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แนะน�ำองค์กร TBCSD

องค์ ก รธุ ร กิ จ เพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (Thailand Business Council for Sustainable
Development: TBCSD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2536 ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มนักธุรกิจ
ชั้นน�ำ โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างจิตส�ำนึกให้แก่องค์กรภาคธุรกิจ ให้ด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับ
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงแสดงบทบาท
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยท�ำหน้าที่เป็นส�ำนักงานเลขานุการองค์กรฯ
ปัจจุบนั มีจำ� นวนสมาชิกเข้าร่วมจ�ำนวนทัง้ สิน้ 38 องค์กร อันประกอบด้วยองค์กรธุรกิจชัน้ น�ำครอบคลุม
ทุกกลุ่มธุรกิจของไทย ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์ กลุ่มพลังงานและ
สาธารณูปโภค กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ กลุ่มเหมืองแร่ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และวัสดุก่อสร้าง
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มการเงินการธนาคาร ฯลฯ
วัตถุประสงค์การก่อตั้ง TBCSD
1. ส่งเสริมแนวคิด “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในกลุ่มผู้น�ำธุรกิจ
2. ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเข้าไปมีบทบาทในการก�ำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอันจะน�ำไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน รวมทั้งมีบทบาทน�ำในการป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ
3. เสริมสร้างจิตส�ำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรภาคธุรกิจ โดยเน้นการสนับสนุนความคิด
ริเริ่มที่มุ่งปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ
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โครงสร้างองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)
ประธานกิตติมศักดิ์

ประธาน

คุณอานันท์ ปันยารชุน

คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์
คณะที่ปรึกษา

คุณณรงค์ บุณยสงวน

คุณวีระ อัครพุทธิพร

คุณปราโมทย์ อินสว่าง

ดร.ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์
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คณะที่ปรึกษา

คุณประพนธ์ นิลวัชรมณี

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์
ประธานกลุ่มโครงการพิเศษ

คุณอดิศักดิ์ โรหิตะศุน
คุณสรัญ รังคสิริ
ส�ำนักงานเลขานุการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย)

ศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล
ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
คุณภิญญดา เจริญสิน
ผู้จัดการโครงการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ดร.อุมาพร สดับธรรมมารักษ์
เจ้าหน้าที่แผนงานอาวุโสสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
คุณกรองแก้ว มณีฉาย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
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รายนามองค์กรสมาชิ ก TBCSD
องค์กรธุรกิจเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (TBCSD) ได้รบั ความสนใจจากองค์กรภาคธุรกิจต่างๆ ซึง่ ปัจจุบนั
มีสมาชิกเข้าร่วมจ�ำนวน 38 องค์กร ดังต่อไปนี้

1 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
2 บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ�ำกัด (มหาชน)
3 บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จ�ำกัด
4 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
5 บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จ�ำกัด (มหาชน)
6 บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ำรวจและผลิต จ�ำกัด
7 ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
8 บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
9 บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จ�ำกัด
10 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
11 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
12 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
13 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
14 บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
15 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
16 บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
17 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
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18 ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
19 ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
20 บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
21 กลุ่มมิตรผล
22 บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
23 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
24 บริษัท พีทีที ฟีนอล จ�ำกัด
25 บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
26 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
27 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
28 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
29 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
30 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
31 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
32 บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
33 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
34 บริษัท ไทยน�้ำทิพย์ จ�ำกัด
35 บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)
36 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด
37 บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จ�ำกัด
38 บริษัท วีนิไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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แผนการด�ำเนินงานของ
ประเทศไทยในการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ร้อยละ 20 - 25
ภายในปี พ.ศ. 2573

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการด�ำเนินงานของประเทศไทย
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ร้อยละ 20 – 25 ภายในปี พ.ศ. 2573
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่
1/2559 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 มีมติรับทราบแผนการด�ำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงานการมี
ส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและการด�ำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในช่วงปี พ.ศ. 2563 – 2573 (Intended Nationally Determined Contributions : INDC)
ทั้งนี้ แผนการด�ำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงานการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและการด�ำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในช่วงปี พ.ศ. 2563 – 2573 (INDC)
ประกอบด้วย การด�ำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) และการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Adaptation) ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20 เมื่อเทียบ
กับกรณีปกติ ภายในปี พ.ศ. 2573 นั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย ส�ำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จึงได้จัดท�ำกรอบแผนการด�ำเนินงานระหว่าง
ปี พ.ศ. 2559 – 2560 โดยจะให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเป็นเจ้าของ
ต่อการด�ำเนินการ และให้เกิดการหารือร่วมกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการด�ำเนินการที่จะเป็นประโยชน์
ในการด�ำเนิน INDC โดยอาศัยการขับเคลื่อนตามองค์ประกอบต่างๆ ที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. การก�ำกับดูแลในระดับนโยบาย และโครงสร้างเชิงสถาบันที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก INDC
นั้นเป็นการด�ำเนินมาตรการตามแผนระยะยาวของประเทศ ได้แก่ แผนพลังงาน แผนแม่บทรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการที่ประเทศจะด�ำเนินมาตรการตามแผน
ดังกล่าวได้ ต้องอาศัยการก�ำกับดูแลในระดับนโยบายอย่างใกล้ชดิ และต้องมีการก�ำหนดโครงสร้างสถาบัน
เพื่อการด�ำเนินการที่มีประสิทธิภาพ
2. การก� ำ หนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารลดก๊ า ซเรื อ นกระจกระยะยาว เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบการด� ำ เนิ น การ
และการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วม
3. การวางแผนการด�ำเนินการด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบบูรณาการ
ซึ่งต้องพิจารณาโดยองค์รวม ทั้งผลกระทบ การป้องกันผลกระทบ การเสริมสร้างศักยภาพและการสร้าง
ความหยัดยืนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยต้องส่งเสริม/ประสานการท�ำงานในด้านวางแผน
และการก�ำหนดยุทธศาสตร์ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัว
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4. กระบวนการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ (MRV) เป็นกระบวนการที่ส�ำคัญที่ใช้ติดตาม
สถานภาพการด�ำเนินการ INDC ว่าเป็นไปตามแผนที่ก�ำหนด และมีการสนับสนุนการด�ำเนินการต่างๆ
เพียงพอต่อการบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้อย่างโปร่งใสทั้งในประเทศและระดับโลก
5. การเตรียมความพร้อมและด�ำเนินการ INDC ต้องอาศัยกลไกและการสนับสนุนด้านการเงิน อาทิ
เงินลงทุนในการด�ำเนินโครงการ เงินทุนในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ
ในการใช้พลังงาน การเสริมสร้างศักยภาพและสร้างความตระหนักแก่ทุกภาคส่วน อาทิ ศักยภาพในการ
จัดการและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ศักยภาพในการ MRV เป็นต้น การให้ความรู้ การสร้างความตระหนัก
เพือ่ ให้เกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสูก่ ารด�ำเนินชีวติ แบบวิธคี าร์บอนต�ำ่ และการถ่ายทอดและการพัฒนา
ตลอดจนการเลือกใช้เทคโนโลยีนั้นจะเป็นส่วนส�ำคัญที่ก่อให้เกิดลดก๊าซเรือนกระจก
นอกจากนี้ การด�ำเนินการคู่ขนานของหน่วยงานต่างๆ จะช่วยสนับสนุนงาน INDC ให้บรรลุผลส�ำเร็จ
ได้เป็นอย่างดี อาทิ
• ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะ
หน่วยประสานงานกลางด้านพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(National Designated Entity : NDE) ของประเทศไทยก็ได้ด�ำเนินภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีผา่ นทาง ศูนย์เทคโนโลยีภมู อิ ากาศและเครือข่าย (Climate Technology Centre and
Network: CTCN) และเริ่มโครงการจัดท�ำ Technology roadmap
• ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.) ได้ดำ� เนินโครงการเตรียมความ
พร้อมในการเป็นหน่วยประสานงานหลัก (National Designated Authority : NDA) ของกองทุน Green
Climate Fund (GCF) ที่จะท�ำหน้าที่ประสานการสนับสนุนทางกลไกการเงินด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศภายใต้ UNFCCC สู่การด�ำเนินโครงการผ่าน หน่วยด�ำเนินงานของประเทศ (National
Implementing Entities: NIEs)
• กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เริ่มจัดท�ำแผนการด�ำเนินงานในฐานะหน่วยประสานงานกลาง
มาตรา 6 ของอนุสัญญา (การเสริมสร้างศักยภาพ)
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กรอบแผนการด�ำเนินงานเพื่อขับเคลื่อน INDC
งาน
1. จัดท�ำ INDC
Roadmap

2. จัดประชุม
เชิงวิชาการ

รายละเอียด

ช่วงเวลา

- ตั้งคณะท�ำงาน INDC
ม.ค. – มี.ค. 59
- วิเคราะห์ศักยภาพในการลดก๊าซเรือน- ม.ค. – มี.ค. 59
กระจกตามมาตรการตามแผนพลั ง งาน
ฉบับใหม่ ได้แก่ AEDP2015 และ EEP2015
และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จั ด ท� ำ แผนและหารื อ หน่ ว ยงานที่ ม.ค. – เม.ย. 59
เกี่ยวข้องตามมติ ครม. วันที่ 12 ม.ค. 2559
เพื่อทราบสถานการณ์ แผนการด�ำเนินการ
สิ่ ง ที่ ต ้ อ งเตรี ย มการ ข้ อ จ� ำ กั ด ตลอดจน
หารื อ แนวทางความร่ ว มมื อ กั บ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ม.ค. – มิ.ย. 59
และต้นทุนรายมาตรการเพื่อจัดท�ำมาตรการ
โดยละเอียดในการบรรลุเ ป้าหมายการลด
GHGs ทีร่ อ้ ยละ 20 - 25 ทุกสาขาทางเศรษฐกิจ
ทีม่ ศี กั ยภาพ
- จัดท�ำ “INDC Road Map” โดยให้ความ ก.ค. 59 - มี.ค. 60
ส�ำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วม
- จัดประชุมเพื่อ 1) เผยแพร่ สร้างความ
เม.ย. 59
เข้าใจ และสร้างความตระหนักทุกภาคส่วนใน
การมีส่วนร่วมฯ 2) แลกเปลี่ยนและรับฟัง
ความเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการด�ำเนินการ
และ 3) เป็นจุดเริม่ ต้นในการขับเคลือ่ นร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานในการด�ำเนินการ INDC
- ศึกษาศักยภาพการลด GHGs ภาคเกษตร ก.ค. 59 – มิ.ย. 60
และป่าไม้

3. ศึกษาศักยภาพใน
การลดก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร
และป่าไม้
4. MRV
- จั ด ท� ำ แนวทางการ MRV ภายหลั ง ปี เม.ย. - ธ.ค. 60
ค.ศ. 2020
- จัดท�ำคู่มือ MRV
ก.ค. - ธ.ค. 60
5. ข้อเสนอศึกษา
- จั ด ท� ำ ข้ อ เสนอแนวทางการจั ด การ ก.ค. - ธ.ค. 60
แนวทางการจัดการ เชิงสถาบันในการด�ำเนินการ INDC
เชิงสถาบัน
6. จัดท�ำแผนการปรับ - จัดท�ำแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ม.ค. 59 – ธ.ค. 60
ตัวต่อการเปลีย่ นแปลง สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศ
(NAP)
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ผลผลิต
ค�ำสัง่ แต่งตัง้ คณะท�ำงาน
ผลการการวิเคราะห์

ผลการหารือหน่วยงาน

รายงานมาตรการโดย
ละเอียดในการบรรลุเป้า
หมายการลด GHGs ที่
ร้อยละ 20 - 25
INDC Road Map
รายงานการประชุม

รายงานศักยภาพในการ
ลดก๊าซเรือนกระจกภาค
เกษตรและป่าไม้
รายงานแนวทางการ
MRV ของไทย
คู่มือ MRV ของไทย
รายงานข้อเสนอแนวทาง
การจัดการเชิงสถาบันใน
การด�ำเนินการ INDC
แผนการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศของไทย
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เม.ย. - มิ.ย.

