e  E S G       impacts associated with the company’s 
investments and also need to have quantitative 
sustainabil- ity data that should be comparable             
in terms of money and business.

      On August 22, 2017, the Stock Exchange of Thailand 
and ThaiPublica organized a seminar on SET SD Forum 
3/2017 “Sustainable Investment: Opportunity of Long 
Term Growth for Businesses and Investors” to take 

stock the views of regional speakers on sustainable 
investment in the future and the investment ap-

proach based on sustainability. The seminar 
was honored by Mr. Omar Selim, CEO of Ara-

besque Asset Management as an Asset 
Manager, who used the ESG information 

to make an investment decision, to 
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exchange experiences and views on why business 
practices and disclosure of ESG information influenced 
their investment decisions. In addition, the seminar 
was honored by Ms. Hang Pang Lim Chhoa, Vice-Chair 
of Sustainability Steering Committee and Director      
of Leasing and Management Hang Lung Properties 
Limited to discuss the views of investors on  sustain-
ability and the views of company on how to com-
municate ESG performance to create value for their 

business. Both speakers exchanged information and experiences on sustainable investment.
 Mr. Omar Selim has over 20 years of experience in international investment and     
banking. He is responsible for a multi-billion dollar budget and has initiated a value-based 
asset management program and developed it into Arabesque. He pioneered a new     
approach for managing non-financial assets that is ESG by bringing into basic strategy 
through large data and technology learning tools. The purpose is to have a long-term 
effectiveness and to reduce investment risk. The mission of Arabesque is to make         
sustainable and responsible investment that is attractive to investors, ready for everyone, 
and transparent in terms of data such as electric cars, which are currently of interest to 
investors and finance is required to support the electric vehicle industry.
 Ms. Bella Peck Lim Chhoa has started work at Hang Lung Properties Limited and is an 
Assistant Director of Corporate Affairs. He understands sustainability concerns, leading to 
the establishment of the Hang Lung Sustainable Development Committee in 2012. Now, 
Ms. Chhoa is a part of the sustainability department. In addition, the company has      
continued to work with investors to respond to Hang Lung’s growing demand for            
non-financial investments. He is currently the Director of Leasing and Management,     
committed to bringing sustainability into practical such as investing in new buildings to 
obtain LEED Gold Certificates and investing in security as another way to sustainability.

 From the experiences of these two companies, it can be realized that sustainable 
investment is now in the world trend and will attract investors if ESG data and quantita-
tive investment strategies are integrated. Sustainability should not be just a corporate 
image, but an investment in technology for sustainability. This is another way to help 
change the world. From the forecast, it indicates that companies with sustainable stocks 
tend to be more attractive and have higher investment. From the evaluation, the        
company with good ESG shows higher expected growth and cost reduction. The compe-
tition to bring ESG into the mainstream of the business and explain the link to business 
operation is considered as a new dimension to investment to achieve sustainability.
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Sources: 
https://www.kaohoon.com/content/186640 (Retrieved on 6 September, 2017)



 As the United Nations has adopted Sustainable Development 
Goals (SDGs) in 2015 with the idea of balancing economic, social 
and environmental dimensions of the world development, SDGs 
consist of 17 goals, 169 targets, with a timeline for implementa-
tion until 2030. Thailand has integrated sustainable development 
goals into the 12th National Economic and Social Development 
Plan (2017 – 2021), to point out the way forward for implemen-
tation to contribute to achieving the goals.

    This column will discuss about Goal 3 – Ensure healthy lives and 
promote well-being for all at all ages, particularly, Target 5 - Strengthen 
the prevention and treatment of substance abuse, including narcotic 
drug abuse and harmful use of alcohol. In 2016, Thailand attended the 
United Nations General Assembly special session on drugs. The meeting 
resolved to allow Member States to adjust their approach from the war 

