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แนะน�ำองค์กร TBCSD  

 องค์กรธุรกจิเพือ่การพฒันาอย่างย่ังยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: 
TBCSD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2536 ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของกลุ ่มนักธุรกิจชั้นน�า  
มีคุณอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกิตติมศักดิ์ และมีคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์  
เป็นประธานองค์กรฯ มีเป้าหมายในการเสริมสร้างจิตส�านึกให้แก่องค์กรภาคธุรกิจ ให้ด�าเนินธุรกิจควบคู่
ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงแสดงบทบาท
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยท�าหน้าที่เป็นส�านักงานเลขานุการองค์กรฯ 
 ปัจจบุนัมจี�านวนสมาชิกเข้าร่วมจ�านวนท้ังสิน้ 36 องค์กร อนัประกอบด้วยองค์กรธรุกจิชัน้น�าครอบคลมุ
ทุกกลุ่มธุรกิจของไทย ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์ กลุ่มพลังงานและ
สาธารณูปโภค กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ กลุ่มเหมืองแร่ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และวัสดุก่อสร้าง              
กลุ ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม กลุ ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ ่มการเงิน การธนาคาร และ 
กลุ่มเทคโนโลยี ฯลฯ

วัตถุประสงค์กำรก่อตั้ง	TBCSD

1. ส่งเสริมแนวคิด “การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  ในกลุ่มผู้น�าธุรกิจ
2. ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเข้าไปมีบทบาทในการก�าหนดนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมอันจะน�าไปสู่การพัฒนา                          
    ที่ยั่งยืน รวมทั้งมีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ
3. เสริมสร้างจติส�านกึในการรกัษาสิง่แวดล้อมให้แก่องค์กรภาคธุรกจิ โดยเน้นการสนบัสนนุความคดิริเร่ิม 
    ที่มุ่งปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ



โครงสร้ำงองค์กรธุรกิจเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (TBCSD)

ประธำนกิตติมศักดิ์ ประธำน

คุณอำนันท์	ปันยำรชุน

คุณณรงค์	บุณยสงวน คุณปรำโมทย์	อินสว่ำง

คุณวีระ	อัครพุทธิพร

คุณประเสริฐ	บุญสัมพันธ์

ดร.ส่งเกียรต	ิทำนสัมฤทธิ์

คณะที่ปรึกษำ



คณะที่ปรึกษำ

ประธำนกลุ่มโครงกำรพิเศษ

คณุประพนธ์	นลิวชัรมณี

คุณอดิศักดิ์	โรหิตะศุน

ดร.ขวัญฤด	ีโชติชนำทวีวงศ์

คุณสรัญ	รังคสิริ

ส�ำนักงำนเลขำนุกำรองค์กรธุรกิจเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	(สถำบันสิ่งแวดล้อมไทย)

ศำสตรำจำรย์	ดร.	เผดิมศักดิ์	จำรยะพันธุ์
ผู้อ�ำนวยกำรบริหำรองค์กรธุรกิจเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน



คุณภิญญดำ	เจริญสิน
ผู้จัดกำรโครงกำร

คุณอำวีกร	ปกป้อง
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่แผนงำน

คุณวรัญชนำ	ไทยรัตน์
ผู้ช่วยเจำ้หน้ำที่แผนงำน

คุณวิภำดำ	มูลก�ำบิล
ผู้ช่วยเจำ้หน้ำที่แผนงำน

คุณบุณฑริกำ	เพิ่มสติ
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่แผนงำน
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1  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

2  บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ�ากัด (มหาชน)

3     บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จ�ากัด

4  บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

5  บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จ�ากัด (มหาชน)

6  บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลิต จ�ากัด

7  ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

8  บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน)

9  บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จ�ากัด

10 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

11 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)

12 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

13 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)   

14  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

15 บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

16 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

รำยนำมองค์กรสมำชิก TBCSD
 
 
 องค์กรธุรกจิเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยนื (TBCSD) ได้รบัความสนใจจากองค์กรภาคธรุกจิต่างๆ ซ่ึงปัจจบุนั
มีสมาชิกเข้าร่วมจ�านวน 36 องค์กร ดังต่อไปนี้
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17 ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 

18 ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

19 บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)

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

21 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

22 บริษัท พีทีที ฟีนอล จ�ากัด

23 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

24 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

25 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

26 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

27 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)

28 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

29 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

30 บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จ�ากัด

31 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

32 บริษัท ไทยน�้าทิพย์ จ�ากัด

33 บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

34 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด

35 บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จ�ากัด

36 บริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน)



Sustainable 
Development 
Goals: SDGs

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยัง่ยืน 
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 เป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
เป็นเป้าหมายการพัฒนา ที่นานาประเทศทัว่โลก รวมทัง้ประเทศไทยได้ให้ค�ามัน่
รว่มกนัในการประชุมสมชัชาใหญ่แหง่สหประชาชาต ิเมื่อเดือนกนัยายน พ.ศ. 2558 
ที่ผ่านมา โดยเป้าหมายดังกล่าวเป็นการสานต่อจากเป้าหมายการพัฒนาแห่ง    
สหวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ท่ีได้สิ้นสุดลงเม่ือปี     
พ.ศ. 2557 องค์การสหประชาชาติจึงได้มีการก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาของ
โลกในระยะ 15 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2558 -2573) ขึ้นใหม่โดยมีแนวคิดที่จะสร้าง
ความสมดลุของการพฒันาของโลกทัง้ในมติขิองเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม
ขึ้น เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development  

Goals: SDGs) ประกอบด้วยเป้าหมาย (Goals) 17 ข้อ  เป้าประสงค์ 169 ข้อ 
และตัวช้ีวัดที่วัดผลการด�าเนินงาน 240 กว่าตัว ซ่ึงจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนา
ทัง้ของไทยและของโลกต่อจากนี้ไปจวบจนปี พ.ศ.2573 

 รัฐบาลไทยจึงได้ด�าเนินการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยรัฐบาลได้มีการ      
จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งถือเป็น                
คณะกรรมการระดับนโยบายของประเทศ ในการก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ียั่งยืนของ
ประเทศ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานของภาคส่วนต่างๆ  ให้สามารถขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายในฐานะสมาชิกของประชาคมโลกที่จะลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ  20 -25 ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยมุ่งลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลและ
หันมาใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น พร้อมทั้งการขจัดความยากจน การส่งเสริม
หลักประกันสุขภาพการส่งเสริมการลดความเสี่ยงและบรรเทาภัยพิบัติ รวมทั้งการบริหารจัดการน�้า         
อย่างบูรณาการ และการส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยกลไกของคณะ
กรรมการเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื (กพย.) 
นั้น ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการฯ 
จ�านวน 3 คณะ เพือ่ท�าหน้าทีข่บัเคลือ่น
งานของ กพย. อันประกอบด้วย 
	 1)	 คณะอนุกรรมกำรขับเคล่ือน
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน มีหน้าที่   
ในการวางแผนการด�าเนินติดตาม           
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ตรวจสอบ พร้อมทัง้บูรณาการการด�าเนินงานในด้านต่างๆ ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องเพือ่ให้สามารถบรรลเุป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้มีการก�าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม และหน่วยงานสนับสนุน  
เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่ละเป้าหมาย จ�านวน 17 เป้าหมายโดยหน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก/ร่วม เป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับหน่วยงาน
สนับสนุน  
	 2)	 คณะอนกุรรมกำรส่งเสรมิควำมเข้ำใจและประเมนิผลกำรพฒันำตำมหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิ
พอเพียง มีหน้าที่สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ	“กำรพัฒนำที่ยั่งยืน” กับ “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยได้รวบรวมรายการตัวอย่างการขับเคลื่อนน�าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต่อการบรรลุ        
เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืทัง้ในระดบัภาพรวม รวมถงึการเชือ่มโยงการขบัเคลือ่นประยกุต์ใช้ปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีงภาคธรุกจิเอกชนกบัเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื และเผยแพร่องค์ความรูแ้ก่สาธารณชน
และกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ รวมทั้งในเวทีประชาคมโลก เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและการส่ือสาร
สาธารณะ เสรมิสร้างและพฒันาเครอืข่ายการขับเคล่ือนและประยกุต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง และ
การพฒันาทีย่ัง่ยืน โดยได้ร่วมมอืกบัภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) พร้อมทัง้ได้มกีาร
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการองค์ความรู้ และเผยแพร่ตัวอย่างท่ีเป็นต้นแบบความส�าเร็จ เพ่ือน�าไปสู่ 
การเรียนรู้ขยายผลต่อไป
 3)	 คณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	 มีหน้าที่             
วางแนวทางการจัดท�าฐานข้อมูลกลางของประเทศ เพื่อรองรับการจัดท�าเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนา
ที่ยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น ให้ค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะในการพัฒนาขีดความสามารถของ
ระบบการจดัเกบ็สถิตแิบบจ�าแนกข้อมลูท้ังในระดับประเทศและท้องถิน่ บรูณาการแนวทางการท�างานของ 
หน่วยงานรฐัทีจ่ดัท�าฐาน ข้อมลูกลางของประเทศและหน่วยงานสนบัสนุนต่างๆ ท้ังหน่วยราชการส่วนกลาง 
ส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในการจัดเก็บและจัดท�าข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่ยัง                   
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน และวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
แก้ไขเสนอต่อ กพย.

 โดยได้มีการด�าเนินการจัดท�า Road Map เป็นแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้มี
ความชัดเจน โดยการบรูณาการเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืเข้าไว้ในยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี และแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปด้วยสมดุล และยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ชาติ : กรอบการพัฒนาระยะยาว
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์

“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

น�าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุ
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต

สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความเสมอภาคและเป็นธรรม

ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ



àÊÃÔÁÊÃŒÒ§áÅÐ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾·Ø¹Á¹ØÉÂ�
ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà»š¹¸ÃÃÁ
Å´¤ÇÒÁàËÅ×èÍÁÅéÓã¹ÊÑ§¤Á

ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨
áÅÐá¢‹§¢Ñ¹ä´ŒÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹

àµÔºâµ·Õèà»š¹ÁÔµÃ¡ÑºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÂÑè§Â×¹

ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÁÑè¹¤§
áË‹§ªÒµÔà¾×èÍ
¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐà·È
ÊÙ‹¤ÇÒÁÁÑè§¤Ñè§ 
áÅÐÂÑè§Â×¹

ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃã¹ÀÒ¤ÃÑ° 
»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ»ÃÐ¾ÄµÔÁÔªÍº
áÅÐ¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅã¹ÊÑ§¤Áä·Â

¾Ñ²¹Òâ¤Ã§ÊÃŒÒ§
¾×é¹°Ò¹áÅÐ
ÃÐººâÅ¨ÔÊµÔ¡Ê�

¾Ñ²¹ÒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� à·¤â¹âÅÂÕ 
ÇÔ¨ÑÂ áÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ

¾Ñ²¹ÒÀÒ¤ àÁ×Í§ áÅÐ¾×é¹·ÕèàÈÃÉ°¡Ô¨ ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·Èà¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

14Sustainable 
Development2017



 โดยแต่ละเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย 169 เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดที่วัดผล        
การด�าเนินงาน 240 กว ่าตัว จะประกอบด ้วยประเด็นท่ีมีล�าดับความส�าคัญท่ีแตกต ่างกัน 

ตามสถานภาพปัจจุบันของ 
เป้าหมาย ความเร่งด่วนใน
การแก ้ ไขป ัญหา รวมถึง
ความท้าทายของเป้าหมาย
โดยคณะกรรมการเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) จึงได้มี
การจดัล�าดบัความส�าคัญของ
เป้าหมาย และเป้าประสงค์  
ท่ีต้องด�าเนินการก่อนจ�านวน 
30 เป้าประสงค์ ดงัรายละเอยีด
ต่อไปนี้
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เป้าประสงค์ที่สำคัญและพร้อม 30 ลำดับแรก
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1.3 มาตรการคุ้มครองทางสังคม
2.1 ยุติความหิวโหย และการเข้าถึง
    อาหารที่ปลอดภัยเพียงพอ
2.4 ระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืน
    การเกษตรมีภูมิคุ้มกันต่อการ
    เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
2.5 ความหลากหลายทางพนัธกุรรม
    ของเมล็ดพนัธุ์
3.3 ยุติการแพร่กระจายของ HIV
    และโรคติดต่อ
3.4 ลดการตายจากโรคไม่ติดต่อ
3.5 เสรมิสร้างการป้องกันและการรกัษา 
    การใช้สารเสพติด
3.6 ลดอบุติัเหตุทางถนน
4.1 ส�าเรจ็การศกึษาประถม มัธยม 
  คณุภาพเท่าเทยีมและไม่มีค่าใช้จ่าย
4.2 เข้าถงึการพฒันา การดแูล และ
    การจดัการศกึษาระดบัก่อนประถม
    ศกึษาส�าหรบัเดก็ปฐมวยัทีมี่
    คณุภาพ
5.2 ลดความรนุแรงต่อผู้หญิงและเดก็

7.3  ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

8.1  ส่งเสริมการเจริญเติบโตทาง
     เศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยั่งยืน
8.4  ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
     และดัดความเชื่อมโยงระหว่าง
     การเติบโตทางเศรษฐกิจและ
     การท�าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
9.4  อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อ
     สิ่งแวดล้อม
10.1 เพิ่มการเติบโตด้านรายได้ของ
     กลุ่มคนยากไร้ร้อยละ 40
     ล่างสุด

11.5 ลดจ�านวนการตายและจ�านวน
     คนที่ได้รับผลกระทบจาก
     ภัยพิบัติ  

6.1  การเข้าถึงน�้าดื่มปลอดภัย 
     มีราคาหาซื้อได้
12.4 การจดัการสารเคมีและของเสีย
     ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
13.1 เสริมภูมิต้านทานและขีดความ
     สามารถในการปรับตัวต่อ
     อันตรายและภัยพิบัติ
     ทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง
     กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
     ภูมิอากาศ
13.2 บูรณาการมาตรการด้านการ
     เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
     ในนโยบาย
14.4 ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
14.6 ยับย้ังรปูแบบการอดุหนุนประมง
     เกินขีดจ�ากัดและ IUU
15.1 อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศบนบก
     น�า้จืด พื้นที่ชุ่มน�า้
15.2 การจัดการป่าอย่างยั่งยืน

16.2 ยุติการค้ามนุษย์ และความ
     รุนแรงต่อเด็ก
16.5 ลดการทุจริตคอร์รัปชัน

17.1  การระดมทรัพยากรของรัฐ
      เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่
      ยั่งยืน
17.11 เพิ่มส่วนแบ่งการส่งออกของ
      ประเทศก�าลังพัฒนา
17.14 ยกระดับความสอดคล้อง
      เชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา
      ที่ยั่งยืน

ที่มา:
http://policebudget.go.th/sites/default/files/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%
B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AF%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%2020%20
%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2060%20-%2079.pdf
http://www.nesdb.go.th/ewt_news.php?nid=6568&filename=index
http://www.nesdb.go.th/ewt_news.php?nid=6574&filename=index
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16



บริษัท ไทยน�้าทิพย์ จ�ากัด

	 ไทยน�้ำทิพย์ เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย ที่ด�าเนินธุรกิจผลิตและจัด
จ�าหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์โคคา-โคลา ทั่วประเทศ ยกเว้น 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งกลุ่มธุรกิจ
โคคา-โคลา ในประเทศไทยมีความมุ่งมั่นในทุกกระบวนการท�าธุรกิจ ด้วยเล็งเห็นว่า ธุรกิจจะยั่งยืน

ได้เมื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยมุ่งสร้างคุณค่าร่วมผ่านการ
ท�างานร่วมกับภาครัฐ องค์กรไม่แสวงผลก�าไร และชุมชนตาม

แนวทางของสามเหลี่ยมความร่วมมือสู ่ความยั่งยืน หรือ 
Golden Triangle ซ่ึงตรงกับนโยบายการท�างานด้าน

ความยั่งยืนของโคคา-โคลาทั่วโลก
 โครงการ “รักน�้ำ” เป็นโครงการจัดการ
ทรัพยากรน�้าที่ด�าเนินงานต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550           
ซึ่งด�าเนินการทั้งภายในและภายนอก ผ่านความ   
ร่วมมือกับหน่วยงานราชการ องค์กรที่ไม่แสวง        
ผลก�าไร อาทิ มูลนิธิอทุกพฒัน์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

และชุมชนต่างๆ ในพ้ืนที่ด�าเนินงานท่ีกลุ่มธุรกิจ          
โคคา-โคลา ใช้น�้าในการผลิตเครื่องด่ืม ได้แก่ จังหวัด

ล�าปาง บุรีรัมย์ นครสวรรค์ นครราชสีมา ขอนแก่น และ
ปทุมธานี อันน�าไปสู่การจัดการทรัพยากรน�า้อย่างยั่งยืน

 โครงการ “รักน�้ำ” สอดคล้องกับเป้าหมายระดับโลกของ                                 
                 โคคา-โคลาในการคืนน�้าสู ่ชุมชนและธรรมชาติอย ่างปลอดภัยในปริมาณ 
เทยีบเท่ากับปริมาณทีใ่ช้ในการผลติเครือ่งดืม่ภายในปี พ.ศ. 2563 และแนวคิดการขับเคลือ่นสงัคม
ไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0
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ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทยและเป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน หรือ Sustainable Devel-

opment Goals (SDGs)
 
 จากการที่องค์การสหประชาชาติได้ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable  
Development Goals (SDGs) ขึ้น เพื่อเป็นกรอบหลักของการพัฒนาที่ทุกประเทศและทุกภาคส่วนต้อง
เร่งด�าเนินการเพื่อสร้างรากฐานส�าคัญส�าหรับการพัฒนาระยะยาว โดยประกาศใช้ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 
ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปีนั้น ด้วยปณิธาน กรีน ดีเอ็นเอ ธนาคารจึงได้น�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) มาเป็นแนวทางในการด�าเนนิงานด้านการพัฒนาอย่างยัง่ยนื โดยได้ด�าเนินการทีส่�าคญัตามเป้าหมาย        
การพฒันาทีย่ัง่ยนื จ�านวน 9 ประเดน็ ครอบคลมุทัง้ 3 มติ ิได้แก่ มติเิศรษฐกจิ มติิสงัคม และมติสิิง่แวดล้อม 
เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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นโยบายและโครงสร้างด้านการพัฒนาอย่างยัง่ยืนเพื่อเป็นแรงขับเคล่ือนสู่เป้า
หมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน (SDGs)
 ธนาคารได้ก�าหนดนโยบายการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Policy) ขึน้ ด้วยการน�าแนวคดิการพฒันาอย่างยัง่ยนืมาเป็นหลกัในการด�าเนนิงานอย่างเป็นรปูธรรมให้แก่
ทกุหน่วยงานในธนาคาร โดยมโีครงสร้างการบรหิารงานด้านการพัฒนาอย่างยัง่ยืน น�าโดยประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารท�าหน้าที่ตัวแทนในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และ       
คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท�าหน้าที่ดูแลการด�าเนินงานด้าน
การพฒันาอย่างยัง่ยนืเพือ่ให้ทกุกระบวนการสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดยีวกนั ตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มุ่งสู่การเป็น “ธนำคำรแห่งควำมยั่งยืน”
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ด้านเศรษฐกิจ

การด�าเนินธุรกิจตามหลัก 
ธรรมาภิบาลที่ดี
การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
และตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าอย่างแท้จริง
การรักษาความเป็นมืออาชีพและ
ความเป็นเลิศในการด�าเนินงาน
การพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรม
ที่มีมูลค่าเพิ่ม
การให้ความรู้ทางการเงินกับ
สาธารณชน
การบริหารความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ
การเป็นส่วนหนึ่งในการ
สร้างสรรค์เศรษฐกิจ

การดูแลและปฏิบัติต่อพนักงาน
อย่างเป็นธรรม
การพัฒนาบุคลากรในองค์กร
การดูแลสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยของพนักงาน
การพัฒนาศักยภาพเยาวชนและ
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการ
ศึกษา
การด�าเนนิงานสาธารณประโยชน์

การด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรและ
ค�านงึถึงผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
การด�าเนินนโยบายอนุรักษ์และ
ลดการใช้ทรัพยากร และการลด
ของเสีย
การสร้างจิตส�านึกและ
วัฒนธรรมองค์กร
ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม

การด�าเนินงานและแนวทางปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน (SDGs)
มิติเศรษฐกิจ
	 1.	มุ่งเน้นยุทธศำสตร์ดิจิตอลแบงกิ้งด้วยกำรพัฒนำเทคโนโลยีทำงกำรเงิน 

 ธนาคารพัฒนาระบบดิจิทัลแบงกิ้งให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการ
ท า ง ก า ร เ งิ น แ ล ะ ก า ร ช� า ร ะ เ งิ น ท า ง
อิ เล็กทรอนิกส ์ของภาคประชาชนและ             
ภาคธุรกจิ สร้างสรรค์นวตักรรมและด�าเนนิงาน
ในด้านต่างๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ศกัยภาพของลูกค้าให้ดียิง่ข้ึน พร้อมตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม อาทิ 
 o การเพิม่ผลติภณัฑ์และบรกิารธนาคารบน
โทรศัพท์มือถือ K-MOBILE BANKING PLUS 
ให้เสมือนกับการท�าธุรกรรมที่สาขา
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 o การเปิดให้ลูกค้าลงทะเบียนและเตรียมความพร้อมรองรับบริการพร้อมเพย์ตามแผนยุทธศาสตร์    
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) 
 o การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีในการน�า Machine Learning มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของธนาคาร 
โดยการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าและน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ความต้องการ เพ่ือน�าเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการทางการเงินให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างถูกที่ถูกเวลา
 o การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบันทึกข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน (Blockchain) เพื่อหาแนวทาง       
การน�ามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจด้านการเงิน อาทิ การให้บริการออกหนังสือค�้าประกันทางอิเล็กทรอนิกส์
ส�าหรบัการจดัซือ้จดัจ้างของภาครฐั เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ ลดขัน้ตอน ลดเวลาการจัดการงานเอกสารและ
ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ เป็นต้น
 o การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ 
ในชีวิตประจ�าวันให้สามารถสื่อสารถึงกันได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต  
 o การพัฒนา Application Programming Interface Platform (API) เพื่อให้สตาร์ทอัพสามารถ  
เชื่อมต่อข้อมูลบริการทางการเงินกับธนาคารได้โดยง่าย เช่น การพัฒนาระบบการช�าระเงินค่าสินค้าและ
บริการผ่านแอพพลิเคชั่น K+ Wallet การช�าระเงินโดยคิวอาร์โค้ดผ่านอาลีเพย์ และวีแชท เพย์ เป็นต้น 
 จากการด�าเนินงานทั้งหมดนี้ ส่งผลให้ธนาคารได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าครองความเป็นผู้น�าการ            
ให้บริการดิจิทัลแบงกิ้งจากการพัฒนาระบบการให้บริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยยอดการท�า
ธุรกรรมผ่านทุกช่องทางดิจิทัลแบงกิ้งสูงถึง 2,234 ล้านรายการต่อปี และมีระดับความพึงพอใจของลูกค้า
ในระดับร้อยละ 91
	 2.	มุ่งเน้นกำรรักษำควำมปลอดภัยและควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกคำ้		

 ธนาคารมีระบบการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลและแนวทางการบริหารจัดการ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยวางโครงสร้างการ
บริหารงานตั้ งแต ่ระดับคณะกรรมการ
ธนาคาร มกีารก�าหนดกรอบนโยบาย แนวทาง
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และส่ือสารให้
พนักงานท้ังองค์กรรับทราบและปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูลเพื่อ
บริหารความเสื่ยงอย่างเหมาะสมด้วยการ
พฒันาระบบความเสีย่งต่างๆ และมมีาตรการ
ป้องกันความปลอดภยัของข้อมลูบคุคล ไม่ว่า
จะเป็นทางด้านเทคนคิและการบริหารจัดการ
ข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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 1. การด�าเนินงานด้านการปกป้องรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าตามหลักธรรมาภิบาล 
 1.1 จดัตัง้คณะอนกุรรมการก�ากบัการจดัการข้อมลู (Data Governance Sub-Committee) ประกอบ
ด้วยผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร เพื่อท�าหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารจัดการข้อมูล การปกป้องข้อมูล
ขององค์กรและข้อมูลของลูกค้า
 1.2 ก�าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล
 1.3 การจัดท�าคู่มือแนวทางการด�าเนินงานในการน�าข้อมูลออกนอกธนาคาร มีการทบทวน จัดล�าดับ
ความส�าคัญ ก�ากับการด�าเนินงาน ติดตามความคืบหน้า ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และประเมินผลการใช้งาน
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ
 2.  การด�าเนินงานด้านระบบความปลอดภัยของข้อมูล
 2.1 ธนาคารติดต้ังระบบป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล และระบบตรวจจับและป้องกันการรั่วไหล          
ของข้อมูล โดยให้ความส�าคัญตั้งแต่การจ�าแนกประเภท ประเมินความเสี่ยงจากการใช้ข้อมูล ตลอดจน    
ติดตั้งระบบเพื่อให้ธนาคารสามารถตรวจจับและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2.2 ธนาคารได้รบัการรบัรองมาตรฐาน ISO 27001:2013 เป็นปีที ่3 ซ่ึงเป็นการรบัรองระบบการจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล
 3. การรณรงค์และให้ความรู้แก่พนักงานและลูกค้าในด้านการป้องกันการฉ้อฉลทางการเงินและ        
ความเสี่ยงทางไซเบอร์

	 3.	 มุ่งเน้นกำรส่งเสริมกำรเข้ำถึง
แหล่งเงินทุนและพัฒนำศักยภำพ
ของกลุ่มสตำร์ทอัพ	 เอสเอ็มอีและ
กลุ่มธุรกิจบรรษัท
 เนื่องจากกลุ ่มผู ้ประกอบการมี
บทบาทส�าคัญในการขับ เคลื่ อน
เศรษฐกจิไทย ธนาคารมกีารให้สนิเชือ่
ดอกเบี้ยต�่าเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ให้แก่ผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม และสนบัสนนุนโยบาย

ภาครฐัในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการสนิเช่ือประชารฐัเพ่ือเอสเอม็อ ีโครงการชดเชยดอกเบีย้ให้ผูป้ระกอบ
การค้าข้าวในการ เก็บสต็อกข้าว เป็นต้น อีกทั้ง ธนาคารยังเปิดช่องทางการระดมทุนรูปแบบใหม่ เช่น     
การระดมทุนจากประชาชนรายย่อยผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต (Crowdfunding) การท�าธุรกิจร่วมลงทุน 
(Venture Capital) เพ่ือเป็นทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่เอสเอ็มอีและกลุ่มสตาร์ทอัพต่างๆ 
รวมทั้ง มีการจัดสัมมนาให้ความรู้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงานให้แก่ลูกค้ากลุ่มเอสเอ็มอีและ
กลุ่มธุรกิจบรรษัทของธนาคารอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
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	4.	 มุ่งเน้นกำรให้ควำมรู้ทำงกำร
เงิน	 
 ธนาคารมีการสร้างองค์ความรู้ที่
หลากหลายและเหมาะสมกบับุคคล
ทกุกลุม่และองค์กรธรุกจิต่างๆ ผ่าน
ช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ ่ม    
เป้าหมาย ได้แก่ ช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์ 
สาขา สถานประกอบการ ทัง้ภาครฐั
และ เอกชน  โ ร ง เ รี ยน  และ
มหาวิทยาลัย โดยธนาคารได้มีการ
ฝึกอบรมผู ้เชี่ยวชาญทางการเงิน

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนให้ค�าปรึกษาและให้ความรู้แก่บุคคลกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ลูกค้าบุคคล ลูกค้า            
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ลูกค้าบรรษัท ลูกค้าธุรกิจระหว่างประเทศ เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสในสังคม    
เพื่อให้ความรู้ทางการเงินได้ตรงกับความต้องการอย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการน�าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

มิติสังคม
	 1.	ด้ำนกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
 ธนาคารประกาศนโยบายด้านสทิธมินษุยชนขึน้ ครอบคลุมกจิกรรมทางธรุกจิท่ีมต่ีอกลุ่มพนกังาน ลกูค้า 
คู่ค้า และชุมชน มีกระบวนการในการบ่งชี้ประเด็นที่อาจท�าให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีแนวทาง     
การจัดการป้องกันและลดผลกระทบ รวมทั้งการเยียวยาหากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น
	 2.	ด้ำนพนักงำน 
 ธนาคารให้ความส�าคัญกับแนวทางการสรรหาบุคลากร  การก�าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ          
อย่างเป็นธรรม การปฏบิตัติามกฎหมายและข้อบงัคับว่าด้วยการจ้างงาน แรงงานสมัพนัธ์และสทิธมินุษยชน 
การเคารพต่อความแตกต่างหลากหลาย ทั้งทางเพศ อายุ หรือสภาพร่างกายที่มีความแตกต่างกัน เพื่อให้
โอกาสกลุม่ผูพ้กิารหรอืผูด้้อยโอกาสในสังคมได้มงีานท�า รวมทัง้เคารพสทิธิการรวมตวัของแรงงานในองค์กร 
การดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีในการท�างาน ตลอดจนการก�าหนดแผนพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานเพื่อสร้างความพร้อมให้พนักงานสามารถเติบโตในหน้าที่การงานได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ 
ธนาคารยังให้ความส�าคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารและมีการส�ารวจความพึงพอใจและความผูกพันในองค์กร    
อย่างต่อเนื่องเพื่อน�าข้อคิดเห็นของพนักงานไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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	 3.	 กำรสร้ำงควำมเข้ม
แข็งให้แก่สังคมและชุมชน	 
   ธนาคารมกีารประกาศยทุธศาสตร์ 
Corporate Citizenship Strategy 
ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการให้การ
สนบัสนนุงานทางด้านการพฒันา
สังคมและชุมชน ซ่ึงที่ผ ่านมา 
ธนาคารมกีารด�าเนนิงานโครงการ
ต่างๆ อันได้แก่ โครงการเพาะ
พันธุ์ปัญญา โครงการเพาะพันธุ์
ปัญญาแคมป์ โครงการทุนการ
ศกึษาปรญิญาตรเีฉลมิพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีเพือ่เยาวชนจงัหวัดน่าน ชมุชนออนไลน์เวบ็ไซต์ AFTERKLASS อกีท้ัง ยงัริเร่ิมโครงการ 
“20,000 ชั่วโมงท�าดีท�าได้” ข้ึน เพื่อรณรงค์ให้พนักงานลาท�าจิตอาสาสะสมชั่วโมงท�าความดี โดยมี           
เป้าหมายในปี พ.ศ. 2559 ให้ได้จ�านวน 20,000 ชั่วโมง ซึ่งพนักงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่งผลให้
สะสมชั่วโมงจิตอาสาได้มากกว่า 40,000 ชั่วโมง นอกจากจะท�าให้พนักงานเกิดความสามัคคีและผูกพัน   
ต่อองค์กรแล้ว ยงัเป็นการส่งเสรมิให้พนกังานรกัในการท�าสาธารณประโยชน์เพือ่สงัคมส่วนรวม และเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารกับองค์กรและชุมชนในท้องถิ่นที่ธนาคารตั้งอยู่อีกด้วย เพื่อให้
ธนาคารและชุมชนสังคมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน  

มิติสิ่งแวดล้อม
 1. คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งและมอบหมายนายบัณฑูร  ล�่าซ�า ประธานกรรมการและประธาน    
เจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารด�ารงต�าแหน่ง Chief Environmental Officer เพื่อขับเคลื่อนการด�าเนิน
งานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นรูปธรรม 
 2. ธนาคารประกาศเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�าเนินงานของธนาคาร       
ลง 20-25% ภายในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศที่ได้ประกาศไว้ในการประชุมรัฐ
ภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 (Conference of     
Parties 21 – COP 21) ว่าประเทศไทยจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 20-25% ภายในปี พ.ศ. 2573
 3. ธนาคารมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งในการผลักดันให้ประเทศไทยพัฒนาสู่สังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต�่าด้วย
บทบาทหลัก 2 ประการ ดังนี้
 o การสนับสนุนทางการเงินให้แก่โครงการพลังงานทดแทนหรือองค์กรธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ โดยมกีารก�าหนดนโยบายการให้สนิเชือ่พลงังานทดแทนและสนิเชือ่ประหยดัพลงังานไว้อย่างชดัเจน 
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และมีการบูรณาการการพิจารณาความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ    
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกโครงการที่ธนาคารส่งเสริมจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม          
โดยแบ่งออกเป็น
 - สินเชื่อพลังงานทดแทน ปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าสินเชื่อรวม 16,836 ล้านบาท คิดเป็นก�าลังการผลิต
จ�านวนทั้งสิ้น 3,746 เมกกะวัตต์ 
 - สินเชื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือรองรับสินเชื่อดังกล่าวจ�านวน 
3,000 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าสินเชื่อรวม 623.45 ล้านบาท
 o การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานจากการด�าเนินงานของธนาคาร
 - อาคารกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป ท่ีออกแบบและก่อสร้างภายใต้แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
และสิง่แวดล้อมตามมาตรฐาน LEED-NC ระดบั Platinum มาตรฐานของอาคารสเีขยีวโดย United States 
Green Building Council (USGBC) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ถือเป็นอาคารส�านักงานขนาดใหญ่พิเศษ
ในกลุ่มธุรกิจการเงินของประเทศไทยอาคารแรกที่ได้รับการรับรองนี้ 
 - ธนาคารจัดโครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานตลอด    
ทั้งปี เพื่อให้พนักงานตระหนักและลงมือปฏิบัติในการช่วยกันแก้ไขปัญหาโลกร้อน และน�าแนวทางที่ได้นี้
ไปใช้ในการด�าเนินชีวิตส่วนตัวเพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง 
 4. การบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่ชุมชนป่าต้นน�้า 
 ธนาคารได้ร่วมแผนการพัฒนาระยะยาวเพือ่การบริหารจัดการป่าต้นน�า้แบบชมุชนมส่ีวนร่วมของจังหวดั
น่าน ซึง่เป็นจงัหวดัต้นน�า้ของแม่น�า้เจ้าพระยาทีม่คีวามส�าคญัต่อระบบนเิวศของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงค์
ในการอนุรักษ์ฟื ้นฟูผืนป่าอันเป็นต้นก�าเนิดของแม่น�้าและหยุดยั้งการท�าลายผืนป่าอย่างทันท่วงที            
ขณะเดยีวกัน ยงัส่งเสรมิอาชพีให้ประชาชนในพืน้ทีส่ามารถท�ามาหากนิภายใต้ผนืป่าตาม
แนวทางสร้างป่า สร้างอาชีพ อันน�าไปสู่การท�าเกษตรกรรมที่หลากหลาย           
รวมถึงการสร้างจิตส�านึกแห่งการอนุรักษ์และหวงแหนแก่ประชาชนและ
เยาวชนของจงัหวัดน่าน อนัเป็นโครงสร้างการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม
และเบ็ดเสร็จในมิติของเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์       
ให้สัมฤทธิผลอย่างยั่งยืนในระยะยาว

 ธนาคารเช่ือมั่นว่าความมุ่งมั่นและการด�าเนินงานทั้งหมดนี้ 
จะเป็นส่วนหนึง่ท่ีช่วยขับเคลือ่นกระบวนการพัฒนาอย่างยัง่ยนื
ให้แก่ประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม และมิใช่เพียงเพื่อการ
บรรลเุป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนื (SDGs) เท่านัน้ แต่ยงัจะช่วย
สร้างรากฐานทีส่�าคญัและมัน่คงส�าหรบัการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง
ในระยะยาว อันสะท้อนการเป็น “ธนำคำรแห่งควำมยั่งยืน”	
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสืบไป 
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ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