กำหนดขอบเขต
INDC Roadmap
รับฟงความเห็น

ก.ค. - ก.ย.

ม.ค. - มี.ค.

แหล่งที่มา: ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ต.ค. - ธ.ค.

วิธีการติดตาม รายงาน ทวนสอบ

สนับสนุนการดำเนินงานโดย GCF, กรมสงเสริมฯ, สวทน. BMUB, รัฐบาลญี่ปุน

รางแผนการปรับตัวฯ ฉบับที่ 1

ก.ค. - ก.ย.

เริ่มทำ วิธีการติดตาม รายงาน ทวนสอบ
(MRV)
คูมือ MRV
เสนอการจัดการเชิงสถาบัน

เม.ย. - มิ.ย.

2560

แผนการปรับตัว (NAP)

ศึกษาการปรับตัวที่เหมาะสมในพื้นที่เปราะบางสูงทั้งหมด
แนวการปรับตัวที่เหมาะสม
ในพื้นที่เปราะบางสูง
ความเปราะบาง
แผนที่ความเปราะบาง (ทองถิ่น)

INDC ROADMAP

เริ่มทำ INDC Roadmap
ศึกษาศักยภาพ (เกษตร - ปาไม)
รับฟงความเห็น INDC

ต.ค. - ธ.ค.

ทางเลือกการ
ทบทวนผลประเมินความเปราะบาง
ปรับตัวที่เหมาะสม
(จังหวัด)
ศึกษาแนวทางปรับตัวที่มีอยู
หารือหนวยงานรวม
ฐานขอมูลองคความรูทั้งประเทศ
แผนที่ความเปราะบาง (ประเทศ)

ทบทวนแผนพลังงาน ฯลฯ
ที่ปรับปรุงใหม
หารือหนวยงานรวม
กำหนดมาตรการ NDC
โดยละเอียด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ม.ค. - มี.ค.

2559

กรอบแผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อน INDC

แผนการด�ำเนินงานของ
องค์กรสมาชิ ก TBCSD
ในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
ตามนโยบาย
ของภาครัฐ

แบ่งออกตามประเภท
กลุ่มอุ ตสาหกรรมของ
องค์กรสมาชิ ก TBCSD

กลุ่มอุ ตสาหกรรมเกษตร และอุ ตสาหกรรมอาหาร

15

กลุ่มมิตรผล

ด้วยแนวคิดการด�ำเนินธุรกิจ ร่วมเจริญมายาวนานกว่า 60 ปี โดยค�ำนึงถึงมาตรฐานการผลิตควบคู่ไป
กับการดูแลสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน โดยมุง่ ใช้ทรัพยากรการผลิตทุกชนิดอย่างคุม้ ค่าจนไม่มขี องเสียเหลือทิง้
ตามหลักการ “ไร้ของเหลือทิง้ ...เปลีย่ นเป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่า” สูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน จึงท�ำให้เกิดธุรกิจพลังงาน
หมุนเวียนทีส่ ามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กลุม่ มิตรผล ตระหนักถึงความส�ำคัญในการส่งมอบ
คุณค่าผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตที่กลุ่มมิตรผลให้ความ
ส�ำคัญต่อนโนบายสร้างคุณค่าเพิ่ม โดยการ “เปลี่ยนสิ่งที่ไร้ค่า...เป็นสิ่งที่มีคุณค่า” จากเจตนารมณ์พัฒนา
มาสู่ธุรกิจที่ส�ำคัญ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่มมิตรผล ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าชี วมวล

การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าชีวมวล ควบคูไ่ ปกับอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลในประเทศไทย
เป็นหนึ่งในแนวคิดที่กลุ่มมิตรผลมุ่งสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกลับสู่สังคม โดยการน�ำเอาชานอ้อยที่เหลือจาก
กระบวนการผลิตน�้ำตาล น�ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไอน�้ำและกระแสไฟฟ้า เพื่อน�ำกลับมาเป็นเชื้อ
เพลิงใช้ในกระบวนการผลิตน�้ำตาล รวมทั้งอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ของกลุ่มมิตรผล โดยพลังงานไฟฟ้า
ที่เหลือใช้จะส่งเข้าระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อ
สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ
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นอกจากการใช้ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิงแล้ว กลุ่มมิตรผล ยังรับซื้อวัสดุชีวมวลทางการเกษตรที่เหลือใช้
เช่น ใบอ้อย จากเกษตรกรในพื้นที่ด้วย เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเสริมในโรงไฟฟ้า เป็นการช่วยสร้างรายได้ให้
กับชุมชน และลดมลภาวะทีเ่ กิดจากการเผาไร่ในภาคเกษตรกรรม นอกจากนี้ ยังช่วยประเทศชาติลดการน�ำ
เข้าน�้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศอีกด้วย
ส�ำหรับโรงไฟฟ้าในกลุม่ มิตรผล ไบโอ-พาวเวอร์ ใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัย ประสิทธิภาพสูง จึงท�ำให้สามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น ในขณะที่ใช้วัตถุดิบจ�ำนวนเท่าเดิม โดยในปี พ.ศ. 2558 มิตรผลได้น�ำเอากากอ้อยซึ่ง
เป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับผลิตพลังงานชีวมวล น�ำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งมีก�ำลังการผลิตไฟฟ้ากว่า
428 MW ทั้งนี้ การผลิตไฟฟ้าชีวมวลยังถือว่าเป็นการผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อเปรียบเทียบ
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เทียบระหว่างรูปแบบการผลิตไฟฟ้าชีวมวล และรูปแบบการผลิตไฟฟ้า
แบบเดิม พบว่า การผลิตไฟฟ้าชีวมวลสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมือ่ เปรียบเทียบการผลิต
ไฟฟ้ารูปแบบเดิมคิดเป็น 650,000 TonCO2 ต่อปี

ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนัน้ กลุม่ มิตรผล ได้ให้ความส�ำคัญต่อผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยเข้าร่วมโครงการ
“ฉลากคาร์บอน” และ “คาร์บอนฟุตพริน้ ท์” และได้รบั การรับรองฉลากคาร์บอนส�ำหรับการเป็นผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยน�้ำทิพย์ จ�ำกัด
โครงการลดการใช้พลังงานและวัตถุดิบเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ที่

รายละเอียดโครงการ

1.

ป รั บ ก า ร ใ ช ้ ง า น อุ ป ก ร ณ ์ แ ล ะ
ระบบ Steam Tab ใน Boiler
บริ ห ารการใช้ ง าน Condensate
Return
ลดการรั่ ว ไหลของไอน�้ ำ ในระบบ
Boiler และท่อส่ง Stream
ใช้หลอด LED ประหยัดไฟในอาคาร
ผลิต อาคาร Utility พื้นที่จัดเก็บ
วัตถุดิบ
ติดตัง้ หลังคาโปร่งแสงในสายการผลิต
ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการท� ำ งาน
RO Pump
บ�ำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่องปรับ
อากาศ
ลดลมรั่วในระบบของสายการผลิต
รวมถึงระบบอัดอากาศ
พัฒนาและใช้วัตถุดิบประเภท Fast
Reheat Resin เพื่อลดการใช้ความ
ร้อนในขั้นตอนผลิต
ลดน�้ำหนักวัตถุดิบ PET

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

ปริมาณพลังงานและวัตถุดิบที่ลดลง
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ปริมาณน�้ำมันเตา            ปริมาณไฟฟ้าที่ ปริมาณวัตถุดบิ             
ที่ลดลง (ลิตร/ปี) ลดลง (kW hr/ปี) ทีล่ ดลง (ตัน/ปี)
287,633
386,232
1,016
358,327

19,710
95,532
31,800
46,900
1,240,554

699
674,881

1,792,823

699

กลุ่มอุ ตสาหกรรมธุรกิจการเงิน

ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)

นโยบายการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมและพลังงาน

ธนาคารกสิ ก รไทยก� ำ หนดกรอบนโยบายการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มและพลั ง งานไว้ อ ย่ า งชั ด เจน
และวางยุทธศาสตร์เพื่อใช้เป็นแนวทางการด�ำเนินงานทั่วทั้งองค์กร โดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งในการผลักดัน
ให้ประเทศไทยพัฒนาสู่สังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต�่ำด้วยบทบาทหลัก 2 แนวทาง ดังนี้
1. การสนั บสนุ น ทางการเงินให้แ ก่โครงการพลั งงานทดแทนหรื อ องค์ กรธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ น มิ ตรต่ อ
สิง่ แวดล้อมต่างๆ ธนาคารมีการก�ำหนดนโยบายการให้สนิ เชือ่ พลังงานทดแทนและสินเชือ่ ประหยัดพลังงาน
ไว้อย่างชัดเจน และมีการบูรณาการการพิจารณาความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการ
พิจารณาสินเชือ่ เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ ทุกโครงการทีธ่ นาคารส่งเสริมจะไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม
โดยรวม โดยแบ่งออกเป็น
a. สินเชื่อพลังงานทดแทน
ธนาคารได้ให้การสนับสนุนสินเชื่อโครงการธุรกิจโรงไฟฟ้าแบบพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานลม พลังงานน�้ำ และพลังงานชีวมวล) เป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 3,970 เมกกะวัตต์ คิดเป็นมูลค่า
สินเชื่อกว่า 37,000 ล้านบาท
b. สินเชื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ธนาคารมีเป้าหมายและความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างความเจริญเติบโตของการด�ำเนินธุรกิจของผูป้ ระกอบการ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการสนับสนุนในรูปแบบของการให้
สินเชือ่ เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนทีใ่ ช้ในการปรับปรุงธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ได้ง่ายโดยธนาคารได้พัฒนาสินเชื่อส�ำหรับผู้ประกอบการโดยจัดสรรงบประมาณรองรับสินเชื่อดังกล่าว
จ�ำนวน 3,000 ล้านบาท ภายใต้โครงการ 4 โครงการ ได้แก่
		 • โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้พลังงานในสถานประกอบการ
		 • โครงการติดตั้ง Solar Roof Top เพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการด�ำเนินธุรกิจ
		 • โครงการติดตั้งหลอดประหยัดไฟ LED ในสถานประกอบการหรือสถานที่ให้บริการ
		 • สินเชือ่ อาคารสีเขียวกสิกรไทย K-Green Building Program เพือ่ เป็นแหล่งเงินทุนส�ำหรับผูป้ ระกอบการ
ในการพัฒนาสถานประกอบการให้เป็นอาคารสีเขียวควบคูก่ บั การอนุรกั ษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
20
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2. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานในการด�ำเนินงานของธนาคาร
ธนาคารมีการใช้พลังงานในรูปแบบคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์หรือเกือบเป็นศูนย์ (Zero Carbon / Near
Zero Carbon) ตัง้ แต่การออกแบบและเลือกใช้เทคโนโลยีทสี่ ง่ ผลต่อการประหยัดพลังงาน มีระบบบริหาร
จัดการอาคารที่มีประสิทธิภาพสูง ค�ำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่า
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ การบริหารจัดการเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
การอนุรักษ์พลังงาน
• ก�ำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินงานขององค์กร สอดคล้องกับกฎหมาย
และข้อก�ำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานการอนุรักษ์พลังงาน
• ให้การสนับสนุนที่จ�ำเป็นทั้งในด้านทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วม
ในการจัดการพลังงาน รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง การใช้
พลังงานทดแทน และการพัฒนาระบบการจัดการและอุปกรณ์ประหยัดพลังงานอย่างเหมาะสม
• ก�ำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับและเจ้าหน้าที่ทุกคน
โดยต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามมาตรการทีก่ ำ� หนด ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานต่อคณะท�ำงาน
ด้านการจัดการพลังงาน
• ผู้บริหารและคณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมายและ
แผนการด�ำเนินงานด้านพลังงานเป็นประจ�ำทุกปี
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การบริหารจัดการน�้ำ
• ก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานการบริหารจัดการน�้ำ
• ก�ำหนดรูปแบบ กระบวนการการจัดการน�ำ้ ทีใ่ ช้ในองค์กร ทัง้ น�ำ้ ประปา น�ำ้ ฝน และน�ำ้ ทีผ่ า่ นการบ�ำบัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อการอุปโภคและบริโภค
• ก�ำหนดให้น�้ำทิ้งที่ปล่อยออกจากอาคารสู่ภายนอก จะต้องมีคุณภาพน�้ำทิ้งที่ได้มาตรฐานสอดคล้อง
กับกฎหมาย หรือข้อก�ำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ให้การสนับสนุนที่จ�ำเป็นทั้งในด้านทรัพยากรบุคลากร งบประมาณ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของอุปกรณ์การใช้น�้ำขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
การบริหารจัดการขยะและของเสีย
• ก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานการบริหารจัดการขยะและของเสีย
• ก�ำหนดให้มีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ตั้งแต่การเก็บกัก
การเก็บขน และการก�ำจัด
• ให้ความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในมาตรการการบริหารจัดการขยะและ
ของเสีย