on drugs to the use of public health systems. Medical is a primary principle in solving 
drug problems. The Office of the Narcotics Control Board (ONCB) together with the     
network partners have adopted this approach to adjust the current drug policy in         
Thailand. From the World Drug Report 2017, the UN Office on Drugs and Crime (UNODC) 
has reported that the dangers posed by drug abuse are concern as it is estimated that 
around 5% of the adult population worldwide has been using drugs at least once, and 
more than 29.5 million people have been affected by drug abuse. Drug abuse may lead 
to danger and addiction which require treatment. The drug in the opium populace is the 
most harmful drug and has the risk of getting infected, such as HIV or hepatitis C, caused 
by the use of dirty needles and the risk of physical and mental disease (Co-morbidities) 
as well.
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 For Thailand, household survey was conducted to estimate the number of drug users 
in 2016 by the Network for Technical Development and Substance Abuse Information. 
There are approximately 1.5 million people who use narcotic, and about 300,000 are 
among the people who need treatment. According to ONCB, children, youth and workers 
are the population groups that are highly associated with drug abuse. There is also      
distribution of drugs to village and community which is a foundation of the society. 
Without serious and urgent preventive and solving measure, this would cause negative 
impacts to the country in terms of public health, social and economic. 
 Examples of gaps or problems currently found in Thailand are 1) the general public 
is misled about drug addicts as criminals more than ever to understand that they are 
patients that need to be cared for in every dimension such as physical health, mental 
health and even social opportunities. Some patients lack the opportunity to access health 
services. 2) People think that solving drug problem solely belongs to the government 
and do not see that as their own or society’s problem. They do not want to join and 
solve the problem because they think that the problem is related to magnate and,         
3) Drug addicts cannot realize that addiction needs to be cured. Because drug abuse is 
against the law and socially unaccepted, patients do not request for help and get into 
drug treatment seriously.
 The problem of drug in Thailand is a national agenda and continuing issue at                 
the present. The Prime Minister announced that government agency will implement 
public-private partnership strategy to drive Thailand towards unity, peace and to              
develop Thailand towards stability, security and prosperity. The Office of the Narcotics 
Control Board (ONCB) together with relevant network parties have set a public-private 
partnership plan to strengthen and secure the village and community from drug abuse 
by focusing on creating community ownership so as to plays an important role in solving 
the problem. There will be government agencies as reinforcement and support. This is 
considered as a solution to drug abuse by using the health dimension as a guideline 
together with community participation processes. If there is a challenge in adjusting the 
perspective of the people in society, it is understandable that the solution to the         
problem of drug addicts will work when public health approach is applied rather than 
implementing legal measures. This also includes the increase of community and society 
participation to help monitor, prevent and solve drug problems. In addition, the attitude 
of people in the community to drug addiction should be changed. Therefore,                     
community can help in following-up and caring of those who have been receive treat-
ment to return to normal life in the community or society. This will be a sustainable 
solution for solving the problem.
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Sources:
1. การประชุมสานพลังภาคีเครือข่ายสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ: สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (Retrieved on 8 Au-
gust, 2017)
2. http://www.tlcthai.com/education/history-of-thailand/4487.html (Retrieved on 5 September, 2017)
3. http://ifmsa.org/2015/09/27/the-global-agenda-for-the-next-15-years-the-approval-of-sustainable-develop-
ment-goals/ (Retrieved on 5 September, 2017)
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Vision to Action

Role of PANDORA Production.,Ltd
 in social and environmental 

development

 PANDORA designs, manufactures and markets hand-finished 
and contemporary jewellery made from high-quality materials 
at affordable prices. As of now PANDORA Production Thailand 
is the world’s largest jewellery manufacturer by the volume  
of 122 million pieces shipped out of Thailand in 2016. 13,200 
employees are employed in our world-class crafting facilities in 
Bangkok and Lamphun.

 At PANDORA, sustainability is a vital part of the business. We try our best to integrate 
sustainability practice into our operation and embedded it in the in every level from 
employee conscious to community. We also believe that giving back to the community 
in which we operate is the right thing to do as we cannot be happy when our neighbour 
is in the need of help. Engagement can benefit communities while building legitimacy 
and learning for PANDORA. So, we initiate many activities to engage community where 
our crafting facilities are located to ensure that we contribute to the community nearby 
and not causing any environmental impact.
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  It’s a challenge to operationalise 
sustainability goals and embed sustain-
ability in the company. Sustainability 
needs to be a core part of business 
activities, so that it can be sustained in 
challenging times. In order to achieve 
the sustainability goals, we have linked 
employees’ personal values and sup-
port for sustainability to their daily work 
and the company’s operations. Sustain-
ability cuts across all aspects of our 
business, from energy consumption to 

materials procurement, logistics and stores. Our employees play vital parts in supporting 
the agenda on their daily work. 
 We as well support employee’s initiative on sustainability and encourage them to join 
all environmental projects where possible, e.g. naming the solar cell panels, waste segrega-
tion, forestation, the use of company’s buses instead of driving their own car to work etc.  
 To minimise the environmental impact, we have made our sustainable initiatives 
tangible through our crafting facilities both in Bangkok and in Lamphun.
 For the facilities in Bangkok, we have invested a tremendous money to invest on 
replacing the chiller and compressor systems and light bulbs with the latest technology 
which will dramatically decrease the level of CO