 1.การขจัดความยากจน โดยมีโครงการต่างๆ เช่น 
 - โครงการค�า้ประกันสินเชื่อบสย.เพื่อสนับสนุนเงินทุนในการขยายกิจการของผู้ประกอบการ SMEs
 - โครงการ Microfinance
 - โครงการสนับสนุนเงินทุนให้กองทุนอ้อยและน�้าตาลทราย 
 - โครงการสินเชื่อส่วนบุคคล Super Easy เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้กับผู้มีรายได้น้อย

 2.มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี โดยมีนโยบาย ดังนี้
 - นโยบายความปลอดภัยและหลักอาชีวอนามัยของธนาคาร เพ่ือความปลอดภัยต่อการท�างานและ  
สภาพความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานธนาคาร
 - ก�าหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านความปลอดภัยของธนาคาร โดยมีตัวแทนของทุกฝ่ายร่วมกัน
ด�าเนินงาน

 3.การศึกษาที่เท่าเทียมกัน 
 - ธนาคารให้ความส�าคญัในเรือ่งของการศกึษา โดยสถาบนัพัฒนาศกัยภาพบคุลากร มหีน้าทีรั่บผิดชอบ
ต่อการพฒันาศกัยภาพของผูบ้รหิารและพนกังานของธนาคาร เช่น การไปดูงาน การฝึกอบรม สัมมนาและ
การศึกษาต่อ ตลอดจนให้ทุนการศึกษา เป็นต้น

 4. ความเท่าเทียมทางเพศ
 - ธนาคารให้สิทธิแก่พนักงานทั้งชายและหญิงลางานเพื่อเลี้ยงบุตร และรับกลับเข้าท�างานใหม่ธนาคาร
เคารพในสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกัน โดยไม่ค�านึงถึงความแตกต่างทาง  
เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุและสีผิว 
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 5.การจัดการน�้าและสุขาภิบาล
 - ท�าสติ๊กเกอร์เตือนให้ตระหนักในเรื่องช่วยกันใช้น�้าอย่างประหยัด
 - เปลี่ยนก๊อกน�า้เป็นระบบ sensor เพื่อไม่ให้น�้าทิ้งโดยไม่จ�าเป็น
 - ปรับเปลี่ยนหัวก๊อกน�้าให้ไหลแบบฉีดฝอยเพื่อลดการใช้น�้า 

 6.พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้(พลังงานทางเลือก)
 - สินเชื่อกรุงไทยประหยัดพลังงาน (KTB-Green Loan) 3,250 ล้านบาท
 - โครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม ส�าหรับภาคเอกชนและภาครัฐ 3,100 ล้านบาท
 - โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน  415 ล้านบาท
 - ด�าเนินการภายในองค์กรเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น  Shred2Share และ  
Think Green+  

 7.การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 - เนื่องจากธนาคารเป็นสถาบันการเงิน และมีสาขามากกว่า 1,200 สาขา ประชาชนจึงสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนและผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินในรูปแบบสินเชื่อและไม่ใช่สินเชื่อได้อย่างทั่วถึง  
ด้วยเหตุนี้ธนาคารจึงมีส่วนส�าคัญต่อการสร้างงานและส่งเสริมการเติบโตต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
 - ด�าเนนิการจ้างงานด้วยหลกัสทิธมินษุยชน เป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏบิติั และไม่มกีารจ้าง แรงงานเด็ก 
รวมถึงการให้ผลประโยชน์ และสิทธิต่างๆ ที่พนักงานพึงได้รับ
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 8.เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยัง่ยืน 
 - สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เช่น สินเชื่อบ้านกรุงไทยผ่อนสบาย  สินเชื่อที่อยู่อาศัยส�าหรับบุคลากรภาครัฐ   
เป็นต้น 

 9.การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ลดการปล่อยก๊าซพิษ
อุตสาหกรรม)
 - ด�าเนินโครงการ Shred2Share เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการน�ากระดาษ                          
มา recycle ช่วยลดการตัดต้นไม้  ลดการใช้น�้า  ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดมลภาวะให้กับ
สังคม
 - รณรงค์เรื่อง Green Meeting 

    - เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ เปลี่ยน
หลอดไฟฟ้า LED และติดพัดลมระบาย
อากาศที่ตู้ ATM เพื่อประหยัดไฟ
          - รณรงค์ประหยดัพลงังานด้วยโครงการ 
Think Green+
         - รณรงค์ให้พนกังานเข้าร่วมกจิกรรม 
“กรงุไทยหวัใจสเีขยีว” ซึง่ได้ด�าเนนิการมา
อย่างต่อเนื่องร่วม 10 ปี เพื่อให้พนักงาน
และครอบครัว ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมขาติ ส่ิงแวดล้อม เช่น ช่วยกัน       
ปลูกต้นไม้ ท�าฝายน�้าล้น  เพื่อลดปัญหา
ภาวะโลกร้อน และสร้างความสมดุล        
ในระบบนิเวศ ลดความเสี่ยงด้านการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
 - มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวันส�าคัญๆทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น วันป่าไม้โลก วันน�า้โลก วันต้นไม้
ประจ�าปีแห่งชาติ วันดินโลก เป็นต้น เพื่อสร้างจิตส�านึกของพนักงานในองค์กร ให้ตระหนักและช่วยกัน   
รักษ์โลก

 10.สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
 - ด�าเนินการจ้างงานและปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 - ประกาศนโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่น 
 - ยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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ธนาคารไทยพาณชิย ์จ�ากดั (มหาชน)

 ตามท่ีองค์การสหประชาชาติได้มีการประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goals หรือ SDGs) จ�านวน 17 เป้าหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
อย่างยัง่ยนืบนพืน้ฐานของความสมดลุระหว่างเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม ทีม่กีรอบระยะเวลาในการ
ด�าเนินการ 15 ปี คือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2573 ซึ่งรัฐบาลไทยได้น�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
มาใช้ประกอบการวางทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 ธนาคารไทยพาณชิย์มีเจตนารมณ์ทีจ่ะร่วมสนับสนนุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนืขององค์การสหประชาติ 

โดยธนาคารเล็งเห็นว่าเป้าหมาย
ดังกล่าวสอดคล้องกบัหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงทีธ่นาคารยดึถอื
เป็นแนวทางในการด�าเนนิงานด้าน
ความยัง่ยนืของธนาคาร ซึง่ธนาคาร
จะพิจารณาคัดเลือกเป้าหมายที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
แนวทางการด� า เนินงานของ
ธนาคารตามความเหมาะสม โดย
ค�านึงถึงการตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู ้มีส ่วนได้เสียทุก  
ภาคส่วนอย่างเป็นธรรม 

 ในปี พ.ศ. 2559 การด�าเนินงานด้านความยั่งยืนของธนาคารสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ ดังนี้
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
องค์การสหประชาชาติ

เป้าหมายที่ 1: 
ขจัดความยากจนทุก
รูปแบบ ทุกสถานที่

เป้าหมายที่ 4: 
รับรองการศึกษาที่
เท่าเทียมและทั่วถึง 
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

เป้าหมายที่ 7: 
รับรองการมีพลังงาน
ที่ทุกคนเข้าถึงได้ 
เชื่อถือได้ 
ยั่งยืนทันสมัย

เป้าหมายที่ 8: 
ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง
ครอบคลุมและยั่งยืน 
การจ้างงานที่มีคุณค่า

เป้าหมายที่ 9: 
พัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐานที่พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง ส่งเสริม
การปรับตัวให้เป็น
อุตสาหกรรมอย่าง
ยั่งยืนและทั่วถึง และ
สนับสนุนนวัตกรรม

ธนาคารมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบการทุกระดับ
สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
รวมถึงให้ความรู้ในการเสริมสร้างวินัยทางการเงินที่ดีให้แก่
ลูกค้าและประชาชนทั่วไป

ธนาคารมุ่งพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งเป็น
หนึ่งในมิติหลักของการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของ
ธนาคาร โดยการจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้
เยาวชนทุกช่วงวัยและทุกระดับการศึกษาจากทั่วประเทศได้มี
โอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน

ธนาคารมุ่งสนับสนุนการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนใน
ประเทศไทย ผ่านการสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มธุรกิจ
พลังงานทดแทนและโครงการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงให้ค�า
ปรึกษาแก่ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะลงทุนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานหรือการผลิตสินค้าที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

ธนาคารมุ่งเน้นการน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการ
เงินที่หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าของธนาคาร เพื่อ
สนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยมีบทบาทส�าคัญใน
การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจขนาดใหญ่ และผู้
ประกอบการในกลุ่มธุรกิจ SME ให้สามารถด�าเนินธุรกิจได้
ตามเป้าหมาย ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงาน พร้อมการสร้าง
รายได้ทั้งในระดับประเทศ และในระดับภูมิภาค
นอกจากนี้ธนาคารยังมีกระบวนการจ้างงานที่เป็นธรรม ให้
ความส�าคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและมุ่ง
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอด
จนร่วมสนับสนุนการสร้างอาชีพแก่ผู้ทุพพลภาพ
ธนาคารมุ่งส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม โดยเฉพาะ
นวัตกรรมดิจิทัลซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของการลงทุนเพื่อ
ปรับโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการไปสู่ธนาคารดิจิทัล 
(Digital Banking) และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม
ของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างทั่วถึง

การด�าเนินงานของธนาคารไทยพาณิชย์
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อุตสำหกรรม



บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จ�ากัด

นโยบาย
 จากวิสยัทศัน์ของฮอนด้าทัว่โลก คอืการมุง่ไปสู่การเป็นองค์กรทีสั่งคมต้องการให้ด�ารงอยู ่“Striving to 
be the company that society wants to exist” ฮอนด้าได้ก�าหนดนโยบายในการปฎิบัติเพื่อน�าไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ครอบคลุมแนวทางทั้งมิติด้าน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และธรรมาภิบาล ภายใต้
วถิทีีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของฮอนด้า โดยแบ่งการด�าเนนิงานเป็น 4 ด้าน ในฐานะของบริษทัยานยนต์ท่ีมต่ีอสังคม 
คอื 1) ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม 2) ความรบัผดิชอบต่อความปลอดภยัของผลติภณัฑ์และผูใ้ช้ผลติภัณฑ์ 
3)ความรบัผดิชอบต่อคณุภาพสนิค้าและบรกิาร และ 4) ความรับผิดชอบต่อสังคมท้ังสังคมภายในและสังคม
ภายนอก 
 ในปี พ.ศ. 2560 เอ.พ.ี ฮอนด้า ได้เริม่น�าเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื หรอื SDGs Goal มาเทยีบเคยีงกบั   
การด�าเนินงานของธุรกิจ ตามลักษณะของธุรกิจ และการด�าเนินงานที่องค์กรได้ท�าอยู่แล้ว จ�านวน 12 ข้อ 
คือ เป้าหมายที่ 1,4,5,7,8,9,10,12,13,15,16, และ 17 โดยจะยกตัวอย่าง ดังนี้ 

เป้าหมาย 
 เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม หรือเป้าหมายที่ 13 เป็นเป้าหมายที่ส�าคัญที่สุดในฐานะของบริษัทยานยนต์ 
ซึง่จากเป้าหมายของฮอนด้าสากลทีจ่ะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงให้ได้ 50% ในปี ค.ศ. 2020 
เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2000 เอ.พี. ฮอนด้า ได้เน้นความส�าคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งห่วงโซ่อุปทาน 
โดยในส่วนของผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทอาร์แอนด์ดีของฮอนด้า ได้ท�าการวิจัย 
ค้นคว้าพัฒนา และริเริ่มเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเครื่องยนต์หัวฉีดจาก 2 จังหวะ มาเป็นแบบ 4 จังหวะที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกรุ่นผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใช้หัวฉีดแบบ PGM-Fi (Programmed Fuel  
Injection) ซึ่งเป็นนวัตกรรมหัวฉีดที่ประหยัดน�้ามัน และมีค่าไอเสียต�่า และสามารถรองรับข้อก�าหนดตาม
มาตรฐานควบคุมไอเสีย จากกรมควบคุมมลพิษก่อนจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย และด�าเนินการรักษา  
สิ่งแวดล้อมภายในโดยผ่านมาตรฐาน ISO 14001 version ในปี พ.ศ. 2560   
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 ในด้านของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญคือผู้จ�าหน่าย หรือ dealer ฮอนด้าได้ริเริ่มโครงการ ศูนย์บริการ
รักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ Green Dealer เพื่อรณรงค์ให้ร้านผู้จ�าหน่ายมีจิตส�านึกในการป้องกันและลดปัญหา
ต่างๆ ด้านสิง่แวดล้อมเพือ่ให้ศนูย์บรกิารสามารถจัดเกบ็หรือก�าจัดของเสียภายในศนูย์ฯได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย เพือ่ลดจ�านวนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถงึส้ินปี พ.ศ.  2559           
มีจ�านวนศูนย์บริการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ทัง้สิน้ 1,236 ร้าน คดิเป็น 98.8% ของจ�านวนร้านทัง้หมด  นอกจาก
นั้น ในส่วนของผู้ขนส่งรถบรรทุกจากโรงงานไปยังผู้จ�าหน่าย ได้เปลี่ยนมาใช้แก๊ส NGV แล้วจ�านวน 51% 
ของจ�านวนรถทั้งหมด และจะทยอยปรับเปลี่ยนให้มากขึ้นตามล�าดับ
 ในด้านเป้าหมายข้อท่ี 8 เอ.พี. ฮอนด้ามส่ีวนในการจ้างงานแรงงานท้องถิน่ทีเ่ป็นทีต่ัง้ของร้านผูจ้�าหน่าย
มากกว่าหมื่นคน จากร้านผู้จ�าหน่าย1,200 ร้านทั่วประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในชุมชน 
และบริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับการฝึกอบรมพนักงานร้านในทุกระดับ เพื่อสร้างให้พนักงานท�างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพให้ตัวเองในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 
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บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนช่ันแนล 
ไทยแลนด์ จ�ากัด (มหาชน)

 นโยบาย บรษิทัฯ มุง่เน้นในการปรบัปรงุประสทิธภิาพการใช้พลงังาน เพือ่ลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืน
กระจก โดยก�าหนดให้ท�าโครงการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน

 เป้าหมาย ในปี พ.ศ. 2560 บรษิทัฯ ก�าหนดเป้าหมายลดการใช้พลังงาน และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
จากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก อย่างน้อย ร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2559 

 แผนการด�าเนินงาน 
	 1.	โครงกำรปรับเปลี่ยนน�้ำมันเชื้อเพลิง	boiler	ขนำด	10	ตัน	
 ในปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ติดตั้ง boiler 15 tons ซึ่งใช้เชื้อเพลิง LPG (เชื้อเพลิงสะอาด)             
เพื่อผลิตไอน�้า และเปลี่ยนการใช้งาน boiler 10 tons (เชื้อเพลิงน�้ามันเตา) เป็น Boiler ส�ารอง บริษัทฯ 
ด�าเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพการท�างาน boiler 15 tons ปีละ 2 คร้ัง โดยต้องใช้งาน boiler             
10 tons ซึ่งมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงมากกว่าทดแทน บริษัทฯ เล็งเห็น
ความส�าคัญของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2560 จึงได้วางแผนด�าเนินโครงการปรับปรุงระบบ          
เชือ้เพลงิใหม่ โดยใช้เชือ้งเพลงิ LPG ซ่ึงเป็นพลังงานทีส่ะอาด สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ 
คาดว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 
	 2.		โครงกำรปลูกป่ำ	เพื่อชดเชยกำรปลดปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด	์(Carbon	off	set)
 ด้วยการด�าเนินการด้านระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมภายในโรงงาน ซึ่งมีการน�าระบบการจัดการ            
สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ISO 14001 มาประยุกต์ใช้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน และนอกจากการ
ด�าเนนิธรุกจิให้สอดคล้องต่อข้อก�าหนดตามมาตรฐานดังกล่าวแล้ว บรษิทัฯ ยงัสร้างสภาพแวดล้อมโดยรอบ
อาคารโรงงานให้ กลายเป็นพืน้ท่ีสเีขียวท่ัวท้ังบรเิวณ โดยมกีารปลกูต้นไม้เพิม่มากขึน้อย่างต่อเนือ่งมาต้ังแต่ 
ปี พ.ศ. 2548 แสดงดังกราฟ
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 ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมปลูกป่าชายเลน, กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายวัด และ กิจกรรม
เพิ่มพื้นที่สีเขียวต่างๆ เพ่ือสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานมา    
อย่างต่อเนื่อง และในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้วางแผนจัดกิจกรรมปลูกป่าและก�าหนดเป้าหมายอย่างเป็น        
รูปธรรม โดยก�าหนดเป้าหมายให้การปลูกป่าในครั้งนี้ สนับสนุนให้เกิดการชดเชยการปลดปล่อย               
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon off set) 105 Ton CO

2
 eq.

	 3.	โครงกำรยกเลิกกำรปล่อยน�้ำทิ้งสู่คูคลองสำธำรณะ
บริษัทฯ ด�าเนินการยกเลิกการปล่อยน�้าทิ้งลงสู ่คูคลองสาธารณะ           
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ตามนโยบายบริษัทฯ (zero discharge) ซึ่งเป็น         
อกีหนึง่แนวทางในการร่วมอนรุกัษ์และรกัษาคคูลองสาธารณะ ให้ยงัคง
มรีะบบนเิวศทีดี่ อกีท้ังยงัด�าเนนิการปลกูบวัแดง ตลอดแนวคคูลองด้าน
หน้าโรงงาน ระยะทาง 470 เมตร ให้คูคลองมีความสวยงาม และเป็น
มาตรการทางอ้อมในการเป็นเขตพ้ืนท่ีห้ามจับสัตว์น�้า ช่วยรักษา 
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 ผลที่คาดว่าจะสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
 จากผลการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในปี พ.ศ. 2559 องค์กรยงัคงมุง่มัน่ตัง้เป้าหมายในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนือ่ง คาดว่าในปี พ.ศ. 2560 ประเมนิการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ ลดลงเหลือ 1.576 kg. CO

2
 eq/Sq.m. เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2559
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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

นิยามบทบาทของธุรกิจที่มีต่อสังคม
 ดาวได้น�าหลกัการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนืมาปรบัใช้ในทกุ ๆ  การด�าเนนิงานของบริษทัฯ เพือ่ให้สอดคล้อง
กับพันธสัญญาด้านความยั่งยืนของเรา โดยเราจะใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างคุณค่าให้
กับลูกค้าของเราและทุกคนท่ีเกี่ยวข้องกับเรา สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้คน รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนรุ่นปัจจุบันและลูกหลานของเราในอนาคต

หลักความยัง่ยืนของดาว
 ในฐานะผู้น�าด้านวิทยาศาสตร์ของโลก ดาวสามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้น ด้วยการ
คิดค้นนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหา เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของมนุษย์อย่างยั่งยืน พร้อมกับการสร้าง
ความเติบโตทางธุรกิจของเรา โดยยึดหลักส�าคัญในการด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืนใน 4 ด้าน ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองควำมต้องกำรปัจจุบันได้อย่ำงชำญฉลำด
 เทคโนโลยขีองเราช่วยให้ลกูค้าและลกูค้าของลกูค้าของเรา สามารถพัฒนาสินค้าและบริการเพ่ืออนาคต
ที่ยั่งยืนมากขึ้น
นวัตกรรมส�ำหรับอนำคต
 เราช่วยส่งเสริมความยั่งยืนของสังคมและโลกของเรา ด้วยการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีส�าหรับ
ตลาดปัจจุบันและอนาคต
กำรปฏิบัติงำนด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม
 โครงสร้างพื้นฐานของเราส่งผลเชิงบวกทั้งต่อองค์กรของเรา ชุมชนของเรา และตัวเราเอง จึงท�าให้การ
ปฏิบัติงานของเราเป็นแบบอย่างที่ดีส�าหรับผู้อื่นในทุก ๆ แห่งที่เราเข้าไปด�าเนินธุรกิจ

หุ้นส่วนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น
 เราเป็นผูน้�าในทกุด้านของการด�าเนนิงานเพือ่ความยัง่ยนื โดยร่วมมอืกับทกุภาคส่วนอย่างเปิดกว้าง ทัง้
กับลูกค้า ผู้รับเหมา ชุมชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานภาครัฐ
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เป้าหมายเพื่อความยัง่ยืนปี 2568  (Blueprint)  ของดาวเป็นเป้าหมายช่วงที่สามที่บริษัทฯ 
ได้จัดท�าขึ้นมานับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยแต่ละเป้าหมายเป็นการต่อยอดจากเป้าหมายก่อนๆ โดยเริ่มจาก       
เป้าหมายเพือ่ความยัง่ยนืปี พ.ศ. 2548 พุง่เป้าไปทีก่ารวางรากฐานการปฏบิตังิานเพือ่ความยัง่ยนืขององค์กร 
(Footprint) โดยการค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย มีการลงทุนกว่า1 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ แต่ได้ผลตอบแทนกลับมาทั้งด้านความปลอดภัย การลดน�้าเสีย และการประหยัดพลังงานไปได้เป็น
มูลค่ากว่า 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ  ต่อมา เป้าหมายเพื่อความยั่งยืนปี พ.ศ. 2558 ของดาว ให้ความส�าคัญ
ในเร่ืองการส่งต่อผลิตภัณฑ์และบริการสู่ลูกค้าของเรา (Handprint) ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และ
โซลูชันที่ช่วยแก้ปัญหาความท้าทายของโลก และก่อให้เกิดความยั่งยืน เช่น ความท้าทายด้านอาหาร 
พลังงาน การหาแหล่งน�้าที่ยั่งยืน และการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี

เป้าหมายเพื่อความยั่งยืนปี 2568 ของดาว ทั้ง 7 หัวข้อ มีดังนี้

เป้าหมายที่ 1 : เป็น
ผู้น�าด้านแผนแม่บท
ดาวจะเป็นผู้น�าในการ
จัดท�าแผนแม่บทพัฒนา
สังคม ซึ่งผนวกโซลูชัน
ของนโยบายสาธารณะ 
เข้ากับนวัตกรรมทางด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และห่วงโซ่คุณค่า เข้าไว้
ด้วยกัน ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้
โลกและสังคมไปสู่ความ
ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 4 : 
ให้ความส�าคัญ
กับธรรมชาติ
ดาวจะใช้กระบวนการ
ตัดสินใจทางธุรกิจที่ให้
ความส�าคญักับธรรมชาต ิ
เราจะสร้างคุณค่าทาง
ธุรกิจ ตลอดจนคุณค่า
ทางธรรมชาตด้ิวยโครงการ
ที่ดีทั้งต่อธุรกิจและต่อ
ระบบนิเวศไปพร้อมๆ กัน

เป้าหมายที่ 7 : ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานชั้นน�าระดับโลก
เราจะคงไว้ซึ่งผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านอาชีวอนามัย และด้านความปลอดภัย ในระดับแนวหน้าของโลก

เป้าหมายที่ 2 : คิดค้น
นวัตกรรมแห่งอนาคต 
ดาวจะคิดค้นและพัฒนา
นวัตกรรมเคมีที่ยั่งยืน 
เพื่อน�าความเป็นอยู่ที่ดีมา
สู่มวลมนุษย์

เป้าหมายที่ 5 : 
เพิ่มความเชื่อมั่น
ในเทคโนโลยีเคมี
ดาวจะเพิ่มความเชื่อมั่นใน
การใช้เทคโนโลยีเคมีที่
ปลอดภัย ด้วยความ
โปร่งใส การสื่อสาร การ
ร่วมมือร่วมใจในรูปแบบ
ใหม่ๆ การวิจัย รวมทั้ง
กิจกรรมต่างๆ ของเรา

เป้าหมายที่ 3 : 
เดินหน้าเศรษฐกิจ
แบบหมุนเวียน
ดาวจะเดินหน้าเศรษฐกิจ
แบบหมุนเวียน โดยคิดค้น
โซลูชันที่ช่วยเติมเต็มด้าน
ทรัพยากรส�าหรับตลาดที่
ส�าคัญ

เป้าหมายที่ 6 : เปิด
โอกาสให้พนักงานมีส่วน
ร่วมอย่างมีผลสัมฤทธิ์
ภายในปี 2568 
พนักงานของดาวทั่วโลก
จะน�าศักยภาพของตนมา
ใช้เพื่อช่วยให้เกิดผลด้าน
บวกต่อชีวิตของผู้คน 
1 พันล้านคน
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โครงการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยัง่ยืนในประเทศไทย

1.	โครงกำรดำว	เคมิคอล	เพื่ออุตสำหกรรมยั่งยืน
			รำงวัล	2014	Asian	CSR	Award*
 หมายเหตุ โครงการ “ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน” ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมแห่งภูมิภาคเอเชีย ประจ�าปี พ.ศ. 2557 (2014 Asia CSR Award) จากสถาบัน Asian Institute 
of Management-Ramon V. del Rosario, Sr., Center for Corporate Social Responsibility     
(AIM-RVR CSR Center) ส�าหรับโครงการที่มีความเป็นเลิศด้านส่ิงแวดล้อม และถือเป็นรางวัลแรกของ
ประเทศไทย  ที่ได้รับรางวัลนี้ในสาขาสิ่งแวดล้อม 
 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมมือกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม และหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ไทย-สหรัฐ ได้ริเริ่มจัดท�าโครงการระยะยาวชื่อ             
“ดำว	 เคมิคอล	 เพื่ออุตสำหกรรมยั่งยืน” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยได้น�าหลักการลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม  
(Lean Management for Environment)  เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม 
ปรับปรุงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ซ่ึงส่งผลให้มีประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ 
และด้านการผลิตเพิ่มขึ้น  รวมทั้งมีผลก�าไรเพิ่มขึ้นด้วย
	 ควำมส�ำเร็จที่ส�ำคัญ:
	 พ.ศ.	2555	
 • พัฒนาหลักสูตรและจัดท�าคู ่มือการฝึกอบรมส�าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมหลักในประเทศ ได้แก่ 
อุตสาหกรรมยา สิ่งทอ เครื่องดื่ม โลหะ เซรามิก และอุตสาหกรรมทั่วไป 
 • ฝึกอบรมเรื่อง “กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและกำรป้องกันมลพิษอย่ำงยั่งยืน”	 ให้กับท้ังหกกลุ่ม
อุตสาหกรรมนี้ด้วย 
 พ.ศ.	2556		
 • จัดฝึกอบรมเพิ่มเติมอีก 3 หลักสูตร ได้แก่ 1. การจัดการองค์กรแบบครบวงจรด้วยหลักการลีนเพื่อ  
สิ่งแวดล้อม 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 3. การด�าเนินการแบบธุรกิจสีเขียว          
น�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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 พ.ศ.	2557		
 • ให้ค�าปรึกษาเชิงลึกแก่องค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงหน่วยงานไม่แสวงหาก�าไร          
ทั้งสิ้น 20 แห่ง ด้วยหลักการลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม 
	 พ.ศ.	2558		
 • สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม ฝึกอบรมเชิงลึกอย่างเข้มข้น  พัฒนาและสร้าง       
ที่ปรึกษาลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม
	 พ.ศ.	2559	
 • จดังานสมัมนา “SMEs	ไทย	Spring	up	เข้ำสู่อตุสำหกรรม	4.0” โดยได้รับความสนใจจากส่ือมวลชน 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงานจ�านวน 496 คน

 • จัดอบรมหลักสูตร “เตรียมควำมพร้อม
สร้ำงคนรุ ่นใหม่พัฒนำองค์กรด้วยลีนเพื่อ							
สิง่แวดล้อม” และ หลกัสตูรเทคนิคการบรหิาร
จัดการด ้วย Lean Management for               
Environment และ Innovative Technology

 ผลสัมฤทธทิีเ่กดิขึน้จากการด�าเนนิโครงการ 
ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน มาอย่าง
ต่อเนื่อง มีดังนี้
 • มีผู้ได้รับประโยชน์ตรงจากโครงการทั้ง

ด้านการฝึกอบรม สัมมนา และการให้ค�าปรึกษาเชิงลึก ฯลฯ รวมแล้วกว่า 5,600 คน
 • สร้างเครือข่ายลนีเพือ่สิง่แวดล้อมแล้วกว่า 1,000 คน และขยายสูภ่าคส่วนอืน่ ๆ  ให้มกีารน�าองค์ความ
รู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติในลักษณะ “Good	Practice” และเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ในระยะยาว
 • ยกระดบัผูป้ระกอบการ 20 องค์กร ท่ีเข้าร่วมโครงการให้ค�าปรกึษาเชงิลกึ  ซึง่สามารถเพิม่ประสทิธภิาพ
การผลิตได้เฉลี่ยร้อยละ 30  ลดต้นทุนการผลิตและต้นทุนพลังงานได้กว่า 57 ล้านบาท ลดผลกระทบด้าน
มลพิษได้กว่าร้อยละ 10  และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานได้กว่า 8,000 คน รวมทั้งลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชุมชนรอบข้างได้ในวงกว้าง (หมายเหตุ: ข้อมูลจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย)
 • สร้างองค์กรเพื่อการเรียนรู้จากผู้ชนะเลิศประกวด Lean Management for Environment Award 
จ�านวน 3 องค์กร ได้แก่ 1. มลูนธิขิาเทยีมในสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี2. คอทโก้ เมทอลเวร์ิคส์ 
จ�ากัด 3. บางกอกอีเกิ้ลวิงส์ จ�ากัด 
2.	โครงกำรห้องเรียนเคมีดำว
 กลุม่บรษัิท ดาว ประเทศไทย ร่วมมอืกบัสมาคมเคมแีห่งประเทศไทย ในพระอปุถมัภ์ของศาสตราจารย์ 
ดร.สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์อัครราชกุมารี จัดโครงการ “ห้องเรียนเคมดีำว” ขึน้ 
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โดยเน้นพัฒนาการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์โดย
เฉพาะการทดลองเคมีเพื่อ
เ พ่ิมประสบการณ ์และ
ศั ก ย ภ า พ ข อ ง ค รู แ ล ะ
นักเรียน ด้วยเทคนิคการ
ปฏิบตักิารทดลองเคมแีบบ
ย่อส่วน (Small-Scale 
Chemistry Laboratory) 
อันเป็นเทคนิคที่ได้รับการ
ยอมรบัจากยเูนสโก ซ่ึงเป็น
วิธีการเรียนรู ้การทดลอง
เ ค มี ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ           
มีความปลอดภัยสูง ใช้สารเคมีน้อยกว่าการทดลองปกติกว่า 2,000 เท่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
ที่ผ่านมาได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ  และถือเป็นครั้งแรกที่ภาคเอกชนได้น�าเอา
หลักสูตรนี้ มาใช้ในระบบการศึกษาของไทยอย่างเป็นรูปธรรม  กิจกรรมหลัก ๆ ของโครงการ ได้แก่         
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน ให้แก่คณาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์ในระดับ
มัธยมศึกษา  การติดตามและประเมินการสอน การประกวดการน�าเสนอการประยุกต์รูปแบบการทดลอง
เคมีแบบย่อส่วน และการอบรมครูต้นแบบห้องเรียนเคมีดาว  เพื่อพัฒนาวิทยากรปฏิบัติการเคมีแบบ        
ย่อส่วนในประเทศไทยให้มีศักยภาพพร้อมที่จะเผยแพร่เทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนให้เป็นที่            
แพร่หลายต่อไป นับตั้งแต่เริ่มโครงการ มีอาจารย์ระดับประถมและมัธยมศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 400 คน 
จาก 176 โรงเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ และมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์แล้วทั้งสิ้นกว่า 30,000 คน
3.	โครงกำรสนับสนุนมูลนิธิขำเทียมฯ
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้บริจาคผลิตภัณฑ์โพลิยูรีเทน ซึ่งเป็น
ผลติภัณฑ์ส�าคญัส�าหรบัการผลติขาเทียมให้กบัมลูนธิขิาเทยีมในสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนอีย่าง
ต่อเนือ่ง คดิเป็นปรมิาณการผลติขาเทยีมกว่า 30,000 ขา อกีทัง้ยงัเล็งเหน็ความส�าคญัในการช่วยยกระดับ
คณุภาพชวีติและความปลอดภยัให้กบัเจ้าหน้าทีม่ลูนธิฯิ ด้วยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเร่ืองความปลอดภยั
ในการใช้สารเคมี การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การจัดเก็บสารเคมีอย่างปลอดภัย การจัดท�า
แผนงานด้านความปลอดภัยให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ในปี พ.ศ. 2557 ได้มีการจัดตั้งกองทุน
เพือ่ความปลอดภัย อาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อมให้แก่มลูนธิขิาเทยีมฯ อกีด้วย ซึง่ในปี พ.ศ. 2559 บรษิทัฯ 
พร้อมด้วยพนัธมติรคูค่่าและพนกังาน ได้ร่วมบรจิาคเงนิและผลติภณัฑ์ให้แก่มลูนธิฯิ คดิเป็นมลูค่าประมาณ 
1,000,000 บาท เพือ่น�าไปพฒันาเป็นเท้าเทยีมรปูแบบใหม่ทีล่ดแรงกระแทกจากการเดนิและช่วยลดอาการ
บาดเจ็บของผู้พิการ
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บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

 นบัตัง้แต่ปี ค.ศ. 1997 บรษิทัผลิตพรมแผ่นทีช่ื่อว่า อนิเตอร์เฟซ เป็นทีรู่จ้กัในวงธรุกจิว่าด�าเนนิแนวทาง
ธุรกิจแบบท�านุบ�ารุงอย่างเพียงวงแคบๆ เท่านั้น  แต่ปัจจุบันด้วยจุดมุ่งหมาย คือ ยอดเขาแห่งการ              
ท�านบุ�ารงุอย่างยัง่ยนื ( Mount of Sustainability) ซึง่เรานยิามว่าสงูกว่ายอดเขาเอเวอร์เรสเสยีอกี เพราะ
ยงัไม่มีใครไปถงึ แต่เรากไ็ด้ตัง้เป้าหมายของเราไว้ เราเรยีกจดุหมายของเราว่า Mission Zero  คอืเป้าหมาย
ที่จะลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็น ศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2020 อินเตอร์เฟซได้ด�าเนินธุรกิจตาม
แนวทางดังกล่าวเรื่อยมา ณ ปัจจุบัน  เราคือผู้ผลิต modular flooring ที่ใหญ่ที่สุดของโลก และ แสดงให้
เห็นว่าสามารถสร้างผลก�าไรได้มากมายควบคู่ไปกับแนวทางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลด ของเสียเป็น
ศูนย์ Zero Waste ด้วย  
 อินเตอร์เฟซได้มุ่งสู่หนทางการด�าเนินธุรกิจแบบ Sustainability โดยมีเป้าหมายที่จะท�าให้เกิด Zero 
Footprint คือ Mission Zero ภายในปี ค.ศ. 2020 ภายใต้แนวทาง 7 Fronts of Sustainability คิดศูนย์
และท�าให้เป็นศูนย์ด้วย 7 ขั้นตอน
 1. Eliminate waste = ลดของเสียให้เป็นศูนย์
 2. Benign Emission = ลดการปล่อยมลภาวะสู่สิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์
 3. Re-new able Energy = ลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง ใช้แล้วหมดไป หันมาใช้พลังงานทดแทน
 4. Closing the loop = ใช้กระบวนการผลิตแบบปิด ใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงน�ากลับ
มาใช้ใหม่ และลดการน�าทรัพยาการธรรมชาติมาใช้เพิ่ม
 5. Resource Efficient transportation = ตระหนักถึงการใช้ระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและได้
ประโยชน์สูงสุด
 6. Sensitizing Stakeholder = การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า และลูกค้า
เพราะเราตระหนักดีว่าเราไม่สามารถท�าให้ส�าเร็จได้ถ้าไม่ได้รับการร่วมมือจากทุกฝ่าย
 7. Redesign commerce =  การออกแบบธุรกิจใหม่
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 และเราก็ตระหนักดีว่าเพียงเท่านี้ยังไม่เพียงพอ ภายใต้การน�าของ CEO เจย์ โกลด์ Jay Gould             
และ Chief Sustainability Officer อิริน มีแซน Erin Meezan ต้องการมากกว่าการลดผลกระทบเชิงลบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ไปสู่การสร้างสิ่งต่างๆในเชิงบวกมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดภาวะโลกร้อน  โดยพันธกิจใหม่เรียก
ว่า Climate	Take	Back