22

SD 2016

เป้าหมาย
ธนาคารกสิกรไทยตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�ำเนินงานของธนาคาร
ลงให้ได้ร้อยละ 20 - 25 ภายในปี พ.ศ. 2563 สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทยที่ได้ประกาศ
ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21
แนวทางการด�ำเนินงาน
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคาร

ใชมาตรการและอุปกรณในการตรวจวัด
ควบคุมและจัดการดานพลังงาน
อยางเปนระบบ มีมาตรการการติดตั้ง
และควบคุมการใชไฟฟาอยางเหมาะสม
ลดการใชพลังงานและลด
การใชทรัพยากรในองคกร
ใชระบบอุปกรณประกอบอาคาร
ที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน
และมีระบบบริหารจัดการดานพลังงาน

CO2

ลดปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจก

ลดปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจกที่เกิดจาก
การใชพลังงานขององคกร

ใชพลังงานทางเลือก และอุปกรณ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสนับสนุน
การทำธุรกรรมที่ไมมีผลเสียกับสิ่งแวดลอม
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ธนาคารกรุ งไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารมีนโยบายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนี้
1. โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน “KTB Think Green “เพื่อปลูกจิตส�ำนึกให้พนักงานได้ตระหนัก
ถึงคุณค่าในการใช้พลังงาน และมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมของการใช้พลังงานให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน รวมทัง้ มีกจิ กรรม “KTB Think Green+ Award” ซึง่ เป็นกิจกรรมแข่งขันลดการ
ใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานทัว่ ประเทศ โดยมีเกณฑ์ชวี้ ดั ทีช่ ดั เจน พร้อมมอบรางวัลและเกียรติบตั รให้หน่วยงาน
ที่ท�ำได้ตามเป้าหมาย
2. ธนาคารได้รณรงค์ให้พนักงานได้รับความรู้และตระหนักถึงการช่วยกันประหยัดพลังงานในอาคาร
ส�ำนักงาน โดยใช้ช่องทาง Intranet การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย หรือสติ๊กเกอร์ติดตามจุดต่างๆ
เป็นต้น
3. ใช้นโยบาย Paperless และ Reused กระดาษ เพื่อลดการใช้กระดาษในส�ำนักงาน
4. ด�ำเนินโครงการกรุงไทยหัวใจสีเขียว เริม่ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2551 - ปัจจุบนั โดยเชิญชวนเยาวชน นักเรียน
ในโรงเรียนต่างๆ ตลอดจนพนักงานธนาคารพร้อมครอบครัว ทั้งในส�ำนักงานใหญ่และต่างจังหวัด ร่วมกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เช่น
		 4.1 การปลูกป่าในเขตอุทยานแห่งชาติในทุกๆ ภาค เพื่อให้โอกาสผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละภาค
ได้ร่วมท�ำกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม ชุมชนในพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนร่วมปลูกป่ากับชุนชน เป็นต้น
		 4.2 การท�ำฝายน�้ำล้นให้ความชุ่มชื้นแก่ดิน เป็นการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก
		 4.3 การปลูกหญ้าแฝก เพื่อลดการกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน
		 4.4 การท�ำโป่งเทียม เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่า สร้างสมดุลของธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิต
		 4.5 การปล่อยปลา เพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ
ซึง่ ในปี พ.ศ. 2558 ทีผ่ า่ นมา ธนาคารได้สนับสนุนโครงการปลูกต้นไม้เพือ่ เพิม่ ความหลายหลายทางชีวภาพ
ส่วนป่าชายเลนทูลกระหม่อม ของมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมกันนีพ้ นักงานและครอบครัว
ได้ร่วมปลูกกล้าต้นโกงกาง ประสักดอกแดง (พังกาหัวสุม) ถั่วขาว โปรงแดง รวมประมาณ 1,500 ต้น
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เมื่อกล้าเหล่านี้เติบโตจนมีความสูง 1.3 เมตรขึ้นไป และมีเส้นรอบวง 15 เซนติเมตร ก็จะสามารถกักเก็บ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้โดยเฉลี่ย 2.75 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ไร่ (100ต้น)/ปี หรือ 41.25 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์/1,500ตัน/ปี ซึง่ ธนาคารมีโครงการทีจ่ ะปลูกป่าชายเลนในสวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม
รวมเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ โดยทะยอยปลูกในแต่ละปี หากปลูกต้นโกงกางเต็มพื้นที่ ก็จะสามารถเพิ่มการ
กักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 321.75 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ไร่ (ก�ำหนด 100 ต้น/ไร่/ปี) (ส�ำหรับ
โกงกาง 1 ไร่ปลูกได้ 390 ต้น) ดังนั้น การปลูกป่ายังเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นในระยะยาวที่จะช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกที่ยั่งยืนอีกวิธีหนึ่ง
5. โครงการ Shred2Shred โดยธนาคารได้รว่ มมือกับบริษทั ไทยบริตชิ ซีเคียวริตี้ พริน้ ติง้ จ�ำกัด (มหาชน)
ในการจั ด เก็ บ และท� ำ ลายกระดาษเอกสารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้ ต ามมาตรฐานการดู แ ลรั ก ษา
ความปลอดภัยของข้อมูลระดับสากล โดยน�ำมาย่อยท�ำลายแล้วน�ำกลับมาใช้ใหม่อย่างถูกวิธี ซึง่ ธนาคารได้
ร่วมโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน รวมเอกสารที่น�ำไปท�ำลายทั้งสิ้น 415.55 ตัน
สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 108.36 ตัน ลดการใช้ถ่านหิน 45.73 ตัน และลดการ
ใช้น�้ำ 20,778.45 ลบ.เมตร
6. นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการปล่อยสินเชื่อ
ในโครงการต่างๆ เช่น โครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดย
สถาบันการเงิน ระยะที่ 6 สินเชื่อกรุงไทยประหยัดพลังงาน เป็นต้น
7. ปัจจุบันการก่อสร้างที่ท�ำการสาขา หรือปรับปรุงอาคารส�ำนักงาน ได้มุ่งเน้นเรื่องการใช้วัสดุ สี
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน มีโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์
มาใช้หลอดไฟ LED ทั่วทั้งประเทศ โครงการเปลี่ยนแอร์ใหม่ส�ำหรับหน่วยงานที่มีอายุการใช้งานเกิน 8 ปี
ซึ่งจะช่วยให้มีการประหยัดการใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
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กลุ่มอุ ตสาหกรรมสินค้าอุ ตสาหกรรม

บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่ นแนล
ไทยแลนด์ จ�ำกัด (มหาชน)

นโยบาย บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จ�ำกัด (มหาชน) แสดงความมุ่งมั่น โดยมี

การประกาศนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจ โดยส่วนหนึง่ ได้มกี ารกล่าวไว้ ในเรือ่ งการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
(มีประสิทธิภาพสูงสุด) และการป้องกันมลพิษต่างๆ ตลอดจนการมุ่งเน้นปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เป้าหมาย บริษัทฯ มุ่งมั่นในการลดการใช้ทรัพยากรที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง และ

การเลือกใช้วตั ถุดบิ ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณต�ำ่ รวมทัง้ การลด
การใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2558

แผนการด�ำเนินงาน/แนวทางปฏิบัติ

1. น�ำน�้ำหลังผ่านกระบวนการบ�ำบัดระบบ Activated Sludge เข้าสู่ระบบการกรองขั้นสูง Reverse
Osmosis (RO) เพือ่ น�ำไปใช้ทดแทนน�ำ้ ประปาเข้าสูก่ ระบวนการย้อมโดยเริม่ ด�ำเนินการในปี 2558 สามารถ
ผลิตน�้ำ RO ทดแทนการใช้น�้ำประปาได้ 68,744 ลบ.ม/ปี ซึ่งคิดเป็นลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เท่ากับ 48.42 Ton CO2 equivalent

รูปที่ 1 ระบบ Reverse Osmosis
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2. ลดการใช้สารเคมีในระบบบ�ำบัด Activated Sludge ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเพิ่มเติมระบบ
Reverse Osmosis (RO) โดยระบบดังกล่าว สามารถกรองน�ำ้ ทีม่ สี ี ออกมาเป็นน�ำ้ ใสที่มมี ลภาวะทางน�ำ้ ต�่ำ
และมีค่าผ่านมาตรฐานน�้ำส�ำหรับกระบวนการผลิต จึงสามารถลดการใช้สารเคมีในระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
Activated Sludge ได้ ส่งผลให้สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าเท่ากับ 17.94 Ton CO2 equivalent
3. การใช้เชื้อเพลิง LPG ทดแทนน�้ำมันเตา ในการท�ำความร้อนให้หม้อไอน�้ำ ซึ่งเป็นกระบวนการผลิต
ไอน�ำ้ สนับสนุนให้กบั ฝ่ายผลิต การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าจาก
การใช้น�้ำมันเตา เท่ากับ 133 Ton CO2 equivalent /ปี เมื่อปรับปรุงโดยน�ำ LPG เข้ามาใช้เป็นเชื้อเพลิง
ทดแทนน�้ำมันเตา พบว่า ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ลดลงเหลือ
เท่ากับ 13 Ton CO2 equivalent /ปี

รูปที่ 2 หม้อต้มไอน�้ำ ใช้พลังงานเชื้อเพลิงจาก LPG และมีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ

4. ลดการใช้พลังงานของหน่วยงานฝ่ายผลิตต่างๆ ตามโครงการอนุรักษ์พลังงานประจ�ำปี พ.ศ. 2559
ซึ่งตั้งเป้าหมายการใช้พลังงานลดลงจากปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 3

ผลที่คาดว่าจะสามารถช่ วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

บริษัทฯ มุ่งหวังในการลดการใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2558 และยังคง
มุง่ มัน่ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนือ่ ง โดยการปรับปรุงและพัฒนาการเลือกใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้การลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศเป็นไปตามเป้าหมาย ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20 – 25
ภายในปี พ.ศ. 2573
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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