2
 emission annually – the new chiller 

can reduce 4 million megajoules, equivalent for 810,678 kg of CO
2
 emission; the new 

compressor system can help annually reduce 3.4 million megajoules, equivalent for 
680,000 kg of CO

2
 emission and the lightbulb that can annually reduce 1.78 million 

megajoules, equivalent for 360,000 kg of CO
2
 emission.

     Apart from renovating the facilities in Bangkok with the latest technology to minimise 
environmental impact from manufacturing, PANDORA decided to expand its crafting   
facilities to Lamphun with the entire environmental conscience from design, construction 
to daily operation.
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 In October 2016, our crafting facilities in Lamphun started its operation. This crafting 
facilities is certified in Leadership in Energy Environmental Design (LEED) - Gold level. 
Materials for construction were from the sources that situated maximum 800 km in     
radius from the facility location to minimise the impact from transportation. Also, 30% 
of construction materials were from recycle sources while 75% of waste from construction 
was delivered to recycle.

 For energy, the solar cell (photovoltaic panels) on the facility’s roof can produce up 
to 1,420 megawatts of electricity annually which is the same amount as the average 
electricity consumption of 700 households. The innovative air conditioning and ventila-
tion system do not only provide pure and clean air but also help reduce energy losses 
by up to 80%. The facilities are lighted with LED bulbs that consume low levels of elec-
tricity and produce less heat. Comparing to a conventional jewellery crafting facility, 
PANDORA Lamphun consumes 18% less energy because of energy efficiency measures, 
renewable energy and energy monitoring. 
 Thanks to the intelligent design and special fixture, the general water consumption 
in Lamphun facility is 45% reduced from the same type of facility. Examples of our 

various water-saving initiatives are the 
fact that 700 m3 of water from gypsum 
part of the investment and quenching 
process is recycled daily as is water 
from auto tumbling process.
    Outside the building, locating a pond 
that does not only serve as a rest area 
for employees but also a water storage 
in rainy season which is circulated in 
the plant, being a complement to the 
water from municipality. The plants in 

facility area are the local vegetation with low water consumption. 
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     Awarded the Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) certificate in Gold 
level, the new green building meets the highest demands regarding CSR and sustain-
ability,  placing PANDORA in a league of its own in the jewellery industry.
 Our continuous sustainable actions have been widely recognised internationally     
including    
 • The Responsible Jewellery Council Certification
 • OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Management)
 • The Certificate of Achievement, Gold level from the Ministry of Labour in 2016
 • The National Occupational Health and Safety Award 2016
 • The Thailand Ergonomics Best Practice Awards in 2016. 
 • JNA Awards 2014, Employer of the Year
 • JNA Awards 2015, Outstanding Enterprise of the Year
 • JNA Awards 2016, Manufacturer of the Year
 • JNA Awards 2017, Sustainability Initiative Awards of the Year
 • Zero Waste to Landfill Achievement 
 • 3Rs awards
 • LEED certification – Gold Level
 • Outstanding CSR award from Ministry of Social Development and Human Security
 
 Our consumers are very aware of what matters, they want to know much more.  
Not only they want to buy products but they also want to buy stories.  Business needs 
to look into where we get our raw materials from, how it is treated, how we produce it. 
This means a lot for our consumers. They are much more aware about things like this 
than they used to be. 
    Organisations are increasingly being held accountable for their social and environmental 
impacts. The only way to be in the business in the long run is to meet the needs of the 
present without compromising the ability of our future generations to meet their own 
needs. Therefore, community and stakeholder engagement is an important way for  
PANDORA to meet those expectations which benefit both our business and the planet.
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Member Activities By: Ms.Wipada Moonkambil