Climate Take Back : Our new Mission

อินเตอร์เฟซทั่วโลก ร่วมถึงประเทศไทย ได้ประกาศ New Mission คือ Climate Take 
Back เพราะเราเชื่อว่ามั่นเป็นไปได้ที่จะปรับเปลี่ยนสภาพอากาศแปรปรวนด้วยนวัตกรรม
ใหม่ๆ รูปแบบธุรกิจใหม่ๆ และแนวคิดแบบใหม่เกี่ยวกับคาร์บอน เป้าหมายเราคือ        
เปลี่ยนผลกระทบให้เป็นสิ่งสร้างสรรค์และมีประโยชน์
 Mission Zero ยังคงเป็นพื้นฐานหลักต่อพันธกิจ Climate Take Back และยังคงเป็น  

สิ่งที่พวกเรามุ่งมั่นท�าควบคู่กันไป โดยยังคงตั้งเป้าหมายบรรลุผลในปี ค.ศ. 2020 แต่แน่นอนมันยังไม่ใช่จุด
สิ้นสุด  ขณะนี้เราอยู่บนเส้นทางสู่ความส�าเร็จในเป้าหมาย Mission Zero และเราได้สร้างกระบวนการที่
ท�าให้โลกเกิดเปลี่ยนแปลงมามากกว่า 22 ปี นอกเหนือจากนั้นเราได้ท�าให้เกิดความตื่นตัวอย่างส�าคัญใน
การลดคาร์บอน เห็นผลได้อย่างชัดเจนในโรงงานของเราทั่วโลก โดยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 เราได้ท�า;
 - 78% ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต,ในทางตรงข้ามสร้างผลก�าไรให้กับธุรกิจด้วย
 - คิดเป็น 92% ลดการปล่อยของเสียต่อตารางเมตรของพรม
 - มีการใช้พลังงานทดแทนคิดเป็น 84% ของธุรกิจทั้งหมดของเรา โดยรวมถึง 96% ในอเมริกาเหนือ
และ95% EMEA
 - ลดคาร์บอนฟุตปริ๊นซ์กว่า 50% ในวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
 เราเชื่อมั่นว่า ความมุ่งมั่นดังกล่าวประสบความส�าเร็จได้ ด้วย 4 ปัจจัย  ดังนี้
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	 •	 Live	Zero	 –	คือ Mission Zero นั่นเอง, ด�าเนินธุรกิจโดยไม่น�า
ทรัพยากรจากโลกมาใช้มากกว่าสิ่งที่เราสามารถทดแทนกลับคืนไปได้
	 •	Love	Carbon	– มองคาร์บอนให้เป็นทรัพยากรอย่างหนึ่ง และน�า
มันมาใช้ให้เป็นประโยชน์ building block
	 •	Let	Nature	Cool	–ไม่รบกวนกับธรรมชาติด้วยการปล่อยมลภาวะ
หรือคาร์บอนมากเกินไปในบรรยากาศ เนื่องจากธรรมชาติสามารถท�าหน้าที่

ของมันเองได้อย่างดีในการสร้างสภาพอากาศให้มีความเหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตบนโลก  
	 •	 Lead	 Industrial	 Re-revolution	 –	  การเป็นผู้เริ่มคิดค้นรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ เช่น การนิยาม          
รูปแบบของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เสียใหม่ ว่าคืออะไรและควรจะด�าเนินการอย่างไร 

 เพื่อให้ภาระกิจด้าน Mission Zero และ Climate Take Back ประสบผลส�าเร็จ เรามีแนวทางปฏิบัติ
ด้านกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และการสร้างความตระหนักให้กับพนักงาน มากมาย ดังนี้

QUEST

Supplier to Zero 

QUEST มาจากค�าว่า  Quality – Utilize – Employee – Sustainability - Teamwork  
โดยมุ่งเน้นมีส่วนร่วมของพนักงานและส่วนงานต่างๆ ให้คิคค้นและน�าเสนอโครงการ            
ซึง่เรยีกว่า QUEST Project เพือ่ลดการเกดิของเสีย ประหยดัพลังงาน  ท�าให้เรามโีครงการ
ใหม่ๆ และท�าอย่างต่อเนื่องในทุกปี มากกว่า 10 โครงการในแต่ละปี ซึ่งโครงการเหล่านั้น
ล้วนส่งผลโดยตรงต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลักดันเป้าหมายด้านการ    

ท�านุบ�ารุงอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

อินเตอร์เฟซรู้ดีว่าเราไม่สามารถประสบความส�าเร็จกับเป้าหมาย Mission Zero และ 
Climate Take Back ได้ด้วยตนเองเพียงคนเดียว ดังนั้น เราก�าลังดึงเหล่าซัพพลายเออร์
และลูกค้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจนี้ โดยให้การให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์
เพื่อให้เกิดการตระหนักและใส่ใจต่อผลที่ได้รับ และเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย Mission Zero 
พวกเขาทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในพันธะกิจนี้ 
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ReEntry™
คือ การน�าพรมกลับมาเข้ากระบวนการรีไซเคิล และเป็นวัตถุดิบในการผลิต
พรมใหม่ ท�าให้เราไม่ต้องน�าพรมเก่าไปเป็นขยะฝังกลบมากกว่า 118,000 
กิโลกรัม ท่ัวโลก ลดการใช้ทรัพยากร/วัตถุดิบใหม่มาใช้ (Virgin Material) 
เป็นการลดฟุตปริ้นด้านสิ่งแวดล้อม และลดค่าใช้จ่ายในการก�าจัดของเสีย   

                                   อีกด้วย
 โครงการดังกล่าว เป็นไปตามแนวคิด Closing the Loop : การใช้กระบวนการแบบปิด (Front 4)     
ลดการใช้วัตถุดิบที่ไม่สามารถทดแทนได้ (Non-Renewable Material) และใช้วัตถุดิบรีไซเคิลในการผลิต 
ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท เราเพิ่มสัดส่วนของวัตถุดิบรีไซเคิล และส่วนประกอบท่ีเป็นชีวภาพ (Bio based           
Material) ถึง 87% ในผลิตภัณฑ์มวลรวมของเรา และได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ NSF 140  
Sustainability Product

Zero - Process Water

Zero - Non-Renewable Energy

อินเตอร์เฟซมีเป้าหมาย ลดการใช้น�้าในกระบวนการผลิต เป็น ศูนย์ (Water in Process 
is Zero) ปัจจุบัน อินเตอร์เฟซฟลอร์ ประเทศไทย สามารถลดการใช้น�้าในกระบวนการ
ผลิตได้กว่า 45% และยังคงมีโครงการลดการใช้น�้าในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง 
 นอกจากน�้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตแล้ว เรามีการรณรงค์การใช้น�า้อย่างรู้คุณค่าในส่วน

การใช้น�า้ในชีวิตประจ�าวัน ผ่านโครงการ Eco Workplace อีกด้วย 
 ในส่วนน�้าทิ้ง เราได้มีการบริหารจัดการน�้าเสียภายในองค์กร โดยการควบคุมการระบายน�้าทิ้ง และ
ควบคุมมลพิษทางน�้า  มีการตรวจวัดทุกเดือน ตามมาตรฐาน ISO 14001

อนิเตอร์เฟซ มเีป้าหมายท่ีจะใช้ พลังงานทดแทน 100% ภายในปี  ค.ศ. 2020 
ซึ่งปัจจุบัน บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด มีการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสีเขียว 100% ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 และมีนโยบายที่
จะใช้พลังงานสีเขียวในพลังงานประเภทอื่นๆ ด้วย
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 อย่างไรก็ตาม เรามกีารทดลองใช้พลงังานไฟฟ้าจาก Solar Cell ในฟาร์มผกัไฮโดรโปนคิส์ในบริษทั เพือ่
ศกึษาถงึประสิทธภิาพ และทดลองการใช้งาน เป็นแนวทางในการประยกุต์ใช้พลงังานแสงอาทติย์ในองค์กร
ต่อไป

Net-Works Program 

Net-Works ได ้เ ร่ิมจากความ
ท้าทายของเป้าหมาย Mission 
Zero ซึ่งผลักดันให้เราหาทาง
เลอืกใหม่ๆเพือ่ทดแทนวตัถดุบิทีม่ี

ส่วนประกอบของน�า้มนั เช่น ไนลอน ซึง่นบัว่าเป็นวตัถดิุบหลกัในการผลติพรม เราพยายามหาแนวทางด้าน 
Biobased และเรายังคงท�าต่อไป แต่เราก็พบอีกทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่ง คือ การน�าไนลอนกลับมาใช้ใหม่ 
( recycled nylon)  นอกจากนี้เรายังมีความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลอีกด้วย ซึ่งพบว่า ในแต่ละ
ปี มีขยะจากอุปกรณ์การจับปลาถูกทิ้งลงในทะเลกว่า 640,000 ตัน ซึ่งแหที่ถูกทิ้งนั้นก็ลอยอยู่ในทะเลและ
เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลมากมาย ยิ่งมีมลภาวะทางทะเลมากเท่าไหร่ นั่นหมายถึงรายได้ของ         
ชาวประมงยิ่งน้อยลง และเป็นหนทางสู่ความยากจนในที่สุด 
 Interface ได้ร่วมมือกับ Zoological Society of London (ZSL) ท�าโครงการนี้ขึ้น โดยให้สมาชิกใน
โครงการ เก็บและท�าความสะอาดแห เพื่อส่งขายให้ Supplier โดยได้รับความร่วมมือจาก Aquafil ผู้ผลิต
เส้นด้ายไนลอนในการน�าแหที่เก็บขึ้นมาไปผลิตเป็น 100% recycled Nylon 6 yarn และทาง interface 
น�ากลับมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตพรม
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นั่นหมายถึง Interface ได้ด�าเนินแนวทางไปสู่ Mis-
sion Zero โดยการใช้ recycled nylon และผลิต
พรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ได้ช่วยปกป้องและ
รกัษาสภาพแวดล้อมทางทะเล, และช่วยสร้างรายได้
ให้กับผู้คนกว่า 4,000 คนใน 26 ชุมชน  
     Net-Works เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการเดินทาง
ไปสู่ Mission Zero ยังคงมีของเสีย (Waste) รอบๆ

ตวัเรา ซึง่เกดิจากการผลติ จากการใช้ทรพัยากรต่างๆอกีมากมายทีเ่ราต้องช่วยกนัหาวธิ ีลด-ใช้ซ�า้-น�ากลับ
มาใช้ใหม่ หรือ Reduce-Reuse-Recycle ซึ่งสามารถเริ่มได้ที่ตัวของเราทุกคน

โครงการ Cool CO
2
mmute™

โครงการ Cool CO
2
mmute™ เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้พนักงาน

อนิเตอร์เฟซได้มส่ีวนร่วมโดยตรงในการลดสภาวะเรอืนกระจก จาก
การปล่อยคาร์บอนจากการเดินทางมาปฏิบัติงานและส่วนตัว โดย
การปลูกต้นไม้ชดเชยตามปริมาณคาร์บอนที่ปล่อยในแต่ละปี 

Weaving a Better Life Program

เราสร้างความตระหนักด้านการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยนืทัง้ภายในองค์และภายนอกองค์กร เพ่ือให้
มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้าง
คุณค่าแก ่สังคมอย ่างยั่งยืน ผ ่านกิจกรรม          

Corporate Social Responsibility ( CSR ) โดยเรามุ่งให้เกิดความยั่งยืนในสังคม ชุมชน สามารถพึงพา
ตนเองได้และสร้างรายได้ เพื่อขจัดความยากจน โดยควบคู่ไปกับการไม่ท�าลายส่ิงแวดล้อม นั่นคือ  
“กำรน�ำของเสียและของเหลือจำกกำรผลิตพรม	มำสร้ำงอำชีพให้กับชุมชน” 
 ชุมชนเข้มแข็งมีรายได้เพิ่มและแบ่งปันความสุขให้ผู้อื่นด้วย  โดยแบ่ง 15% ของรายได้มอบให้องค์กร
ไม่แสวงหาก�าไรในท้องถิ่น เช่น ทุนการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น และมูลนิธิ Father’s Ray ที่ชลบุรีเป็นต้น 
ปัจจุบันเรามี 3 โครงการหลัก ดังนี้
	 •	บริจำคเส้นด้ำยเพื่อท�ำเปลญวน	ให้กลุ่มแม่บ้ำนจังหวัดสุรินทร	์
สร้างมูลค่า สร้างชุมชน โดยเรามอบวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิต ให้กลุ่ม    
แม่บ้านในจงัหวดัสรุนิทร์ เพือ่ผลติเป็นเปลญวนและขายสร้างรายได้ให้ชมุชน
และครอบครัว เสริมจากการท�าการเกษตรเพียงอย่างเดียว โดยโครงการดัง
กล่าว ด�าเนินการต่อเนื่องมามากกว่า 10 ปี 
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	 •	บริจำคเส้นด้ำยเพื่อถักตุ๊กตำ	ให้กลุ่มแม่บ้ำน	ต.บำ้นเกำ่	จ.ชลบุรี
 เป็นชมุชนใกล้เคยีงกบับรษัิทอนิเตอร์เฟซฟลอร์ฯ  เรา
มีโครงการสอนถักตุ๊กตาโดยพนักงานของบริษัทฯ เส้น
ด้ายที่เหลือจากการผลิตพรมเป็นวัตถุดิบ โดยเรามอบ
เส้นด้ายที่เหลือจากการผลิตให้กลุ่มแม่บ้านและ  15% 
ของค่าตุก๊ตา มอบให้องค์กรไม่แสวงหาก�าไร โครงการดงั
กล่าว เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2558  ซึ่งสามารถสร้างรายได้กว่า 
4 แสนบาท  ซึ่งกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพของชุมชน 
ปัจจุบันได้มีการจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน   

บ้านเก่าพัฒนา และชุมชนยังคงมีรายได้จากการถักตุ๊กตาอย่างต่อเนื่อง
	•	 บริจำคพรมที่เหลือจำกกระบวนกำร	 ReEntry	 	 ให้กลุ่มหัตถกรรมสตร	ี					
รักษ์โลก	Eco	Lady	อ.ศรีรำชำ	จ.ชลบุรี
      โครงการนี้เริ่มขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ.2559 โดยบริษัทฯ บริจาคพรมที่เหลือ
จากกระบวนการ ReEntry  เพือ่ใช้ในการผลติเป็นรองเท้าใส่ในบ้าน ( Slipper), 
กระเป๋ารักษ์โลกในรูปแบบต่างๆ  ซึ่งทางบริษัทฯได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับ    

กลุ่มแม่บ้าน ECO LADY เพื่อให้สามารถขายได้จริง  และท�าการโปรโมทสินค้ากับบริษัทอินเตอร์เฟซ        
ทั่วโลก จนท�าให้ปัจจุบันมีการสั่งซื้อ และยังคงมีการพัฒนาสินค้าต่อไป นอกจากนี้  15% ของผลิตภัณฑ์
มอบให้องค์กรไม่แสวงหาก�าไร

 อินเตอร์เฟซมุ่งเรื่องการท�านุบ�ารุงอย่างยั่งยืนโดยไม่เสียโอกาสทางธุรกิจและการออกแบบที่โดดเด่น 
ด้วยการเชื่อมโยงธรรมชาติกับวิถีชีวิตของเราได้อย่าง
งดงาม ซึง่เราค�านงึถงึการใส่ใจคณุภาพของผลติภณัฑ์และ
คุณภาพชีวิตของคนรุ่นต่อไป การกระท�าเช่นนี้ เราหวังว่า
จะสามารถส่งเสริมให้บริษัทอื่นด�าเนินตามวิธีแห่งการ
พัฒนาอย่างยั่ง เพ่ือช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากรให้กับลูกหลานของเราต่อไป เพราะเราเชื่อ
ว่าการท�าธรุกจิให้ประสบความส�าเรจ็แบบยัง่ยนืควรควบคู่
ไปกับการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

“Doing Well By Doing Good”
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บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ�ากัด (มหาชน) 

 นโยบาย >> PTTGC มุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่การเป็นองค์กรต้นแบบที่พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน จึง
ได้น�า 3 ประเดน็หลกัเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนืมาผนวกเข้ากบัการด�าเนนิงานของ PTTGC นอกจากนี ้เพือ่
ให้เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนา PTTGC ได้มีการด�าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
ของสหประชาชาติ

 เป้าหมาย >> เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 และสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทยให้ได้ร้อยละ 20-25 ในปี พ.ศ. 2573 

   >> เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าและ
การเติบโตที่ยั่งยืน (People Planet Profit)

 แผนการด�าเนินงาน >> People: ปฏิบัติตามกฎบัตรสากลแห่งสหประชาชาติ หรือ UN  
Global Compact LEAD ซึ่งเป็นการดูแลสังคมในทุกๆ ด้าน เช่น การศึกษา อาชีพ และวิสาหกิจชุมชน 
การริเริ่มเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจส�าหรับชุมชน การสร้างงานในท้องถิ่น สนับสนุนชุมชนให้เข้มแข็ง

         >> Planet: ด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ทั้งการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสิ่งแวดล ้อม และส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ท่ีดีให้กับลูกค้ามีการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธภิาพ การใช้พลังงานอย่าง
มปีระสทิธภิาพ คงไว้ซึง่ความหลาก
หลายทางชีวภาพ ความเป็นเลิศ
ด้านสิง่แวดล้อมและความปลอดภยั 
ผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม
และสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างคุณค่า
และการเติบโตทีย่ัง่ยนืสืบไป
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             >> Profit: น�านวตักรรมเข้ามาใช้ในการด�าเนนิการผลิต มุง่มัน่สร้างสรรค์นวตักรรม
เคมีเพื่อสุขภาพและความยั่งยืนในอนาคตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และในขณะเดียวกันเราด�าเนิน
ธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีความโปร่งใส

 แนวทางปฏบิติั >> บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะเป็นส่วนหนึง่ในการบรรลเุป้าหมายการพฒันาอย่างยนืของ
ประเทศและของโลกที่ก�าหนดไว้ ด้วยการจัดล�าดับ
 ความส�าคัญ และผนวกเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหลักเข้ากับการด�าเนินกิจกรรมขององค์กร โดย
อ้างองิจากเขม็ทศิเป้าหมายการพฒันาอย่างย่ังยนื (SDG Compass) บรษิทัฯ ได้มุง่เน้นใน 3 เป้าหมายหลกั 
และ 2 เป้าหมายสนบัสนนุผนวกเข้ากบัการด�าเนนิกจิกรรมและโครงการของบรษิทัฯ เพือ่ส่งเสรมิการพฒันา
อย่างยั่งยืนระดับสากล
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 ผลที่คาดว่าจะได้รบั >> การใช้ทรพัยากรทางธรรมชาตอิย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
ความปลอดภัยของผู้บริโภค ทรัพยากรน�้าที่เพียงพอต่อการด�ารงชีวิตและธุรกิจ สุขภาพและชีวิตความ     
เป็นอยู่ของสังคมที่ดียิ่งขึ้น
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บริษัท เต็ดตรา แพ้ค 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

วิสัยทัศน์ของ เต็ดตรา แพ้ค
ด้านการบริหารจัดการอย่างยัง่ยืน
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อาหาร
ผู้คน

อนาคต
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ความก้าวหน้าและแนวทางของ เต็ดตรา แพ้ค
ด้านการบริหารจัดการอย่างยัง่ยืน
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บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 
ประเทศไทย จ�ากัด

 นับตั้งแต่ทางสหประชาชาติได้ประกาศถึงเป้าหมายในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable         
Development Goals : SDGs) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการก�าหนดเป้าหมายหรือแผนการด�าเนินการ
ในอกี 15 ปีต่อจากนี ้เพือ่สร้างสงัคมท่ีสงบสขุ โดยลดความเหลือ่มล�า้ทางสงัคมและขจดัปัญหาความยากจน 
รวมทั้งการส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยทางบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ จ�ากัดได้
เลง็เห็นถงึความส�าคัญในการด�าเนนิงานต่างๆ ให้ธรุกจิด�าเนนิตามเป้าหมายต่างๆ ทัง้ 17 ข้อเพือ่การพฒันา
องค์กรให้มีความยั่งยืนและเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและน�าไปสู่การด�าเนินธุรกิจที่ยั่งยืน    
ซึง่จากเป้าหมายในการพฒันาทีย่ัง่ยนืซึง่ควบคมุทัง้ 3 มติคิอื เศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดล้อม ซึง่ทางบรษิทั 
โตโยต้า มอเตอร์ จ�ากัดจึงได้วางแนวทางในการด�าเนินงานเพ่ือขับเคล่ือนท่ีส�าคัญต้ังแต่ปีพ.ศ. 2558          
จนถึงปี พ.ศ. 2565
 โดยนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบันโตโยต้าตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความเลวร้ายมากขึ้น
ในทุกๆ ปี จึงคาดหวังว่าการด�าเนินงานให้เป็นโรงงานแห่งความยั่งยืน (Sustainable plant) เพ่ือลด       
ผลกระทบในด้านส่ิงแวดล้อมในปัจจุบัน  และเพื่อก้าวมาสู่สถานะการเป็นผู้น�าในเรื่องความยั่งยืนในด้าน
สิ่งแวดล้อม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ จ�ากัด ได้ริเริ่มจัดท�าโรงงานแห่งความยั่งยืนที่โรงงานโตโยต้า บ้านโพธิ์ 
(Banpho Environmental Sustainable plant) เป็นแห่งแรกซึ่งนับเป็น 1 ใน 5 แห่งของโรงงานแห่ง
ความยัง่ยืนของโตโยต้าทัว่โลก โดยน�าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมมาใช้ในกระบวนการ
ผลิต ร่วมถึงมีการด�าเนินงานเกี่ยวกับพลังงานทดแทนจากแหล่งธรรมชาติหรือชีวมวล เช่น พลังงาน           
แสงอาทิตย์จากโซล่าเซลล์มาใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในบรรยากาศและสามารถลดต้นทุนในเรื่องพลังงานได้อีกด้วย นอกจากนี้บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ จ�ากัด 
มุง่หวงัในการปลูกฝังวฒันธรรมการท�างานทีค่�านงึถึงส่ิงแวดล้อมและปรับปรุงการท�างานของพนกังานอย่าง
ต่อเนือ่ง และปลกูจติส�านกึในเรือ่งสิง่แวดล้อมต่อพนกังานและชมุชนในท้องถิน่บริเวณใกล้เคยีงรอบโรงงาน
เพื่อร่วมมือกันในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีความเป็นอยู่ที่ดี ท�าให้โรงงานและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสันติสุข มากไปกว่านั้นยังมีการปรับปรุงรักษาสภาพแวดล้อมภายในโรงงาน เช่น การปลูกต้นไม้ใน
บริเวณโรงงาน เป็นต้น และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ จ�ากัดได้เล็งเห็นความส�าคัญของความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และธรรมชาติจึงได้จัดท�าป่านิเวศ (Eco-Forest) และแหล่งอาศัยของส่ิงมีชีวิต (Biotope) เพ่ือ         
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ส่งเสรมิให้เกดิความหลากหลายทางชวีภาพและพัฒนาระบบนเิวศให้เหมาะสมต่อการเป็นบ้านของพืช สัตว์
และสิง่มีชีวิตต่าง ๆ  ซึง่ในแผนการด�าเนนิงานนีส้อดคล้องตามเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนืในการพฒันา 
ด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมโดยบริษทั โตโยต้า มอเตอร์ จ�ากดั จะด�าเนนิงานพร้อมกบัการของเป้าหมายการ
พฒันาอย่างยัง่ยนื (SDGs) ได้อย่างกลมกลนืเรือ่ยมาจนมาถงึในปัจจบุนัปี พ.ศ. 2560 ทางบรษิทัได้วางแผน
ในการพัฒนาต่อยอดภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยคาดหวังที่จะเป็น
ผู้น�าในอุตสาหกรรมภายในประเทศและมุ่งหวังในการได้รับรางวัล เพื่อเป็นการการันตีการด�าเนินงานที่
สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับประเทศ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาเป้าหมายอย่างยั่งยื่น
อย่างต่อเนื่องจึงได้จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพเเละความยั่งยืน “ชีวพนำเวศ”	
(Toyota Biodiversity and Sustainability Learning Center) เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบ      
บรูณาการขึน้ และมุง่เน้นการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ เพือ่ให้เดก็และเยาวชนได้ตระหนกัถึงคุณค่าและรกัษา
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนในด้านสังคมและเศรษฐกิจได้มีการวางแผนพัฒนา
นโยบายต่างๆ เพ่ือสนบัสนนุส่งเสรมิและพฒันาความสามารถในการท�างาน เพือ่ก้าวสูม่าตรฐานสากล และ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทซ่ึงจะน�าพาไปสู่ความเชื่อม่ันในการด�าเนินธุรกิจในอนาคต และคาดหวังว่า
ภายในอีก 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2565) ซึ่งจะครบรอบ 60 ปีของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ จ�ากัด โดยบริษัท
คาดหวังเป็นอย่างยิ่งในการด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างครบถ้วน
ในการพฒันาทัง้ 3 มติไิปอย่างพร้อมเพยีงกนัท้ังในเรือ่งสิง่แวดล้อม สงัคมและเศรษฐกจิจากระดบัในประเทศ
ก้าวสู่ระดับสากลและก้าวเข้าสู่การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป (sustainable business)
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บริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน)

นโยบายระบบการจัดการแบบบูรณาการรวม 
 กลุ่มบริษัทวีนิไทยมีเป้าหมายเพื่อเป็นกลุ่มอ้างอิงในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ          
จึงได้มีการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการที่เป็นเลิศ และมีหลักการปฏิบัติที่ส�าคัญดังต่อไปนี้ 
 - ถือปฏิบตัใินเรือ่งความปลอดภัยในทีท่�างานเป็นอนัดบัแรก โดยน�าไปปฏบิตัทิกุกจิกรรมทัง้ของพนกังาน
และผู้รับเหมา เพื่อเป้าหมายหลักคืออุบัติเหตุเป็นศูนย์
 - เพื่อบูรณาการหลักการด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมประจ�าวัน ภายใต้กรอบของการ
ลดผลกระทบทีส่�าคญั ได้แก่ การใช้พลงังาน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการลดการปลดปล่อยของเสีย 
รวมไปถึงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle)
 - เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อก�าหนดต่างๆ       
ตามที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นสมาชิกทั้งภายในและภายนอก
 - เพื่อมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บนแนวคิดของการบริหารจัดการความเสี่ยงและหลักการป้องกัน 
และแนวทางการปฏิบัติที่ดี ผ่านเครื่องมือและกระบวนการ กล่าวคือ กิจกรรมนวัตกรรมและข้อเสนอแนะ 
การจัดการความรู้ โปรแกรมความเป็นเลิศ โปรแกรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 - เพื่อเพิ่มความผูกพันธ์ของพนักงานที่มีต่อองค์กร และเป็นสถานที่ท�างานอย่างมีความสุข
 - เพือ่ส่งเสรมิและเพิม่ความพงึพอใจให้กบักลุม่ผู้มส่ีวนได้เสียทีส่�าคญั ซ่ึงได้แก่ ลูกค้า คูค้่าหรือผู้ส่งมอบ
ภายนอก ชุมชน รวมทั้งนักลงทุน
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Property & 
Construction 

Industry

กลุ่มอุตสำหกรรม
อสังหำริมทรัพย์ และก่อสร้ำง



บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ�ากัด (มหาชน)

 บรษิทัฯ ตระหนกัดว่ีา การพฒันาจติส�านกึด้านส่ิงแวดล้อม และการพัฒนาทรัพยากรบคุคลเป็นแนวทาง
การพัฒนาอย่างย่ังยืนเพื่อสังคม จึงได้ด�าเนินโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาโดยให้ทุนการศึกษา   

แก่นักเรียนที่ขัดสนซ่ึงมีผลการเรียนดีในทุกระดับอย่างต่อเนื่องทุกปี 
และยังจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรต่างๆ อาทิเช่น       

ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมด�าเนิน
โครงการพลังงานสะอาด โดยติดตั้งระบบ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์    
ให้กบั25 โรงเรยีน ซึง่สามารถท�าให้

โรงเรียนลดค่าไฟฟ้าลงได ้ ถึง      
1.1 ล้านบาท และลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได ้
ทั้งหมด 112,500 กิโลกรัม     
ต่อปี
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บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

 เอสซีจีด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้วยการน้อมน�าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้ “อยู่รอด	 เติบโต	ยั่งยืน” มาตลอดระยะเวลาการด�าเนิน
งาน โดยเฉพาะเม่ือคร้ังทีเ่อสซจีปีระสบปัญหาวกิฤตเิศรษฐกจิ ปี พ.ศ. 2540 จนสามารถฝ่าฟันวิกฤต ิน�าพา
ธรุกิจให้อยูร่อดและเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง ก้าวสูก่ารเป็นองค์กรชัน้น�าในภมูภิาคอาเซยีนทีด่�าเนนิธรุกจิควบคู่
กับการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้แก่อาเซียน มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ของผู้คนด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการที่เป็นเลิศ  โดยเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงการท�า
ก�าไร แต่ต้องมุ่งเน้นการสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวการพัฒนาสู่ความ            
อย่างยั่งยืน
 ส�าหรับแผนการด�าเนนิงานของเอสซจีตีามเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs)  มีรายละเอียดดังนี้
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การขจัดความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

นโยบำย	/	เป้ำหมำยเอสซีจี
ชุมชนและสังคมพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนสามารถเรียนรู้ แก้ไขปัญหา และพึ่งพาตนเองได้
พร้อมเป็นต้นแบบขยายผลความส�าเร็จต่อไป

1.ต้นแบบด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

2.เสริมสร้างศักยภาพและยกระดับคุณภาพ
ชีวิต โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

สร้างภูมิต้านทาน และลดผลกระทบรุนแรงจากการ
เปลี่ยนแปลงด้านสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัติทาง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจเกิดขึ้นต่อ
ชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาส�าคัญของ
ประเทศให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถ
ขยายผลเป็นแบบอย่างขององค์กรอื่นๆ โดยเอสซีจี
เข้าไปมีส่วนร่วมด�าเนินการตั้งแต่วิเคราะห์ปัญหา 
วางแผนงานและร่วมด�าเนินงานในทุกกระบวนการ
จนประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

แก้ไขปัญหาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม
ในวงกว้าง โดยใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
เฉพาะทาง โดยเอสซีจีเข้าไปมีส่วนร่วมในบางเรื่อง 
และสามารถขยายผลหรือน�าไปต่อยอดได้

กลยุทธ์กำรด�ำเนินงำนของ	SCG แนวทำงกำรด�ำเนินงำน

62 63 Sustainable 
Development2017



การบริหารจัดการน�้าอย่างบูรณาการ

นโยบำย	/	เป้ำหมำยเอสซีจี
 บริหารจัดการน�้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมุ่งด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ตามหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse/Recycle, Replenish) โดยมีเป้าหมายดังนี้

 - ภายในปี พ.ศ. 2563 ลดการใช้น�า้ได้ร้อยละ 20 ของปริมาณน�้าต่อตันการผลิตที่ใช้ในปี พ.ศ. 2557  
โดยด�าเนินงานโครงการต่างๆ ตามหลักการ 3Rs 
 - น�าน�า้ทีผ่่านการบ�าบดักลบัมาใช้ใหม่ให้ได้มากทีส่ดุในแต่ละธุรกจิด้วย Best Applicable Technology
 - บริหารจัดการความต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจจากความเสี่ยงเรื่องน�้าไม่ให้เกิดการหยุดชะงักหรือ 
เข้าสู่สภาวะปกติได้ในระยะเวลาอันสั้น

3.เสริมสร้างศักยภาพและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตโดยการมีส่วนร่วมของพนักงาน

4.ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน

ยกระดับคุณภาพชีวิตหรือเสริมสร้างศักยภาพในด้าน
ต่างๆ ของสังคม โดยพนักงานเอสซีจีเข้าไปมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนโครงการจนเกิดผลส�าเร็จ และขยายไปสู่
ภาคส่วนต่างๆ

ช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
สังคม รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคมให้
ดียิ่งขึ้น ด้วยการสนับสนุนองค์กรที่ได้รับการยอมรับ
ว่ามีความสามารถด้านการบริหารจัดการกิจกรรม
สาธารณประโยชน์

กลยุทธ์กำรด�ำเนินงำนของ	SCG แนวทำงกำรด�ำเนินงำน
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1.ลดความเสี่ยงจากประเด็นด้านน�้า

2.ลดการใช้น�า้ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์

3.น�าน�้าที่ผ่านการบ�าบัดกลับมาใช้งาน

4.พัฒนาความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติ
งานด้านน�า้

บริหารจัดการความเสี่ยงด้านน�า้ ทั้งจากภัยธรรมชาติ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น�้าแล้ง น�า้ท่วม  
ซึ่งน�าไปสู่การหยุดชะงักในกระบวนการผลิต  
หรือเกิดความขัดแย้งกับชุมชน

ติดตั้งระบบบบ�าบัดน�้าจากกระบวนการผลิตที่มี
คุณภาพสูง และกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน�้า
ขั้นสูง (Advanced Internal Water Treatment 
Process) เพื่อน�าน�้าที่ผ่านการบ�าบัดกลับมาใช้
ประโยชน์ได้ใหม่ และเพิ่มคุณค่าในกระบวน 
การผลิตแทนการปล่อยทิ้งสู่ภายนอก

ติดตั้งระบบบ�าบัดน�า้จากกระบวนการผลิตที่มี
คุณภาพสูง และกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน�้า
ขั้นสูง (Advanced Internal Water Treatment 
Process) เพื่อน�าน�้าที่ผ่านการบ�าบัดกลับมาใช้
ประโยชน์ได้ใหม่ และเพิ่มคุณค่าในกระบวน 
การผลิตแทนการปล่อยทิ้งสู่ภายนอก

เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง และจาก
หลักสูตร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงคุณค่า
ของทรัพยากรน�า้ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
เช่น หลักสูตรการประเมินฟุตพริ้นท์น�า้ 
หลักสูตรผู้น�าด้านการบริหารจัดการน�า้เพื่อสร้าง
กระบวนการคิดการบริหารจัดการ และต่อยอด
ในเชิงธุรกิจ เป็นต้น

กลยุทธ์กำรด�ำเนินงำนของ	SCG แนวทำงกำรด�ำเนินงำน
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1.ลดผลกระทบของการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