กลุ ่ ม บริ ษั ท ดาว ประเทศไทย มี แ ผนการด� ำ เนิ น งานและแนวทางปฏิ บั ติ เพื่ อ ลดการปล่ อ ย
ก๊าซเรือนกระจก ดังนี้
1. การออกแบบโรงงาน ส�ำนักงาน โดยค�ำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเลือกใช้
อุปกรณ์ หรือสารเคมีต่างๆ ในกระบวนการผลิต ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิด
ก๊าซเรือนกระจก
		 - การออกแบบหลังคาแบบสองชัน้ (Sandwich Roof) ด้วยการปูฉนวนป้องกันความร้อนเต็มพืน้ ที่
ระหว่างหลังคาเมททอลชีท เพื่อป้องกันการแผ่รังสีความร้อนของแสงอาทิตย์เข้าไปในอาคาร
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- การเลื อ กใช้ ก ระจกส� ำ นั ก งาน
เป็นกระจกสองชัน้ โดยมีแก๊สอาร์กอน
ซึ่งเป็นก๊าซเฉื่อยอยู่ตรงกลางระหว่าง
กระจก เพื่อป้องกันการแผ่รังสีความ
ร้อนของแสงอาทิตย์เข้าไปในส�ำนักงาน
- เลื อ กใช้ สุ ข ภั ณ ฑ์ ป ระหยั ด น�้ ำ
ตั้งแต่เริ่มออกแบบส�ำนักงาน เพื่อลด
การใช้น�้ำภายในส�ำนักงาน
- เลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้าที่ไม่มี
ส่วนผสมของ PCB
- เลือกใช้สารท�ำความเย็นที่ไม่ใช่
ก๊าซเรือนกระจก
		

- เลือกใช้หลอดไฟ T5 ที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดไฟเพื่อใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าสูงสุด

2. จัดซื้อจัดจ้างหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการคัดเลือกผู้ให้บริการหรือสินค้าที่ได้รับ
การรับรองการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สินค้าหรือบริการที่ได้รับการรับรองด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 เป็นต้น
3. เลือกใช้สินค้าที่มีสัญลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
		 - กระดาษส�ำนักงานที่มีสัญลักษณ์ฉลากเขียว
		 - การใช้กระดาษทิชชู่ที่มีประสิทธิภาพการดูดซับสูง เพื่อลดการใช้เยื่อกระดาษต่อการเช็ดมือ
แต่ละครั้งและลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้น
4. มีระบบการจัดการพลังงานโดยก�ำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ด้านความร้อนและไฟฟ้า
เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
		 - ปรับกระบวนการเพื่อลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต เช่น ก๊าซธรรมชาติ ไอน�้ำ
- น�ำสารเคมีส่วนที่ไม่เกิดปฏิกิริยากลับมาเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต
- เปลี่ยนหลอดไฟเป็นประเภท LED ในพื้นที่ส่วนผลิตและคลังสินค้า
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บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

อิ น เตอร์ เ ฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) เป็ น “ผู ้ ผ ลิ ต พรมแผ่ น ด้ ว ยจิ ต ส� ำ นึ ก ในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สภาวะแวดล้อม” ซึ่งเป็นโรงงานผลิต 1 ใน 7 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ใน 4 ทวีป โดยมีส�ำนักงานใหญ่ คือ
บริษัท อินเตอร์เฟซ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้งมีส�ำนักงานมากมากกว่า 100 ประเทศ อินเตอร์เฟช
เป็นผูผ้ ลิตพรมแผ่นรายใหญ่และได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นผูบ้ กุ เบิกในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ทั่วโลก ความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อมได้หยั่งรากลึกลงในปรัชญาและกลยุทธ์ของเรา และก�ำลังเปลี่ยนแปลง
จากการด�ำเนินธุรกิจแบบเดิมๆ คือ Take, Make , Waste ไปสู่ การด�ำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนมากขึ้น ท�ำให้
อินเตอร์เฟซได้ออกจากกฎเกณฑ์เดิมๆ และสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพือ่ ให้ไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
และสภาวะเรือนกระจกของโลก

Product Features

• ผลิตจากเส้นใยไนล่อนคุณภาพสูง สวยงาม ทนทาน ด้วยการ
ย้อมสีตั้งแต่กระบวนการฉีดเส้นใย รับประกัน 15 ปี
• Low VOCs Product
• GlasBac® 65%-70% Recycled Content, GlasBac®RE
80%-85% Recycled Content
• สามารถติดตัง้ พรมโดยกาว และ ปราศจากกาว ด้วยนวัตกรรม
TacTiles™
• ท�ำความสะอาดง่าย ด้วยการเคลือบสารป้องกันสิ่งสกปรก
(Protekt) และสารต้านจุลชีพ (Intersept)
• มีความสวยงาม ออกแบบให้งา่ ยต่อการติดตัง้ หรือเปลีย่ นแปลง
และมีเศษ (waste) เหลือน้อย
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Product Certification & Compliance

• CRI Green Label Plus
• NSF-140 Sustainable Products
• Carbon Reduction Label for Products
• Singapore Green Label for Products
• Environmental Product Declaration (EPD)
• Singapore Green Building Product
• Green Building Council Australia - GBCA
• LEED for New Construction (NC)
• ISO 9001: 2008 Quality Management System
• ISO 14001: 2004 Environmental Management System
• OHSAS 18001: 2007 Occupational Health and Safety Management System
• รางวัลสถาปัตยกรรมสีเขียวดีเด่น 2009 ASA Green Award Singapore Green Building Product
• Green Idol 2012 Award - Green Policy Zero Waste to Landfill
• Zero accident award
• Waste Award : Gold from Industrial Estate Authority of Thailand

แผนการด�ำเนินงานของ อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) ต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
มีรากฐานมาจากวิสัยทัศน์ของ Ray Anderson ผู้ก่อตั้งบริษัท Interface ดังนี้
“เราจะเป็นบริษัทแห่งแรกที่แสดงให้โลกอุตสาหกรรมเห็นว่า ความยั่งยืนมีอยู่
ในทุกมิติขององค์กร ซึ่งหมายรวมถึง บุคคลากร กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ สถานที่
และผลประกอบการ ภายในปี ค.ศ. 2020 และในการกระท�ำเช่นนั้น เราจะเปลี่ยน
เป็นการสร้างใหม่ ท่ามกลางพลังแห่งการโน้มน้าว จูงใจ”
โดยมีภาระกิจส�ำคัญคือ เราจะก�ำจัดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการด�ำเนินงานของเรา
ให้เป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2020 หรือทีเ่ รียกว่า Mission Zero ซึง่ มีผลโดยตรงต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สู่ชั้นบรรยากาศ

เส้นทางสู่เป้าหมาย 2020 (Path of 2020)

32

SD 2016

กลยุทธ์ในการบรรลุเป้าหมายในปี ค.ศ. 2020 นั้น เรามีการคิด
อย่างเป็นระบบที่จะพัฒนาแผนการด�ำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนไปสู่
เป้าหมาย ได้แก่
• Factories to Zero – มีเป้าหมายในการใช้ทรัพยากรและ
ปรับปรุงการผลิตให้มีของเสียเป็นศูนย์
• Products to Zero – มุง่ เน้นผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพเป็นเลิศ เป็นทีต่ อ้ งการของตลาด โดยทีม่ ี carbon
footprint ที่ต�่ำ รวมถึงการใช้วัตถุดิบที่เป็นชีวภาพ (Bio) และรีไซเคิลในการผลิต
• Suppliers to Zero – ชักชวนให้คู่ค้าพันธมิตรค�ำนึงถึง
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนมากขึน้ มีการพัฒนาและแบ่งปันความรูร้ ว่ มกัน
สร้างจิตส�ำนึกด้าน factories to zero ให้กับคู่ค้าพันธมิตร
• People & Passion – การมุ่งสู่ Mission Zero และบรรลุถึง
กลยุทธ์ต่างๆได้นั้น ต้องมาจากวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง บุคคลากรที่มีหัวใจแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และความร่วมมือกันตัง้ แต่ระดับผูบ้ ริหารระดับสูงจนถึงพนักงานสายการผลิต สิง่ เหล่านีจ่ ะเป็นตัวเชือ่ มโยง
และผลักดันการเดินทางของเราให้ไปถึงจุดหมายได้
อินเตอร์เฟซเปรียบการเดินทางครัง้ นีว้ า่ เป็นการปีนภูเขาแห่งการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Mount Sustainability) โดยมีกรอบการด�ำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Mission Zero คือ The 7 Fronts of Mount
Sustainability ซึ่งเราได้ใช้หลักการดังกล่าวในการตรวจสอบขั้นตอนการท�ำงานของเรา คิดค้นเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เปลี่ยนวิถีแบบเดิมๆ และพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เราเรียนรู้ที่จะใช้ทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สร้างสรรค์นวัตกรรมและวิถีที่ยั่งยืนใน ทุกขั้นตอนการผลิตและให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ลด
การก่อก๊าซเรือนกระจก พันธกิจ Mission Zero ได้แทรกซึมไปในทุกอณูของการท�ำงานของอินเตอร์เฟซฯ
ตั้งแต่การตลาดไปจนถึงการผลิต

The 7 Fronts of Mount Sustainability
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1. Eliminate Waste : การลดของเสียที่เกิดจากการด�ำเนินงานของเรา โดยการมุ่งเน้นคุณภาพ
และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีของเสียน้อยที่สุด
		 • Zero to Landfill : อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) มีเป้าหมายในการน�ำขยะไปฝังกลบให้
เป็นศูนย์ เพือ่ ลดการเกิดก๊าซมีเทน เนือ่ งจากของเสียทีถ่ กู ฝังกลบ ปัจจุบนั ปริมาณของเสียทีถ่ กู น�ำไปฝังกลบ
อยู่ที่ 2% ลดลงจากปี ค.ศ. 1997 ถึง 80%
2. Benign Emissions : ลดการปล่อยมลภาวะออกสู่อากาศ
		 • เราลดของเสีย และควบคุมคุณภาพการผลิตเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง
		 • Cool Carpet™ เป็นการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการปลูกต้นไม้