TBCSD Trip 
: Future Smart City and 

Sustainable Development in
the United States of America

 From 9-17 September 2017, TBCSD organized the TBCSD Trip: 
Future Smart City and Sustainable Development in the United 
States. The objective is to bring the member organizations to 
study the development and management of future smart city 
and to study the operation of agencies which have sustainable 
development missions in all dimensions (economic, social          
and environment). This includes promoting the adoption of 
knowledge and principle from abroad to be applied for social 
and environmental business operation to achieve sustainable 
development. The study trip was welcomed and facilitated by 
the company. Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd. 
and Dow Chemical Thailand Ltd. with the participation of 8      
organizations, namely, Global Power Synergy Company Public 
Limited, PTT Global Chemical Public Company Limited, PTT   
Public Company Limited, Thai Oil Public Company Limited/ IRPC 
Technological College/ Thailand Renewable Energy for             
Community Association (TRECA), KhunNarin Co.,Ltd. and Thailand 
Environment Institute. The study tour took place in California, 
United States of America, started from San Diego to San Ramon 
to San Jose to Pittsburg and finished at San Francisco.
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 1. Cleantech San Diego is a not-for-profit organization. The organization support       
cooperation and promotion of clean technology in 
San Diego. The importance project is Smart Cities San 
Diego that applies Internet of Things technology (IoT) 
in buildings. It is the city that has the most electric 
vehicles in the United States and the expansion of 
efficient and reliable electric public transport.

 2. Chevron Asia Pacific Exploration & Production Headquarter in San Ramon is one of 
biggest oil producers in the United States and is a number one in    
California. Chevron has adopted well pump adjustable speed drives 
(ASD) technology to improve energy efficiency and productivity. The 
company mainstreams corporate responsibility (CR) into its operational 

plan. It is more than just donating money 
but taking into account creating jobs for 
people in the community and apply             
environmental, social and governance (ESG) 
for sustainability. In addition, Chevron has 
adopted the Net Environmental Benefit 
Analysis (NEBA), a scientific principle that     

is transparent and quantifiable to compare the options for demolition. This will help 
stakeholders understand the environmental (or socio-economic) benefits.

 3. San Jose Environmental Innovation Center in San Jose is an eco-friendly office 
building. Currently, there are three tenants who operate environ-
mentally-friendly clean technology businesses which are Prospect 
Silicon Valley (technology and innovation demonstration center), 
Habitat for human restore (a shop selling second-hand goods at 
affordable prices to reduce waste to landfill), and Household  

            Hazardous Waste Facility.
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     4. California Academy of Sciences in San Francisco is a science and education institu-
tion. Its building was constructed based on energy                 
efficiency principle by choosing Sustainable Materials. 90 
percent of the materials used in the construction are from 

the original building demolition. Cotton from used 
blue jeans is used as heat and sound insulation 
instead of fiberglass or foam. Living roof has local 

plants being a habitat 
for small animal and 
acting as heating and 
cooling insulation. The 
windows have sensor 
fo r  au tomat i ca l l y 

opens and closes which correlates with the outside weather for all-time air circulation 
throughout the building. The building utilizes natural light as walls and ceilings are      
crystal glasses that help saving electricity for lighting purpose. Over 60,000 solar panels 
were installed on the building roof which can reduce greenhouse gas emissions by 405,000 
pounds a year. 

 5. The Dow Chemical Company in Pittsburgh began its operation in 1939. The company 
is working with the community to improve the quality of the       
environment, educational opportunities and employment. The 
Dow Wetlands Preserve began its operations in 1990 to conserve 

endangered plant and animal species, natural resources and the environment. It has more 
than 1.9 million square meters. The site is managed by the Wetlands Environmental Team 
(WET), which consists of retired Dow’s staffs and Dow’s volunteers, and community         
members. The site also hosts nature learning events for the community and local youth.
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 6. San Francisco Department of the Environment in San Francisco is a government 
agency operating in the field of environment, equity of the society, 
health and community participation in terms of both in policy and 
practice. SF Environment’s mission is to make San Francisco a Smart 
City: Zero waste by 2020 through zero waste, zero toxics and zero 

incineration carbon-free incineration by 2030. As 
population increases, GDP increases, but San 
Francisco itself can significantly reduce greenhouse 
gas emissions. The city has its 050100 framework.  
The 0 digit means zero waste, zero Incineration, 
and zero toxics. The 50 figures represent 50 percent 
of all transport is sustainable. The number 100 
means 100% renewable energy must be achieved. 
The operation of SF Environment is specific        

from the policy level in which 
legislation has been introduced 
and recommended for the May-
or’s Office (City Council), as well 
as providing direct services          
and technical support. This will 
encourage people to comply   
with the law. Fortunately, many 
sectors are investing so much       

to make the city reach zero waste target.