2.เพิม่ขดีความสามารถการใช้พลงังานทดแทน

จัดท�ามาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงและ
ลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การ
จัดหา การจัดเก็บ การขนส่ง และการใช้เชื้อเพลิง 
เพื่อให้การปล่อยมลพิษในอากาศและน�้าไม่สูงกว่า
มาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด และเป็นไปตามข้อตกลง
ในอุตสาหกรรมระดับสากล

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้พลังงานทดแทน
ส�าหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มสัดส่วนการ
ใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น พลังงานจาก
ขยะมูลฝอย พลังงานจากชีวมวล พลังงานจาก
แสงอาทิตย์ พลังงานจากก๊าซชีวภาพ ช่วยเพิ่มความ
ยืดหยุ่นของชนิดเชื้อเพลิง ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล 
และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กลยุทธ์กำรด�ำเนินงำนของ	SCG แนวทำงกำรด�ำเนินงำน

นโยบำย	/	เป้ำหมำยภำครัฐ	
 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20-25 ภายในปี พ.ศ. 2563 โดยมุ่งลดการใช้พลังงานจาก
ฟอสซิลและหันมาใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น

นโยบำย	/	เป้ำหมำยเอสซีจี
ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อหน่วยการผลติลงร้อยละ 10 ภายในปี พ.ศ. 2563 เมือ่เทียบกบัปี พ.ศ. 2550
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4.ผลิตสินค้าและบริการที่ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก

5.ปลูกฝังจิตส�านึกด้านพลังงานแก่พนักงาน

พัฒนาสินค้าและบริการที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ตั้งแต่ในขั้นกระบวนการผลิต การขนส่ง 
ไปจนถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์

ส่งเสริมและเสริมสร้างความรู้และความตระหนัก
ด้านพลังงานให้แก่พนักงาน ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง และตลอดทั่วทั้งองค์กร เพื่อน�าไปสู่การ
ปฏิบัติด้วยตนเองของแต่ละบุคคล และขยายไปสู่
เพื่อนร่วมงานและครอบครัว

กลยุทธ์กำรด�ำเนินงำนของ	SCG แนวทำงกำรด�ำเนินงำน

ส่งเสริมการมีเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยัง่ยืน ส่งเสริมศักยภาพ
การมีงานท�า การจ้างงาน และงานที่มีคุณค่าส�าหรับทุกคน

นโยบำย	/	เป้ำหมำยเอสซีจี
 - เป็นองค์กรต้นแบบด้านการดูแลพนักงานและองค์กรแห่งนวัตกรรมที่น่าร่วมงานด้วย
 - การเป็นองค์กรที่ปราศจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท�างาน (Injury & illness-free  
Operation)
 - ปี พ.ศ. 2560 ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตจากการท�างานและลดจ�านวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานลงให้
ไม่เกิน 0.03 ราย/2000,000 ชั่วโมง-คน
 - ขยายมาตรฐานและวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยไปสู่ภูมิภาค (Regional)

66 67 Sustainable 
Development2017

3.เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูงขึ้น หรือหาทางน�า
พลังงานเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตกลับมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงและลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก



1.สร้างคุณค่าขององค์กรเพื่อดึงดูดผู้มีความ
สามารถเข้ามาร่วมท�างาน

2.ดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเพื่อ
สร้างความผูกพันต่อองค์กร

3.สร้างมาตรฐานและวัฒนธรรมด้านความ
ปลอดภัยแก่พนักงานทุกระดับ โดยผู้บริหาร
ต้องเป็นผู้น�า

4.ลดการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างานและ
อุบัติเหตุบนท้องถนน

มุ่งมั่นเสริมสร้างคุณค่าขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เป็นองค์กรที่น่าร่วมงานด้วย สามารถดึงดูด
ผู้มีศักยภาพและความสามารถในทุกระดับและสาขา
อาชีพให้เข้าร่วมท�างานกับเอสซีจี

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วมของพนักงาน 
โดยปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและเสริม
สร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างความผูกพันให้
พนักงานเกิดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันพร้อมก้าวสู่
ความส�าเร็จและเป้าหมายร่วมกันขององค์กร

ผู้บริหารต้องแสดงภาวะความเป็นผู้น�าและเป็น
ตัวอย่างด้านความปลอดภัย ผสมผสานกับการสร้าง
การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับจนถึงคู่ธุรกิจ 
เพื่อสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยขึ้นในแต่ละ
หน่วยงาน

- สร้างจิตส�านึกและปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความ
ปลอดภัยให้ซึมลึกอยู่ในการปฏิบัติงานประจ�าวัน
- สนับสนุนการพัฒนาพนักงาน รวมถึงการพัฒนา
เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อลดความเสี่ยง ช่วยอ�านวย
ความสะดวกและเสริมสร้างความปลอดภัยในการ
ท�างานให้มากยิ่งขึ้น
- พัฒนาระบบการควบคุมการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อเป็นต้นแบบการขนส่งที่ปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน
และคู่ธุรกิจ
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5.ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้วย
ระบบการท�างานรูปแบบใหม่

6.ตรวจประเมินประสิทธิผลการด�าเนินงาน
ด้านความปลอดภัย (SPAP)

น�ามาตรฐานความปลอดภัยทั้งในประเทศและระดับ
สากล หรือระบบการท�างานรูปแบบใหม่มาใช้ตาม
ความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน (Process 
Safety Management, Safety Culture และ 
Safety Leadership) เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
ความปลอดภัยในการท�างานให้เข้มแข็งขึ้น

ทุกหน่วยงานมีระบบการจัดการและเกิดพัฒนาการ
อย่างต่อเนื่อง ยกระดับ SPAP Level ให้สูงขึ้น 
ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตหรือ
สูญเสียอวัยวะของพนักงาน คู่ธุรกิจ หรือบุคคลที่สาม

กลยุทธ์กำรด�ำเนินงำนของ	SCG แนวทำงกำรด�ำเนินงำน

ส่งเสริมการปรับตัวเป็นอุตสาหกรรมยัง่ยืนและสนับสนุนนวัตกรรม

นโยบำย	/	เป้ำหมำยเอสซีจี
 - รายได้จากการขายสินค้าและบริการท่ีได้รับฉลาก SCG eco value เพิ่มเป็น 1 ใน 3 ของรายได ้
จากการขายในปี พ.ศ. 2558
 - รายได้จากการขายสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงเป็นร้อยละ 50 ของรายได้การขายในปี พ.ศ. 
2558
 - ภายในปี พ.ศ. 2561 บริษัทในทุกกลุ่มธุรกิจด�าเนินการตรวจประเมินด้านความปลอดภัยของสินค้าได ้
ทุกบริษัท
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1.พัฒนาสินค้าและบริการที่เข้าถึงความ
ต้องการของผู้บริโภค

2.สร้างนวัตกรรมสินค้าและการบริการที่ยั่งยืน

3.สร้างมาตรฐานสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

4.ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า
และบริการ

ประเมินและวิเคราะห์ความต้องการของตลาด 
ประกอบกับพิจารณาแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในอนาคต เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการที่
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคได้อย่างตรงใจ โดยค�านึงถึงความ
ต้องการที่หลากหลาย และเน้นการพัฒนาอย่างครบ
วงจรให้เป็นระบบโซลูชั่นมากกว่าการขายเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์

ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยในการวิจัย
และพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีกว่า
ผลิตภัณฑ์เดิม และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่มีความ
คุ้มค่าเชิงพาณิชย์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่า
เพิ่มสูง ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ลูกค้าและลูกค้าปลายทาง

พัฒนาฉลากสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อมประเภทการรับรองตนเองภายใต้ฉลาก SCG 
eco value แก่สินค้าและบริการของเอสซีจี รวมทั้ง
ขอรับรองฉลากมาตรฐานสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงาน
อื่นที่มีความน่าเชื่อถือ

ขยายผลให้ทุกบริษัทสามารถตรวจประเมินความ
ปลอดภัยของสินค้าและบริการภายในได้เอง เพื่อให้
มั่นใจว่าจะส่งมอบสินค้าที่ปลอดภัยต่อการใช้งานให้
แก่ลูกค้า
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1.ก�ากับดูแลการด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
โดยตรงของเอสซีจีตามหลักสิทธิมนุษยชน

2.ส่งเสริมการด�าเนินงานในห่วงโซ่คุณค่าทาง
ธุรกิจของเอสซีจีให้สอดคล้องตามหลักสิทธิ
มนุษยชน

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเอสซีจีทุกคน
ต้องด�าเนินธุรกิจและปฏิบัติงานโดยเคารพสิทธิ
มนุษยชน ปฏิบัติตามกระบวนการด�าเนินงานด้าน
สิทธิมนุษยชน รวมถึงจัดให้มีมาตรการเพื่อบรรเทา 
เยียวยาความเสียหายกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชน
อย่างเป็นธรรม

สนับสนุน ส่งเสริม ให้ห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจของ
เอสซีจี ด�าเนินธุรกิจโดยปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย 
และเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ด้วยการส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจของเอสซีจี การให้
ความรู้และการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เป็นประจ�า

แนวทำงกำรด�ำเนินงำน

นโยบำย	/	เป้ำหมำยภำครัฐ	
การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

นโยบำย	/	เป้ำหมำยเอสซีจี
 - เป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธมินษุยชนสนบัสนนุและส่งเสรมิห่วงโซ่คุณค่าของธรุกจิให้ตระหนกั คุ้มครอง 
และเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
 - ด�าเนินธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกด้านของผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย

กลยุทธ์กำรด�ำเนินงำนของ	SCG
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การผลิตและการบริโภคที่ยัง่ยืน

นโยบำย	/	เป้ำหมำยเอสซีจี
 - ใช้วัตถุดิบและวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกกระบวนการ
 - เพิ่มสัดส่วนการใช้วัสดุหมุนเวียน (Renewable Materials) และวัสดุที่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่
(Recycled Materials) ให้มากที่สุด
 - ลดปริมาณของเสียจากแหล่งก�าเนิดให้มากที่สุด
 - น�าของเสียจากกระบวนการผลิตไปฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill)
 - ลดของเสียที่ต้องก�าจัดไม่เกิน 1 กิโลกรัมต่อตันการผลิต
 - น�าของเสียกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดมูลค่าสูงสุด

1.จัดหาวัตถุดิบและวัสดุที่มีคุณภาพและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2.วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อใช้
วัตถุดิบและวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ใส่ใจต่อการจัดหาวัตถุดิบและวัสดุที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน โดยในกระบวนการจัดซื้อ มีคณะกรรมการ
พัฒนา คู่ธุรกิจสู่ความยั่งยืนและหน่วยงานจัดซื้อของ
หน่วยธุรกิจต่างๆ ช่วยสนับสนุนการคัดเลือก ตั้งแต่
วัตถุดิบ วัสดุสนับสนุนการผลิต วัสดุอะไหล่ และวัสดุ
ทั่วไปซึ่งมีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จัดการและพัฒนากระบวนการผลิตในทุก
กระบวนการ ไม่ให้มีการสูญเสียวัตถุดิบและวัสดุโดย
เปล่าประโยชน์ ใช้วัตถุดิบและวัสดุให้เกิดความคุ้มค่า
และมีประโยชน์สูงสุด
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4.ลดปริมาณของเสียจากแหล่งก�าเนิด

5.จัดการของเสียอุตสาหกรรมโดยไม่ฝังกลบ

6.วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้
ของเสีย

ใช้ระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) 
และการบ�ารุงรักษาทวีผล (TPM) ตั้งแต่การวางแผน 
การเลือกวัตถุดิบ ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด

ส�ารวจและรวบรวมข้อมูลของเสียจากทุกบริษัท 
เพื่อน�ามาจัดประเภทและประเมินปริมาณของเสีย
โดยแยกเป็นของเสียที่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบ 
เชื้อเพลิงทดแทน หรือแปรรูป เพื่อส่งต่อให้หน่วยงาน
อื่นน�าไปใช้ และของเสียที่ต้องก�าจัดอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการและกฎหมาย เพื่อให้การฝังกลบ
ของเสียเป็นศูนย์

ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่างผู้ก่อของเสีย 
และกลุ่มนักวิจัยใน Cross BU Technology 
Development เพื่อแปรรูปของเสียให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม

แนวทำงกำรด�ำเนินงำนกลยุทธ์กำรด�ำเนินงำนของ	SCG

3.ใช้วัสดุหมุนเวียนและวัสดุที่สามารถน�ากลับ
มาใช้ใหม่

พัฒนากระบวนการผลิตและนวัตกรรมให้ใช้วัตถุดิบ
หมุนเวียน และวัสดุที่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ 
ทดแทนการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติ พร้อมกับ
สนับสนุนให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลและเกิดความ
ตระหนักในเรื่องนี้
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การใช้ประโยชน์ที่ยัง่ยืนของระบบนิเวศ รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

นโยบำย	/	เป้ำหมำยเอสซีจี
 - ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพให้มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในพื้นที่การท�าเหมืองของเอสซีจี
ทุกแห่งและจัดท�าแผนการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Management Plan)         
ของเหมืองหินปูนในไทยให้ครบ 100% ภายในปี พ.ศ. 2562
 - ขยายแนวทางการฟื้นฟูเหมืองและจัดการความหลากหลายทางชีวภาพไปยังเหมืองท่ีด�าเนินการใน
ภูมิภาคอาเซียน ให้ครบทุกเหมืองหินปูน
 - จัดให้มีพ้ืนท่ีอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน FSC     
ร้อยละ 10 ของพื้นที่สวนป่าซึ่งมีจ�านวน 2 แห่ง (กาญจนบุรี, ก�าแพงเพชร)  ภายในปี พ.ศ. 2564

1.ศึกษาสภาพพื้นที่และความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพื่อความเข้าใจในศักยภาพดั้งเดิม

ด�าเนินการศึกษา ส�ารวจ และวิจัย เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในสภาพพื้นที่ทั้งทางกายภาพและชีวภาพ 
เช่น ลักษณะดิน หิน ลักษณะภูมิประเทศ แหล่งน�้า 
ประเภทป่า ชนิดพันธุ์ไม้ ชนิดพันธุ์สัตว์ รวมถึงสภาพ
ชุมชนโดยรอบ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการประเมิน
ผลกระทบและความเสี่ยง การก�าหนดแนวทางและ
รูปแบบการฟื้นฟูและอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

กลยุทธ์กำรด�ำเนินงำนของ	SCG แนวทำงกำรด�ำเนินงำน
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2.สร้างความมีส่วนร่วมกับชุมชน และผู้มีส่วน
ได้เสีย

3.ด�าเนินงานอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน

สื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอย่าง
สม�่าเสมอ เพื่อให้เกิดความไว้วางใจระหว่างเอสซีจีกับ
ชุมชน และน�ามาสู่ความร่วมมือในการฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งร่วมมือ
กับผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อสร้างรูปแบบ
งานอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละท้องถิ่นซึ่ง
มีวิถีชีวิตของชุมชน ระบบนิเวศ และความหลาก
หลายทางชีวภาพแตกต่างกันไป

ด�าเนินการตามแผนงานการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ใน
พื้นที่ การติดตามความเปลี่ยนแปลงโดยมีตัวชี้วัด
ความหลากหลายทางชีวภาพที่ชัดเจน รวมถึงตัวชี้วัด
ความส�าเร็จที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
เช่น การประเมินมูลค่าเชิงนิเวศ เพื่อน�าผลกลับมา
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการด�าเนินงานให้มีความ
ยั่งยืน สามารถเป็นพื้นที่อนุรักษ์ต้นแบบและศูนย์
เรียนรู้เพื่อขยายผลสู่การอนุรักษ์ในพื้นที่อื่นๆ
ทั้งของเอสซีจีและคู่ธุรกิจ

กลยุทธ์กำรด�ำเนินงำนของ	SCG แนวทำงกำรด�ำเนินงำน



บริษัท ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ�ากดั (มหาชน)

ปูนอินทรีสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ                                                                        

“ Making the world a better place to live ”

 องค์กรสหประชาชาตไิด้ประกาศเป้าหมายของการพฒันาทีย่ัง่ยนื ทีเ่รยีกว่า  Sustainable Development 
Goals (SDGs) เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนาโลกใบนี้ของเรา ในช่วงปี พ.ศ. 2558 ถึง  
ปี พ.ศ. 2573 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาครอบคลุมทั้ง 3 มิติของการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เชื่อมโยงและพัฒนาไป
ด้วยกันอย่างสมดุล ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
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เป้ำหมำยที	่1	:	No	Poverty	หรือ	กำรขจัดควำมยำกจน
• การส่งเสริมรายได้ของชุมชน  เช่น การจ้างงาน  การฝึกอาชีพต่างๆ ให้กลุ่มแม่บ้านและ
เยาวชน 
• การให้ช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้า โดยให้ชุมชนน�าผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าไปจ�าหน่ายท่ี 
สวนมิ่งมงคลฯ ของเรา 

เป้ำหมำยที	่3		:	Good	Health	and	Well-being		หรอืกำรส่งเสริมคณุภำพชีวติ	และกำรมสีขุภำพทีด่ี
• การใส่ใจ ดูแลพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความปลอดภัยในการท�างานตามมาตรฐาน
ระดับสากล
• การส่งเสริมจิตส�านึกรักสุขภาพ และการจัดสวัสดิการรักษาพยาบาลในระดับท่ีดีให้กับ
พนักงาน
• การจัดหน่วยบริการแพทย์เคลื่อนท่ีเป็นประจ�า เพื่อบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนใน

ชุมชนใกล้โรงงาน

เป้ำหมำยที	่4		:	Quality	Education		กำรศกึษำอย่ำงมคีณุภำพและเท่ำเทยีม	รวมถงึโอกำสกำรเรยีนรู้
• การสนับสนุนทุนการศึกษาในทุกระดับให้กับนักเรียนในชุมชนใกล้เคียงกับโรงงาน 
มากกว่า 400 คน ในทุกปี 
• โครงการโรงเรียนสีเขียว ด้วยการปรับปรุงอาคารเรียนให้กับโรงเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดนในพื้นท่ีทุรกันดารตามแนวชายแดนทั่วประเทศ ปัจจุบันมีนักเรียนด้อยโอกาสที่
ได้รับประโยชน์มากกว่า 8,000 คน 

เป้ำหมำยที	่6	:	Clean	Water	&	Sanitation		ให้มีน�้ำสะอำดใช้	และกำรมีสุขำภิบำลที่ดี
• โครงการถังน�า้สเีขียว  ร่วมกบัมลูนธิชิยัพัฒนาในการสร้างถงัเก็บกกัน�า้ขนาดบรรจ ุ20,000 
ลิตร ซึ่งชุมชนสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองโดยใช้วัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น  สร้างแล้วทั้งหมด 
252 ถัง ทั่วประเทศ
• ก�าหนดเป้าหมายการลดอัตราการใช้น�้าอย่างน้อยร้อยละ 20  ภายในปี พ.ศ. 2560  

17 เป้าหมาย ครอบคลุมทัง้ 3 มิติของการพัฒนาที่ยัง่ยืน  
 SDGs ประกอบไปด้วยเป้าหมายระยะยาว 17  หัวข้อ   โดยการขับเคลื่อนต้องเป็นไปด้วยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนทั้งความร่วมมือในระหว่างประเทศ  การขับเคลื่อนโดยภาครัฐบาล และการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน โดยนโยบายและกิจกรรมส�าคัญท่ีบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงฯ ได้ด�าเนินการในช่วงที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีส่วนสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศไทยและของสหประชาชาติ         
ในหลายหัวข้อ สามารถสรุปที่เกี่ยวข้องส�าคัญ ได้ดังนี้ 
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เป้ำหมำยที	่7	:	Affordable	and	Clean	Energy		กำรใช้พลังงำนสะอำดและในรำคำที่เหมำะสม 
• การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนเหลือใช้จากกระบวนการผลิต (Waste Heat       
Recovery) ซึง่เปน็ พลงังานทีส่ะอาด มกี�าลังผลติพลงังานไฟฟ้ารวม 40 เมกะวตัต์ ซึง่ช่วย
ลดการปลดปล่อย CO

2
 ได้ถึง 162,400 ตัน ต่อปี

• ภายในปี พ.ศ. 2562 เราจะมีก�าลังผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลมความร้อนเหลือใช้เพิ่มขึ้น 
เท่ากับ 57.9 เมกะวัตต์ ซึ่งจะช่วยลดการปลดปล่อย CO

2
 ได้ถึง 229,040 ตัน ต่อปี

เป้ำหมำยที	่ 8	 :	 Decent	Work	 and	 Economic	Growth	 	 ส่งเสริมกำรมีงำนท�ำ	 และกำรเติบโต
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน	

• การส่งเสรมิการจ้างงานในท้องถ่ิน  เรามกีารจ้างงานโดยตรงเป็นพนกังาน มากกว่า 4,000 
คน และช่วยให้เกิดการจ้างงานผู้รับเหมาที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตซึ่งเป็นคนในท้องถิ่น
อีกไม่น้อยกว่า 5,000 คน 
• เราสนับสนุนการเติบโตของสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน และบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 

เป้ำหมำยที	่12		:		Responsible	Consumption	and	Production		กำรส่งเสริมกำรผลิตและกำร
บริโภคที่ยั่งยืน

• เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green 
Industry) ระดับที่ 5 ครบทุกโรงงานผลิต ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากกระทรวงอุตสาหกรรม
ของประเทศไทย 
• ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ 9  ผลิตภัณฑ์หลักของเรา ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นท์
ผลิตภัณฑ์ 

เป้ำหมำยที	่13		:		Climate	Action		กำรลดผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
• ก�าหนดเป้าหมายระยะยาวในการลดปรมิาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ อย่าง
น้อย 20% 
• การส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงทดแทน และเชื้อเพลิงชีวภาพมากขึ้น
• การมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนทิศทางการก่อสร้าง
อย่างยั่งยืน
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เป้ำหมำยที	่15		:		Life	on	Land		กำรปกป้อง	ฟื้นฟูระบบนิเวศน์บนบก	อย่ำงยั่งยืน
• การศึกษา และจัดท�าแผนงานส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)  
ในพื้นที่ท�าเหมืองฯ 

เป้ำหมำยที	่17		:		กำรเสริมสรำ้งควำมร่วมมือระดับสำกลเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
• เข้าเป็นสมาชิก WBCSD-CSI หรือที่เรียกว่า สภาการค้าโลกเพ่ือความยั่งยืน โดยอยู่ใน
กลุม่อตุสาหกรรมปนูซเีมนต์ เพือ่ร่วมมอืกนัพัฒนามาตรฐานการด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนื
ให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 ที่ปูนอินทรี  เราเชื่อว่า  “โลกที่ยั่งยืน” เป็นเรื่องที่ไม่มีพรมแดน ไม่มีเชื้อชาติ เราตระหนักดีถึงความรับ
ผิดชอบในการด�าเนินธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จ ไปควบคู่กับการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของประเทศไทย และทุกประเทศที่เราเข้าไปท�ากิจกรรมทางธุรกิจ ตลอดจนร่วมสนับสนุนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติให้บรรลุตามเป้าหมายระยะยาวที่ก�าหนดต่อไป
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Industry

กลุ่มอุตสำหกรรมทรัพยำกร



บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน 
จ�ากัด (มหาชน)

 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ได้ประกาศนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับ          
สิ่งแวดล้อมและสังคม ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดห่วงโซ่
คุณค่าธุรกิจ (Value Chain) ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และสอดคล้องกับแนวทาง
สากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 การปฏิบัติต่อข้อตกลงโลก (UN Global Compact) และ
เป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนืของโลก (UN SDGs) บริษทั บางจากฯ จึงปรับปรุงและประกาศใช้นโยบาย
การพฒันาธรุกจิอย่างยัง่ยนืไปกบัสิง่แวดล้อมและสังคม (Sustainability Policy) เพ่ือให้ครอบคลุมประเด็น
ด้านความยัง่ยนืทีด่�าเนนิการในธรุกจิปัจจบัุน บรษิทัในกลุม่และธรุกจิใหม่ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 
ดังนี้
 • การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
 • การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
 • สิทธิมนุษยชนและการจ้างงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  
 • การจัดการน�้าและสภาพภูมิอากาศ
 • การผลิตสินค้าและบริการด้วยความรับผิดชอบและส่งเสริมสังคมยั่งยืน
 • การลงทุนธุรกิจพลังงานสะอาด
 • การมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน สังคมและส่งเสริมนวัตกรรมยั่งยืน

 โดยนโยบายฯ ฉบับนี้ ผู ้บริหารต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พนักงานทุกระดับต้องเข้าใจ             
และปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 นอกจากนี้ บริษัท บางจากฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาโครงการความยั่งยืน จ�านวน 4 คณะ 
(4 Sub Sustainability Management Committees)  โดยมีเจตนารมย์ที่จะสนับสนุนเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก (UN SDGs) และได้ก�าหนดเป็นนโยบายด้านความยั่งยืนขององค์กรฯ ซึ่งมีการ
ก�าหนดการด�าเนินงาน (Roadmap) สู่การปฏิบัติตลอดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
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บริหารความยั่งยืนองค์กร (Sub-SMC) จ�านวน 4 คณะนี้ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนองค์กรอย่าง
เป็นรูปธรรมโดยมีรายละเอียดดังนี้
 1. คณะอนุกรรมการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Sub – SMC: Climate Change)
 2. คณะอนุกรรมการด้านการจัดการน�้า  (Sub – SMC: Water Management)
 3. คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาสังคมและการมีส่วนร่วม (Sub – SMC: Society and Inclusive 
Development)
 4. คณะอนกุรรมการด้านการศกึษาและพฒันาทรพัยากรมนษุย์ (Sub – SMC: Education and Human 
Resource Development)

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
 1. จัดท�าเป้าหมาย ก�าหนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการความยั่งยืนองค์กรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ  
ภูมิอากาศ (Climate Change)  ด้านการจัดการน�้า (Water Management) ด้านพัฒนาสังคมและการมี
ส่วนร่วม (Society and Inclusive Development) และด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
(Education and Human Resource Development) เพื่อตอบสนอง  9 เป้าหมายความยั่งยืนของ   
UN-SDGs ทั้งในระยะกลาง (ปี ค.ศ. 2020) และระยะยาว (ปี ค.ศ. 2030) และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารจัดการความยั่งยืนองค์กร (SMC) และคณะกรรมการนโยบายความยั่งยืนองค์กร (SPC) ตามล�าดับ 
 2. ก�าหนดรูปแบบการประเมินผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อเป้าหมาย เพื่อการปรับปรุงแผนให้มี 
ความเหมาะสม
 3. ตดิตามความคบืหน้าของแผนงาน เพือ่รายงานต่อคณะกรรมการบริหารจัดการด้านความยัง่ยนืองค์กร 
(Sustainability Management Committee: SMC)
 4. ประสานงานกบัคณะท�างานและหน่วยงานอืน่ๆ ท้ังภายในและภายนอกองค์กรในงานท่ีเกีย่วข้องและ
ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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บริษัท เชฟรอนประเทศไทย
ส�ารวจและผลิต จ�ากัด

 ตลอดระยะเวลาท่ีเราด�าเนินธรุกจิในประเทศไทย เชฟรอนมส่ีวนร่วมสร้างกจิกรรมในชมุชนทีเ่ราเข้าไป
ด�าเนินงานอยู ่อย่างต่อเนื่องท้ังในพื้นที่สัตหีบ สงขลา และนครศรีธรรมราช รวมไปถึงพื้นที่อื่นๆ                      
ในประเทศไทยอีกด้วย โดยเราได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานราชการและองค์กรท้องถิ่นต่างๆ   
จนท�าให้เชฟรอนสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนเหล่านั้นด้วยดีเสมอมา
 ในประเทศไทย เราสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเป็นผู้สนับสนุน
กิจกรรมด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนด้านการพัฒนาการศึกษาของไทย การให้ทุนการ
ศึกษาแก่เยาวชนไทย การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
และกิจกรรมการกุศลเพื่อการพัฒนาสังคมด้านต่างๆ 
 นอกจากนี้ เชฟรอนยังเน้นการพัฒนาสังคมไปในด้านต่างๆ โดยใช้กลยุทธ์ 4	“E” คือ การศึกษา หรือ 
Education สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน หรือ Environment & Energy Conservation การ
พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หรือ Economic Development และ การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วน
ร่วมในการท�ากิจกรรมเพื่อสังคม หรือ Employee Volunteerism and Engagement 
 โดยมี 2 โครงการหลักที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ได้แก่ โครงการ

 1.โครงการ สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต (Enjoy science)
 โครงการ Thailand Partnership Initiative หรือที่รู้จักภายใต้ชื่อ “Enjoy Science: สนุกวิทย์พลังคิด 
เพื่ออนาคต” ของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลิต จ�ากัด เป็นโครงการระยะยาว 5 ปี ภายใต้
งบประมาณรวมทั้งสิ้นกว่า 900 ล้านบาท ที่สอดคล้องกับนโยบาย “รัฐร่วมเอกชน” ของรัฐบาล โดยมุ่ง
เน้นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ซ่ึงโครงการนี้
เป็นหนึ่งในห้าโครงการหลักทั่วโลกของเชฟรอน เพ่ือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โครงการนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ หรือ STEM 
รวมถึงการศึกษาสายอาชีพหรืออาชีวศึกษา ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อพัฒนาก�าลังคนที่มี
ทักษะส�าหรับ ศตวรรษที่ 21 รวมทั้งพัฒนาศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ อุตสาหกรรม
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ยานยนต์ พลังงาน และเกษตร เป็นต้น โครงการดังกล่าวนี้เป็นความร่วมมือของเชฟรอนประเทศไทยกับ 
หน่วยงานภาครัฐ การศึกษา สังคม และเอกชนที่เก่ียวข้อง โดยประมาณการว่าจะสามารถช่วยยกระดับ
การศึกษาด้าน STEM ให้โรงเรียนกว่า 600 แห่งทั่วประเทศ พัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนกว่า 10,000 คน 
และมีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการนีท้ัง้สิน้กว่า 500,000 คน ทัง้นกัเรยีน ครอูาจารย์ ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ รวมถึงบุคลากรในประเทศไทย ซึ่งโครงการจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเพิ่ม
โอกาสทางด้านอาชพี และเพิม่รายได้ให้แก่ เยาวชนไทยอย่างยัง่ยนืการพฒันาการศกึษาในสาขาวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ รวมถึง การศึกษาสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของก�าลังคนนี้เป็นเรื่องส�าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย
เข้าสู่การรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว เชฟรอน
ประเทศไทยจึงแบ่งการด�าเนินโครงการเป็น 3 ส่วนดังต่อไปนี้

	 ส่วนท่ี	 1	 : การพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและ
คณิตศาสตร์ (STEM) โดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่
 • สร้างศักยภาพของครูผู้สอนและผู้น�าในภาคการศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ใน
ระดับมัธยมต้น
 • พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การเสาะหาความรู้ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการเข้าถึงข้อมูลที่
ทันสมัย
 • เน้นการสร้างพื้นฐานความรู้ทางด้านวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนเพื่อปูทางไปสู่
อาชีพในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
 • พัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมที่เน้นการโต้ตอบในชั้นเรียน และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
 • ลดช่องว่างการเรียนรู้ในสาขา STEM ในโรงเรียนขนาดเล็กและในกลุ่มนักเรียนหญิง
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 • พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย
และตรวจสอบได้
 • พัฒนาศูนย์ STEM 12 แห่งทั่วประเทศโดยเริ่มจากในปี พ.ศ. 2558 นี้ จะเริ่มด�าเนินงาน 3 แห่ง

	 ส่วนที	่2	:	การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพโดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่
 • สร้างศักยภาพของครูผู้สอนและบุคลากรในด้านการศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ระดับปวช. และปวส.
 • พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ
 • พัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตรและมาตรฐานสากล
 • ส่งเสริมความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น
 • รเิริม่โครงการใหม่ๆ ท่ีเป็นความร่วมมอืของภาครฐัและเอกชน เพือ่ตอบโจทย์ความต้องการด้านแรงงาน
และส่งเสริมให้แรงงานเข้าถึงงานได้มากยิ่งขึ้น
 • สร้างศกัยภาพให้แก่หน่วยงานภาครฐับาลทีเ่กีย่วข้องกบัการศกึษาด้านสายอาชพีและการพฒันาทกัษะ
แรงงาน
 • พัฒนาศูนย์อาชีวศึกษา 6 ศูนย์ทั่วประเทศเพื่อยกระดับการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา และเตรียมความ
พร้อมให้แก่บุคลากรเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม

	 ส่วนที	่ 3	 : การสร้างการรับรู้ ความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน STEM และด้านอาชีวศึกษา
โดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่
 • การประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในทุกๆ 
ภาคส่วน
 • การก�าหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน
 • การจัดงาน การประชุม และรางวัลต่าง ๆ

 พันธมิตรหลักของโครงการ “Enjoy	Science:	
สนุกวิทย	์พลังคิด	เพื่ออนำคต” ได้แก่
 • บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลิต 
จ�ากัด
 • สถาบันคีนันแห่งเอเชีย
 • ส� า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร น โ ย บ า ย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  
(สวทน.)
 • ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แห่งชาติ (สวทช.)
 • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
 • ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 • ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
 • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 2. โครงการ พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงแสดงความห่วงใยต่อปัญหาภัยแล้งและปัญหา
อุทกภัยที่เกิดจากการขาดความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 ว่า “..แม่น�้ำ					
ป่ำสักบริหำรจัดกำรได้ยำกที่สุด	 เพรำะปริมำณน�้ำไหลลงอ่ำงสูงมำกหลำยเท่ำของควำมจุอ่ำง..”	 
นอกจากนี้ยังมีพระราชด�ารัสซึ่งกระทบใจของเหล่าพสกนิกรทั้งมวลอีกด้วยว่า
                   “ถ้ำออกจำกโรงพยำบำลเมื่อไหร่	จะช่วยได้มำกกวำ่นี้...”
 จากพระราชด�ารัสในยามประชวรนี้ โครงการ The Power of Human Energy : A Journey Inspired 
by the King หรือ พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน จึงได้เริ่มต้นขึ้น จากความ     
ร่วมมอืของ บรษัิท เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลิต จ�ากดั สถาบนัเศรษฐกจิพอเพียงและมูลนธิกิสิกรรม
ธรรมชาติ เพื่อสนองพระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะพสกนิกรภายใต้ร่มพระบารมี    
โดยเชิญชวนประชาชนมา “รวมพลัง” เพื่อร่วมกันสนับสนุนการแก้ไขปัญหา การจัดการน�้าผ่านกิจกรรม 
การเดนิทางเพ่ือเรยีนรู ้“ศำสตร์พระรำชำ” ด้านการจดัการ ดนิ น�า้ ป่า และการพฒันา “คน”	ด้วยปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ป่า และน�้าที่เป็นหัวใจในการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งอย่างยั่งยืน
ก้ำวแรกของกำรเดินตำมรอยพ่อ
	 โครงกำร	“พลงัคนสร้ำงสรรค์โลก	รวมพลงัตำมรอยพ่อของแผ่นดนิ”	เกดิขึน้จากความร่วมมอื ระหว่าง
บรษิทั เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลติ จ�ากดั สถาบนัเศรษฐกิจพอเพียง มูลนธิกิสกิรรมธรรมชาติ และ
ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ วิชาการ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน โดยมีเป้าหมายในการน้อมน�าศาสตร์
พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ เพื่อหยุดท่วม-หยุดแล้งในพื้นที่ลุ่มน�า้ป่าสักอย่างยั่งยืน ทั้งยัง
มุ่งหวัง ให้ลุ่มน�า้ป่าสักเป็น “ต้นแบบ”	ในการจัดการลุ่มน�้าและทรัพยากรธรรมชาติ และเกิดการขยายผล
ไปยังลุ่มน�า้อื่น ๆ ทั่วประเทศ  
	 โครงกำร	 “พลังคนสร้ำงสรรค์โลก	 รวมพลังตำมรอยพ่อของแผ่นดิน” ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง         
มาตลอด 4 ปี (พ.ศ.2556 - 2559) โดยรณรงค์จากปลายน�้าผ่านกลางน�า้สู่ต้นน�า้ป่าสัก เพื่อกระตุ้นให้เกิด 
การเรียนรู้ เกิดความเชื่อมโยงในระดับลุ่มน�้า และชี้ให้เห็นว่าทุกคนต่างได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตน�้า 
และขณะเดียวกัน ทุกคนก็สามารถมีส่วนช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โครงการฯด�าเนินไปด้วย 
พลวัตรขับเคลื่อน คือ การสร้างคน - สร้างเครือข่าย - สู่การสร้างศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ในการ
สร้างคน สร้างเครือข่ายต่อๆ ไป
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 ที่ผ่านมา โครงการฯ บรรลุผลในการขยายจ�านวน “คน” และ “เครือข่ำย”	โดยคนและ เครือข่ายที่
เกิดขึ้น ต่างน้อมน�าศาสตร์พระราชาในการจัดการ ดิน - น�้า - ป่า ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-            
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทาน ไปสู่การ ปฏิบัติจริง  การรณรงค์อย่างต่อเนื่องในแต่ละปี 
ยังก่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง ด้วยกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบต่างๆ 
พร้อมด้วยเหล่าศิลปินอาสาท่ีเป็นสือ่ บุคคลท่ีมปีระสทิธภิาพและได้มาร่วมปฏบิตัจิรงิกบัโครงการฯ จงึท�าให้
การขยาย “คน” และ “เครือข่ำย” ในพื้นที่ลุ่มแม่น�้าป่าสักเกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างน่าพอใจ ท้ังยังสามารถ
ขยายไปสู่พื้นที่นอกลุ่มน�้าป่าสักอีกด้วย
 ส�าหรับกิจกรรมรณรงค์ปีที่ 4 ของโครงการฯ ทุกภาคส่วนได้ผนึกก�าลังกัน เพื่อร่วมสร้าง ศูนย์การเรียน
รู้ในลุ่มแม่น�า้ป่าสัก ภายใต้ชื่อ “ป่ำสักโมเดล”	 เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทาน	 “ศำสตร์พระรำชำ” เพ่ือการจัดการ         
ดิน-น�้า-ป่า อย่างยั่งยืน โดยศูนย์การเรียนรู้ “ป่าสักโมเดล” จัดสร้างขึ้น ในพื้นที่ 600 ไร่ ของห้วยกระแทก 
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ (ค่ายเอราวัณ) จังหวัดลพบุรี นับเป็นศูนย์การเรียนรู้
ด้านการ บริหารจัดการน�้าตามศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถ่ินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยท่ีเกิด
จากการรณรงค์ของ  โครงการฯ และเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติจริง ของโครงการฯ     
ในพื้นท่ีต่างๆ ตลอดมา ท้ังตัว อย่างการจัดการน�้าในพื้นท่ีสูงและพื้นที่ราบ ตัวอย่างการแก้ปัญหา                  
น�้าท่วม-น�้าแล้ง ด้วยวิถีชุมชนตามภูมิสังคม อย่างยั่งยืน โดยน�ามาจัดสร้างเป็น	“นิทรรศกำรมีชีวิต” เพื่อ
ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และทดลองปฏิบัติ ส�าหรับการ สร้าง	“คน” และ	“เครือขำ่ย” และเดินหน้าสู่เป้า
หมาย “หยุดท่วม-หยุดแล้ง	ในลุ่มน�้ำป่ำสักอย่ำงยั่งยืน” ต่อไป
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 รูปแบบการด�าเนินงานในโครงการฯ
	 ปีที	่	1	พ.ศ.	2556	-	“เดิน-วิ่ง-ปั่น	ตำมรอยพ่อ”
 สร้างหลุมขนมครกในรูปแบบ “โคก	หนอง	นำ	โมเดล” การท�าการเกษตรบนพื้นที่ราบลุ่ม เพื่อหยุด
ท่วม-หยุดแล้ง โดยน�าคนมีใจลงมือปฏิบัติในพื้นที่วิกฤตท่วม-แล้ง และสร้างต้นแบบที่จังหวัดสระบุรี
	 ปีที	่2		พ.ศ.	2557	-	“เดินหน้ำต่อ	ตำมรอยพ่อของแผ่นดิน”
 สร้างหลมุขนมครกในรปูแบบ “เปลีย่นเขำหวัโล้นเป็นเขำหวัจกุ”  ฟ้ืนฟูและพัฒนาแนวทางการจัดการ
พื้นที่สูง โดยสร้างต้นแบบที่จังหวัดเพชรบูรณ์
	 ปีที	่3		พ.ศ.	2558	-	“เดินหน้ำต่อ	ตำมรอยพ่อของแผ่นดิน”
 “สร้ำงหลุมขนมครกในรูปแบบของตัวเอง	ตำมหลักภูมิสังคม” ทั้งคนต้นน�้า กลางน�า้ ปลายน�้า ไม่ว่า
พื้นที่จะมีลักษณะอย่างไร ขนาดเล็กใหญ่แค่ไหน ก็สามารถมีหลุมขนมครกในแบบตนเอง นอกจากนี้ยังได้ 
สร้างความตระหนักรู้ถึงความส�าคัญในการอนุรักษ์ “ป่ำซับลังกำ” ป่าสมบูรณ์ผืนสุดท้ายในเขตภาคกลาง 
อันเป็นแหล่งต้นก�าเนิด ของลุ่มแม่น�้าป่าสักอีกแหล่งหนึ่ง และสร้างต้นแบบนอกลุ่มน�า้ที่จังหวัดสุรินทร์
	 ปีที	่4		พ.ศ.	2559	-	“คน-เครือข่ำย	ร่วมสรำ้ง	ป่ำสักโมเดล”
	 “ร่วมสร้ำงศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน�้ำตำมศำสตร์พระรำชำและภูมิปัญญำท้องถิ่น	ที่
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย” ภายใต้ชื่อ “ป่ำสักโมเดล” ในพื้นที่ 600 ไร่ของห้วยกระแทก หน่วยบัญชาการ 
สงครามพเิศษ ศูนย์สงครามพเิศษ (ค่ายเอราวณั) จังหวัดลพบรุ ีโดยรวมองค์ความรูแ้ละตวัอย่างการจัดการ
น�้า ในภูมิสังคมที่แตกต่างทั้งในพื้นที่ราบและพื้นที่สูงมาจ�าลองเป็น “นิทรรศกำรมีชีวิต” เพื่อสร้าง “คน”	
ที่จะขยายผล ศาสตร์พระราชาในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

88Sustainable 
Development2017



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 กฟผ. มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย เสริมสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้า โดยค�านึงถึงสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการผลิตไฟฟ้า  พร้อมก้าวต่อไปด้วยการคิด และท�า เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
 กฟผ. ได้ก�าหนดนโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยนืของกลุ่ม กฟผ. โดยมเีป้าหมายเพ่ือมุง่สูก่ารเป็นองค์การ
แห่งความภาคภูมิใจของชาติ และได้จัดท�าแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคม ฉบับปี พ.ศ. 2559-2569  
ซึง่ก�าหนดยทุธศาสตร์ในการเสรมิสร้างความยัง่ยนืด้านทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดล้อม และอนรุกัษ์พลงังาน 
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ดังนี้
	 -	เปำ้หมำยที่	7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Affordable and Clean Energy) มีแผนปฏิบัติการ
รองรับ ดังนี้
 1. แผนการจัดท�าแผนพลังงานหมุนเวียนของ กฟผ. ปี พ.ศ. 2560 – 2579  
 2. แผนโครงการศึกษาและจัดท�าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้า

	 -	เปำ้หมำยที	่13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action)  มีแผนปฏิบัติการ
รองรับ ดังนี ้
	 1.	แผนฉลำกประหยดัไฟฟ้ำเบอร์	5 ลดการปล่อยก๊าชเรอืนกระจก ส�าหรบัแนวการด�าเนนิงานเป็นการ
ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า (ฉลากเบอร์ 5) เพื่อลดการ
ใช้ไฟฟ้าสูงสุด และลดปริมาณการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศจากการผลิตไฟฟ้า 
เพื่อบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน และยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
สอดรับกับการเป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นความภาคภูมิใจของชาติ
	 2.	แผนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิตของโรงไฟฟำ้	เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า ลดการ
สูญเสีย และรักษาอัตราการใช้ความร้อนในการผลิต (Heat Rate) ที่ไม่สูงกว่าสภาวะอ้างอิง
	 3.	 	 แผนสร้ำงโรงไฟฟ้ำทดแทนและโรงไฟฟ้ำเทคโนโลยีสะอำด ทั้งนี้ ตามแผนงาน กฟผ.  
จะด�าเนินการเก็บข้อมูลก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ ก่อนและหลังการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนแล้วเสร็จ  
เพื่อเปรียบเทียบจ�านวนที่ลดลง ซึ่งสามารถลดปริมาณก๊าชเรือนกระจกขององค์กรได้
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	 4.		แผนงำนปลูกป่ำ	ด�าเนินการปลูกป่าในปี พ.ศ. 2560 แบ่งเป็นการปลูกป่าบก 6,000 ไร่ และปลูก
ป่าชายเลน 3,000 ไร่ นอกจากการปลูกป่าแล้ว กฟผ. ยงัมกีารด�าเนนิการบ�ารงุรกัษาโครงการปลกูป่า กฟผ. 
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี พ.ศ. 2558 จ�านวน 16,500 ไร่ โครงการ
ปลกูป่า กฟผ. เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ ภูมิพลอดยุเดช เนือ่งในมหามงคลเถลงิถวลัย์
ราชสมบัติครบรอบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ ปี พ.ศ. 2559 จ�านวน 20,000 ไร่ และจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการสร้าง
จิตส�านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จังหวัดน่าน
 5.	 แผนงำนโรงเรียนคำร์บอนต�่ำ	  ด�าเนินโครงการห้องเรียนสีเขียว เสริมสร้างทัศนคติจากการใช้
ห้องเรียนสีเขยีวเป็นแหล่งเรยีนรูด้้านพลงังาน ส่งเสรมิให้โรงเรียนบรหิารจดัการพลงังานและเผยแพร่ความ
รู้ในด้านการอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์
และการจัดกิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากโรงเรียนสู่บ้านเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ
 จากแผนงานดังกล่าวข้างต้น กฟผ. ยังให้ความส�าคัญต่อการลดก๊าชเรือนกระจกควบคู่ไปกับการผลิต
ไฟฟ้า เพื่อตอบสนองเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์องค์กร เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม         
การลดก๊าชเรือนกระจกของภาคผลติไฟฟ้า และตอบสนองต่อการประกาศเจตจ�านงของประเทศไทยทีม่ต่ีอ
สหประชาชาติในการด�าเนินงานตามแผนการลดก๊าชเรือนกระจกที่เหมาะสมในระดับประเทศ โดย กฟผ. 
มีเป้าหมายตามสัดส่วนความรับผิดชอบในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศประมาณ    
12 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าในปี พ.ศ. 2573 โดยมแีผนการบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจกของ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ผ่านมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า มาตรการโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีสะอาด มาตรการ
เกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์เบอร์ 5 ภาคครัวเรือน รวมถึงมาตรการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน    
ซึ่งมาตรการดังกล่าวสอดคล้องตามเจตจ�านงของประเทศไทยในการลดก๊าซเรือนกระจก ที่ได้ให้ถ้อยแถลง
ไว้ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COPs) นอกจากมาตรการต่างๆ
แล้ว กฟผ. ยังมีโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ได้ด�าเนินการไปแล้วคือ โครงการปรับปรุง
ประสทิธภิาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครือ่งท่ี 10-11 ซึง่การด�าเนนิการจากโครงการดังกล่าวจะช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้ไม่น้อยกว่า 300,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ถือเป็นโครงการลด            
ก๊าซเรือนกระจกท่ีได้รับการรับรองปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ตาม Methodology AM0062 ที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดของโลก นั่นแสดงให้เห็นว่า กฟผ. เลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพช่วยลดการปล่อย   
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกลงได้

90Sustainable 
Development2017



บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ เอ็กโก กรุ๊ป

นโยบายการด�าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน
 1) มุ่งมั่นในการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม
 2) ลดผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวก ต่อผู้มีส่วนได้เสีย สิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม  
ตลอดกระบวนการด�าเนินธุรกิจขององค์กร
 3) ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
รวมทั้งมูลค่าและคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 4) สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของคู่ธุรกิจ ครอบคลุม การด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส 
ปราศจากการทุจริตคอร์รัปช่ันให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

การด�าเนินงาน
 กลุ ่มเอ็กโกมีความมุ ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่ามาตรฐาน
อุตสาหกรรม เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  โดยเริ่มตั้งแต่การ
เลอืกใช้เทคโนโลยผีลติไฟฟ้าท่ีมปีระสทิธภิาพ ใช้เชือ้เพลงิทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ตรวจสอบและปรับปรุง
คุณภาพของเครื่องจักรอย่างสม�่าเสมอ  บริหารจัดการคุณภาพอากาศ น�้า ของเสีย และเสียงให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมตอบสนองเป้าหมายของประเทศไทยให้เป็นผลส�าเร็จ เอ็กโก 
กรุ๊ป จึงได้เน้นการลงทุนในธุรกิจและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น โดยได้ก�าหนดกลยุทธ์
ในการขยายการลงทุนไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทั้งนี้ กลุ่มเอ็กโกได้ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนา
ก�าลังผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนท้ังในและต่างประเทศของกลุ่มบริษัท ให้ได้ร้อยละ 30 ภายใน         
ปี พ.ศ. 2569 ซึง่นอกจากจะเป็นการช่วยลดและบรรเทาปัญหาส่ิงแวดล้อมในด้านต่างๆ แล้วยงัถอืเป็นการ
สร้างสมดุลระหว่างการด�าเนินการธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม
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การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
 ปัจจบุนั กลุม่เอก็โกมโีรงไฟฟ้าหมนุเวยีนทีเ่ดนิเครือ่งพาณชิย์แล้วทัง้ในประเทศและต่างประเทศจ�านวน
ทั้งสิ้น 16 แห่ง คิดเป็นก�าลังผลิตตามสัดส่วนและตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเท่ากับ 751.07 เมกะวัตต์ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 18 ของก�าลังการผลิตทั้งหมดของกลุ่มเอ็กโก ซึ่งการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังหมุนเวียน
ดังกล่าว สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้เท่ากับ 1,493,687 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี เทียบได้กับการปลูกต้นไม้จ�านวน 157 ล้านต้น นอกจากนี้ กลุ่มเอ็กโก
ยังมีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 1 โครงการ คือ โครงการไซยะบุรี (โรงไฟฟ้า
พลังน�้า) ขนาดก�าลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 160 เมกะวัตต์  (ถือหุ้นร้อยละ 12.50) ส�าหรับ
โครงการในอนาคต กลุม่เอก็โกจะยงัมุง่มัน่แสวงหาโอกาสในการลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีน
ต่อไป เพ่ือร่วมกันสร้างสรรค์พลังงานสะอาดให้แก่โลก ตลอดจนมีส่วนช่วยในการลดผลกระทบทาง             
สิ่งแวดล้อม และบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน 
 นอกจากนี้ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าเอ็นอีดี ในกลุ่ม
เอ็กโกซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกของประเทศไทยที่มีขนาดใหญ่ติดอันดับโลก ได้รับการ
รับรองจากการด�าเนินโครงการภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism 
หรือ CDM) ตามกรอบอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (United Nations 
Framework Convention on Climate Change หรือ UNFCCC) โดยได้รับการขึ้นทะเบียนในตลาด    
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ซื้อขายคาร์บอนประเภทตลาดภาคบังคับ (Compliance Market) และท�าสัญญาซื้อขายคาร์บอนเครดิต 
(Certified Emissions Reductions :CERs) กับธนาคาร ADB เป็นระยะเวลา 7 ปี (พ.ศ. 2557 - 2563)         
ถือว่าเป็นตัวอย่างท่ีประสบความส�าเร็จอย่างยิ่งในการเป็นโครงการต้นแบบ ซ่ึงมีส่วนช่วยส่งเสริมการลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันจะน�าไปสู่การขยายผลในโครงการพลังงานหมุนเวียนอื่นของ          
กลุ่มเอ็กโกต่อไป

การเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้า
 โรงไฟฟ้าของกลุ่มเอ็กโกทุกโรงมุ่งใส่ใจและดูแลประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้า โดยก�าหนดให้มีการ
ตรวจสอบและปรบัปรุงคณุภาพของเครือ่งมืออย่างสม�า่เสมอ เช่น โรงไฟฟ้าเอก็โก โคเจนได้ด�าเนนิโครงการ
อนุรักษ์พลังงาน ด้านความร้อน ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ในการ
ด�าเนินมาตรการลดพลังงานจากการท�าความสะอาดใบพดัในระบบกงัหนักา๊ซ (Blade Compressor) เปน็
ประจ�า เนื่องจากเมื่อมีการเดินเครื่องไประยะเวลาหนึ่ง อาจมีฝุ่นและสิ่งสกปรกจับติดแน่นที่ใบพัด ท�าให้
ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าลดลงและยังต้องใช้เชื้อเพลิงต่อการผลิตไฟฟ้าหนึ่งหน่วยเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น
การท�าความสะอาดใบพัดอย่างสม�่าเสมอจึงท�าให้ประสิทธิภาพในการผลิตดีขึ้น ต้นทุนด้านเชื้อเพลิงลดลง 
ตลอดจนมีส่วนช่วยในการลดและบรรเทาผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรอบได้อีกด้วย 

 ขณะท่ี โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4 มีขนาดก�าลังการผลิตรวม 970 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าพลัง           
ความร้อนร่วม แบบแกนเพลาเดี่ยว (Single Shaft Combined Cycle) โดยใช้พลังงานความร้อนจากการ
เผาไหม้เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงหลัก เป็นแหล่งก�าเนิดพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
เครื่องกังหันก๊าซ ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้ในโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4 นั้น สามารถลดอัตราการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ในการผลิตไฟฟ้า ลดค่าอัตราการใช้ความร้อน ทั้งยังมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าสูงขึ้น เมื่อเทียบกับ
โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 3 ดังข้อมูลในตาราง

               ข้อมูล
อัตราการใช้ความร้อน (BTU/kWh)
ประสิทธิภาพ

โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 3
8,394
41%

โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4
6,560
54%
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การลดการปล่อย GHG จากคู่ธุรกิจ
 การคัดเลือกคู่ค้าและผู้รับเหมาถือเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญอย่างหนึ่งของการด�าเนินธุรกิจ นอกจากการ          
คัดเลือกคู่ค้าที่มีประสบการณ์ มีประสิทธิภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และมีความเช่ียวชาญใน
สินค้าหรือบริการนั้นแล้ว กลุ่มเอ็กโกยังให้ความส�าคัญต่อการคัดเลือกคู่ค้าที่มีนโยบายหรือแนวทางการ
ด�าเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และจะต้องไม่ละเมิดกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายด้านสิง่แวดล้อม ด้วยตระหนกัว่า การจดัซ้ือจดัจ้างจากคูธ่รุกจิทีม่กีารบรหิารจดัการด้านสิง่แวดล้อม
ที่เหมาะสมจะสามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในทางตรงและทางอ้อมจากกระบวนการผลิต
ของคู่ค้าจากการใช้สินค้าและบริการของกลุ่มเอ็กโกได้

การเพิ่มแหล่งกักเก็บ GHG 
 กลุ ่มเอ็กโก สนับสนุนและส ่งเสริมการด�าเนินงานเพิ่มพื้นที่กักเก็บ 
ก๊าซเรือนกระจก ในรูปแบบโครงการต่อเนื่อง โดยได้ด�าเนินการทั้งในพื้นที่
รอบโรงไฟฟ้า เช่น โครงการพื้นที่สีเขียว (Green Area)  และโครงการที่
ด�าเนินการภายนอกโรงไฟฟ้า ได้แก่ โครงการรวมพลังพลิกฟื้นคืน
ธรรมชาตสิูส่ิง่แวดล้อม เฉลมิพระเกยีรต ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในบริเวณ
ค่ายพระรามหก อ.ชะอ�า จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบรษิทัในเครอื ประกอบด้วย 
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) (EGCO) และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี    
โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) (RATCH) ในการร่วมกันฟื้นฟูและปลูกป่า 33 ไร่ เพื่อ
เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  
ตลอดจนก่อสร้างเส้นทางเรียนรู้ธรรมชาติ และปรับปรุงห้องนิทรรศการความรู้ด้านพลังงานของอุทยานฯ 
ให้เป ็นแหล่งเรียนรู ้โดยกระบวนการมีส ่วนร่วมของประชาชน รวมท้ังเป็นการชดเชยปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยสู่บรรยากาศจากการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มเอ็กโกอีกด้วย

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ “ป่าต้นน�้า” ผ่านมูลนิธิไทยรักษ์ป่า
 กลุ่มเอ็กโกเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้และน�้าโดยเฉพาะ         
ป่าต้นน�้า ซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งผลิตและเก็บกักน�้าธรรมชาติเป็นจุดเร่ิมต้นของแม่น�้าล�าธารปัจจัยส�าคัญ
ต่อการด�ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจึงมุ่งหวังจะกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือสนับสนุนการอนุรักษ์ผืนป่า
ไว้อย่างยั่งยืนเพื่ออนุชนรุ่นหลังผ่านการด�าเนินงานของ มูลนิธิไทยรักษ์ป่า โดยก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 
จากเจตนารมณ์ของกลุ ่มเอ็กโกและกรมป่าไม้ในขณะนั้นที่จะร่วมกันสืบสานงานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติโดยทุนเริ่มต้นจ�านวน 10,000,000 บาทได้น�าขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนินีาถและได้พระราชทานคนืเพือ่ให้จดัตัง้มลูนธิ ิ โดยเริม่ด�าเนนิงานตัง้แต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา 
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ทั้งนี้ มูลนิธิไทยรักษ์ป่าได้รับประกาศจากกระทรวงการคลัง ให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล ล�าดับที่ 752 เมื่อ
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ ได้จัดท�าหนังสือประมวลผลการด�าเนินงานในรอบ 5 ปีและเผยแพร่
ทาง www.egco.com และ www.thairakpa.org  
 โดยในปี พ.ศ. 2559 มูลนิธิไทยรักษ์ป่า มีส่วนร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าต้นน�้าของชุมชนคนต้นน�้า 
บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  จังหวัดเชียงใหม่ รวมพื้นที่กว่า 70,000 ไร่ ตามแนวทาง  
“ป่ำอยู่ได้	 คนอยู่ได้” และได้เริ่มขยายพื้นที่ด�าเนินงานไปยัง พ้ืนที่ป่าต้นน�้า บริเวณอุทยานแห่งชาติ           
เขาหลวง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในภาคใต้ และร่วมฟื้นฟูป่า ในพื้นที่ป่าต้นน�้าล�าปะทาว  จังหวัดชัยภูมิ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�านวน 300 ไร่ เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บและชดเชยปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
ที่ปลดปล่อยสู่บรรยากาศ

การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมส�าหรับเยาวชน
 โครงการ “พลังงำนเพื่อชีวิต	 ลดโลกร้อน	 ด้วยวิถีพอเพียง” เป็นโครงการในความร่วมมือระหว่าง       
3 หน่วยงาน ได้แก่ เอ็กโก กรุ๊ป ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และ
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ในการส่งเสริมให้โรงเรียนที่  
เข้าร่วมโครงการ มกีารจดัการเรยีนการสอน ด้านพลงังานและสิง่แวดล้อมแบบบรูณาการ รวมทัง้สนบัสนนุ
ให้เยาวชนใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลไปยังชุมชนในล�าดับ
ต่อไป 

 แนวทางการขับเคลื่อนงานในโครงการเน้นการท�างานอย่างมีส่วนร่วมของโรงเรียน ครู และเยาวชน     
ในการเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง     
ด้วยประยุกต์แนวคิดโครงการ “พลังงำนเพื่อชีวิต	ลดโลกร้อน	ด้วยวิถีพอเพียง”	บูรณาการสู่การด�าเนิน
งานทั้งระบบโรงเรียน เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับโรงเรียนอื่นๆ 

รวมถึงมุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งด้วยความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ด้านพลังงานและ
ส่ิงแวดล้อมให้ครู เพือ่เป็น	“ครูต้นแบบ” ที่
ได ้บูรณาการแนวคิดโครงการสู ่การจัด
กระบวนการเรียนรู้ เชื่อมโยงวิถีชุมชนท่ี
เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม เกิด
ผลงานทีเ่ป็นรปูธรรมเพือ่ปลกูฝังให้เยาวชน 
มีความเข้าใจ           รู้จักคิดวิเคราะห์ เกิด
ความตระหนักรู้คุณค่าและปรับพฤติกรรม
ในการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ตลอดจนมี
ความคิดริ เ ริ่ มสร ้ างสรรค ์และมีส ่ วน
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ร่วมพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง  โดยสรุปภาพรวมผลการด�าเนินโครงการที่ส�าคัญได้ ดังนี้
 •	 เกิด	60	 โรงเรียนในโครงการฯ ที่ให้ความส�าคัญในการน�าเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม     
มาบูรณาการสู่กระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนทั้งระบบ
 •	 เกิดเครือข่ำยครู	 806	 คน ท่ีมีการจัดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่าง            
รอบด้าน โดยมีโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกเป็นแหล่งเรียนรู้ มีการสร้างสรรค์ 243 แผนการเรียนการสอนที ่    
บูรณาการแนวคิด “พลังงำนเพื่อชีวิต	ลดโลกร้อน	ด้วยวิถีพอเพียง” ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่     
สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ สาระการเรยีนรู ้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม สาระการเรียนรู้ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระการเรียนรู้ภาษา          
ต่างประเทศ สาระการเรียนรู้ศิลปะ รวมทั้ง สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
	 •	 เกิดเยำวชน	 50,580	 คน ที่มีความเข้าใจ รู้จักคิดวิเคราะห์ เกิดความตระหนักรู้คุณค่าและปรับ      
พฤติกรรมในการใช้พลงังานอย่างยัง่ยนื ตลอดจนมคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์และมส่ีวนร่วมพฒันาชมุชนและ
ท้องถิ่นของตนเอง

 ทั้งนี้ โดยเอ็กโก กรุ๊ป ได้เปิดโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกให้ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้ประโยชน์
ในฐานะแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตไฟฟ้าจากหลากหลายเชื้อเพลิง รวมทั้ง มอบระบบผลิตไฟฟ้าจาก           
แสงอาทิตย์ก�าลังผลิต 3.5 กิโลวัตต์ต่อชุด แบบ on-grid ให้กับโรงเรียนท่ีมีผลงานดีเด่นของโครงการ        
รวม 20 โรงเรียน เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและขยายผลต่อไปยังชุมชนในพ้ืนที่ และช่วย       
ลดภาระค่าไฟฟ้าของโรงเรยีน นอกจากนัน้ ซึง่ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีนนี ้มส่ีวนช่วยส่งเสริม
การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วย 

ช่องทางเผยแพร่ความรู้ของโครงการ Microsite : www.s-school.egco.com 
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จ�ากัด (มหาชน)

 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีความตระหนักและมุ่งมั่นในการบริหารความยั่งยืนขององค์กร โดยมีการด�าเนินงาน
ตามกรอบนโยบายด้านความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. รวมถึงแนวทางการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนในระดับ
สากลต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย อีกทั้ง บริษัทฯ 
มีเป้าหมายในการได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ในอนาคตอีกด้วย
 ตามที่สหประชาชาติก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขึ้นมาใหม่ ย่อมเป็นทิศทางที่หน่วย
งานภาครัฐ กลุ่มปตท. รวมถึงบริษัทฯ จะให้การสนับสนุน และจะต้องจัดท�าแผนงาน เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
 อย่างไรกต็าม ปัจจบุนั บรษิทัฯ อยูใ่นระหว่างการศกึษาเป้าหมายการพัฒนาท่ียัง่ยนื (SDGs) เพ่ือก�าหนด
เป็นแผนการด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้วิเคราะห์และหาความเชื่อมโยงการด�าเนินธุรกิจของ  
บรษิทัฯ ท่ีสมัพนัธ์กบั SDGs ซึง่จดัท�าและเปิดเผยไว้ในรายงานความยัง่ยืนของบรษิทัฯ ประจ�าปี พ.ศ. 2559 
เพือ่แสดงให้เหน็ถงึการให้ความส�าคญัของบรษิทัฯ ทีจ่ะตอบสนองต่อความคาดหวงัของผู้มส่ีวนได้เสียและ      
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยและโลก ดังนี้

GPSC Material Issues

ความซื่อตรง จรรยาบรรณ และก�ากับ
ดูแลกิจการทางธุรกิจ

ความมั่นคงของระบบการผลิต และการ
จ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้า

SDGs
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 ทั้งน้ี คาดว่าในอนาคตบริษัทฯ จะมีการก�าหนดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องกับ SDGs และ
พยายามสร้างความร่วมมือทางธุรกิจกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป

GPSC Material Issues

นวัตกรรม

ความพึงพอใจของลูกค้า

ความเสี่ยงและการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การสรรหาและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

การปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัยและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การมีส่วนร่วม ชุมชนสัมพันธ์ 
และการสร้างคุณค่าร่วมกัน

SDGs
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

เป้าหมายเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ยืน

98 99 Sustainable 
Development2017

 บริษัท ไออาร์พีซ ีจ�ากดั (มหาชน)  ได้ด�าเนนิธรุกจิบนพืน้ฐานของหลกัธรรมมาภบิาลตามข้อตกลง
แห่งสหประชาชาติ หรือ UN Global Compact ที่มุ ่งเน้นความซื่อตรง  

โปร่งใส ควบคู่กับการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ 
สิทธิมนุษยชน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ของโลก 17 ประการ ( Sustainable Development 
Goals ) ซ่ึงบริษทัฯ เชือ่มัน่ว่า องค์กรทีมุ่ง่สร้าง

นวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืนและด�าเนินธุรกิจ
อย่างรับผิดชอบเท่านั้นท่ีจะเติบโตสู่ความ
เป็นผู้น�าแห่งอนาคตได้
 ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เข้าร ่วมเป็น
สมาชิกในดัชนีเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนระดับองค์กร (Corporate SDG 
Index) กบัสถาบนัไทยพัฒน์ ต้ังแต่เดอืน
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 



ผ่านโครงการ

โครงการขาเทียม

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรม

โครงการลงทุนใน
กิจการเพื่อสังคม

บริษัทฯ ด�าเนินโครงการออกหน่วยท�าขาเทียมพระราชทาน และบริจาค 
เม็ดพลาสติกนวัตกรรมของไออาร์พีซี แก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรี- 
นครินทราบรมราชชนนี ต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี รวมทั้งสิ้น 115 ตัน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ สร้างโอกาสในการท�างานและ 
 การใช้ชีวิตในสังคม  ได้อย่างมีความสุข

 บริษัทฯ ร่วมกับส�านักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ด�าเนินการบูรณะ
โบราณสถานวัดขรัวตาเพชร อายุกว่า 300 ปี เพื่อเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์ไทย และเป็นแหล่งของชุมชนอรัญญิก ซึ่งมีชาวไทย 
เชื้อสายมอญอาศัยอยู่ และยังร่วมกับชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญรอบ
บริเวณคลังน�้ามันไออาร์พีซี พระประแดง ด�าเนินโครงการ “ไออาร์พีซี 
สืบสานต�านานมอญ พระประแดง” เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม 
  มอญซึ่งเป็นกลุ่มน้อยให้คงอยู่ในประเทศไทย
 ไออาร์พีซี ร่วมเป็นกรรมการสานพลังประชารัฐ ยกระดับคุณภาพชีวิต
สร้างฝีมือคุณภาพ และสร้างให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น การจัดตั้ง 
“วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี” วิทยาลัยของชุมชนระยองที่มีวิสัยทัศน์ 
มุ่งสู่วิทยาลัยอาชีวะชั้นน�าของอาเซียนในปี พ.ศ. 2568 จะเป็นก�าลังส�าคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยพลังนักศึกษาอาชีวะและ  
 นวัตกรรมที่จะท�าให้เกิดผลผลิตและบริการที่มีคุณภาพ

SDGs 17เป้าหมาย

ล�าไทรโยงโมเดล มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการน�้าในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออาร์พีซี ภายใต้หลัก Recycle Reuse และ Reduce 
สามารถลดการใช้น�้าได้ถึง 1,007,400 ลูกบาศก์เมตรต่อปีและยังน�า
องค์ความรู้ไปช่วยลดปัญหาภัยแล้งในภาคอีสาน ภายใต้โครงการล�าไทร
โยงโมเดล

ผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม 
เพื่อคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม

 ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า ภายใต้ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพื่อร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น 
ผลิตภัณฑ์ Green ABS, Natural color, Wood plastic 
 composite, Anti-bacteria agent เป็นต้น 

การลดก๊าซ
เรือนกระจก

 หนึ่งในความส�าเร็จของการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม คือการลด
การใช้พลังงานได้ถึง 1.7 ล้านกิกะจูล ในปี พ.ศ. 2559 ภายใต้ระบบ 
Energy Management System และบริษัทฯ ยังมุ่งมั่นลดก๊าซเรือน
กระจก จากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน 
(Carbon Reduction Label) ลงได้ถึง 28,953 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ 
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ผ่านโครงการ

กองทุนส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน รอบเขต
ประกอบการ

การส่งเสริม
สิทธิสตรี

การต่อต้าน
การทุจริต
คอร์รัปชัน

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เขตประกอบการ
เชิงนิเวศ ไออาร์พีซี

ไออาร์พีซี ร่วมเติบโตไปด้วยกันกับชุมชนจังหวัดระยองอย่างแข็งแกร่งและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดี ด้วยกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชน
รอบเขตประกอบการฯ จ�านวน 5 ล้านบาทต่อปี โครงการคลินิกเคลื่อนที่
และคลินิกปันน�้าใจที่ใส่ใจดูแลสุขภาพชุมชนด้วยแนวคิดเชิงป้องกันก่อนการ
เจ็บป่วย

บริษัทฯ ด�าเนินโครงการพัฒนาวิชาชีพ วิชาการ และทางจิตใจ เพื่อสร้าง
การรับรู้ที่ดีส�าหรับผู้ต้องขังหญิงในการพัฒนาตนเองทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายหลังการพ้นโทษ โดยร่วมกับสมาคม
สตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ฝึกอบรมอาชีพ 50 หลักสูตร 
ณ ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

บริษัทฯ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในงาน “Transparent Thailand : 
ประเทศไทยโปร่งใส” เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่
เข้มแข็ง บริษัทฯ เข้าเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC และมีโครงการ   
 IRPC  Anti-Corruption Network ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ “ความร่วมมือด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ
เอกชน” ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ 
โครงการพืชสมุนไพร พันธุ์ไม้ป่าคืนถิ่น อุทยานแห่งชาติภูลังกา 
โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้เศรษฐกิจพันธุ์ดี จังหวัดบุรีรัมย์

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาเป็นเขตประกอบการ เชิงนิเวศตามกรอบ 
การพัฒนาและแผนกลยุทธ์ 5 ปี เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 และเป็น
ต้นแบบในการพัฒนาของจังหวัดระยอง

SDGs 17เป้าหมาย

IRPC CUBIC 
ACADEMY

 ไออาร์พีซี สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยการก่อตั้ง IRPC CUBIC 
ACADEMY สถาบันการเรียนรู้ 6 หลักสูตร เปิดโอกาสให้พนักงานและ
บุคคลภายนอก เข้าร่วมโครงการที่ออกแบบมาเฉพาะ เพื่อการสร้างคนที่มี
คุณภาพ องค์กรที่มีธรรมาภิบาล และองค์ความรู้ที่สนับสนุนการพัฒนาที่
ยั่งยืน
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บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ�ากัด (มหาชน)

 ปตท.สผ. ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2528 จากเจตนารมณ์ของคณะรัฐมนตรีที่ต้องการให้
ประเทศไทยมีบริษัทส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมของตนเองที่มีความคล่องตัวสูงในด้านการบริหารจัดการ  
โดยมีพันธกิจในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่ไปกับการสร้างคณุค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการเป็นบริษัทส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นน�าของเอเชียท่ีขับเคล่ือนด้วย         
ความสามารถที่แข่งขันได้ เทคโนโลยี และหัวใจสีเขียว
 ด้วยพันธกิจและวิสัยทัศน์ดังกล่าว ปตท.สผ. จึงก�าหนดนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นตาม
แนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และบรบิทความต้องการด้านความยัง่ยนืต่างๆ ในระดับสากล อาท ิดัชนี
ความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC) เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัท
ในการบริหารจัดการเพื่อสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดที่ค�านึงถึง             
ผลประโยชน์และผลกระทบต่อพนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากผลประโยชน์ของ
บริษัทแต่เพียงอย่างเดียว
 ปตท.สผ. มีแผนการด�าเนินการท่ีมีความสอดคล้องและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ  
องค์การสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals หรือ SDGs)  
ในหลากหลายประเด็น  โดยหลายโครงการได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  และได้เปิดเผยการด�าเนินงาน
อย่างยั่งยืนไว้อย่างครบถ้วนในรายงานความยั่งยืนประจ�าปีของบริษัท
 ทั้งนี้สามารถสรุปแผนการด�าเนินงานของบริษัทในการด�าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน
(Sustainable Development Goals : SDGs) ได้โดยสังเขปดังต่อไปนี้:
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แนวทางการด�าเนินงานของ ปตท.สผ.