 For this study visit, TBCSD delegates understood about policies and management 
approaches to move towards future smart and sustainable city. In addition, the delegated 
shared and exchanged business 
operation experiences in achieving 
SDGs with Chevron Asia Pacific        
Exploration & Production, Pittsburgh, 
and Dow Chemical Company, San 
Ramon. The knowledge gained will 
be applied to operational context 
of member organizations. The trip is 
also a good opportunity for network 
and exchanging ideas among TBCSD 
members and promoting strong   
relationship.



Eco-Labeling By: Ms.Wisara Hunthanee

 Global warming is an interesting issue in the global arena. There are those who 
believe and do not believe that our world is experiencing such a crisis. The em-
pirical evidence is visible and recognizable. The Thailand Environment Institute 
introduced Carbon Reduction Certification for Buildings or Carbon Reduction Build-
ings as a tool to encourage building owners and users to participate in the reduction. 
This can be done through the design of the building, building applications, efficient 
maintenance of the building such as reducing electricity consumption, fossil fuels 
consumption, water consumption, using environmentally friendly refrigerant, reduc-
tion of waste generation and waste management in various ways, and greenhouse 
gas adsorption such as tree planting, etc., which are expressed in CO

2
 equivalent.

 
 The buildings that can request for certification are offices, schools, hospitals, hotels, 
condominiums, convention buildings, amusement arcades and department stores. The 
committee for approving the reduction or avoidance of greenhouse gas emissions,     
Thailand Environment Institute will consider the index of greenhouse gas emissions for 
appropriate buildings according to building type. This means greenhouse gas emissions 
per building unit or greenhouse gas emissions per building users, include information to 
support the reduction of greenhouse gas emissions that buildings have undertaken.
 A certified building must meet one of the following criteria:
 • For old building (constructed prior to December 12, 1995), it must reduce greenhouse 
gas emissions at the average of at least 10 percent per year (last 12 months) in                
comparison to base year data (up to 36 months).
 • For new building (constructed after December 12, 1995), the committee will con-
sider the ame type of average energy consumption according to the Energy Conservation 
Promotion Act, 1992 (amended 2007) and the Royal Decree on Designated Buildings, 
1995.
 • For renovated old building by using high efficient technology to reduce greenhouse 
gas emissions, the committee will consider case by case based on technical details or 
any other matters that are subject to changes according to economic and social context.
This certification is valid for 3 years. Existing applicants can apply for renewal by  
submitting greenhouse gas emissions reduction index over the past three years for      
consideration which must be reduced in comparison with the previous greenhouse gas 
emission reduction index.

Carbon Reduction 
Certification for Buildings
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1) Bangchak Corporation Public Company Limited  
    (1 building)
2) Energy Complex Co., Ltd. (EnCo) (3 buildings)
3) Main Building and Operation Building, Bangkok  
    Aviation Fuel Services Public Company Limited.
4) Office building No.100, Electricity Generating  
    Authority of Thailand
5) National Electronics and Computer Technology  
   Center (NECTEC) (1 building)

1 2

3

5

4

 TEI would like to thanks the companies that contribute to reducing greenhouse gas 
emissions in buildings. This has been achieved through the effective design, use, and 
maintenance. At the present, there are 8 certified buildings of the leading organizations 
such as Bangchak Corporation Public Company Limited, Energy Complex Co., Ltd., Bang-
kok Aviation Fuel Services Public Company Limited, Electricity Generating Authority of 
Thailand, and National Science and Technology Development Agency. The total GHG 
emissions reduction is more than 700 tons of carbon dioxide equivalent. These buildings 
are essential in reducing greenhouse gas emissions. They are used and maintained in 
environmentally friendly way which can help mitigate environmental problems and is a 
part of the global community to reduce greenhouse gas emissions.
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Sources:
1. http://www.powerhouseservice.com/images/ee_house2.jpg (Retrieved on 8 August, 2017)
2. http://www.blogcdn.com/www.coolage.in/media/2013/08/green-building1.jpg (Retrieved on 8 August, 2017)



Intouch Holdings Plc., Advanced Info Service 
Plc. and Thaicom Plc. all received the “Thailand 
Sustainability Investment Award” for the third 
consecutive year in the SET Sustainability 
Awards 2017 organized by the Stock Exchange 
of Thailand. In addition, CS Loxinfo Plc.            
received this award for the first time. These 
awards are presented to listed companies with 
sustainable stocks and outstanding perfor-

mance in terms of the environmental, social and governance (ESG) aspects, which are 
mechanisms for sustainable business development.