ด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 ปตท.สผ. มีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ม่ันคง  
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Security, Health and 
Environment Management System – SSHE MS)  
โดยมุง่เน้นให้เกิดความสญูเสยีและการบาดเจ็บน้อยท่ีสดุ และยงัสนบัสนนุ
ให้พนักงานทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพประจ�าปี มีการสนับสนุน       
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของพนักงานและบุตรของพนักงาน     
อย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดท�าการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ 
(Health Risk Assessment) ในพื้นที่ปฏิบัติการ เพิ่มเติมจากการ
วเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (Environmental Impact Assessment) 
เพือ่รับรองว่า พนกังานของ ปตท.สผ. มคีวามเป็นอยูท่ี่ดแีละมีสวสัดกิาร
ที่ครอบคลุม โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการที่ประกอบด้วยตัวแทน      
จากท้ังฝ่ายพนกังานและฝ่ายบริหารคอยรับความเห็นจากพนกังานเสมอ

เป ้ าหมายการพัฒนาที่
ยัง่ยืน (SDGs) ทีส่อดคล้อง
เป้าหมายที ่3: การมีสขุภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดี

เป้าหมายที่ 8: การจ้างงาน
ที่มีคุณค่าและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

เป้าหมายที่ 7: พลังงาน
สะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

ด้านการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
 ปตท.สผ. มุ่งเน้นการบริหารธรุกิจอย่างมีประสทิธภิาพผ่านโครงการ 
SPEND SMART to Business Sustainability โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อให้เป็นองค์กรท่ีบริหารงานด้วยต้นทุนต�่าและสามารถแข่งขันได้      
ในระยะยาว และการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานและปริมาณ
การผลิต รวมไปถึงการแสวงหาพลังงานจากก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงเป็น
พลังงานส�าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมคาร์บอนต�า่
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เป้าหมายที่ 16: สังคม 
สงบสขุ ยตุธิรรม ไม่แบ่งแยก

เป้าหมายที่ 12: แผนการ
บริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 13: การรับมือ
การ เปลี่ ย น แปลงสภาพ      
ภูมิอากาศ

ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
 ปตท.สผ. ตระหนักดีว่า บริษัทฯ จะต้องด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐาน
ของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับ
การต่อต้านคอร์รัปชันให้เป็นรูปธรรม ปตท.สผ. จึงยึดถือการก�ากับ
ดแูลกิจการท่ีดแีละจริยธรรมธรุกิจ (Good Corporate Governance 
and Business Ethics: CG&BE) เป็นหลักการส�าคัญที่ใช้ในการ
ด�าเนนิธรุกิจ ซ่ึงเป็นระบบการบริหารจัดการทีมี่ประสทิธภิาพ โปร่งใส 
เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ตามมาตรฐานสากล และมีการด�าเนินการ
ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ (เช่น การพัฒนาความ      
หลากหลายของทักษะ (Skill Mix) ของคณะกรรมการ ปตท.สผ. โดย
ได้ทบทวนความหลากหลายของทักษะปัจจุบันให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับทิศทางของกลยุทธ์บริษัท) ถึงระดับพนักงาน (เช่น      
การก�าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และการสื่อสารและ
ก�าหนดให้พนักงานทุกคนเซ็นรับรู้คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมธุรกิจ (CG&BE Booklet)

ด้านการก�าจัดของเสีย
 ปตท.สผ. มเีป้าหมายในการบริหารจัดการของเสยีเพือ่ลดปริมาณ
ฝังกลบของเสียอันตรายให้เป็นศูนย์ และในปี พ.ศ. 2559 ได้พัฒนา
ระบบบริหารจัดการของเสียออนไลน์ Waste Management 
System โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ควบคมุและตดิตามการขนส่งของเสยี
จากสถานที่ก�าเนิดของเสียไปจนถึงผู้รับบ�าบัดหรือก�าจัดปลายทาง 
เพื่อใช้ติดตามและตรวจสอบการขนส่งของเสียเพื่อให้กระบวนการ
จัดการของเสียสอดคล้องกับกฎหมายและข้อก�าหนดของบริษัทโดย   
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก
 ปตท.สผ. ก�าหนดให้มีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง  
เชิงรุก (โดยส่งเสริมการผลิตก๊าซธรรมชาติซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงสะอาด) 
ประเมินความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อจัดท�า
แผนการรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อบริษัท รวมถึงก�าหนด
เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างน้อยร้อยละ 20 
ภายในปีพ.ศ. 2563 เมื่อเทียบกับปีพ.ศ. 2555 เพื่อให้ ปตท.สผ. 
เป็นองค์กรคาร์บอนต�่า และลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อสังคมและ       
สิ่งแวดล้อม 
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ด้านความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ
 ปตท.สผ. ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการร่วมมือกับองค์กรต่างๆ
เพือ่ผลกัดนัให้เกิดการพฒันาอย่างยัง่ยนื โดยในปี พ.ศ. 2559 ปตท.สผ. 
เพิ่มบทบาทในการขยายการด�าเนินการต่อต้านคอร์รัปชันไปสู ่           
ผู้ท่ีเก่ียวข้อง โดยจัดท�านโยบายท่ีชัดเจนครอบคลุมถึงคู่ค้า ตัวแทน    
ผู้ร่วมทุนในการด�าเนินธุรกิจท่ีไม่เก่ียวข้องกับคอร์รัปชัน และด�าเนิน
กิจกรรมต่างๆ เพื่อผลักดันให้คู่ค้า ด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม     
และสนับสนุนให้คู่ค้าเข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านทุจริต โดยในปีพ.ศ.2559 
กรรมการบรรษัทภิบาลได้สื่อสารถึงความส�าคัญและนโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชันให้กับคู่ค้าในงาน SSHE Contractor Forum ซึ่งมี    
ผู้เข้าร่วมกว่า 300 ราย และมีการให้ความรู้เร่ืองการต่อต้าน
คอร์รัปชันให้กับคู่ค้าอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส ตลอดจนการเข้าเป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) 
และเป็นหนึ่งใน 15 องค์กรสมาชิกผู้ก่อตั้งโกลบอลคอมแพ็กเน็ตเวิร์ก
ประเทศไทย (Global Compact Network Thailand - GCNT) 
เพือ่ขับเคลือ่นภาคธรุกิจของไทยให้เข้าใจถึงความส�าคญัของการด�าเนนิ
ธุรกิจตามหลักการความยั่งยืนภายใต้ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Global Compact - UNGC) ในหมวด         
สิ่งแวดล้อม ปตท.สผ. มีการร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (อบก.) ในการพัฒนาระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER: Thailand 
Voluntary Emission Reduction Program) รวมไปถึงการ    
เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน    
(Thailand Business Council for Sustainable Development) 
เพือ่ร่วมมือกับบริษทัอืน่ๆ ในการแสดงความเป็นผูน้�าในการด�าเนนิการ
อย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ 17: ความ 
ร่วมมือเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน
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ด้านสังคม
 ปตท.สผ. ด�าเนินโครงการเพื่อสังคมภายใต้ 4 แนวคิด คือ
 1) ความต้องการพื้นฐาน 
 2) การศึกษา 
 3) สิ่งแวดล้อม และ 
 4) วัฒนธรรมและกีฬา 
 โดยมกีารบริหารจัดการผลกระทบจากการส�ารวจและผลติปิโตรเลยีม
ต่อชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการ    
ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักปู และขยะสู่พลังงาน 
เป็นต้น
 โดยในปี พ.ศ. 2559 ปตท.สผ. ยังได้เริ่มวิเคราะห์ผลตอบแทนทาง
สังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) 
เพื่อให้มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการวัดผลกระทบต่อสังคมอีกด้วย

เป้าหมายที ่3: การมีสขุภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดี 

เป้าหมายที่ 4: การศึกษาที่
เท่าเทียม 

เป้าหมายที่ 8: การจ้างงาน
ที่มีคุณค่าและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ 11: เมืองและ
ถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน
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บริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน)

 ปตท. ด�าเนนิธรุกิจเพือ่ให้บรรลุวสิยัทัศน์การเป็นบริษทัพลงังานไทยข้ามชาติชัน้น�า  โดยมีภารกจิในการ
สร้างความมัน่คงทางพลังงานท่ีค�านึงถึงความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่าย ด้วยกลยทุธ์การด�าเนนิ
ธรุกิจทีมุ่ง่สร้างความสมดลุระหว่าง การมุง่สูอ่งค์กรแห่งความเป็นเลศิ (High Performance Organization: 
HPO) ที่มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility: CSR) โดยมีค่านิยม SPIRIT (Synergy, Performance Excellence 
and Innovation, Responsibility for Society, Integrity and Ethics, Trust and Respect) เป็น
แนวทางในการสร้างกรอบความคดิและความเช่ือท่ีจะน�าไปสู่พฤติกรรมและแนวทางปฏบิติัให้ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนเป็นคนเก่ง (S P I) และคนดี (R I T) ขององค์กรและสังคม ท�าให้กลุ่ม ปตท. มีวัฒนธรรม
องค์กรที่แข็งแกร่ง รวมถึงมีทิศทางและวิถีการท�างานที่สอดคล้องกันเพื่อ
ผลักดันองค์กรให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
 ปตท. ได้น้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้เป็นหลักคิดในการด�าเนินธุรกิจ
ตามแนวทางการพัฒนาอย ่างยั่ งยืน         
โดยค�านึ งถึ งความพอประมาณท่ี
สอดคล้องกับทรัพยากร บุคลากร 
และเทคโนโลยีท่ีมีความมีเหตุผล
ในการวางกลยุทธ์และตัดสินใจ
อย่างรอบคอบ การบรหิารความ
เสี่ยงเพื่อสร้างภูมิคุ ้มกัน และ
การใช้ความรู้และคุณธรรมเป็น
เคร่ืองน�าทาง พร้อมถ่ายทอดสู่
พนักงานผ่านค่านิยม SPIRIT 
ท�าให้สามารถก้าวผ่านอุปสรรค
ต่างๆ และพัฒนามาได้อย่างมั่นคง   
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 นอกจากนี้เพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ และสนับสนุนนโยบายการพัฒนาพลังงานและ              
สิ่งแวดล้อมของรัฐบาล ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ปตท.ได้ลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ ได้แก่ การขยายคลังรับแอลเอ็นจี และการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก
เส้นที ่5 เพือ่ขยายโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิรองรับการใช้และการน�าเข้าก๊าซธรรมชาติทีเ่พิม่ขึน้ อนัจะ
ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจการสร้างงาน สร้างรายได้เป็นจ�านวนมาก และเป็นการสนับสนุนการ
พฒันาพลังงานไฟฟ้าให้ทุกคนสามารถเข้าถึง นอกจากนี ้ยงัได้ศกึษาการลงทนุในเทคโนโลยแีละกจิการใหม่ๆ 
เช่น กจิการในสายโซ่ธรุกจิไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้า  อุตสาหกรรมในเศรษฐกจิฐานชีวภาพ (Bio economy) 
 ในดา้นการจัดการสิ่งแวดลอ้ม ปตท. มเีจตนารมณอ์ันแน่วแน่ที่จะสนับสนุนการรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของโลก โดยอยู่ระหว่างเตรียมการก�าหนดเป้าหมายใหม่และยุทธศาสตร์ระยะยาวท่ี
สอดคล้องกับนโยบายของประเทศให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560 หลังจากปี พ.ศ. 2559 สามารถบรรลุ       
เป้าหมายการลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่ม ปตท. ให้ได้ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับ
ปี พ.ศ. 2555 ก่อนเวลาที่ก�าหนดไว้ในปี พ.ศ. 2563 
 จากภารกิจที่ส�าคัญดังกล่าวข้างต้น การด�าเนินงานของ ปตท.จึงน�าไปสู่การตอบสนองเป้าหมาย            
การพัฒนาที่ยั่งยืน 10 เป้าหมายที่ส�าคัญ ได้แก่  

   เป้าหมายที่ 3  การสร้างเสริมสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี 

   เป้าหมายที่ 4  การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม 

   เป้าหมายที่ 7  พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ 

   เป้าหมายที่ 8  การจ้างงานที่มีคุณค่า และการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

   เป้าหมายที่ 9  อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน 

   เป้าหมายที่ 12 การผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืน 

   เป้าหมายที่ 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

   เป้าหมายที่ 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร และทรัพยากรทางทะเล

   เป้าหมายที่ 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก 

   เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมให้สงบสุข ไม่แบ่งแยก  
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง 
จ�ากัด (มหาชน)

 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) ได้น�าหลักการการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้เป็นแนวทาง
ในการด�าเนินธุรกจิ โดยเฉพาะกระบวนการตดัสนิใจทางธรุกิจทีต้่องค�านงึถงึการสร้างคณุค่าและความสมดุล
ในมติเิศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดล้อมควบคูก่นัไป  บรษิทัได้วางกรอบการพฒันาอย่างยัง่ยนืไว้เป็นแนวทาง
ด�าเนินธรุกิจของกลุม่บรษิทัในจรรยาบรรณบรษิทัซึง่ได้ประกาศใช้ส�าหรบัผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทั 
บริษัทย่อย และบุคคลภายนอกที่เป็นตัวแทนของบริษัท เช่น ที่ปรึกษา ตัวแทน และคู่สัญญา ไว้ดังนี้

บริษทัยดึมัน่การพฒันาอย่างยัง่ยนืเป็นแนวทางในการด�าเนนิธรุกิจบนพืน้ฐานของความรับผดิชอบ
ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทตัดสินใจด�าเนินการใดๆ ทางธุรกิจโดยค�านึงถึงประเด็นด้านเศรษฐกิจ สุขอนามัย     
ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสังคมเป็นส�าคัญ

ทุกกิจกรรมของบริษัทจะต้องด�าเนินการบนหลักการของความยั่งยืนและมุ ่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืน  
เพื่อด�ารงการยอมรับและความเชื่อถือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกบั
การปฏิบัติของตนเองสม�่าเสมอ

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดของบริษัทด้านอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างเคร่งครัด

บริษัทจะด�าเนินธุรกิจที่สร้างสรรค์ประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่สังคม โดยจะต้องดูแลอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยของพนักงาน คู่ค้าและชุมชน การป้องกันผลกระทบที่จะมีต่อชุมชนให้น้อยที่สุด ควบคุม
ก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตให้น้อยที่สุด ปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพให้ดี
ที่สุด ใช้พลังงาน น�้า และทรัพยากรอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
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 เพือ่ให้การด�าเนนิธรุกจิบรรลผุลลพัธ์สงูสดุคอืความยัง่ยนื กลุม่บรษิทได้มุ่งเน้นเป้าหมายส�าคัญ 3 ประการ 
คือ (1) การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมกับเสริมหนุนความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ  (2) การ
ยอมรับจากชุมชนและสังคมที่จะน�าไปสู่ความต่อเนื่องทางธุรกิจ  และ (3) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และมีส่วนร่วมในการลดปัญหาโลกร้อน  
 กลุ่มบริษัทได้ด�าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่       
เป้าหมายความยั่งยืนที่ก�าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง โดยที่แผนงานและกิจกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ      
กลุม่บริษทัมคีวามสอดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development Goals: SDGs) 
ตามนโยบายของภาครัฐ ใน 9 เป้าหมาย ดังนี้ 

เป้าหมายและแนวปฏบิติัการพฒันาอย่างยัง่ยนืของกลุ่มบรษิทั

เป้าหมาย SDGs

เป้าหมายที่ 3
สร้างหลักประกันให้
คนมีชีวิตที่มีคุณภาพ 
และส่งเสริมสุขภาวะที่
ดขีองคนทุกเพศทกุวัย 
การมีสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ที่ดี 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมของกลุ่มบริษัท 

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
โรงไฟฟ้าราชบุรี 
- เป็นบริการทางการแพทย์
เพื่อดูแลสุขอนามัยของ
ประชาชนรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี 
จ�านวน 84 หมู่บ้าน 9 ต�าบล 
4 อ�าเภอ ในจังหวัดราชบุรี 
- เริ่มด�าเนินการต่อเนื่องมา
ตั้งแต่เปิดด�าเนินการโรงไฟฟ้า 
ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน  
- ด�าเนินการทุกปีและครบ
ทุกต�าบล
- ประสานความร่วมมือกับ 
โรงพยาบาล สถานพยาบาลใน
พื้นที่ อสม. สถานศึกษา และ
หน่วยงานในพื้นที่
- ให้บริการตรวจสุขภาพ 
รักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม 
แพทย์แผนไทย และบริการ
ตัดผม  
- ปี พ.ศ. 2559 ได้ขยาย
พื้นที่ด�าเนินการอีก 3 ต�าบล    

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย                 
ของกลุ่มบริษัท

• เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการแพทย์แก่
ประชาชน ประมาณ 14,000  
ครัวเรือนรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี 
เป็นเวลา 17 ปี     
• เพื่อสร้างความผูกพัน
ระหว่างชุมชนและโรงไฟฟ้า 
อันจะน�ามาซึ่งความไว้วางใจ
และการยอมรับของชุมชน
• สร้างความตระหนักในการ
ดูแลรักษาสุขภาพแก่ประชาชน
รอบโรงไฟฟ้ามากขึ้น
• จัดการอบรมและดูงานให้
ความรู้แนวคิดการเรียนรู้แบบ 
BBL แก่ครูอาจารย์ของ
โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย
• ร่วมกับผู้บริหารและครู
อาจารย์ของโรงเรียนกลุ่มเป้า
หมายท�าการพัฒนาสิ่ง
แวดล้อมที่เป็นปัจจัยส�าคัญของ
การเรียนรู้ตามแนวคิด BBL
• ส่งเสริมความเข้มแข็งของ

ผลที่คาดว่าจะเป็นแรงขับ
เคลื่อนส�าคัญให้

ประเทศไทยบรรลุผล
ตามเป้าหมาย

• สนับสนุนนโยบายการสร้าง
สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ 
• ลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรค
รุนแรง หรือการระบาดของโรค
ในพื้นที่ 9 ต�าบล
• ลดค่าใช้จ่ายจากการรักษา
พยาบาลและยาของชุมชน
• เด็กปฐมวัย ได้รับการเตรียม
ความพร้อมที่จะเรียนรู้ 
ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมอง 
การพัฒนาทางร่างกาย 
อารมณ์และสังคม ที่เหมาะสม
กับวัย
• ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีคุณค่า 
สามารถใช้ศักยภาพและ
ประสบการณ์ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาชุมชนและสังคมได้ 
ผู้สูงอายุจึงไม่ใช่ “ภาระ” 
แต่เป็น “พันธะ” 
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เป้าหมาย SDGs แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมของกลุ่มบริษัท 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย                 
ของกลุ่มบริษัท

ผลที่คาดว่าจะเป็นแรงขับ
เคลื่อนส�าคัญให้

ประเทศไทยบรรลุผล
ตามเป้าหมาย

รอบโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ 

โครงการ @CareLine 
เครือข่ายปันสุข
- สร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน
นนทบุรี ด้วยการแบ่งปันข้อมูล
และองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์
ต่อชุมชน
- ปี พ.ศ. 2560 ก�าหนด
ประเด็นส่งเสริมการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัยในพื้นที่เป้าหมาย 
โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน (Brain-
Based Learning: BBL)

การปรับปรุงอาคารส�านักงาน
ตามแนวอารยสถาปัตย์ 
และโครงการสุขสูงวัย สร้าง
ไทยแข็งแรง
- ปรับปรุงอาคารส�านักงาน
ตามข้อแนะน�าของทูตอารยสถา
ปัตย์ เพื่ออ�านวยความสะดวก
ในการเข้าใช้งานให้กับผู้พิการ
และผู้สูงอายุ
- จัดการอบรม เสวนา 
การสาธิต และการรณรงค์ 
ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั้ง
ร่างกายและจิตใจ โภชนาการ 
การออกก�าลังกาย การฝึก
อบรมและจิตใจ เพื่อให้ผู้สูงอายุ
เข้าใจตนเอง รวมถึงการดูแล
ผู้สูงอายุอย่างถูกวิธี 

สถาบันครอบครัว โดยการให้
ความรู้เพื่อการเตรียมความ
พร้อมส�าหรับผู้สูงอายุ และผู้
ดูแลผู้สูงอายุ ใน 3 ประเด็น
หลัก คือ สุขภาพ สังคม และ
ความมั่นคง ที่เป็นหลักประกัน
คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
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เป้าหมาย SDGs

เป้าหมายที่ 4
สร้างหลักประกันให้ 
การศึกษามีคุณภาพ
อย่างเท่าเทียมและ
ครอบคลุม และ
ส่งเสริมโอกาสในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
ส�าหรับทุกคน

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมของกลุ่มบริษัท 

โครงการทุนการศึกษา 
- ด�าเนินการโดยโรงไฟฟ้า
ราชบุรี และโรงไฟฟ้าราชบุรี
เพาเวอร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 
ต่อเนื่องทุกปี
- มอบทุนรวม 10 ปี จ�านวน 
10,353 ทุน 
เป็นเงินรวม 20.36 ล้านบาท 
- ประเภททุนการศึกษาแบ่ง
เป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับก่อน
ประถมวัย ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียน
ความประพฤติดี ยากจน และ
ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
จากโรงเรียน 27 แห่ง 
รอบพื้นที่โรงไฟฟ้าในจังหวัด
ราชบุรี  

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย                 
ของกลุ่มบริษัท

• เสริมสร้างโอกาสทางการ
ศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่ 
84 หมู่บ้านรอบโรงไฟฟ้า 
• บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาของครัวเรือน
• สร้างความผูกพันระหว่าง
ชุมชนและโรงไฟฟ้า อันจะน�ามา
ซึ่งความไว้วางใจและการ
ยอมรับของชุมชน

ผลที่คาดว่าจะเป็นแรงขับ
เคลื่อนส�าคัญให้

ประเทศไทยบรรลุผล
ตามเป้าหมาย

• สนับสนุนหลักประกันการ
ให้การศึกษาของประเทศ โดย
เยาวชนด้อยโอกาสในจังหวัด
ราชบุรีได้เข้าถึงโอกาสทางการ
ศึกษาเพิ่มขึ้น 
• ส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กและ
เยาวชนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งจะ
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุณภาพของทรัพยกรบุคคล
ของชาติให้ดีขึ้น

เป้าหมายที่ 5
บรรลุ ความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ และเสริม
สร้างความเข้มแข็งให้
แก่สตรีและเด็กหญิง

โครงการภุมรี พลังสตรี 
พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม
- กระตุ้นและส่งเสริมศักยภาพ
และบทบาทของสตรีในการขับ
เคลื่อนการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน  
- ด�าเนินงานโดยมุ่งเน้น 3 
ประเด็นหลัก ดังนี้
o การจัดการป่าชุมชน
o การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
o การจัดการขยะในชุมชน  

- อัตราส่วนของสตรีที่เข้าร่วม
ในกิจกรรมของโครงการเพิ่ม
ขึ้น 
- เกิดการรวมกลุ่มของสตรี         
ในการพัฒนาและจัดการ
ทรัพยากรในชุมชน

- ส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ 
- ส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนสตรี
ในการองค์กรที่จัดตั้งขึ้นใน
ชุมชนและท้องถิ่น และมีบทบาท
ในการตัดสินใจในเรื่อง
สาธารณะประโยชน์
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เป้าหมาย SDGs

เป้าหมายที่ 7
ส่งเสริมการเข้าถึง
พลังงานที่ทันสมัย 
เชื่อถือได้ ตามก�าลัง
ซื้อของตน

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมของกลุ่มบริษัท 

- การลงทุนในการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน เช่น 
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน
ลม ชีวมวล และขยะ
- โครงการส่งเสริมพลังงาน
แสงอาทิตย์ชุมชนบ้านหัวฮะ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- โครงการพลังงานชุมชน   
ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี 
และกาญจนบุรี

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย                 
ของกลุ่มบริษัท

- ก�าหนดเป้าหมายเพิ่มก�าลัง
การผลิตในพลังงานทดแทนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายใน
ปี พ.ศ. 2566
- เพื่อพัฒนาชุมชนตัวอย่างที่
มีการใช้และการจัดการระบบ
บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Home System) 
ได้อย่างยั่งยืน 
- เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
ด้านการจัดการพลังงานชุมชน
ด้วยการมีส่วนร่วมจาก
ประชาชน ท�าให้ชุมชนตระหนัก
ถึงคุณค่าของพลังงาน รู้จักน�า
ทรัพยากรในท้องถิ่นของตนมา
ใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน 
- ชุมชนสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสม
กับชุมชน สามารถลดรายจ่าย
พลังงานในครัวเรือนและชุมชน
- เป็นแหล่งเรียนรู้พลังงาน
ชุมชน

ผลที่คาดว่าจะเป็นแรงขับ
เคลื่อนส�าคัญให้

ประเทศไทยบรรลุผล
ตามเป้าหมาย

- ลดการพึ่งพิงการใช้เชื้อเพลิง
ฟอสซิลที่ต้องน�าเข้าจาก
ต่างประเทศ
- เพิ่มมูลค่าให้แก่เชื้อเพลิง
ทางเลือก เช่น ชีวมวล ขยะ
- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้
ชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ให้มี
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น
- สร้างความตระหนักใน
คุณค่าของพลังงาน และการใช้
ทรัพยากรในชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่า 
และยั่งยืน
- เป็นแบบอย่างเพื่อขยายผล
ความส�าเร็จและประสบการณ์
แก่ชุมชนอื่น
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เป้าหมาย SDGs

เป้าหมายที่ 6
ส่งเสริมการจัดการ
น�า้สะอาดและการ
สุขาภิบาล
และ
เป้าหมายที่ 12
ส่งเสริมรูปแบบการ
ผลิตและบริโภคที่
ยั่งยืน

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมของกลุ่มบริษัท 

แผนการจัดการพลังงานและ
การใช้ทรัพยากรใน
กระบวนการผลิตไฟฟ้า 
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิตไฟฟ้า เพื่อลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง  
- การปรับระบบน�้าหล่อเย็น
ของโรงไฟฟ้าเพื่อเพิ่มรอบการ
ใช้น�้าให้ได้สูงสุด 
- โครงการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน�้า
และชีววิถีเพื่อน�าน�้าบ�าบัดแล้ว
มาใช้ซ�้า 
- โครงการปรับปรุงคุณภาพ
น�้าที่บ�าบัดแล้วด้วยระบบ 
Reverse Osmosis เพื่อน�า
กลับไปใช้ใหม่ในกระบวนการ
ผลิต   
- โครงการธนาคารขยะชุมชน
- การส่งเสริมความตระหนัก
การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
และประหยัด  

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย                 
ของกลุ่มบริษัท

- ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าใน
การผลิตไฟฟ้าและส�านักงาน 
- การจัดการการใช้น�้าและน�า้
ทิ้ง ด้วยวิธีการ 3 R เพื่อลด
การใช้น�้าดิบและการปล่อยน�้า
ออกสู่สาธารณะให้น้อยที่สุด 
- การจัดการของเสีย โดย
จ�าแนกประเภทและวิธีการ
จัดการตามมาตรฐานของ
กฎหมาย และมีเป้าหมาย
ลดการฝังกลบให้เป็นศูนย์
- การเปิดเผยแผนงานและ
ผลการด�าเนินการในรายงาน
ความยั่งยืนเป็นประจ�าทุกปี  

ผลที่คาดว่าจะเป็นแรงขับ
เคลื่อนส�าคัญให้

ประเทศไทยบรรลุผล
ตามเป้าหมาย

- สนับสนุนเป้าหมายลดการ
ผลิตของเสียโดยการป้องกัน 
การลด การแปรรูปเพื่อน�ากลับ
มาใช้ใหม่ 
- สนับสนุนการสร้างหลัก
ประกันการบริโภคอย่างยั่งยืน
ด้วยการบ�าบัดของเสีย การ
เกิดขึ้นมาของขยะอันตราย 
การจัดการกับขยะอันตราย 
จ�าแนกตามรูปแบบการบ�าบัด
- ตอบสนองเป้าหมายที่
ต้องการให้บริษัทขนาดใหญ่ 
รับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้ 
และผนวกข้อมูลด้านความ
ยั่งยืนลงในวงจรการรายงาน
ของบริษัทนั้น
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เป้าหมาย SDGs

เป้าหมายที่ 13
เร่งรัดด�าเนินการด้าน
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบ

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมของกลุ่มบริษัท 

โครงการขยายผลส่งเสริมการ
จัดท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กรในภาคอุตสาหกรรม 
ระยะที่ 5 ของโรงไฟฟ้าราชบุรี 
และไตรเอนเนอจี้ (CFO)
- เป็นการจัดการฐานข้อมูล
ก๊าซเรือนกระจกของโรงไฟฟ้าที่
เป็นมาตรฐานของ อบก. 
- ประยุกต์ใช้วิธีการ CFO 
ในการวางแผนและจัดการ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
โรงไฟฟ้า  
 การรณรงค์และให้ความรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้
อย่างรู้คุณค่า โดยการประกาศ
เจตนารมณ์ร่วมกับองค์กร
สมาชิก TBCSD เพื่อแสดง
ความมุ่งมั่นในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามนโย
บายภาครัฐ การจัดการ
สัมมนาเครือข่ายผู้น�าป่าชุมชน 
และค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย                 
ของกลุ่มบริษัท

- รักษาระดับคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ของโรงไฟฟ้าราชบุรี 
และไตรเนอเนอจี้ ให้อยู่ในระดับ
ต�า่กว่า/เทียบเท่าคาร์บอน
ฟุตปริ้นท์ของประเทศ 
เพราะเป็นโรงไฟฟ้าที่มี
อายุการใช้งานมากกว่า 15 ปี 
- เป็นมาตรการเตรียมรองรับ
เป้าหมายก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศ 
- รณรงค์และให้ความรู้แก่
สาธารณชนและกลุ่มเป้าหมาย
ให้ตระหนักและเห็นความส�าคัญ
ของการอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ผลที่คาดว่าจะเป็นแรงขับ
เคลื่อนส�าคัญให้

ประเทศไทยบรรลุผล
ตามเป้าหมาย

- สนับสนุนเป้าหมายที่
ต้องการส่งเสริมกลไกที่จะ
เพิ่มขีดความสามารถในการ
วางแผนและการบริหารจัดการ
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอย่างมี
ประสิทธิผล
- ช่วยผลักดันและขับเคลื่อน
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
ความตระหนักรู้ และเกิดการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติเพื่อให้
สอดคล้องกับเป้าหมายของ
ภาครัฐ
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เป้าหมาย SDGs

เป้าหมายที่ 15
ปกป้อง ฟื้นฟูและส่ง
เสริมการใช้ระบบ
นิเวศบนบกอย่าง
ยั่งยืน

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมของกลุ่มบริษัท 

- โครงการปลูกป่าต้นน�้าเพิ่ม
แหล่งกักเก็บคาร์บอน ในเขต
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 
จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นพื้นที่ป่า
ต้นน�้าที่มีสภาพเสื่อมโทรม
จ�านวน 1,000 ไร่  
- โครงการ “คนรักษ์ป่า 
ป่ารักชุมชน” เพื่อส่งเสริมให้
ชุมชนอนุรักษ์ ดูแล และฟื้นฟู 
ป่าไม้ในท้องถิ่น ผ่านกลไก 
‘ป่าชุมชน’ โดยมีกิจกรรมเพื่อ
ยกย่องเชิดชูชุมชนที่มีการ
บริหารจัดการป่าชุมชนที่ดี
เป็นต้นแบบได้ การสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง
เครือข่ายที่เข้มแข็ง 
ค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม 
เพื่อปลูกจิตส�านึกความ
ตระหนักในคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาตแิก่เยาวชน
จากรุ่นสู่รุ่น รวมถึงโครงการ
และกิจกรรมต่อเนื่องอื่นๆ
- โครงการจัดท�าหนังสือ 
“รักษ์คน รักษ์น�้า รักษ์ป่า 
ปณิธานองค์พระราชา 
สู่ปวงประชาชาวไทย” 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย                 
ของกลุ่มบริษัท

- เพิ่มและรักษาพื้นที่ป่าของ
ประเทศให้เป็นแหล่งกักเก็บก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ลดภาวะ
โลกร้อน และเป็นแหล่งน�้า
แหล่งอาหารของชุมชนและ
สังคม 
- ฟื้นฟูระบบนิเวศ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และ
การใช้ประโยชน์จากป่าอย่าง
เกื้อกูลและยั่งยืน 
- เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ผู้ทรงเป็นกษัตริย์
นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ และเผยแผ่
พระเกียรติคุณทางด้านการ
อนุรักษ์และจัดการทรัพยากร
ป่าไม้

ผลที่คาดว่าจะเป็นแรงขับ
เคลื่อนส�าคัญให้

ประเทศไทยบรรลุผล
ตามเป้าหมาย

- สนับสนุนเป้าหมายการส่ง
เสริมการด�าเนินการด้านการ
บริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 
หยุดยั้งการตัดไม้ท�าลายป่า 
ฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรม และเพิ่ม
การปลูกป่าและฟื้นฟูป่าของ
ประเทศ 
- สนับสนุนเป้าหมายการการ
อนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของระบบนิเวศเหล่านั้น เพื่อจะ
เพิ่มพูนขีดความสามารถของ
ระบบนิเวศเหล่านั้นที่จะให้
ผลประโยชน์อันส�าคัญ
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
- การน้อมน�าและการสืบสาน
แนวพระราชด�าริและหลักการ
ทรงงาน มาเป็นแบบอย่างและ
แนวทางในการด�าเนินงานและ
ในชีวิตประจ�าวัน
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เป้าหมาย SDGs

เป้าหมายที่ 16
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ในการ
ประกอบธุรกิจ

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมของกลุ่มบริษัท 

- “จรรยาบรรณบริษัท” 
เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับผู้
บริหาร พนักงาน บริษัทย่อย 
และบุคคลที่เป็นตัวแทนบริษัท
- การประกาศเจตนารมณ์และ
เข้าร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
- การก�าหนดระเบียบและแนว
ปฏิบัติ กระบวนการ ขั้นตอน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และก�าหนด
ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้มีการ
ติดตามและประเมินผลตามแนว
ปฏิบัติที่ก�าหนด

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย                 
ของกลุ่มบริษัท

- ปรับปรุงแนวปฏิบัติให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป
- ผู้บริหารและพนักงาน เกิด
ความตระหนักถึงปัญหาและ
ผลกระทบจากการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น เกิดการมีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวังและป้องกัน
- มีการติดตามและประเมินผล
ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่
ก�าหนด

ผลที่คาดว่าจะเป็นแรงขับ
เคลื่อนส�าคัญให้

ประเทศไทยบรรลุผล
ตามเป้าหมาย

- ร่วมต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นปัจจัย
ส�าคัญที่ท�าให้การพัฒนาใน
ด้านต่างๆ หยุดชะงักหรือ
ถอยหลัง
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บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 
จ�ากัด (มหาชน)

 SPRC ตระหนักถึงความส�าคัญของการปฏิบัติและแสดงให้เห็นถึงจรรยาบรรณ ในการด�าเนินธุรกิจ    
ความรับผิดชอบทางจริยธรรม การมีส่วนร่วมกับชุมชน และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้         
ความส�าคัญในการรักษาความสมดุลของการดูแลส่ิงแวดล้อม การพัฒนาสังคม และผลประกอบการทาง  
การเงิน อีกทั้งยังเชื่อมั่นและปฏิบัติตามแนวทางการด�าเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกๆ ด้าน วัฒนธรรมองค์กรแบบ “ครอบครัวเดียวกัน” ของบริษัทฯ มุ่งเน้นการ
สร้างความยั่งยืนโดยผ่านทุกกิจกรรมของสมาชิกในครอบครัว การดูแลห่วงใยซึ่งกันและกัน รวมถึงความ
ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ชุมชน และธุรกิจ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ   
 บริษัทฯได้ด�าเนินโครงการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและยึดมั่นเป็นหลักในการด�าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด
ใน ทกุๆ กิจกรรม จดัให้มนีโยบายการก�ากบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล
ที่เข้มแข็ง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
โปร่งใสและเป็นธรรม ด�าเนินธุรกิจด้วยความมีจริยธรรม
ปราศจากการทุจริตและคอรัปชั่น และเคารพในสิทธิ
มนุษยชน ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้ด�าเนินงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่างๆ ดังนี้

ความปลอดภัย
 ความปลอดภัยเป็นพื้นฐานของการด�าเนิน
ธุรกิจและความความส�าเร็จของ SPRC การ
ด�าเนนิงานโดยปราศจากอบุตักิารณ์และการบาด
เจ็บนั้น ต้องเริ่มที่ความปลอดภัยส่วนบุคคลและ
กระบวนการท�างาน ซ่ึงจะน�าไปสู่ความเชื่อถือได้ใน
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การผลิตและการด�าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ และยังเพิ่มความ
มั่นใจให ้กับผู ้มีส ่วนได ้ เสียใน     
ระยะยาว ท้ังทางด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ 
บริษัทฯ เผยแพร่วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยไปยังผู้มีส่วนได้เสียของ  
บรษิทัฯ อนัได้แก่ พนกังาน ผูร้บัเหมา 
คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน ผู้ถือหุ้น รวมถึง
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ไม่
แสวงหาผลก�าไร บริษัทฯ มีความ
เป็นผู้น�าด้านความปลอดภัยระดับ

โลก เมื่อเทียบกับธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ประสบผลส�าเร็จ
ในด้านต่างๆ ดังนี้
 • อัตราความถี่การบาดเจ็บขั้นบันทึก (Total Recordable Injury Rate - TRIR) เท่ากับ 0.08   
ซึ่งดีกว่าค่าเฉลี่ยของผลการด�าเนินงานในระดับโลก
 • ประสบความส�าเร็จในการท�างานอย่างปลอดภัย 12.9 ล้านชั่วโมง เป็นเวลามากกว่าสามปีครึ่ง            
นับตั้งแต่เกิดการบาดเจ็บขั้นหยุดงาน (Days Away From Work – DAFW) ครั้งล่าสุด 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 SPRC ตระหนักดีว่าการใช้พลังงานภายในองค์กรเป็นปัจจัยหลักในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่   
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทฯ จึงมุ ่งมั่นที่จะลดการปลดปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจกสูส่ิง่แวดล้อม โดยผ่านโครงการการอนรัุกษ์พลังงานต่างๆ  นอกจากนี ้ยงัได้เฝ้าตรวจติดตาม
สถานการณ์และรายงานการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกอย่างโปร่งใส  เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ SPRC 
ได้จดัท�านโยบายเพือ่การอนรุกัษ์พลังงานและก�าหนดเกณฑ์การพิจารณาการลงทนุทีเ่อือ้อ�านวยต่อโครงการ
อนุรักษ์พลังงาน ในปี พ.ศ. 2559 โครงการอนุรักษ์พลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
ช่วยให้บริษัทฯ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงเฉลี่ย 12,200 ตัน โดยมีการลงทุนเพียงเล็กน้อยหรือไม่
ต้องลงทุนเลย
 

มลภาวะทางอากาศ
 ตลอดปี พ.ศ. 2559 SPRC ได้ติดตาม ตรวจสอบ การปลดปล่อยมลพิษสู่อากาศอย่างต่อเนื่อง โดยการ
ติดตั้งระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring 
Systems: CEMS) ระบบดังกล่าวท�าให้บริษัทฯ มั่นใจได้ว่ามลพิษที่ถูกปล่อยจากการกระบวนการผลิต      
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ไม่เกินมาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด ในกรณีที่มีการปล่อยเกินมาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด เหตุการณ์          
ดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบพร้อมทั้งก�าหนดแนวทางแก้ไข เพ่ือลดโอกาสในการเกิดเหตุการณ์    
คล้ายกันในอนาคต  นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้น�าสารตั้งต้นก�ามะถันต�่ามาใช้ เพื่อลดการปลดปล่อย       
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO

2
) และควบคุมการปลดปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO

2
) ที่หน่วยแตกตัว

น�า้มนัหนกั (RFCCU) ให้ลดลงจากปริมาณ 650 ppm เป็น 630 ppm เป็นผลให้การปลดปล่อยก๊าซซลัเฟอร์
ไดออกไซด์ (SO

2
) ลดลงประมาณร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2556 ซึ่งดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนี้  

การป้องกันและการจัดการการหกรัว่ไหล
 ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา SPRC ไม่มีเหตุการณ์รั่วไหลที่มีนัยส�าคัญ ซึ่งบริษัทฯ มุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจ
โดยปราศจากอุบัติการณ์และการบาดเจ็บ ซึ่งเป็นพื้นฐานของความใส่ใจในด้านสิ่งแวดล้อม วิธีการปฏิบัติ
งานให้ปราศจากการหกร่ัวไหล เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการ
ผลิต (Process Safety Management - PSM) บริษัทฯ มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการเตรียมความพร้อม
ส�าหรับกรณีการหกรั่วไหลให้อยู่ในระดับสากล เพื่อที่จะสามารถตอบโต้ได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ บริษัทฯ     
ยังปรับปรุงและทบทวนแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและการป้องกันการหกร่ัวไหลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือลด          
ผลความเสีย่งในการหกรัว่ไหลให้น้อยทีส่ดุ อกีทัง้มกีารเตรียมความพร้อมทีจ่ะรับมือกบัเหตุการณ์ดังกล่าว
ผ่านการฝึกอบรม และการฝึกปฏิบัติการร่วมกับคู่ค้า ชุมชน และหน่วยงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
 

การบริหารจัดการน�้า
 SPRC ต้ังอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซ่ึงเป็นเขตที่มีความ

เสี่ยงต่อภัยแล้งและการเกิดน�้าท่วม ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นท่ีจะ
บริหารจัดการน�า้อย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินธุรกิจจะ
ไม่หยดุชะงกัและชมุชนโดยรอบมนี�า้ใช้อย่างเพยีงพอ เนือ่งจาก
น�า้ดบิจากภายนอกจ�าเป็นอย่างยิง่ต่อการด�าเนนิธรุกจิ บรษิทัฯ 
จึงทุ ่มเทและรณรงค์ให้พนักงานในองค์กรใช้น�้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีแผนลดการใช้น�้า         
อยู่แล้ว แต่ก็ยังคงศึกษาหาแนวทางการลดการใช้น�้าอย่าง       
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ยังได้ก�าหนดเป้าหมายลดการใช้น�้าดิบจาก
ภายนอกลงร้อยละ 20 ภายในปี พ.ศ. 2563 (เทยีบกบัอตัรา
การใช้น�้าดิบในปี พ.ศ. 2558) ในปี พ.ศ. 2559 นี้บริษัทฯ 

สามารถลดการใช้น�้าดิบได้ 38 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
ท�าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 4.2 ล้านบาท จากกิจกรรมการลดปริมาณน�้าทิ้งจากหม้อต้มไอน�้า              
เพิ่มการน�าไอน�้าควบแน่นกลับมาใช้ใหม่ และใช้ประโยชน์จากน�้าฝนให้มากที่สุด
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การบริหารจัดการกากของเสีย
 การบรหิารจดัการกากของเสยีถือเป็นอีกหน่ึงความท้าทายทีส่�าคญัในธรุกจิการกล่ันน�า้มนั อย่างไรกต็าม 
SPRC มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการกากของเสียจากกระบวนการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ รวมถึงมุ่งหาวิธี 
การลดปริมาณการเกดิกากของเสยี ได้แก่ การจดัซือ้จดัจ้างทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม การน�าฉนวนกนัความ
ร้อน (Piping Insulation) มาใช้ซ�า้ และปรบัปรงุการออกแบบ Coalescer บริษทัฯ ได้น�าหลัก 3Rs: การน�า
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การใช้ซ�้า (Reuse) และการลดการใช้ (Reduce)   มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการกากของเสีย และตั้งเป้าหมายที่จะลดปริมาณการเกิดกากของเสียที่ร้อยละ 5 และลดปริมาณ        
การฝังกลบกากของเสียให้เป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2563 โดยหลังจากบริษัทฯ ได้น�าหลัก 3Rs มาใช้             
ผลปรากฎว่าปริมาณกากของเสียที่น�าไปฝังกลบลดลงร้อยละ 0.77

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
 บริษัทฯ ได้ด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง ใน  4 ด้านหลัก ได้แก่        
ด้านเยาวชนและการศึกษา ด้านคุณภาพชีวิต ด้านส่ิงแวดล้อม และด้านเสริมสร้างความสัมพันธ์                 
ผ่านกิจกรรมจิตอาสาโดยพนักงานของบริษัทฯ หลากหลายรูปแบบ ภายใต้โครงการ “ท�าดี หน้าตาดีกับ
น้องสตาร์” โครงการดังกล่าวนี้แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและความห่วงใยท่ีมีต่อชุมชน รวมถึง     
การส่งเสริมความปลอดภัยและเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน โดยผ่านกิจกรรมหลักๆ อาทิเช่น  
 • สนบัสนนุโครงการพัฒนาช่างเทคนคิวศิวกรรมเคมี วทิยาลยัเทคนคิมาบตาพดุ (V-ChEP) อย่างต่อเนื่อง
เป็นปีที ่9 ซึง่เป็นโครงการความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและเอกชน เพือ่พฒันาช่างเทคนคิให้มศีกัยภาพมาก
ยิ่งขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันระดับประเทศ
 • จัดกิจกรรมแอโรบิคสัญจร “เต้นท้าโรค โยกไปกับชุมชน” โดยร่วมมือกับเทศบาลเมือง มาบตาพุด 
จังหวัดระยอง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
 • สร้างฝายชะลอน�้าที่เขาภูดร-ห้วยมะหาด จังหวัดระยอง ร่วมกับชมรมรักษ์ป่าต้นน�้า ต่อเนื่องเป็น        
ปีที่ 4
 • จัดสร้างที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้าซั้งกอ ซั้งเชือก และกระชังปู ณ หาดสุชาดา โดยร่วมมือกับส�านักงาน
ประมง อ�าเภอเมืองระยอง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
 • ด�าเนินโครงการพัฒนาความรู้และความเป็นผู้น�าด้านความปลอดภัย (SPRC Academy) หลักสูตร 
“เสริมสร้างค่านิยมความปลอดภัยให้นักเรียนในจังหวัดระยอง (Rayong Youth Program: RYP)”  
เพื่อส่งเสริมความรู้และวัฒนธรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยให้กับกลุ่มนักเรียน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
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บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
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กลุ่มอุตสำหกรรมเทคโนโลยี



บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ�ากัด (มหาชน)

 วิสัยทัศน์ : เป็นผู้น�าสร้างสรรค์ตลาดการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยและมุ่งหมายที่จะเป็น
ผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับสูงสุด 

 พันธกิจ :  
 • เอไอเอสมุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการที่เหนือกว่าและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยความรับผิดชอบที่
ส่งเสริมการด�าเนินชีวิตประจ�าวันและเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของผู้ใช้บริการให้ดีขึ้น 
 • เอไอเอสมุ่งมั่นใส่ใจบริการลูกค้าเพื่อสร้างความผูกพันกับผู้ใช้บริการ
 • เอไอเอสมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างวัฒนธรรมการท�างานที่กระฉับกระเฉงให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
และมีแนวคิดในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเติบโตขององค์กร
 • เอไอเอสมุ่งมั่นสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
กลยุทธ์เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยแบ่งตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักจ�านวน 5 กลุ่มของเอไอเอส 
ได้แก่ 
  1. สังคม - ประสานสังคมเป็นหนึ่งเดียว 
  2. ลูกค้า – ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
  3. พันธมิตร – สร้างหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ยั่งยืน
  4. พนักงาน – ส่งเสริมบุคลากรของเราให้เติบโตทุกย่างก้าว
  5. สิ่งแวดล้อม – สรรค์สร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 จากพันธกิจท่ีมุ่งมั่นสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย สู่กลยุทธ์ 5 ด้าน
เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และในปี ค.ศ. 2017 ที่เอไอเอสได้ประกาศแนวคิดดำ้น	Digital	for	Thais										
โดยกำรร่วมมอืกบัภำครฐัในกำรมุง่น�ำเทคโนโลยีดิจทิลัเข้ำไปส่งเสริมสนับสนุนควำมแข็งแกร่งและสร้ำง
โอกำสใหม่ๆ	ให้แก่	กลุ่มรำกฐำนหลักของประเทศ	4	กลุ่ม	ได้แก	่
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	 1)	ด้ำนเกษตรกรรม	และผูป้ระกอบกำร	OTOP	: เอไอเอส ร่วมกบัทัง้ภาครัฐและเอกชน อาท ิส�านกังาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้ความร่วมมือในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล ด้วยการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์กับกลุ่มเป้าหมายวิสาหกิจ
ชุมชน,OTOP และ SMEs โดยได้รับการสนับสนุนในด้านฐานข้อมูลผู้ประกอบการOTOP  ที่เชื่อมโยงผ่าน
ระบบ Channel Management System ที่พัฒนาขึ้นโดยส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เชื่อมต่อกับ 
E-Marketplace ของเอไอเอส นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จ�ากัด 
ยกระดับการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพของเกษตรกรและผู้ประกอบการ OTOP ผ่านแอปพลิเคชัน 
“ฟาร์มสขุ” เพือ่เพิม่รายได้ด้วยการสร้างช่องทางในการซ้ือ-ขายสินค้า และลดรายจ่าย ด้วยข้อมลูจากคลัง
ความรู้ทางด้านภูมิปัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการท�าการเกษตรจากผู้เชี่ยวชาญช้ันน�า รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าของ
สินค้า ด้วยข้อมูลการเพาะปลูกจากอุปกรณ์ IoT, ความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์ และการสร้างความแตกต่างให้
สินค้า พร้อมทั้งยังช่วยให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบาย และมั่นใจในสินค้าที่ได้รับอีกด้วย
 2)	ด้ำนสำธำรณสขุ	: เอไอเอสต้องการยกระดบัคณุภาพการให้บรกิารสาธารณสขุ และสขุภาพของคน
ไทย โดยเน้นความท่ัวถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพของการให้บริการสาธารณสุข และให้ความ
ส�าคัญกับการป้องกันโรคมากกว่าการรักษาเมื่อได้รับความเจ็บป่วย เอไอเอสจึงจัดท�าแอปพลิเคชัน อสม.
ออนไลน์เป็น แอปฯที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นเคร่ืองมือสื่อสารส�าหรับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
ชุมชนเชิงรุกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า
หมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่นั้นๆ อีกทั้งยังมุ่งพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงแพทย์ และการ
ดูแลสุขภาพได้อย่างสะดวกและง่ายยิ่งขึ้น
	 3)	 ด้ำนกำรศึกษำ	 : เอไอเอสได้จัดท�าโครงการเพื่อสังคมด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อ
โครงการ “สำนรัก	คนเก่งหัวใจแกร่ง” ซึ่งเป็นโครงการที่เอไอเอสจัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ด้วยการมอบ
โอกาสทางการศกึษาให้กบัเยาวชนขาดโอกาสทีมี่ความประพฤตดิ ีโดยการมอบทนุการศกึษาจนจบในระดบั
ปริญญาตรี รวมถึงมอบอุปกรณ์การกีฬาให้โรงเรียนต่างๆ              
ทั่วประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 17 และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบาย “Thailand	4.0” เอไอเอสจึงน�าเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้าไปยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา โดยจัดท�า
โครงการสานรัก สานความรู้ ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสการเข้า
ถึงแหล่งข้อมูล สาระความรู้ให้แก่เยาวชนไทยทุกคน 
ด้วยการตดิตัง้เครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ และ AIS PLAY-
BOX รุ่นพิเศษที่มาพร้อมกับ content ท่ีเกี่ยวกับ
การศึกษา, สาระความรู ้และสารคดี อาทิ DLTV,       
National Geographic, Edutainment VOD รวมถึง 
Documentary VOD ของชวีติสตัว์ป่าและธรรมชาติท่ีหลาก
หลาย ฯลฯ ให้กับโรงเรียนของน้องๆคนเก่งหัวใจแกร่ง           
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และโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ จ�านวนกว่า 200 โรงเรียนเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ในการ
เรียนรู้แก่เยาวชนไทย ให้ได้ประโยชน์จากองค์ความรู้ ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลก รวมถึงความร่วมมือกับ
บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จ�ากัด ในการน�าเนื้อหาความรู้ที่เป็นประโยชน์กับคุณครูเข้ามาพัฒนาองค์ความรู้
ในการสอนหนังสือให้กับนักเรียนด้วย
	 4)	สถำนที่ส�ำหรับ	Start	Up	และผู้ประกอบกำรยุคดิจิทัล	:	AIS	D.C.	Designed	For	Creation						
เอไอเอสเล็งเห็นความส�าคัญของการต่อยอดองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ จึงเปิดสถานที่ที่เป็นศูนย์กลาง    
ของกลุ่มครีเอเตอร์ให้มีพื้นที่สร้างสรรค์และแบ่งปันแรงบันดาลใจ ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
หรือ Thailand Creative & Design Center (TCDC) เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้และเพิ่มขีดความ
สามารถของคนไทย ให้น�าความสามารถนัน้ไปต่อยอดในการพฒันาประเทศ โดยภายใน AIS D.C. ประกอบ
ด้วย บริการมากมายที่ตอบโจทย์กลุ่มครีเอเตอร์รุ่นใหม่ รวมถึง AIS Playground ที่แรกในประเทศไทยที่
ให้ StartUp ได้ทดสอบระบบเชื่อมต่อ API บน Product & Service ของตนเอง กับ AIS Digital Platform 
ที่รองรับการท�า Digital Business ที่หลากหลาย พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากเอไอเอสที่พร้อมให้ค�าปรึกษา
อย่างใกล้ชิด
 เอไอเอสเชื่อมั่นว่าการสร้าง Infrastructure ที่แข็งแรงนี้ จะสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ       
20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในการสร้างความมั่นคง 
ความสามารถในการแข่งขนั การพฒันาและเสรมิสร้างศกัยภาพของประชากร การสร้างโอกาส ความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันจะ
น�ามาซึ่งความมั่งคั่งและยั่งยืนให้แก่คนไทยและประเทศไทย
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  ต่ำงประเทศ

รำงวัลด้ำนกำรพัฒนำ
อย่ำงยัง่ยืนขององค์กรสมำชิก 

TBCSD ปี 2559



ชื่อรำงวัล Dow Jones Sustainability Indices : 
Emerging Markets

รำยละเอียดของรำงวัล ไ ด ้ รั บคั ด เ ลื อ ก ให ้ เ ป ็ นบริ ษั ทสื่ อ ส า ร
โทรคมนาคมของไทยรายแรกและรายเดียวที่
มรีายชือ่อยูใ่น “ดัชนคีวามยัง่ยนืดาวน์โจนส์” 
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 
เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน  (2015 - 2016)  จาก
การยอมรบัในระดับโลกว่าเป็นองค์กรทีม่กีาร
ด�าเนินงานธุรกิจเพื่อความเติบโตขององค์กร
ในระยะยาวอย่างยัง่ยนื มแีนวทางการด�าเนนิ
งานเพือ่ให้สามารถส่งมอบผลตอบแทนให้แก่
ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการใช้เทค
โนโลดิจิทัลสร้างการเช่ือมต่อและยกระดับ
สงัคมไทย โดยส่งผลผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
น้อยที่สุด  เอไอเอสเป็น 1 ในเพียง 17 บริษัท
โทรคมนาคมทั่วโลกที่ได้รับการคัดเลือกให้มี
มีรายชื่อติดอยู่ในดัชนีดังกล่าว จากบริษัท
โทรคมนาคมที่ได้รับการประเมินทั้งหมด  
90 บริษัท

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล RobecoSAM in collaboration with S&P 
Dow Jones

ชื่อรำงวัล 1 ใน 33 บริษัทโทรคมนาคมจากทั่วโลกที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี “FTSE4Good  
Emerging Index”

รำยละเอียดของรำงวัล จัดท�าโดย FTSE Group บริษัทผู้ออกแบบและจัดหาดัชนีระดับโลก  ที่มีการท�างาน
ร่วมกันกับตลาดหลักทรัพย์ในหลายประเทศ ท้ังในยุโรปและเอเชีย แปซิฟิค โดย 
FTSE4Good เป็นดัชนีที่คัดเลือกบริษัทท่ีผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินที่
แข็งแกร่ง ควบคู่กับผลการด�าเนินงานในสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับ

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล FTSE Group
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)



ชื่อรำงวัล Asia Responsible Entrepreneurship 
Award 2016  ประเภท Health Promotion

รำยละเอียดของรำงวัล เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทในเอเชียท่ีมีผล
งานโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสังคมโดดเด่น
เป็นประจ�าทุกปี โดยแบ่งรางวัลออกเป็น         
6 สาขา ได้แก่ Social Empowerment, 
Investment In People, Health Promo-
tion, Green Leadership, SME CSR,       
และ Responsible Business Leadership. 
โดย เอ.พี.ฮอนด้า ได้รับรางวัลในประเภท 
Health Promotion

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล สถาบัน Enterprise Asia
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ชื่อรำงวัล Best CEO, Best Environmental Responsi-
bility, Best Investor Relations Company

รำยละเอียดของรำงวัล เป็นรางวลัทีม่อบให้แก่บรษิทัท่ีให้ความส�าคญั
ในการมุ่งมั่นพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ของบรษิทั โดยผ่านการพจิารณาคดัเลอืกตาม
เกณฑ์และข้อมลูการส�ารวจความคดิเห็นด้าน
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี มอบรางวัลให้กับ 
CEO, CFO, Investor Relations และด้าน 
CSR ที่มีการบริหารจัดการ มีธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติหน้าที่ และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพ
อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล นิตยสาร Corporate Governance Asia, 
Hong Kong

ชื่อรำงวัล Outstanding Entrepreneurship Award

รำยละเอียดของรำงวัล เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้น�าองค์กรท่ีมีความ
มุ่งมั่น และสามารถสร้างความเติบโตทาง
ธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จได้อย่างต่อเนื่อง 
โดยค�านงึถงึการก�ากบัดูแลกิจการทีด่ ีมคีวาม
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ในงาน 
Asia Pacific Entrepreneurship Awards 
2016

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล Enterprise Asia องค์กรอิสระที่ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชีย

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน)
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ชื่อรำงวัล 2016 Sustainability Awards

รำยละเอียดของรำงวัล รางวัล Sustainability Awards มอบให้แก่
บริษัทท่ีสามารถประยุกต์ใช้หลักการด้าน
พัฒนาอย่างยั่งยืนผสานเข้ากับการด�าเนิน
ธุรกิจ โดยในปี 2559 นี้ ผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ 
RETAIN™ ของดาวได้รบัรางวัลความคดิริเริม่
เพื่อความยั่ งยืนยอดเยี่ยมแห ่งป ี  และ
ผลติภณัฑ์ CANVERA™ Polyolefin Disper-
sions ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน
ยอดเยี่ยมแห่งปี  

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล Business Intelligence Group

ชื่อรำงวัล นิตยสาร Forbes JUST 100: America’s Best Corporate Citizens in 2016

รำยละเอียดของรำงวัล ดาวได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 ขององค์กรอเมริกันที่เป็นองค์กรพลเมืองที่ดีของ
สังคม โดยทางนิตยสาร Forbes ได้จัดท�าข้ึนเพื่อยกย่องบริษัทท่ีมีวิสัยทัศน์และการ
ปฎิบัติงานที่มอบคุณค่าให้แก่สังคมอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาจาก 10 หัวข้อ ได้แก่ ค่า
จ้างและสวสัดกิาร การปฏบัิตต่ิอพนกังาน ผลกระทบต่อห่วงโซ่อปุทาน การเสรมิสร้าง
ความส�าเร็จของชุมชน การสร้างงานภายใน ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน การปฏิบัติต่อลูกค้า 
ผูน้�าและจรยิธรรม ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และการตอบสนองต่อผูล้งทนุ โดยทีด่าว
ได้รับเลือกมาจากกว่า 1,000 องค์กรในตลาดหลักทรัพย์

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล Forbes Magazine

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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ชื่อรำงวัล รางวัลยอดเยี่ยมจากการพัฒนาโครงการ 
โรงไฟฟ้าใหม่ จ�านวน 5 รางวลั 

รำยละเอียดของรำงวัล เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการ
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ จ�านวน 5 
รางวัล ในงาน The Asset Triple A Asia 
Infrastructure Awards 2016 ซึ่งจัดโดย
นิตยสารการเงินชั้นน�าของเอเชีย “The  
Asset” ได้แก่ 1) รางวัล “เจ้าของโครงการ
แห่งปี” 2) “ดีลด้านพลังงานหมุนเวียนดี
เยี่ยม-ประเภทพลังงานลม” จากโครงการ
ชยัภูม ิวนิด์ฟาร์ม 3) “ดลีด้านพลงังานดเียีย่ม-
ประเทศไทย” จากโครงการคลองหลวง 
ยูทิลิตี้ 4) “ดีลด้านพลังงานดีเยี่ยม-ประเทศ
ฟิลิปปินส์” จากโครงการซานบัวนาเวนทูรา 
และ 5) “ดีลด้านพลังงานดีเยี่ยม-Highly 
Commended-ประเทศฟิลิปปินส์” จาก
โครงการมาซินลอค หน่วยที่ 3  

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล นิตยสารการเงินชั้นน�าของเอเชีย 
“The Asset”

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป
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ชื่อรำงวัล Golden Peacock Award for Corporate 
Social Responsibility 2016

รำยละเอียดของรำงวัล หัวข้อ Embedding CSR in Corporate 
Strategy for Responsibility Growth

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล Gurudev Sri Sri Ravi Shanka – a Spiritual 
leader & the founder of the Art of 
Living Foundation ประเทศอินเดีย

ชื่อรำงวัล Asia Responsible Entrepreneurship 
Awards 2016

รำยละเอียดของรำงวัล ประเภท Social Empowerment จาก 
โครงการล�าไทรโยงโมเดล

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล Asia Responsible Entrepreneurship 
Awards (AREA) ประเทศสิงคโปร์

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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ชื่อรำงวัล ดชันแีห่งความยัง่ยนื Dow Jones Sustainabil-
ity Indices (DJSI) ประจ�าปี 2559 ระดบัโลก 
DJSI World และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ DJSI 
Emerging Markets

รำยละเอียดของรำงวัล ธนาคารได้รับการคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของดัชนีแห่งความยั่งยืน Dow Jones Sus-
tainability Indices (DJSI) ประจ�าปี 2559 
ทั้งในระดับโลก DJSI World และกลุ่มตลาด
เกิดใหม่ DJSI Emerging Markets ถือเป็น
ธนาคารแห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภาค
อาเซียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก
ดัชนีตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนระดับโลก

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล S&P Dow Jones Indices in collaboration 
with RobecoSAM

ชื่อรำงวัล ดัชนีแห่งความยัง่ยนื FTSE4Good Emerging 
Index

รำยละเอียดของรำงวัล ธนาคารได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในสมาชิกดัชนี FTSE4Good Emerging Index ซึ่ง
ได้เปิดตัวขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มดัชนี FTSE4Good Series นี้ จัดท�าขึ้น
เพ่ือช่วยให้นักลงทุนสามารถน�าเอาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล  
(Environment, Social and Governance: ESG) มาใช้ในการพิจารณาเพื่อตัดสินใจ
ในการลงทนุ โดยกลุม่ดชันนีีไ้ด้คดัเลอืกบริษทัทีมี่การบรหิาร จดัการความเสีย่งด้าน ESG 
ที่ดี เพื่อให้กองทุนต่างๆ (Tracker Fund) และผลิตภัณฑ์ตราสารทางการเงินท่ีมี
โครงสร้างซบัซ้อน (Structured Products) ใช้เป็นดชันอ้ีางองิและเปรยีบเทยีบผลการ
ด�าเนินงาน โดยคะแนน ESG ถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานส�าหรับนักลงทุนที่ต้องการน�าเอา
ปัจจัยด้าน ESG มาใช้ในการพจิารณาการลงทุน หรอืเป็นแนวทางให้บรษิทัส�าหรบัพฒันา
มาตรฐานและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล FTSE Russell (part of London Stock Exchange Group)

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)
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ชื่อรำงวัล Best Trade Finance Bank in Thailand 2016

รำยละเอียดของรำงวัล ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัล Best Trade 
Finance Bank in Thailand 2016 จาก
นติยสารด้านธรุกจิการเงนิระดบัโลก Global 
Finance  โดยเป็นธนาคารเพียงแห่งเดียวที่
ได้รับรางวัล ซึ่งพิจารณาจากการส�ารวจกลุ่ม
ลูกค้า ผู้บริหารระดับสูง นักวิเคราะห์ และผู้
ช�านาญการด้านเทคโนโลย ีท้ังในด้านปรมิาณ
ธุรกิจ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนบริการ
ที่ครอบคลุมทั่วโลก

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล นติยสารด้านธรุกจิการเงนิระดบัโลก Global 
Finance

ชื่อรำงวัล The Asset Triple A Treasury, Trade and 
Risk Management Awards 2016

รำยละเอียดของรำงวัล  ธนาคารกรุงไทย ได้รับรางวัลในงาน The 
Asset Triple A Treasury, Trade and Risk 
Management    Awards  2016  ซึ่งจัดโดย
นิตยสารชัน้น�าด้านการเงนิและการลงทุนของ
เอเชีย  The Asset  ได้แก่         
- Best in Treasury and Working Capital 
- Public Sector, Thailand 
- Best E-solutions Partner Bank, Thailand 
- Best Cash Management Solution, 
Thailand for Jaew 
- Best Cash Management Solution, 
Thailand for Ubon Bio Ethanol Group 
- Best Cash Management Solution, 
Thailand for Union Auction 
- Editors’ Triple Star

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล The Asset

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
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ชื่อรำงวัล สมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones        
Sustainability Indices: DJSI) ระดบัโลกในกลุม่ธรุกิจ
น�า้มนัและก๊าซ ประเภทธรุกจิขัน้ต้นและธรุกจิครบวงจร

รำยละเอียดของรำงวัล การพัฒนางานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ไม่เพียงแต่ส่งผลให้ 
ปตท.สผ. สามารถรักษาสถานะสมาชิกดัชนีความ
ยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indi-
ces: DJSI)ระดับโลกในกลุ่มธุรกิจน�้ามันและก๊าซ 
ประเภทธุรกิจขั้นต้นและธุรกิจครบวงจร (Oil and 
Gas Upstream & Integrated Industry)ในปี 2559 
ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 เท่านั้น แต่ยังได้รับคะแนน
ประเมินสูงสุด(Industry Leader) พร้อมกับได้รับ
การจัดล�าดับให้เป็น Gold Class Sustainability 
Award 2017 ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกใน
ธุรกิจดังกล่าวอีกด้วย ซึ่งถือเป็นเครื่องหมายยืนยัน
ความส�าเร็จในฐานะองค์กรแห่งความยั่งยืน

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล RobecoSAM

ชื่อรำงวัล Bronze Stevie Award

รำยละเอียดของรำงวัล ปตท.สผ. ได้รับรางวัล Bronze Stevie Award 
ประเภท Innovation in Community Relations 
ของ The Asia-Pacific Stevie Awards จากการ
ด�าเนินโครงการด้านสุขภาพ “โรงเรียนอนามัย      
ห่างไกลพยาธิ” ให้กับชุมชนในประเทศเมียนมา 
ปตท.สผ. ด�าเนินโครงการโรงเรียนอนามัยห่างไกล
พยาธใินบรเิวณพืน้ทีป่ฏบิตังิานของโครงการซอตก้ิา 
ประเทศเมยีนมา มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2552 เพือ่ลดอัตรา
การตดิเชือ้พยาธใินเดก็นกัเรยีน และน�ามาซึง่สขุอนามยั
และคณุภาพชวีติทีด่ยีิง่ขึน้ โดยได้จดักิจกรรมให้ความ
รู้และตรวจรักษานักเรียนกว่า 6,000 คน

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล The Asia-Pacific Stevie Awards

บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)
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ชื่อรำงวัล Dow Jones Sustainability Indices

รำยละเอียดของรำงวัล จากความมุ่งมั่นในการด�าเนินงานด้านความ
ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม และสิง่แวดล้อม ส่งผลให้ PTTGC ได้รับ
การจดัอนัดบัจาก DJSI ทีค่ะแนนสูงสดุ (Top 
Scoring) และได้รับรางวัล Gold Class ใน
สาขาเคมภีณัฑ์ PTTGC ได้รบั 100 คะแนนเตม็ 
ใน 7 หลักเกณฑ์ จากทั้งหมด 19 หลักเกณฑ์  
โดยมี 6 หลักเกณฑ์ ถูกจัดล�าดับอยู ่ใน 
อันดับหนึ่งของกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล RobecoSAM

ชื่อรำงวัล UN Global Compact LEAD Level

รำยละเอียดของรำงวัล PTTGC เป็นสมาชิกของเกณฑ์สูงสุดของข้อ
ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Na-
tions Global Compact, LEAD Level)  
และได้จัดท�าการรายงานความก้าวหน้าตาม
ข้อตกลง 10 ประการ และเกณฑ์ขัน้สงูสดุ 21 
ประการของ UNGC PTTGC เป็นบริษัทแรก
ในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกระดับผู้น�าสูงสุด 
LEAD

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล UN Global Compact

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)
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ชื่อรำงวัล Dow Jones Sustainability Indices

รำยละเอียดของรำงวัล ปตท.คงสถานะเป็นสมาชิกต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ทั้งใน Dow Jones Sustainability 
World Index (DJSI World) และ Dow Jones Sustainability Emerging Index 
(DJSI Emerging Markets) ในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas Upstream & Inte-
grated (OGX) และได้รับการจัดให้อยู่ใน Silver Class ใน RobecoSAM Sustain-
ability Yearbook 2017 ด้วย

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล RobecoSAM และ S&P Dow Jones  
Indices

ชื่อรำงวัล ปตท.ได้รับการจัดอันดับความโปร่งใสใน 25 อันดับสูงสุดจากประเทศกลุ่ม Emerg-
ing Markets 100 แห่งใน 15 ประเทศ

รำยละเอียดของรำงวัล เป็นรางวัลที่สะท้อนให้เห็นถึงการด�าเนินงานอย่างโปร่งใสขององค์กร

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ

บริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อรำงวัล สมาชิกใน DJSI มาตลอดระยะเวลา 13 ปี 
ตดิต่อกนั (ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547)

รำยละเอียดของรำงวัล การได้รับจัดอันดับในดัชนีความยั่งยืนทาง
ธุรกิจระดับโลก ที่ไม่เพียงค�านึงถึงผลทาง
ธุรกิจ หากยังมองครอบคลุมไปยังมิติทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล Robeco Sustainable Asset Management

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)
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ชื่อรำงวัล Dupont Packaging Awards 2016 – 2016 Silver Award ส�าหรบั
บรรจภุณัฑ์ Tetra Rex Bio-Based

รำยละเอียดของรำงวัล DuPont Performance Materials (DPM) has named the 
Tetra Rex® Bio-based fully renewable chilled carton 
package among its 2016 awards winners for Packaging 
Innovation, honoring companies that have responded 
to worldwide demand for improvements in customer 
product experiences and sustainability.
Inaugurated in 1986, the DuPont Awards for Packaging 
Innovation are recognized globally and support          
DuPont’s commitment to acknowledge excellence and 
inspire innovations in packaging. Each year a panel            
of independent judges awards four levels of honors 
based on “excellence” ratings in in one or all of three 
categories – Technological Advancement; Responsible 
Packaging; and Enhanced User Experience. The Tetra 
Rex Bio-based fully renewable chilled carton package 
received a Silver Award in the Responsible Packaging 
category.
According to judge Marianne Rosner Klimchuk,  
Associate Chairperson, Fashion Institute of Technology, 
USA, the independent panel was pleased to recognise 
the Tetra Rex Bio-based package as the first carton 
packaging for chilled products to be sold anywhere in 
the world that is made entirely from plant-based mate-
rials. Click here to see her full remarks on YouTube.
DPM is a leading innovator of thermoplastics, elasto-
mers, renewably sourced polymers, high-performance 
parts and shapes, as well as resins that act as adhesives, 
sealants, and modifiers. DPM supports a global network 
of regional application development experts who work 
with customers throughout the value chain to develop 
innovative solutions in packaging and other industries.