TBCSD Trip 2/2017

 

 The TBCSD secretariat organized the TBCSD Trip 
2/2017 on September 1, 2017 in Ayutthaya and 
Pathum Thani Province with the objective to study 
the business operation and water management 
system of the TBCSD member organizations. The 
TBCSD delegates studied the eco-friendly product 
development concept of the EcoSoft and EcoSquare 
of the Carpets International Thailand Public Company 
Limited. The delegation also visited “Sunny 
Bangchak” project, a clean and environmentally 
friendly alternative energy learning center and          
experienced “Learn, Know, Watch, See” through the 
media and modern technologies of the Bangchak 
Corporation Public Company Limited. It is also a great 

opportunity for TBCSD members to meet, learn, and exchange knowledge and          
strengthen their relationship.
 The TBCSD Trip was welcomed and facilitated by Bangchak Corporation Public        
Company Limited and Carpets International Thailand Public Company Limited. There are 
8 TBCSD member organizations joined the trip which are A.P. Honda Co.,Ltd., Electricity 
Generating Authority of Thailand, PTT Public Company Limited, Ratchaburi Electricity 
Generating Holding Public Company Limited, The Siam Cement Public Company Limited, 
THAINAMTHIP CO., LTD., Toyota Motor Thailand Co., Ltd. and Thailand Environment    
Institute.

Intouch Group honored in “Thailand Sustainability 
Investment Awards” for third consecutive year
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    Dr. Chaiyawat Wibulswadi, Chairman of the Stock 
Exchange of Thailand (SET), presented the Best Sus-
tainability Awards 2017 to Mr. Surachai Kositsareewong, 
Senior Executive Vice President of Accounting &  
Finance of Bangchak Corporation Public Company 
Limited, which recognizes listed companies with  
outstanding performance in sustainable development, 

honoring them as exemplary models for other companies.
 Mrs. Kesara Manchusree, President and Managing Director of The Stock Exchange of 
Thailand, presented the Thailand Sustainability Investment Award (THSI), for the third 
consecutive year, to Mr. Pongchai Chaichirawiwat, Chief Operation Officer & Senior  
Executive Vice President, Refinery Business Group of Bangchak Corporation, which is 
presented to listed companies with market capitalization between 30,000 – 100,000 
million baht, at the SET Sustainability Awards 2017, Stock Exchange of Thailand.

    Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT) received an honorable 
NACC Integrity Awards 2017 at the 7th    

annual awarding ceremony held by the 
Office of the National Anti-Corruption 
Commission to honor organizations with 
transparency.
    Mr. Suttichai Juprasertporn, EGAT         
Assistant Governor – Human Resources 

was EGAT representative to receive an honorable NACC Integrity Awards from Pol. Gen. 
Watcharapol Prasarnrajkit, the President of National Anti-Corruption Commission. The 
award ceremony was held at the Office of the National Anti-Corruption Commission, 
Nonthaburi on November 17, 2017. 
 NACC Integrity Awards were given to praise and honor organizations and institutes in 
government and private sectors being good models in the Thai society as well as          
promoting Thailand’s transparency standing in an international level. Moreover, the 
awards aimed to build a society valuing Good Governance, Corporate Governance, Code 
of Conduct, and Corporate Social Responsibility (CSR) with a belief that they could     
prevent corruption in Thailand efficiently.

Bangchak receives 2 awards for sustainability at the SET 
Sustainability Awards 2017

EGAT receives an honorable NACC Integrity 
Awards 2017
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    On September 27, 2017, Mr. Smornchai 
Khoonrak, Executive Vice President, Operations, 
of Global Power Synergy Public Company or GPSC, 
an electricity and utility flagship of PTT Group has 
received 4 Eco Factory Awards. The awards are 
for the central utility plants 1, 2 and 3 in Rayong 
and the Sriracha power plant in Chonburi,  

presented at the “Eco Innovation Forum 2017: Eco Industrial City 4.0”, which was         
presided over by Mr. Somchai Harnhirun, the Permanent-Secretary of Industry Ministry. 
It was hosted by the Industry Estate Authority of Thailand (IEAT) at Bitec Convention 
Center,  Bangna, Bangkok.