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล DuPont

บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จ�ากัด
ตัวอย่างรางวัลที่ได้ส าหรับ กล่อง Tetra Rex Bio-Based 

 
1) DuPont honors the Tetra Rex® Bio-based 
package for environmental responsibility  
Global News  
Tuesday, 17 May 2016 

 

DuPont Performance Materials (DPM) has named the Tetra Rex® Bio-based fully 
renewable chilled carton package among its 2016 awards winners for Packaging 
Innovation, honoring companies that have responded to worldwide demand for 
improvements in customer product experiences and sustainability. 

Inaugurated in 1986, the DuPont Awards for Packaging Innovation are recognized 
globally and support DuPont's commitment to acknowledge excellence and inspire 
innovations in packaging. Each year a panel of independent judges awards four levels 
of honors based on "excellence" ratings in in one or all of three categories – 
Technological Advancement; Responsible Packaging; and Enhanced User 
Experience. The Tetra Rex Bio-based fully renewable chilled carton package received 
a Silver Award in the Responsible Packaging category. 

According to judge Marianne Rosner Klimchuk, Associate Chairperson, Fashion 
Institute of Technology, USA, the independent panel was pleased to recognise the 
Tetra Rex Bio-based package as the first carton packaging for chilled products to be 
sold anywhere in the world that is made entirely from plant-based materials. Click here 
to see her full remarks on YouTube. 

DPM is a leading innovator of thermoplastics, elastomers, renewably sourced 
polymers, high-performance parts and shapes, as well as resins that act as adhesives, 
sealants, and modifiers. DPM supports a global network of regional application 
development experts who work with customers throughout the value chain to develop 
innovative solutions in packaging and other industries. 
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ชื่อรำงวัล iF Design Award 2016 (Discipline : 
Packaging) ส�าหรับบรรจุภัณฑ์ Tetra Rex 
Bio-Based

รำยละเอียดของรำงวัล Tetra Rex Bio-based is manufactured 
solely from a combination of plastics 
derived from sugar cane and paper-
board. In Tetra Rex Bio-based cartons, 
the low density polyethylene used to 
create the laminate film for the pack-
aging material and the neck of the 
opening, together with the high den-
sity polyethylene used for the cap, are 
all derived from sugar cane. These 
plastics, like the Forest Stewardship 
Council™ (FSC™) certified paperboard, 
the plastics can be traced back to their 
origin, affording the package the high-
est category of bio-based certification 
from Vincotte, the international recog-
nized assessment body.

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล iF

บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จ�ากัด
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  ในประเทศ

รำงวัลด้ำนกำรพัฒนำ
อย่ำงยัง่ยืนขององค์กรสมำชิก 

TBCSD ปี 2559



ชื่อรำงวัล Thailand Sustainability Investment หรอื หุน้
ยัง่ยนื กลุม่ที ่1 บริษัทจดทะเบียนใน SET ท่ีมมูีลค่า
หลกัทรพัย์ตามราคาตลาดสงูกว่า 100,000 ล้านบาท

รำยละเอียดของรำงวัล Thailand Sustainability Investment เพื่อ
ยกย่องและประกาศเกียรตคิณุแก่บรษิทัจดทะเบยีน
ทีม่คีวามโดดเด่นในการด�าเนนิธรุกจิตามแนวทาง
การพฒันาอย่างยัง่ยนืและเป็นการน�าเสนอข้อมลู
เพือ่ประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนส�าหรบัผู้
ลงทนุและส่งเสรมิการด�าเนนิกจิการอย่างยัง่ยนืให้
กบัองค์กรอืน่ๆ อกีด้วย โดยจะคัดเลอืกจากบรษิทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET) และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ (mai) ทีส่มคัรใจเข้าร่วมการประเมนิ
ความยัง่ยืนและผ่านเกณฑ์การประเมนิความยัง่ยนื
ตามตัวชี้วัดในมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล)    
สิง่แวดล้อม และสงัคม ท่ีตลาดหลกัทรพัย์ฯ จดัท�า
ขึน้ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานทัง้ในระดบัประเทศ
และในระดับสากลโดยบริษัทจดทะเบียนต้องมี
คะแนนจากการตอบแบบประเมนิความยัง่ยนือย่าง
น้อย 50% ของคะแนนเตม็ในแต่ละมติ ิรวมทัง้ผ่าน
การพจิารณาเกณฑ์ด้านคุณสมบัตเิพือ่ให้ได้หุน้ท่ีมี
คณุภาพเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก�าหนด เช่น เกณฑ์
ด้านผลประกอบการและการคัดกรองด้านการ
ก�ากับดูแลต่างๆ ในประเด็นท่ีเกี่ยวข ้องกับ                 
สิง่แวดล้อม สงัคม และบรรษทัภิบาล โดยมคีณะ
ท�างานเพ่ือการลงทุนอย่างยั่งยืนซ่ึงประกอบด้วย 
ผูท้รงคณุวฒุด้ิานบรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมและหน่วยงานในตลาดทุนไทยเป็นผูก้ลัน่
กรองให้กระบวนการคัดเลอืก Thailand Sustain-
ability Investment มีความโปร่งใสทุกข้ันตอน

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
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ชื่อรำงวัล การประกาศรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียน   
ติดอันดับ ESG100

รำยละเอียดของรำงวัล รายชื่อหลักทรัพย ์จดทะเบียนติดอันดับ 
ESG100 ด้วยการด�าเนนิงานท่ีโดดเด่นด้านสิง่
แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environ-
mental, Social and Governance: ESG) 
หน่วยงาน ESG Rating ของสถาบันไทยพฒัน์ 
ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืน
ของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายช่ือหลักทรัพย์จด
ทะเบยีนทีม่กีารด�าเนนิงานโดดเด่นด้าน ESG 
จ�านวน 100 บริษัท หรือ ที่เรียกว่ากลุ่มหลัก
ทรัพย์ ESG100 ด้วยการคัดเลือกจาก 621 
บริษัทจดทะเบียน (ไม่รวมหลักทรัพย์ที่อยู่
ระหว่างการฟ้ืนฟ)ู เพือ่ใช้ประกอบการตดัสนิ
ใจลงทนุส�าหรบันกัลงทนุและบคุคลทัว่ไป ซ่ึง
บรษัิททีต่ดิ ESG100 จะได้รบัความเชือ่มัน่ว่า 
เป็นบริษัทที่มีการด�าเนินงาน และมีความรับ
ผิดชอบต่อสังคมที่โดดเด่นครบท้ัง 3 มิติ 
(ESG) ควบคู่ไปกับการมีผลการด�าเนินธุรกิจ
ที่ดี อันจะน�าไปสู่การสร้างผลตอบแทนการ
ลงทุนได้อย่างคุม้ค่าและยัง่ยนื (Sustainable 
Investment)

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล สถาบันไทยพัฒน์

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
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ชื่อรำงวัล เหมอืงแร่สเีขยีวประจ�าปี 2559  

รำยละเอียดของรำงวัล ความสามารถในด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
กระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ�ากัด (มหาชน)
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ชื่อรำงวัล ESG100 20146 Certification

รำยละเอียดของรำงวัล บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั (มหาชน) รบัมอบ
ใบรับรอง ESG 100 จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ 
ผูอ้�านวยการสถาบนัไทยพฒัน์ เพือ่เป็นการรบัรองว่า
บริษัท บางจากฯ เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีความ        
โดดเด่นในการด�าเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and 
Governance: ESG) เป็นองค์กรที่มีความยั่งยืนทาง
ธุรกิจ ตามหลักเกณฑ์การจัดอันดับธุรกิจด้าน        
การพัฒนาความยั่งยืนสถาบันไทยพัฒน์

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล สถาบันไทยพัฒน์

ชื่อรำงวัล CAC Membership Renewel

รำยละเอียดของรำงวัล บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั (มหาชน) รบัมอบ
ใบประกาศรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกของแนว
ร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 
(CAC – Thailand’s Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption) จาก 
ดร.กอปร กฤตยากีรณ รองประธานกรรมการ CAC 
ในงานสัมมนาระดับชาติประจ�าปี (National Con-
ference on Collective Action against Corrup-
tion) ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “Ethical Leadership: 
Combating Corruption Together” บริษัท        
บางจากฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วม
ปฎบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติ หรอื 
CAC คร้ังแรกในปี 2556 ซึ่งใบรับรองดังกล่าวมี      
อายุ 3 ปี

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน)
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ชื่อรำงวัล โล่รางวัลการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น�้าดีเด่น  
ปี 2559  

รำยละเอียดของรำงวัล สถานประกอบการที่มีการด�าเนินงานด้าน
การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟแูม่น�า้อย่างต่อเนือ่ง โดย
ในปี 2559  บรษิทัฯ ยกเลกิการปล่อยน�า้ออก
สู่คูคลองสาธารณะ น�าน�้าท่ีผ่านระบบบ�าบัด 
ผ่านกระบวนการ RO และน�าน�้ากลับเข้าสู่
กระบวนการผลิต

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล กระทรวงอุตสาหกรรม โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนช่ันแนล ไทยแลนด์ จ�ากัด (มหาชน)
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ชื่อรำงวัล AMCHAM CSR Excellence Awards 2016 : 
ประเภท “รางวัลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง”

รำยละเอียดของรำงวัล รางวัลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นเป็น
พเิศษเป็นครัง้แรกในปี 2559 เพือ่ยกย่องพระ
อัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินท
รมหาภูมิพลอดุลยเดช จากความส�าเร็จของ
โครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลัง
ตามรอยพ่อของแผ่นดิน” 

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

ชื่อรำงวัล AMCHAM CSR Excellence Awards 2016 
: ประเภท “รางวัลโครงการเพื่อสังคม 
ยอดเยี่ยม”

รำยละเอียดของรำงวัล รางวัลโครงการเพ่ือสังคมยอดเยี่ยม จัดข้ึน
เป็นพิเศษเป็นครั้งแรกใน 2559 ในฐานะ
โครงการทีมุ่ง่พฒันาขดีความสามารถทางการ
แข่งขันของประเทศด้วยการยกระดับการ
เรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรม และ คณิตศาสตร์ หรือ STEM ให้
กับนักเรียนทั่วประเทศ

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลิต จ�ากัด
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ชื่อรำงวัล รางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น
ประจ�าปี 2559 ระดับทอง ท่ีมีความร่วมมือกับ
พนัธมติรอย่างสร้างสรรค์

รำยละเอียดของรำงวัล รางวลั “องค์กรท่ีมคีวามรบัผดิชอบต่อสังคมดีเด่น
ระดบัทอง” จะมอบให้กับสมาชิกหอการค้าอเมรกัิน
ในประเทศไทยทีม่ผีลการด�าเนนิงานด้านความรบั
ผดิชอบต่อสงัคมโดดเด่นตดิต่อกันเป็นระยะเวลา 6 
ปี โดยแสดงให้เหน็ถงึความเข้าใจในความเช่ือมโยง
ระหว่างการด�าเนินธุรกิจกับการตอบแทนคืนสู่
สังคม รวมถึงการด�าเนินธุรกิจที่สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว ในขณะที่
ประกาศนียบัตรความร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง
สร้างสรรค์จะมอบให้กับองค์กรท่ีด�าเนินกิจกรรม
เพื่อสังคมด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท่ีโดดเด่น
ภายใต้แนวคิดริเริม่โดยหุ้นส่วนเชงิสร้างสรรค์ไทย-
สหรัฐอเมรกิา

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล หอการค้าอเมรกินัในประเทศไทย (AMCHAM 
Thailand)

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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ชื่อรำงวัล รางวัลมาตรฐานดีเด่นด้านความรับผิดชอบ
ของผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม 
ประจ�าป ี 2559 (Corporate Social  
Responsibility, Department of Industrial 
Works: CSR-DIW)

รำยละเอียดของรำงวัล รางวัลมาตรฐานดีเด่นด้านความรับผิดชอบ
ของผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม 
(CSR-DIW) มีขึ้นเพ่ือส่งเสริมสถานประกอบ
การรวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
เป็นสุขอย่างยั่งยืน (Corporate Social  
Responsibility, Department of Industrial 
Works: CSR-DIW) ซึง่โครงการนีก้รมโรงงาน
อตุสาหกรรม ร่วมกบัสถาบันรบัรองมาตรฐาน
ไอเอสโอได้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ      
ส่งเสริมการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมแก่ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม และ
การพฒันาอย่างยัง่ยนื (Sustainable Devel-
opment) ร่วมทัง้เพือ่สนบัสนนุให้ผูป้ระกอบ
การอุตสาหกรรมสามารถด�าเนินกิจการร่วม
กับชุมชนและได้รับการยอมรับจากชุมชน
รอบข้าง อันจะเป็นการเพิ่มพูนขีดความ
สามารถในการแข่งขัน และสร้างการเติบโต
อย่างยัง่ยนืให้เกดิขึน้กบัภาคธรุกจิ ทัง้ภายใน
ประเทศและระดับสากล

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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ชื่อรำงวัล รฐัวสิาหกจิดเีด่น ประจ�าปี 2559

รำยละเอียดของรำงวัล กฟผ. ได้รับมอบ 2 รางวัล คือ 1. ด้านการบริหาร
จัดการองค์กรดีเด่น และ 2. ด้านนวตักรรมดเีด่น จาก
ผลงานระบบสั่งการโรงไฟฟ้าอัจฉริยะ  (Intelligent 
Generation Controller) เนื่องจากการบริหาร
จดัการมปีระสทิธภิาพ มศีกัยภาพในการแข่งขนัและ
เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน และผลักดันให้เกิด
กระบวนการเรียนรู ้และสร้างนวัตกรรมภายใน
องค์กรอันน�ามาใช้ให้เป็นประโยชน์กบั กฟผ. ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ 
(สคร.)

ชื่อรำงวัล เหมืองแร่สีเขียว ประจ�าปี 2559 (Green Mining 
Awards 2016)

รำยละเอียดของรำงวัล เป็นรางวัลมอบให้เหมืองแม่เมาะ กฟผ. ประเภท
รักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว (เหมืองแร่ถ่านหิน
และเหมืองแร่หินปูน) เนื่องจากได้ยึดหลักปฏิบัติท่ี
ส�าคัญตามมาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว ซ่ึงประกอบ
ด้วย 1) การด�าเนนิกิจการด้วยความรบัผิดชอบต่อสิง่
แวดล้อม ชุมชน และสังคม 2) ลดป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3) ดูแลความปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยของคนงานและชุมชน 4) มีพื้นที่สี
เขียวและทัศนียภาพเรียบร้อยสะอาดตา 5) โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และ 6) มีการใช้ทรัพยากรแร่อย่างคุ้ม
ค่า ท�าให้เหมืองแม่เมาะ ได้รับรางวัลต่อเนื่อง 3 ปี
ซ้อน และประเภทเหมืองถ่านหินต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล กระทรวงอุตสาหกรรม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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ชื่อรำงวัล รางวลั “Investors’ Choice Award”

รำยละเอียดของรำงวัล เอ็กโก กรุ๊ป รับรางวัล “Investors’ Choice 
Award” จากการประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 โดยได้
รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องกันเป็น
ปีที่ 8 

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ชื่อรำงวัล “รางวัล Thailand Sustainability Invest-
ment (THSI)”

รำยละเอียดของรำงวัล เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับ “รางวัล Thailand Sus-
tainability Investment (THSI)” หรือ             
การผ่านเกณฑ์ประเมินให้เป็น “หุ้นยั่งยืน”             
ที่มีความโดดเด่น   ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และบรรษัทภิบาล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป
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ชื่อรำงวัล Sustainability Report Award 2016

รำยละเอียดของรำงวัล โครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน              
ปี 2559 (Sustainability Report Award 2016) 
ได้จัดขึน้เป็นปีท่ีสี ่จากความร่วมมอืของส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
(ก.ล.ต.) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดย CSR 
Club และสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อส่งเสริมและยก
ระดับการจัดท�ารายงานความยั่งยืนให้มีคุณภาพ
และมีเนื้อหาที่ได้รับการพัฒนาให้สมบูรณ์ตาม
ประเด็นที่ถูกคัดเลือกให้เปิดเผยอย่างต่อเนื่องใน
ทุกๆ ปี โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกจากการ
พิจารณาข้อมูลที่เผยแพร่ในรายงานความยั่งยืน 
และข้อมลูทีร่ายงานความยัง่ยนืมกีารอ้างองิไปยงั
แหล่งข้อมูลภายนอก โดยไม่ใช้แบบส�ารวจหรือ
แบบสอบถามเพิ่มเติม แต่บริษัทที่ประสงค์เข้ารับ
การพิจารณารางวัล ต้องส่งใบสมัครที่ลงนามโดย
กรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอ�านาจลงนาม พร้อม
น�าส่งรายงานมายังสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
ภายในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และมีการ
ประกาศรางวัลไปแล้วเมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม  
พ.ศ. 2559 โดยบริษัทฯ ได้ส่งรายงานความยั่งยืน
เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นปีแรก และได้รับ
รางวัลเกียรติคุณ (Recognition)

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย โดย CSR Club และสถาบันไทย
พัฒน์

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)
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ชื่อรำงวัล ESG100 ประจ�าปี 2559

รำยละเอียดของรำงวัล เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จด
ทะเบยีนตดิอนัดบั ESG100 ท่ีมกีารด�าเนนิงาน
โดดเด่นทางด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมา-  
ภบิาล ด้วยการคดัเลอืกจาก 621 บรษิทัจด
ทะเบยีน ซึง่ได้ท�าการประเมนิโดยใช้ข้อมลูที่
เก่ียวกับสิง่แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
จาก 6 แหล่งได้แก่ 1.ข้อมลูในหวัข้อความรบัผดิ
ชอบต่อสงัคมในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�า
ปี (แบบ 56-1) ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ 2.ข้อมลูการ
ลงทนุในหลกัทรพัย์ของกองทุนเปิด ทิสโก้ ESG 
เพือ่สงัคม (TISCO ESG Investment Fund for 
Society) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บรษิทั
หลกัทรพัย์จดัการกองทุน ทิสโก้ จ�ากัด 3.ข้อมลู
โครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน 
สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย 4.ข้อมลูผลส�ารวจ
การก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 
(CG Scoring) สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 5.ข้อมูลโครงการประเมิน
ระดับการพัฒนาความย่ังยนืของกิจการ (CSR 
Progress Indicator และ Anti-corruption 
Indicator) สถาบนัไทยพฒัน์ และ 6.ข้อมลูการ
วเิคราะห์ผูม้ส่ีวนได้เสยีและสือ่ (Media and 
Stakeholder Analysis: MSA) บรษัิท อมิเมจ 
พลสั คอมมวินเิคชัน่ จ�ากัด
การจัดอันดับหลักทรัพย์กลุ่ม ESG100 เป็น
ข้อมลูต้ังต้นทีผู่ล้งทนุสามารถใช้คดัเลอืกหลกั
ทรัพย์จดทะเบียนที่มีการด�าเนินงานโดดเด่น
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล  
เพือ่ตอบโจทย์การลงทนุทีย่ัง่ยนื พร้อมกับการ
สร้างผลตอบแทนการลงทนุทีม่ไิด้ด้อยไปกว่า
การลงทนุในแบบทัว่ไป

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล สถาบันไทยพัฒน์

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)
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ชื่อรำงวัล รางวลัรายงานความยัง่ยนืปี 2559 ระดบัดเีด่น

รำยละเอียดของรำงวัล ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) ได้รับ
รางวัลดีเด่นจากโครงการประกาศรางวัล
รายงานความยั่งยืนปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่ง
เสรมิและสนบัสนนุบรษิทัฯทีด่�าเนนิการเรือ่ง
การเปิดเผยข้อมูล และ/หรือบริษัทฯ ที่เริ่ม
มีนโยบายการจัดท�ารายงานความยั่งยืน โดย
จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย และสถาบันไทยพัฒน์

ชื่อรำงวัล ใบรับรอง ESG 100 Certificate

รำยละเอียดของรำงวัล ใบรับรอง 100 บริษัทที่มีความโดดเด่นในการด�าเนินธุรกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และธรรมาภิบาล

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล สถาบันไทยพัฒน์

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)
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ชื่อรำงวัล รางวัลดีเด่นจากโครงการประกาศผลรางวัลรายงาน
ความยัง่ยนื ประจ�าปี 2559 (Sustainability Report 
Award 2016)

รำยละเอียดของรำงวัล ธนาคารได้รับรางวัลดีเด่นจากโครงการประกาศผล
รางวลัรายงานความยัง่ยนืประจ�าปี 2559 (Sustain-
ability Report Award 2016) เป็นรางวัลจาก
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย โดยการสนบัสนนุของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ ซ่ึงส่งเสริม
ให้บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯและบรษิทั
นอกตลาดหลักทรัพย ์ฯ เผยแพร่ข ้อมูลที่ เป ็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุนในรูปแบบรายงานความยั่งยืน 
โดยในปี 2559 มีบริษัทที่ส่งรายงานเข้าประกวดทั้ง
สิ้น 124 บริษัท และคณะกรรมการพิจารณาให้
คะแนนตามเกณฑ์ Ceres-ACCA Sustainability 
Report Award Criteria.

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ชื่อรำงวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่นประจ�าปี 2559 ด้านการเปิดเผย
ข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น

รำยละเอียดของรำงวัล ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ จัดงาน
มอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจ�าปี 2559  ให้กับ
รัฐวิสาหกิจท่ีมีผลการด�าเนินงานดีเด่นในด้านต่างๆ  
เพื่อเป็นแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด�าเนนิงานและความร่วมแรงร่วมใจในการขบัเคลือ่น
เศรษฐกิจ สังคม ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
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ชื่อรำงวัล รางวัลดีเด่น รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2559  
(Sustainability Report Award 2016)

รำยละเอียดของรำงวัล เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีการ     
เปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับ
ดูแลกิจการ (Environmental, Social, and        
Governance: ESG) ในรูปแบบของรายงาน        
ความยั่งยืนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ลงทุนและ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยการ
สนับสนุนของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และและสถาบันไทยพัฒน์

ชื่อรำงวัล 3 รางวัล สถานประกอบกิจการปิโตรเลียมที่มีการ
บรหิารจัดการด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และ
สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (SHE Award)

รำยละเอียดของรำงวัล ปตท.สผ. ได ้รับรางวัลสถานประกอบกิจการ
ปิโตรเลียมที่มีการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อมยอดเยี่ยม (SHE 
Award) ใน 3 โครงการ ได้แก่ แหล่งก๊าซการบงกช
ใต้  โครงการเอส 1 และโครงการสินภูฮ่อม รางวัล
สถานประกอบกิจการปิโตรเลียมที่มีการบริหาร
จัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่ง
แวดล้อม ถูกจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู ้
ประกอบการมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน 
อาชวีอนามยั ความปลอดภยั และสิง่แวดล้อมในการ
ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

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

158 159 Sustainable 
Development2017



ชื่อรำงวัล SET Sustainability Awards

รำยละเอียดของรำงวัล PTTGC มีแผนการด�าเนินงานที่มุ่งเน้นไปที่

การพฒันาอย่างยัง่ยนืให้แก่สงัคม สิง่แวดล้อม 

และการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีเป็นรูปธรรม 

ซึ่งส่งผลให้ PTTGC ได้รับรางวัล 

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล Stock Exchange of Thailand

ชื่อรำงวัล The Prime Minister’s Industry Award

รำยละเอียดของรำงวัล จากการด�าเนินงานเพ่ือพฒันาธรุกิจไปสูร่ะดบั
สากลผ่านงานที่มีคุณภาพ และเป็นมิตรต่อ  
สิ่งแวดล้อม ท�าให้ PTTGC ได้รับรางวัล      
The Prime Minister’s Industry Award 
จ�านวน 7 รางวัล

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล กระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)
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ชื่อรำงวัล “รางวลัรฐัวสิาหกจิดเีด่น” โดย ปตท.ได้รบั 3 รางวลั 
ประกอบด้วย 
  รางวลัรฐัวสิาหกิจยอดเยีย่ม ประจ�าปี 2559  
  รางวลัการเปิดเผยข้อมลู และความโปร่งใสดเีด่น  
  รางวลันวตักรรมดีเด่น

รำยละเอียดของรำงวัล เป็นรางวัลที่มอบให้รัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นแรงจูงใจใน
การเพิม่ประสทิธภิาพการด�าเนนิงาน  และความร่วม
แรงร่วมใจในการปฏิบัติงานของผู ้บริหาร และ
พนักงาน ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล กระทรวงการคลัง

ชื่อรำงวัล “รางวัล Gold Award International QCC 2016”

รำยละเอียดของรำงวัล ในงาน International Convention on Quality 
Control Circles (ICQCC) 2016 จากโครงการลด
การใช้พลังงานที่อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 
AGRU Reboilers ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ  
หน่วยที่ 5 โดยได้น�าองค์ความรู้ และประสบการณ์
มาสร้างแบบจ�าลองในกระบวนการก�าจัดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ จนท�าให้สามารถลดการใช้
พลังงานได้ร้อยละ 13 และสามารถลดค่าใช้จ่ายให้
กับองค์กรได้ถึง 115 ล้านบาทต่อปี

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวง
อุตสาหกรรม ร่วมกับสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่ง
ประเทศไทย

บริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน)
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ชื่อรำงวัล โล่ประกาศเกียรติคุณสูงยิ่ง ในฐานะหน่วยงานภาค
เอกชนทีช่่วยเหลอืราชการกรมป่าไม้ สาขาส่งเสรมิและ
พฒันาป่าชมุชน

รำยละเอียดของรำงวัล เนื่องในงานวันสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ 120 ปี 
กรมป่าไม้ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสูงยิ่ง ให้แก่
บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จ�ากัด (มหาชน) จาก
การด�าเนินงานโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” 
รวมทั้งโครงการและกิจกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ที่มุ่งเน้น
การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร
ป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมแบบประชารัฐ ผ่านกลไก   
‘ป่าชุมชน’ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ป่าไม้อย่างเกื้อกูล
และยั่งยืน เป็นเวลาติดต่อกันตลอดระยะเวลา 10 ปี
ที่ผ่านมา   

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม

ชื่อรำงวัล รางวลั “องค์กรส่งเสรมิอารยสถาปัตย์แห่งปี 2559”  

รำยละเอียดของรำงวัล บรษิทัฯ ได้รบัรางวลั “องค์กรส่งเสรมิอารยสถาปัตย์
แห่งปี 2559” ในงาน มหกรรมอารยสถาปัตย์ และ
นวัตกรรม สุขภาพเพื่อคนท้ังมวล (Thailand 
Friendly Design Expo 2016) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ใน
การจัดงานขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดแสดง
ผลงานการออกแบบ สิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ และ
นวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอารยสถาปัตย์ทุกรูป
แบบในระดับนานาชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
สังคมผู้สูงอายุ

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล  

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
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ชื่อรำงวัล รางวลัพระราชทานจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate Excel-
lence Awards 2016

รำยละเอียดของรำงวัล รางวัลส�าหรับองค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ 
และเป็นต้นแบบให้องค์กรอืน่ๆ ไปพฒันาการบรหิาร
จดัการองค์กรของตนเองให้ดยีิง่ข้ึน โดยเอสซจีไีด้รบั
รางวัลพระราชทานฯ ในด้านความเป็นเลิศการ
บริหารจัดการองค์กร จ�านวน  7 สาขา ได้แก่
• ความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล      
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15
• ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม และการสร้างสรรค์  
สิ่งใหม่ๆ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11
• ความเป็นเลศิด้านสนิค้า/บรกิาร ต่อเนือ่งเป็นปีท่ี 8
• ความเป็นเลิศด้านผู้น�า ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
• ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน/ความรับ 
   ผิดชอบต่อสังคม
• ความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน
• ความเป็นเลิศด้านการตลาด

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 
สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร์ แห่งจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ชื่อรำงวัล รางวัล Best SET Sustainability Awards 2016

รำยละเอียดของรำงวัล รางวัลบริษัทจดทะเบียนต้นแบบแห่งความยั่งยืน  
ยอดเยี่ยม โดยมีความโดดเด่นในการด�าเนินธุรกิจ
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นแบบ
อย่างท่ีดีส�าหรับธุรกิจในตลาดทุนไทย โดยเอสซีจี    
ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)
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ชื่อรำงวัล รางวลัรายงานความยัง่ยนืประจ�าปี 2559

รำยละเอียดของรำงวัล ประเภทดีเด่น จากโครงการประกวดรางวัล
รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2559

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

ชื่อรำงวัล Thailand Sustainability Investment 
(THSI) หรือ หุ้นยั่งยืน

รำยละเอียดของรำงวัล หุน้ยัง่ยนื Thailand Sustainability Invest-
ment (THSI) ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 
ล้านบาท

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
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ชื่อรำงวัล รางวลัธงธรรมาภบิาลสิง่แวดล้อมและความปลอดภัยใน
ระดบัดเียีย่ม

รำยละเอียดของรำงวัล รางวัลธงธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยั 
ในระดับดีเยี่ยม ประเภท “ธงขาว-ดาวเขียว”          
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 - 2559 
และประเภท “ธงขาว-ดาวทอง” ต่อ เนื่องเป็นปีที่ 4 
อันเป ็นผลมาจากการท่ีบริษัทฯ ได ้ รับรางวัล             
“ธงขาว-ดาวเขียว” เป็นระยะเวลา 6 ปีติดต่อกัน    
(ปี พ.ศ. 2551 - 2556, ปี พ.ศ. 2552 - 2557,           
ปี พ.ศ. 2553 - 2558 และปี พ.ศ. 2554 – 2559)

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ชื่อรำงวัล CSR-DIW Continuous Award ประจ�าปี 2559

รำยละเอียดของรำงวัล CSR-DIW Continuous Award ประจ�าปี 2559 
เนื่องด้วยบริษัทฯ มีการด�าเนินงานด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจาก 7 
หัวข้อหลัก ได้แก่ การก�ากับดูแลองค์กร, สิทธิมนุษย
ชน, การปฏิบัติด้านแรงงาน, ด้านสิ่งแวดล้อม,        
การด�าเนินงานอย่างเป็นธรรม, ประเด็นด้าน                
ผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ�ากัด (มหาชน)
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ชื่อรำงวัล สถานประกอบการอตุสาหกรรมต้นแบบท่ีมกีาร
บรหิารจดัการน�า้อย่างมีประสทิธภิาพ

รำยละเอียดของรำงวัล รางวลัมอบให้กบัโรงงานเพือ่เป็นต้นแบบและ
ขยายเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากร
น�้ าบาดาลอย ่างมีประสิทธิภาพในภาค
อตุสาหกรรม เมือ่วนัที ่9 มถุินายน พ.ศ. 2559

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล สถาบันน�า้เพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

ชื่อรำงวัล องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมดีเด่น 2559 ระดับ Gold

รำยละเอียดของรำงวัล รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AM-
CHAM)

บริษัท ไทยน�้าทิพย์ จ�ากัด
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ชื่อรำงวัล โล่เกยีรติยศพระราชทานจากสมเดจ็พระบรมโอรสา-     
ธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในฐานะองค์กรผู้ท�า
ประโยชน์ต่อเดก็และเยาวชน

รำยละเอียดของรำงวัล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความกระตือรือร้นที่
จะพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน รวมทั้ง 
กระตุ้นให้ทุกภาคส่วน ตระหนักถึงความส�าคัญของ
เยาวชน และมส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิ สนบัสนนุการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนให้กว้างขวางและต่อ
เนื่อง โดยบริษัทฯ ได้รางวัลดังกล่าวจากการด�าเนิน
โครงการวีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง ๘๐,๐๐๐ กิ่งที่
เริ่มต้นเพื่อล้นเกล้า

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ชื่อรำงวัล ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

รำยละเอียดของรำงวัล มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็น
ก�าลังใจแก่บุคคล องค์กร หน่วยงาน และผลิตภัณฑ์ 
ที่เข้าร่วมโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก   
โดยวีนิไทยสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอน 
ไดออกไซด์ลงได้มากกว่า ร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับ      
ปีฐานในปี พ.ศ. 2556

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน)

บริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน)
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