 PTT Exploration and Production Public Company Limited 
(PTTEP), represented by Mr. Songkiet Aunyaratroungroj (left), 
Supervisor of Security, Safety, Health and Environment (SSHE) 
at Petroleum Development Support Base in Songkhla         
province, and Mr. Rachapong Kongprem (right), Manager at 
Petroleum Development Support Base in Ranong Province, 
received Thailand Occupational Safety and Health Awards 

from the Ministry of Labour, for the third consecutive year (Gold Level). The awards were 
presented by the Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Anurak Tossarat at the                
Department of Labour Protection and Welfare, Bangkok. 
 The national awards recognized outstanding occupational safety and health practice at 
both Petroleum Development Support Bases. PTTEP continues its commitment to SSHE 
policy which is to conduct its operations without undue impact on personnel, community 
and environment.

 Mr. Kris Imsang, Senior Executive Vice President, 
Human Resources & Organization Excellence, PTT 
Public Company Limited, received Thailand Sustain-
ability Investment (THIS) Award 2017 from Mrs. Kesara 
Manchusree, President of The Stock Exchange of 
Thailand (SET) in “SET Sustainability Awards 2017” 
ceremony which was held at the Stock Exchange of 

Thailand Building. The award recognized PTT as a listed company with outstanding per-
formances on Environmental, Social and Governance (ESG) aspects, as well as good 
business performance and ongoing commitment to sustainability.

GPSC receives Eco Factory Awards

PTTEP receives 2 National Occupational Safety and Health Awards for third consecutive year

PTT receives Thailand Sustainability Investment Award 2017
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PTTEP receives 2 National Occupational Safety and Health Awards for third consecutive year

 Mr. Narongsak Jivakanun, Execu-
tive Vice President Corporate Strat-
egy accepted Sustainability Awards 
of Honor 2017, which was given to 
listed companies that have been 
awarded with Best Sustainability 
Awards for three consecutive years. 
The award was granted to honor 
and recognize companies with 
outstanding sustainable develop-
ment practices, including good 

governance, risk management, balancing social and environmental responsibility along 
with transparent disclosure of economic, social and environmental performances.
 In addition, PTTGC was listed in the Thailand Sustainability Investment (THSI). This 
award was given to listed companies that demonstrated their compliance with Stock 
Exchange of Thailand’s sustainability assessment criteria (Environment, Social and Gov-
ernment: ESG) as well as with international standards.  The objectives are to provide 
information to investors who wish to invest in quality stocks and expect long-term returns. 
The award ceremony was held on November 8th, 2017 at the Stock Exchange of Thailand.

     On 21st November 2017, Star Petroleum 
Refining PLC (SPRC) by Mr. William Lewis Stone, 
the Chief Executive Officer, attended to the 
certification awarding ceremony for certification 
of membership of the Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption 
or CAC from Dr. Bandid Nijathaworn, Councilor 
and Secretary of CAC, after the approval of CAC 
by the Certification Committee on Q3/2017 at 
Napalai Ballroom at Dusit Thani Hotel, Bangkok.
     This is evidence that SPRC is committed to 

conduct our business with fairness and transparency under good governance with zero 
tolerance of corruption. In this event, Mr. William Lewis Stone, CEO,and SPRC’s repre-
sentatives also joined The Thailand’s 8th National Conference on Collective Action against 
Corruption “Bright Spots: Lighting the way to a corruption free society” and SPRC commits 
to be a part of bright spot to support and promote corruption free.  

PTTGC Received 2 Sustainability Awards from the Stock 
Exchange of Thailand

SPRC earned the Anti-Corruption Certification
 from CAC
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เป็นการรวมตัวของกลุ่มนักธุรกิจชั้นน�าของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายท่ีจะเสริมสร้างจิตส�านึกในการ
รกัษาสิง่แวดล้อมให้แก่องค์กรในภาคธรุกจิ ด้วยการด�าเนินธรุกจิทีค่วบคูไ่ปกบัการรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม และการด�าเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอื่นๆ  
และประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างแบบแผนการผลิต และการบริโภคท่ียั่งยืน ให้เกิดข้ึน 
อย่างแพร่หลายในประเทศ ตามแนวคิดหรือปรัชญาของ “การพัฒนาที่ยั่งยืน”
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