3. Renewable Energy : การใช้พลังงานทดแทน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 พลังงานไฟฟ้าของเรามาจาก
แหล่งพลังงานสีเขียว 100% อีกทั้งเรายังมีมิติด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
(Energy Efficiency) โดยเราได้บริษัทแรกของประเทศไทย ที่ได้รับรางวัล LEED Certification
ในปี ค.ศ. 2007 และยังคงมีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าอย่างต่อเนื่องทั้งในกระบวนการผลิตและส�ำนักงาน
4. Closing the Loop : การใช้กระบวนการแบบปิด ลดการใช้วัตถุดิบที่ไม่สามารถทดแทนได้
(Non-Renewable Material) และใช้วัตถุดิบรีไซเคิลในการผลิต ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท เราเพิ่มสัดส่วนของ
วัตถุดิบรีไซเคิล และส่วนประกอบที่เป็นชีวภาพ (Bio) 59% ในผลิตภัณฑ์ของเรา และได้รับการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ NSF 140 Sustainability Product
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• ReEntry™, คือการน�ำพรมกลับมาเข้ากระบวนการรีไซเคิล ท�ำให้เราไม่ต้องน�ำพรมเก่าไปเป็น
ขยะฝังกลบมากกว่า 118,000 กิโลกรัม ทั่วโลก
5. Resource-Efficient Transportation : การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการเดินทางที่สั้น
ใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการลดหรือ Offset carbon footprint ที่เกิดจากการขนส่ง ซึ่งเรามี
การเก็บสถิติการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการเดินทางของพนักงานทั้งทางรถและเครื่องบิน
6. Sensitizing Stakeholders : สร้างความตระหนักด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนทัง้ ภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร เพื่อให้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าแก่สังคมอย่างยั่งยืน เช่น
• สร้างมูลค่า สร้างชุมชน โดยเรามอบวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิต ให้กลุ่มแม่บ้าน
ในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อผลิตเป็นเปลและขายสร้างรายได้ให้ชุมชนและครอบครัว
อีกทั้งเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการก�ำจัดของเสียโดยการฝังกลบได้กว่า 13%
• โครงการ Net - Works – เป็นการร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหาก�ำไรและ
พันธมิตรทางธุรกิจของเรา ในการรณรงค์ให้ชาวประมงในประเทศฟิลิปินส์
เก็ บ แหไนล่ อ นที่ ไ ม่ ใ ช้ แ ล้ ว หรื อ ที่ ถู ก ทิ้ ง ในทะเลมาขายเพื่ อ น� ำ มารี ไ ซเคิ ล
เป็นส่วนผสมของเส้นใยไนล่อนผลิตพรมของเรา
7. Redesign Commerce : การออกแบบทางธุรกิจรูปแบบใหม่ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ดังเช่น
Biomimicry โดยใช้ศาสตร์การออกแบบและนวัตกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนโดยเรียนแบบธรรมชาติ
• TacTiles™ คือวัสดุทที่ ดแทนการใช้กาวส�ำหรับการติดตัง้ พรม ซึง่ ท�ำให้ปลอด
สารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ที่ส่งผลต่อผู้บริโภค และเป็นการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมได้กว่า 90%
อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) ภายในการบริหารของ คุณสงบ อูลงุ รองประธาน
กรรมการบริษัท มุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจตามแนวทาง The 7 Fronts of Mount
Sustainability อย่างจริงจัง โดยที่ไม่ท�ำให้เสียโอกาสทางธุรกิจและยังเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งคุณสงบ อูลุง ได้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้
“Doing Well by Doing Good เป็นการสร้างสมดุลระหว่างการท�ำธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จควบคู่
ไปกับความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีการออกแบบที่
โดดเด่น ในขณะเดียวกันมีการสร้างจิตส�ำนึกของบุคลากรภายในองค์กรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการลงทุน
คิดค้นนวัตกรรมที่ตอบสนองทั้งเชิงธุรกิจและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากนั้น เรายังมุ่งหวังที่จะเป็นองค์กร
ที่ฟื้นฟูธรรมชาติ มีพลังและเป็นแบบอย่างให้อุตสาหกรรมอื่นๆ สร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนเช่นเดียวกัน
ปัจจุบันเราเริ่มเห็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งผลเสียต่อลูกหลานและมนุษยชาติจะรุนแรง
มากกว่านี้ หากเราไม่เริ่มต้นอย่างจริงจัง”
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บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
จ�ำกัด (มหาชน)
การบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ
1) ระดับผลิตภัณฑ์ คือ การบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในส่วนของผลิตภัณฑ์ ได้แก่
		 • การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product; CFP) ตลอด
วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 และได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ครบทุก
ผลิตภัณฑ์ ในปี พ.ศ. 2557 จ�ำนวน 102 เกรดผลิตภัณฑ์และยังคงด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
		 • การประเมินการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Reduction; CFR)
และได้รับการรับรองเครื่องหมายรับรองลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ หรือฉลากลดโลกร้อน ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2557 จ�ำนวน 44 เกรดผลิตภัณฑ์และยังคงด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็นปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงได้ประมาณ 820,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
		 • มาตรการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งให้เกิดสมดุลคาร์บอน (Carbon Neutral)
จากการจัดท�ำรายงานประจ�ำปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยได้รับการรับรองการใช้
เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และได้ด�ำเนินการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจนเป็น
ศูนย์ โดยได้รับการรับรองการใช้เครื่องหมายคาร์บอนนิวทรัลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) เป็นเล่มแรกของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และยังคงด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
สามารถชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปแล้ว รวม 61 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ PTTGC Group จึงเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค ทราบข้อมูลว่าผู้ผลิตได้ใส่ใจ
ในภาคการผลิตต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือต่อปัญหาโลกร้อนมากน้อยเพียงใด ซึ่งการเลือกสินค้า
ฉลากลดคาร์บอนเป็นส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยังช่วยลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงาน
ขององค์กร นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ช่วยสร้างความโดดเด่นให้กับแบรนด์สินค้า
ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนท�ำให้ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายมากขึ้น
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2) ระดับองค์กร คือ การบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในส่วนขององค์กร ได้แก่
		 • จั ด ท� ำ บั ญ ชี ก ารปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกขององค์ ก ร หรื อ คาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ข ององค์ ก ร
(Carbon Footprint for Organization: CFO) ตามมาตรฐาน ISO 14064-1: 2006 ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทฯ
รายแรกของกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทย ที่ด�ำเนินการและได้รับการรับรองบัญชีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และยังคงด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
		 • ก�ำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1 และ 2) ด้วยความสมัครใจ
ลงร้อยละ 10 จากการด�ำเนินธุรกิจตามปกติภายในปี พ.ศ. 2565 โดยเทียบจากปี พ.ศ. 2555 ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ประมาณ 760,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ด�ำเนินการได้ประมาณ 270,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
โดย PTTGC Group มีการด�ำเนินการด้านบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง
โดยก�ำหนดแผน Climate Strategy Long Range Plan ซึ่งเป็นแผนระยะยาวเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นธุรกิจ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นผู้น�ำของการผลิตเคมีภัณฑ์ที่มุ่งสู่ธุรกิจคาร์บอนต�่ำและการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนด้วยแนวทางการด�ำเนินงานรับมือต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศตามมาตรฐานระดับสากล
และระดับประเทศ
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บริษัท เต็ดตรา แพ้ค
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
การลดรอยเท้าทางนิเวศน์
การลดรอยเท้าทางนิเวศน์ด�ำเนินไปพร้อมกันกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการ
แข่งขันทางธุรกิจ เราเข้าถึงความท้าทายดังกล่าว โดยมุ่งตระหนักถึงผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศและ
การท�ำงานร่วมกันกับผูผ้ ลิตสินค้าและวัตถุดบิ ตลอดจนลูกค้า เพือ่ รับผิดชอบต่อทุกๆส่วนของห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
เราตัง้ เป้าหมายส�ำหรับ ปี ค.ศ. 2020 ในเรือ่ งการลดผลกระทบต่อสภาพภูมอิ ากาศตลอดทัว่ ทัง้ ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
ซึ่งหมายถึง การเจริญเติบโตทางธุรกิจโดยไม่เพิ่มปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
กิจกรรมหลักที่ส�ำคัญเพื่อลดรอยเท้าทางนิเวศน์ตลอดทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า คือ :
• การขับเคลื่อนการใช้วัสดุที่ยั่งยืน
• การลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการดําเนินงาน
• การสนับสนุนลูกค้าในการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
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บริษัท วีนิไทย จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีแผนในการลดการปลดปล่อย CO2 ต่อ REBITDA ภายในปี ค.ศ. 2018 จะลดได้อย่างน้อย
20% เมื่อเปรียบเทียบกับปี ค.ศ. 2014

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

บริษัท วีนิไทย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ผงพลาสติกพีวีซี ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ (วีซีเอ็ม) และโซดาไฟ นอกจากนี้ ยังจัดตั้งบริษัทย่อยที่
ด�ำเนินการครบวงจร คือ บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งผลิตและจ�ำหน่าย
อีพิคลอโรไฮดริน
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งในด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ซึง่ ในด้านสิง่ แวดล้อมนัน้ บริษทั ฯ ได้กำ� หนดหลักการทีจ่ ะปรับปรุงและปกป้อง
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยการลดของเสียและลดการปล่อยของเสียสู่บรรยากาศ น�้ำ และดิน ในขณะ
เดียวกันบริษัทฯ ยังได้สนับสนุนหลักการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรพลังงานอย่างประหยัด
อีกด้วย
ส�ำหรับทรัพยากรพลังงาน โดยเฉพาะไฟฟ้านัน้ ถือเป็นวัตถุดบิ ทีส่ ำ� คัญ และถือเป็นหัวใจหลักของวัตถุดบิ
ของบริษัทฯ ด้วย บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญอย่างมากในการควบคุมการใช้ประโยชน์ โดยการน�ำมาตรฐาน
การปฏิบตั ทิ ดี่ แี ละเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย ทีเ่ กีย่ วข้องกับการลดการใช้พลังงานมาประยุกต์ใช้งานอย่างต่อเนือ่ ง
บริ ษั ท ฯ มี ค วามประสงค์ ท่ี จ ะส่ ง เสริ ม ระบบการบริ ห ารพลั ง งาน จึ ง ได้ ก� ำ หนดหลั ก การส� ำ คั ญ
ในการด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
		 1. บริษัทฯ จะคงไว้และพัฒนาระบบการบริหารพลังงานอย่างเหมาะสม และแบบการประหยัด
พลังงานที่ใช้ในแผนการผลิตของบริษัทฯ
		 2. บริษัทฯ จะด�ำเนินการตามกฎหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
		 3. บริษัทฯ จะจัดท�ำแผนงานและเป้าหมายของการอนุรักษ์พลังงาน และสื่อสารให้กับพนักงาน
ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
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		 4. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนที่จ�ำเป็น รวมทั้งทางด้านวัสดุอุปกรณ์ เวลา การฝึกอบรม
เพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
		 5. บริษัทฯ จะด�ำเนินการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างต่อเนื่อง ตามแผนงาน กิจกรรม
นวัตกรรม และการเสนอแนะ รวมถึงการใช้มาตรฐานการปฏิบัติที่ดี และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และเหมาะสม
		 6. ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯทุกระดับ จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการ
ที่ก�ำหนด มีความรับผิดชอบในการอนุรักษ์พลังงาน การแก้ไขปรับปรุงปัญหาต่างๆ ที่ผู้ตรวจสอบได้
แจ้งให้ทราบ และรายงานต่อคณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงาน
		 7. ผู้บริหารและคณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนนโยบาย เป้าหมาย และแผนการ
ด�ำเนินงานด้านพลังงานทุกปี
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กลุ่มอุ ตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

บริษัท ปู นซิ เมนต์ไทย
จ�ำกัด (มหาชน)
เอสซี จี ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การจั ด การด้ า นพลั ง งานและการเปลี่ ย นแปลงสภาภู มิ อ ากาศเพื่ อ ใช้
ลดความเสี่ ย งจากการพึ่ ง พิ ง แหล่ ง พลั ง งานหลั ก ซึ่ ง อาจท� ำ ให้ ธุ ร กิ จ ของเอสซี จี ต ้ อ งหยุ ด ชะงั ก หรื อ
ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนั้นก็สร้างโอกาสในการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ด้วยการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของกระบวนการผลิต และสร้างรายได้จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพือ่ ให้การท�ำงานดังกล่าวเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เอสซีจไี ด้แต่งตัง้ คณะกรรมการเพือ่ ดูแลและบริหาร
จัดการพลังงาน 2 คณะหลัก คือ คณะกรรมการพลังงานและคณะท�ำงานส่งเสริมและพัฒนาระบบความรู้
พนักงานกลุม่ วิชาชีพพลังงาน มีหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และติดตามการด�ำเนินงานต่างๆ
ให้เป็นไปตามเป้ า หมายที่ก�ำหนด พร้อมทั้งติดตามความเคลื่ อ นไหวจากภาวการณ์ ภายนอกที่อ าจ
ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของเอสซีจี

เป้าหมาย:

• เอสซีจสี ามารถด�ำเนินธุรกิจได้ โดยไม่หยุดชะงักเนือ่ งจากความผันผวนของพลังงานและสามารถรักษา
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจด้านต้นทุนการผลิต
• ภายในปี พ.ศ. 2563 เอสซีจีจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตลงร้อยละ10
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2550

กลยุ ทธในการพัฒนา:

• สร้างความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
• เพิ่มปริมาณการใช้เชื้อเพลิงทดแทน
• ผลิตสินค้าและบริการ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• ปลูกฝังจิตส�ำนึกด้านพลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วทั้งองค์กร
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บริษัท ปู นซี เมนต์นครหลวง
จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์ น ครหลวง จ� ำ กั ด
(มหาชน) ได้ก�ำหนดแนวทางเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน หรือที่เรียกว่า SD Roadmap
โดยมีหวั ข้อทีเ่ กีย่ วกับการลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก เป็นเรือ่ งส�ำคัญ อันดับแรก
มีการก�ำหนดเป้าหมายและวิธีการไว้อย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้ยังเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ของกลุ่มผู้ผลิตปูนซีเมนต์ ในระดับโลกที่
เรียกว่า CSI และอยู่
ภายใต้การด�ำเนินการของ WBCSD เพื่อ
ให้มกี ารแลกเปลีย่ นแนวคิดและน�ำมาตรฐาน
การปฏบัติงานด้านความยั่งยืนต่างๆ ใน
ระดับโลก มาประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรม
เพื่อประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและ
ธุรกิจต่อไป
โดยบริษทั ได้มกี ารก�ำหนด เป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Emission
Reduction) ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 20 ของค่าที่ปล่อยในปี พ.ศ. 2550 ภายในปี พ.ศ. 2563
โดยมีแนวทางการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังนี้
		 1. การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง และลดการใช้ถ่านหินโดยการพยายามน�ำเชื้อเพลิง
ทดแทน มาใช้แทนเชื้อเพลิงหลัก
		 2. ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้มีอัตราการใช้ไฟฟ้าลดลง รวมทั้งมีการน�ำ
ลมความร้อนเหลือใช้กลับมาผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ทดแทนการน�ำเข้าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
		 3. ลดสัดส่วนอัตราการผสมปูนเม็ดในปูนซีเมนต์โดยยังคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น
		 4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเน้นการลดการใช้ทรัพยากรและลด
การใช้พลังงานเป็นแนวทางส�ำคัญ ตลอดจนการสือ่ สาร ส่งเสริมให้ลกู ค้าตระหนักและเพิม่ พูนการใช้สนิ ค้า
เหล่านี้ รวมถึงการเข้าร่วมโครงการรับรองคาร์บอนฟุตปริ้นท์ผลิตภัณฑ์และฉลากลดโลกร้อนต่างๆ
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กลุ่มอุ ตสาหกรรมทรัพยากร

บริษัท บางจากปิ โตรเลียม
จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท บางจากฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยได้ตั้งเป้าหมายบริษัท บางจากฯ และบริษัทในเครือ สามารถ
ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิในปี พ.ศ. 2560 ลงได้ 50% เทียบกับการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สู ง สุ ด จากการเพิ่ ม ก� ำ ลั ง การกลั่ น เป็ น 124 พั น บาร์ เ รลต่ อ วั น เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายดั ง กล่ า ว
บริษทั บางจากฯ จึงมุง่ เน้นด�ำเนินโครงการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพ
โรงกลั่น ลดการใช้เชื้อเพลิง และเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงสะอาด เช่น ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงขยายการลงทุน
ในธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งได้ด�ำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และมีแผนการด�ำเนิน
งานในอนาคต รายละเอียดดังต่อไปนี้
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โครงการ

บริษัท บางจากปโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

1. โครงการที่ดำเนินการในอดีต ตอเนื่องถึงปจจุบัน
1.1 โครงการใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงแทนการใช
น้ำมันเตา
1.2 โครงการใชกาซธรรมชาติเปนสารตั้งตนในการผลิต
ไฮโดรเจนแทนการใชกาซหุงตม
1.3 โครงการซื้อโรงไฟฟาพลังงานรวม จาก บริษัท ปตท.
สงผลใหโรงกลั่นสามารถบริหารการผลิตไฟฟาและ
ไอน้ำไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการเดินหมอตม
ไอน้ำซึ่งมีประสิทธิภาพต่ำกวา
2. โครงการที่มีแผนดำเนินการในอนาคต
2.1 โครงการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานรวมใหม
สงผลใหโรงกลั่นสามารถบริหารการผลิตไอน้ำและไฟฟา
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และไมมีการใชน้ำมันเตาภายใน
โรงกลั่น
2.2 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่น ลดการใช
เชื้อเพลิง

บริษัท บีซีพีจี จำกัด

1. โครงการที่ดำเนินการในอดีต ตอเนื่องถึงปจจุบัน
1.1 โครงการผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย
ขนาด 118 เมกะวัตต ในประเทศไทย
2. โครงการที่มีแผนการดำเนินงานในอนาคต
2.1 โครงการผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย
ขนาด 198 เมกะวัตต ที่ประเทศญี่ปุน
2.2 โครงการผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียน
ขนาด 184 เมกะวัตต

บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด

1. โครงการที่ดำเนินการในอดีต ตอเนื่องถึงปจจุบัน
1.1 หนวยผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ขนาดกำลังการผลิต
360,000 ลิตรตอวัน

ปริมาณกาซเรือนกระจก
ที่ลดลง (ตันคารบอน
ไดออกไซดเทียบเทาตอป)

ปที่เริ่ม
ดำเนินการ

229,000
89,000
56,000

2552
2554

7,800

2558

53,200

2560

23,000

2562

1,856,700
438,200

2557

735,200

2562

683,300

2563

328,500
146,000

2553

2. โครงการที่มีแผนการดำเนินงานในอนาคต
2.1 หนวยผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ขนาดกำลังการผลิต
450,000 ลิตรตอวัน

182,500

2559

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด

13,800

1. โครงการที่ดำเนินการในอดีต ตอเนื่องถึงปจจุบัน
1.1 หนวยผลิตไบโอเอทานอล ขนาดกำลังการผลิต
400,000 ลิตรตอวัน
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13,800

2556

บริษัท เชฟรอนประเทศไทย
ส�ำรวจและผลิต จ�ำกัด
บริษัทเชฟรอนฯ ให้ความส�ำคัญต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดท�ำ
รายงานอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทาง Corporate เป็นรายเดือนเป็นประจ�ำทุกปีและ
มีการปรับปรุงการค�ำนวนให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตลอด
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�ำเนินงานของเชฟรอน ทาง Corporate ได้มีข้อก�ำหนด
ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต อาทิ
		 1. การก�ำหนดมาตรฐานการปล่อย Flaring & Venting ภายในองค์กร เพือ่ ไม่ให้มกี ารปล่อย Flare
และ Vent เกินค่ามาตรฐานที่ก�ำหนด
		 2. การตรวจวัดการรั่วซึมของก๊าซและการซ่อมแซม (Leak Detection and Repair Program:
LDAR) โดยท�ำการตรวจวัดการรั่วซึมของก๊าซจากข้อต่อต่างๆ ในกระบวนการผลิต ด้วยกล้อง Infrared
โดยมีแผนงานในการตรวจวัดให้ครอบคลุมทุกบริเวณที่มีโอกาสเกิดการรั่วซึมของก๊าซทั้งหมด ซึ่งหลังจาก
ตรวจพบรอยรั่วซึมแล้วจะต้องมีการซ่อมแซมเพื่อปิดรอยรั่วซึม ทั้งนี้ โปรแกรมนี้จะช่วยลดการปล่อย
Fugitives ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของก๊าซเรือนกระจกได้
โดยบริษัทเชฟรอน ที่ด�ำเนินการ
อยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้ง
บริษทั เชฟรอนประเทศไทยส�ำรวจ
และผลิต จ�ำกัด ก็ได้มีการด�ำเนิน
การและปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดต่างๆ
ดังกล่าวข้างต้น
นอกจากนี้ที่ส�ำนักงานของบริษัท
เชฟรอนประเทศไทย ยังได้มีการ
ส่ ง เสริ ม การลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
เรือนกระจก โดยการประชาสัมพันธ์
ให้พนักงานลดการใช้กระดาษ เช่น ให้มีการตั้งค่าการพิมพ์งานเป็นสองด้านการใช้กระดาษเช็ดมือ
เพียงครั้งละไม่เกิน 1 - 2 แผ่น รวมถึงการให้พนักงานประหยัดไฟ เช่น ให้ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์
ในช่วงเวลาพัก เป็นต้น
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้แสดงออกถึงความมุ่งมั่น และมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ผู้ว่าการ กฟผ. ได้ประกาศนโยบาย
การด�ำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. เพื่อให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกทั่วทั้งองค์กร อีกทั้งได้
จัดท�ำแผนแม่บทการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและขับเคลื่อน
การลดก๊าซเรือนกระจกของสายรองผู้ว่าการทั้ง 10 สายรอง ในการตอบสนองนโยบาย เป้าหมาย
และมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้แผนการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเหมาะสมส�ำหรับประเทศ
(Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) และความตั้งใจในการลดก๊าซเรือนกระจก
อย่างมุ่งมั่นของประเทศ (Intended Nationally Determined Contributions: INDCs)
การก�ำหนดเป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ
ระยะสัน้ : ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) เพือ่ เตรียมความพร้อมทีจ่ ะมุง่ น�ำองค์กรสูส่ งั คมคาร์บอน
ต�ำ่ และการจัดโครงสร้างการด�ำเนินงานขององค์กรเพือ่ ให้มกี ารรายงานข้อมูลกิจกรรมทีต่ อบสนองเป้าหมาย
ของประเทศแบบรวมศูนย์ สร้างความน่าเชือ่ ถือของข้อมูลและอ้างอิงได้ โดยค�ำนึงถึงการยอมรับและความ
เชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อตระหนักถึงความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานขององค์กร โดยมุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมกับสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรในการติดตามการด�ำเนินงาน
ลดก๊าซเรือนกระจกตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเหมาะสมส�ำหรับประเทศ (NAMAs) ในการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง ร้อยละ 7 - 20 ในปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างระบบการด�ำเนินงานที่เชื่อมโยงกับการท�ำงานในองค์กรสู่สังคมคาร์บอนต�่ำ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างขีดความสามารถการจัดการลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. เพื่อรายงาน
และรับการทวนสอบจากหน่วยงานภายนอก
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความร่วมมือกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและเชือ่ มโยงเป็นระบบเครือข่ายทีม่ ศี กั ยภาพ
เพื่อน�ำไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะยาว: ระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2564 - 2573) เพื่อตอบสนองนโยบายการตั้งเป้าหมายของ
ประเทศตามความตั้งใจในการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมุ่งมั่นของประเทศ (INDCs) ในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 - 25 ในปี พ.ศ. 2573
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

• ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน ค�ำนึกถึงการรักษาสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
• ประกาศนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัน สิ่งแวดล้อมและการจัดการ
พลังงาน (QSSHE) ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดการการปล่อยก๊าสเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต�่ำ
• มีเป้าหมายในการปรับปรุง พัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• มีแนวทางในการจัดการการระบายก๊าซเรือนกระจกผ่าน 2 แนวทางหลัก คือ
		 - การพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�่ำและประหยัดพลังงาน (Low Carbon & Energy Saving
Products
		 - กระบวนการผลิตสีเขียว (Green Process)
• ปี พ.ศ. 2558 ไออาร์พีซีมีสัดส่วนการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�่ำ และผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน
คิดเป็นร้อยละ 33 ของยอดขายทั้งหมด
• กระบวนการผลิ ต สี เ ขี ย ว ปี พ.ศ. 2558 ไออาร์ พี ซี ด� ำ เนิ น โครงการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน เช่ น
เพิม่ ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการไอน�ำ้ และความร้อน ปรับเปลีย่ นระบบแสงสว่างโดยใช้หลอดประหยัด
ไฟ เป็นต้น ท�ำให้ลดการใช้พลังงานได้ 1,611,884 กิกะจูล ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 154,591
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดลงประมาณ 465 ล้านบาท
• พัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งผลิตภัณฑ์ทั้งทางรถและทางเรือ รวมทั้งยกระดับการบริหารจัดการ
ท่าเรือไออาร์พซี ี (Green Logistic) ควบคุมความปลอดภัยของระบบการขนส่ง ตลอดจนป้องกันและบรรเทา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการขนส่ง โดยในปี พ.ศ. 2558 ได้มีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ของท่าเรือไออาร์พีซี ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint
Organization: CFO) ซึ่งเป็นท่าเรือรายแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)
• เริ่มจัดเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Greenhouse Gas Scope 3) เช่น
การเดินทางของพนักงาน และการขนส่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น เพื่อน�ำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการการใช้
พลังงานในอนาคตต่อไป

50

SD 2016

ในปี พ.ศ. 2558 ไออาร์พีซี สามารถลดการระบายก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้
น้ำมันแกสโซฮอลและไบโอดีเซล
ช่ ว ยลดการระบายก๊ า ซเรื อ นกระจกได้
230,602 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ในปี พ.ศ. 2558 มีรายได้จากผลิตภัณฑ์
43,633 ล้านบาท

ผลิตภัณฑ Green ABS

เกิดขึ้นจากนวัตกรรมที่ไออาร์พีซี
เป็ นผู ้ คิด ค้ นและผู ้ ผลิ ต รายแรก
ของโลกที่ได้น�ำยางธรรมชาติมา
ทดแทนการใช้ยางสังเคราะห์ใน
การผลิตด้วยสัดส่วนร้อยละ 10 - 40 ของปริมาณยางสังเคราะห์
เดิม โดยเม็ดพลาสติกที่ผลิตได้ยังคงมีคุณสมบัติและมาตรฐาน
เที ย บเท่ า กั บ เม็ ด พลาสติ ก ABS ที่ ใ ช้ ส ารสั ง เคราะห์ ในปี
พ.ศ. 2558 สามารถผลิตและจ�ำหน่ายได้กว่า 260 ตัน มีรายได้
จากผลิตภัณฑ์ ประมาณ 15 ล้านบาท

ผลิตภัณฑ Expandable Polystyrene
(EPS) เกรดสำหรับงานกอสราง

นอกเหนือจากคุณสมบัตทิ มี่ คี วามแข็งแรงและน�ำ้ หนัก
เบา โดยสามารถรองรับน�ำ้ หนักได้ 49 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรแล้ว ยังทนทาน
ต่อสภาพอากาศ ความชืน้ และไม่ลามไฟ จึงสามารถใช้เป็นฉนวนกันความร้อนและ
กันเสียงได้ ในปี พ.ศ. 2558 สามารถผลิตและจ�ำหน่ายได้กว่า 7,000 ตัน มีรายได้
จากผลิตภัณฑ์ประมาณ 339 ล้านบาท

ผลิตภัณฑที่ไดรับการอนุมัติขึ้นทะเบียนฉลากลดคารบอน
(Carbon Reduction Label)
ได้แก่ เม็ดพลาสติกโพลีเอทธิลีนชนิดที่มีความ
หนาแน่นสูง (HDPE) โพลีโพรพิลีน (PP) โพลีสไตรีน (PS) และเอ็กซแพน
เดเบิล โพลีสไตรีน (EPS) ซึ่งเป็นวัตถุดิบส�ำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
เช่น ถุงพลาสติก ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า และวัสดุกันความร้อน เป็นต้น โดย
ไออาร์พซี ี ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
เหล่านี้ จนได้รบั การอนุมตั ขิ นึ้ ทะเบียนฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction
Label) อีกทัง้ ยังสามารถลดปริมาณสารเคมีทใี่ ช้ในกระบวนการผลิตได้อกี ด้วย
โดยในปี พ.ศ. 2558 สามารถผลิตได้กว่า 660,000 ตัน มีรายได้จากผลิตภัณฑ์
ประมาณ 28,269 ล้านบาท
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ตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงาน
การระบายกาซเรือนกระจก
ทางตรงและทางออมทั้งหมด
(ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา)

คาดัชนีชี้วัดการใชพลังงาน
(Energy Intensity Index: EII)
2556
2557
2558

98.89
98.37
97.07
98.00*

ความเขมขนของการปลอยกาซเรือนกระจก
(Scope 1&2)
(ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอตันผลิตภัณฑ)
2556
2557
2558
* เปาหมายป 2558
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0.326
0.314
0.313
0.325*

2556
2557
2558

3.394
3.125
3.293

สัดสวนยอดจำหนายผลิตภัณฑคารบอนต่ำและ
ผลิตภัณฑประหยัดพลังงานเทียบกับยอดขายรวม
(รอยละ)

$

2556
2557
2558

31
29
3329*

บริษัท ปตท.ส�ำรวจและ
ผลิตปิ โตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
นโยบาย: ปตท.สผ. มีวิสัยทัศน์ ที่จะเป็นบริษัทส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นน�ำในเอเชีย ที่ขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยี และหัวใจสีเขียว โดยการทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายได้นนั้ บริษทั ต้องยึดหลักการด�ำเนินธุรกิจและ
บริหารจัดการองค์กรตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development G.R.O.W.T.H
Policy) ซึ่งครอบคลุม 3 มิติ คือ การเติบโตทางธุรกิจ ความก้าวหน้าทางสังคม และความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ จะต้องมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพใน
ทุกขั้นตอนการท�ำงานภายใต้ห่วงโซ่อุปทาน โดยในปี พ.ศ. 2558 ปตท. สผ. ได้ประกาศใช้คู่มือการจัดซื้อ
จัดจ้างสีเขียว (Green Procurement Guideline) อีกทัง้ ปตท. สผ.ยังให้ความส�ำคัญอย่างยิง่ กับการจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรน�้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ของเสียต่างๆ อีกด้วย
เป้าหมาย: ปตท. สผ. มีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีร่ อ้ ยละ 20 ภายในปี พ.ศ. 2563
จากปีฐาน พ.ศ. 2555 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
แผนการด�ำเนินงาน: ปตท. สผ. ได้จัดท�ำแผนและด�ำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้
ตามเป้าหมายมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยยึด 2 แนวทางหลัก คือ การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และการปลูกป่าเพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลด้านระบบนิเวศ โดยมีโครงการดังนี้
		 - โครงการ Flash Gas Recovery Unit เป็นการน�ำก๊าซส่วนเกินจากกระบวนการผลิตคอนเดน
เสทกลับเข้าสู่กระบวนการผลิต
		 - โครงการลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากกระบวนการผลิต เป็นการลดการรั่วไหลของก๊าซมีเทนใน
กระบวนการผลิตโดยการซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์ โครงการนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุท่ีมีการ
รั่วไหลจากกระบวนการผลิตและหลุมเจาะ (Loss of Primary Containment: LOPC) ได้อีกด้วย
		 - โครงการ Vapor Recovery Unit จากการศึกษาของปตท. สผ.พบว่า การติดตั้ง VRU เป็น
หนึ่งในมาตรการที่มีศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซมีเทน
		 - โครงการ Flare gas utilization เป็นการลดปริมาณการปล่อย Flare โดยการน�ำก๊าซเหลือทิ้ง
จากการะบวนการผลิตไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
		 - โครงการ Green Logistics เป้นโครงการที่เน้นการจัดการและพัฒนาระบบการขนส่งทาง
ทะเลภายใต้โครงการควบคุมการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงในการขนส่ง โดยการก�ำหนดเส้นทางการขนส่งที่มี
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ความเหมาะสม และการใช้เครื่องยนต์ดีเซลไฟฟ้า (Diesel-electric Engine) แทนเครื่องยนต์ดีเซล
(Conventional Diesel Engine) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการขนส่ง
		 - โครงการ Heat Recovery Steam Generator เป็นการปรับปรุงเทคนิคการน�ำความร้อน
กลับมาใช้ในการผลิตไอน�้ำ
		 - โครงการ Trunk Flow line เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพทางเทคนิคในท่อส่งก๊าซระหว่าง
สถานีผลิตย่อยไปยังสถานีผลิตหลัก เป็นการช่วยลดก๊าซส่วนเกิน (Flare) และเพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ์
ของปตท. สผ.
		 - โครงการ Seawater pump operation เป็นการจัดการเดินเครื่องสูบน�้ำทะเลที่ใช้หล่อเย็น
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสุงสุด
		 - โครงการ ปตท. สผ. ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ปตท. สผ. มีโครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าไม้ที่
เสื่อมโทรมรวมพื้นที่ปลูกและดูแลรักษาจ�ำนวนทั้งสิ้น 105,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 25 จังหวัด กระจายอยู่
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
		 โดยในปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา จากแผนการด�ำเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ปตท. สผ. สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้กว่า 200,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
หรือคิดเป็นร้อยละ 4.7 จากปีฐาน 2555
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บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

ปตท. มีการก�ำหนดทิศทางกลยุทธ์สเี ขียว
(Green Roadmap) ซึ่งเป็นหนึ่งในทิศทาง
กลยุทธ์ที่อยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ของการเป็น
บริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นน�ำ ด้วยการ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยและให้ความส�ำคัญกับสิ่งแวดล้อม
โดยทิ ศ ทางกลยุ ท ธ์ สี เ ขี ย วนั้ น แสดงถึ ง
การมุง่ เน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์สเี ขียวทีผ่ า่ นการ
วิ จั ย และพั ฒ นาพลั ง งานทางเลื อ กและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
การบริ ห ารจั ด การกระบวนการเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
มากขึ้น และ การสร้างความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในกลุ่ม ปตท. ไปจนถึง คู่ค้า ลูกค้า
และสาธารณชนทั่วไป นอกจากนี้ ปตท. ยังมีการวิจัยและพัฒนาด้านการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
การชดเชยคาร์บอนผ่านกลไกต่างๆ และด�ำเนินการร่วมกับภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมกิจกรรมและ
นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
PTT Light Blue
C100

PTT Dark Blue
C100 M100 BL40

PTT Red
M100 Y100

คณะกรรมการบริหารความร่วมมือการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนกลุม่ ปตท. ก�ำกับดูแลการบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจกในระดับนโยบาย ผ่านทิศทางกลยุทธ์สเี ขียว โดยติดตามดูแลผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำ
ทุกปีและทบทวนกลยุทธ์ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ รายละเอียดของการด�ำเนินงานตามทิศทางกลยุทธ์
สีเขียว เป็นไปดังนี้
1. การบริหารจัดการกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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2. ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการผลิต จัดหา และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ น�้ำมันไบโอดีเซล ถังก๊าซธรรมชาติเหลว พีทีที
คอมโพสิต พลัส การใช้แก้วพลาสติกชีวภาพในผลิตภัณฑ์กาแฟสดคาเฟ่อเมซอน เป็นต้น
3. การสร้างความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการสร้างภาคสังคมที่ยั่งยืนผ่านโครงการ
ลดก๊ า ซเรื อ นกระจกต่ า งๆ เช่ น การปลู ก ป่ า หรื อ โครงการเพื่ อ ชุ ม ชนต่ า งๆ ซึ่ ง แผนดั ง กล่ า ว
มีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของ ปตท. ที่ก�ำหนดขึ้นใน
ปี พ.ศ. 2546
ในแง่ของการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ทิศทางกลยุทธ์สีเขียว ปตท. มุ่งลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมของกลุ่ม ปตท. ให้ได้ 1.1 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ซึ่งจะท�ำให้ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดลงร้อยละ 5 ภายในปี พ.ศ. 2563
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2555 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทยภายใต้กรอบ NAMAs ที่ก�ำหนดให้
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 7% จากการด�ำเนินธุรกิจตามปกติในปี พ.ศ. 2563
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ประมาณการปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากการด�ำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ของมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน

วิธีการค�ำนวณ

- อ้างอิงจาก รายงานการศึกษาค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
พ.ศ. 2557 โดยส� ำ นั ก วิ เ คราะห์ แ ละติ ด ตามประเมิ น ผล องค์ ก ารบริ ห ารจั ด การก๊ า ซเรื อ นกระจก
(องค์การมหาชน) ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า (Emission Factor) ส�ำหรับ
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ = 0.5661 tCO2/MWh
การค�ำนวณ
1) ก�ำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งที่มูลนิธิพลังที่ยั่งยืนได้ด�ำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
		

จากเซลล์แสงอาทิตย์รวม		

= 44 กิโลวัตต์

2) จ�ำนวนชั่วโมงการรับแสงสูงสุดต่อวัน = 4 ชั่วโมง
3) จ�ำนวนวันใน 1 ปี 			
		

ดังนั้นก�ำลังการผลิตไฟฟ้าที่ได้จากระบบเซลล์แสงอาทิตย์ใน 1 ปี

				
		
		

= 44 x 4 x 365 = 64.24 MWh/ปี
1,000

ค่า Emission Factor ส�ำหรับโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

				
		

= 365 วัน

= 0.5661 tCo2/MWh

ดังนั้น การติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ของมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนขนาดรวม
44 กิโลวัตต์ สามารถช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้

				
				

= (64.24 MWh/ปี) x (0.5661 tCo2/MWh/ปี)
= 36.366 tCo2/ปี
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุ รีโฮลดิ้ง
จ�ำกัด (มหาชน)

บมจ.
ผลิตไฟฟาราชบุร�โฮลดิ�ง

การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) ค�ำนึงถึง
ในการท� ำ งานมาโดยตลอด ทั้ ง งานในกระบวนการผลิ ต และกิ จ กรรมโครงการเพื่ อ สั ง คมต่ า งๆ
ซึง่ หมายถึงการรักษาสมดุลและการให้ความส�ำคัญเท่าๆ กันกับมิตหิ ลักทัง้ สาม อันได้แก่ มิตดิ า้ นเศรษฐกิจ
มิติด้านสังคม และ มิติด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีความพยายามอย่างจริงจังและต่อเนื่องที่จะจัดให้มี
การบริหารและการด�ำเนินงานภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี อ้างอิงตามกฎหมาย ข้อก�ำหนดและ
แนวปฏิบตั ขิ องหน่วยงานก�ำกับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงมาตรฐานทัง้ ในระดับประเทศและในระดับสากล
ในการตอบสนองพันธกิจความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจาก
ชุมชนและสังคมในภาพรวม คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยความเห็น
ชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ออกเป็น 2 ด้าน
คือ ด้านสังคม และ ด้านสิ่งแวดล้อม
ส�ำหรับ ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีเป้าหมายเพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บรรเทาภาวะโลกร้อน
มีการด�ำเนินงานควบคูก่ นั ไปทัง้ ในด้านการลดการปลดปล่อยจากแหล่งก�ำเนิด และการเพิม่ แหล่งกักเก็บ
โดยมีโครงการส�ำคัญที่บริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงการเพื่อตอบสนองเป้าหมายดังกล่าว ดังนี้
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		 • โครงการคนรักษ์ปา่ ป่ารักชุมชน ซึง่ เป็นโครงการหลักด้าน CSR มีการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งมาเป็น
ปีที่ 8 เพือ่ ส่งเสริมการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน ผ่านการบริหารจัดการ ‘ป่าชุมชน’ ซึ่งเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการรักษาและ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศ
		 • โครงการขยายผลพลังงานชุมชน เป็นการส่งเสริมให้ชมุ ชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานรูจ้ กั
น�ำทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเองมาใช้ประโยชน์ด้านพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด รู้จักใช้เทคโนโลยี
พลังงานที่เหมาะสม ตลอดจนสามารถจัดหาพลังงานที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งจะท�ำให้ชุมชน
เกิดการพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต โดยเทคโนโลยีพลังงานชุมชนนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้
กับชุมชนแล้ว ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย
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บริษัท สตาร์ ปิ โตรเลียม
รีไฟน์น่งิ จ�ำกัด (มหาชน)
PMS Reflex blue C
PMS 485 C

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงคุณค่าและความส�ำคัญของการจัดการ
พลังงานอันเป็นทรัพยากรที่มีจ�ำกัด เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมและเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
เพือ่ แสดงความตัง้ ใจและด�ำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ ทางบริษทั สตาร์ ปิโตรเลีย่ ม รีไฟนิง่ จ�ำกัด
(มหาชน) ได้ก�ำหนด นโยบายอนุรักษ์พลังงาน (Energy conservation policy) เพื่อการใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่า ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้ถูกบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการ (Management
system) ของบริษัท พร้อมทั้งก�ำหนดตัวแปรวัดผลที่เหมาะสม และเป็นนโยบายที่ส�ำคัญในการผลักดัน
การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas emission) ในช่วงปี พ.ศ. 2555 จนถึง
ปัจจุบนั ทางบริษทั ได้ดำ� เนินโครงการต่างๆ เพือ่ ลดปริมาณการใช้พลังงงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1) โครงการปรับปรุงระบบการเผาไหม้ทเี่ ตาเผาให้ความร้อนของหน่วยการกลัน่ CDU และ VDU  
(Air Pre-heater project)
โครงการปรับปรุงระบบเผาไหม้ที่เตาเผาให้ความร้อนของหน่วย Crude Distillation Unit (CDU) และ
Vacuum Distillation Unit (VDU) เป็นชนิดระบายมลพิษต�่ำ เป็นการปรับปรุงระบบเผาไหม้ที่เตาเผาให้
ความร้อนของหน่วยผลิต CDU และ VDU โดยการเปลี่ยนหัวเผาไหม้เชื้อเพลิงใหม่เป็นชนิด Ultra Low
NOx Burner แทนหัวเผาไหม้เดิมที่เป็นชนิด Low NOx Burner ซึ่งหัวเผาไหม้เชื้อเพลิงใหม่ ชนิด Ultra
Low NOx Burner นี้ จะช่วยควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศ ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงได้ดีขึ้น
นอกจากนี้ การติดตั้งระบบ Air Pre-heater ที่เตาเผาให้ความร้อน เพื่อน�ำความร้อนจากก๊าซที่จะ
ระบายออกสูบ่ รรยากาศทางปล่องระบายอากาศ กลับมาเพิม่ อุณหภูมใิ ห้กบั อากาศทีจ่ ะส่งเข้าสูห่ อ้ งเผาไหม้
ซึ่งกระบวนการดังกล่าว ส่งผลให้ปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผาไหม้ลดลง
โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อลดพลังงานที่เตาเผาไหม้ ประมาณ 425,000 ล้านบีทียูต่อปี ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 8.6 ของพลังงานที่ใช้ที่เตาเผาไหม้
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29

การใช้พลังงานต่อปี
(หน่วย: MMBtu/ปี)
ปริมาณพลังงานที่ใช้
- ชนิด: ก๊าซธรรมชาติและก๊าซหุงต้ม
CDU
VDU
รวม
2. ปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้
- ชนิด: ก๊าซธรรมชาติและก๊าซหุงต้ม
รวม

ปีฐาน
(ปี พ.ศ. 2554)

ปี ที่ ป ระเมิ น ผล
พ.ศ. 2557

3,236,735
1,430,129
4,666,864

2,801,857
1,373,118
4,174,975
491,889

ลดลงร้อยละ
(จากปีฐาน)

10.5
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การลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมต่อปี

ปีฐาน
(ปี พ.ศ. 2553)

ปีที่ประเมินผล
พ.ศ. 2557
(1ปี หลังจาก
ด�ำเนินการ
แล้วเสร็จ)

ลดลงร้อยละ
(จากปีฐาน)

ปริมาณการระบายสารมลพิษอากาศ
(Loading)
- ชนิดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์,
NOx (หน่วย: ตัน/ปี)
CDU
VDU

132.1
50.5

63.1
28.4

52.2
43.7

ปริมาณการระบายสารมลพิษอากาศ
(ความเข้มข้นที่ 7% ออกซิเจน)
- ชนิดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์,
NOx หน่วย: ppm)
CDU
VDU

45.5
34.5

25.0
25.0

45.1
27.5
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2) โครงการติดตั้งเครื่องถ่ายเทความร้อนชนิดใหม่ ชนิด COMPABLOC Welded Plate Heat
Exchanger ในหน่วยเพิ่มอุณหภูมิของน�้ำมันดิบ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนระหว่างน�้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์
ให้ดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่เตาเผาและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ซึง่ โครงการนีจ้ ะท�ำการออกแบบเพือ่ เพิม่ ความเร็วของการไหลของน�ำ้ มันดิบและผลิตภัณฑ์ และใช้วสั ดุใหม่
ที่ช่วยลดอัตราการเกิดตะกอนจากการกัดกรอนในระบบ (Corrosion) เพื่อลดอัตราการตกตะกอน
(Fouling) ภายในเครื่องถ่ายเทความร้อนโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อลดพลังงานที่เตาเผาไหม้ ประมาณ
379,900 ล้านบีทียูต่อปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 11 ของพลังงานที่ใช้ที่เตาเผาไหม้
การใช้พลังงานต่อปี
1. ปริมาณพลังงานที่ใช้
- ชนิด: ก๊าซธรรมชาติและก๊าซหุงต้ม
(หน่วย: MMBtu/ปี)
2. ปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้
(หน่วย: MMBtu/ปี)

ปีฐาน
(ปี พ.ศ. 2553)

3,023,920

ปีที่ประเมินผล
พ.ศ. 2555

ลดลงร้อยละ
(จากปีฐาน)

2,889,450
134,470

4.40

3) โครงการลดปริมาณการก๊าซธรรมชาติที่เผาไหม้ที่หอเผาทิ้ง
ในปี พ.ศ. 2555 ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในหอเผาทิ้งมีปริมาณประมาณ 144,000 ลบ.ม.ต่อปี
ซึง่ คิดเป็นค่าพลังงานประมาณ 4,788 ล้านบีทยี ตู อ่ ปี หรือคิดเป็นปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 7,239
tonneต่อปี ดังนั้นทางบริษัทจึงได้ท�ำการศึกษาเพื่อลดปริมาณพลังงานก๊าซธรรมชาติและการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทีเ่ ผาไหม้ทหี่ อเผาทิง้ โดยได้ผลการตรวจวัดเปรียบเทียบก่อนและหลังด�ำเนินงาน ดังตาราง
สรุปด้านล่าง
การใช้พลังงานต่อปี
1. ปริมาณพลังงานที่ใช้
- ชนิด: ก๊าซธรรมชาติและก๊าซหุงต้ม
(หน่วย: MMBtu/ปี)
2. ปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้
(หน่วย: MMBtu/ปี)
3. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(หน่วย tonne)

ปีฐาน
(ปี พ.ศ. 2555)

114,914

7,389

ปีที่ประเมินผล
พ.ศ. 2558

ลดลงร้อยละ
(จากปีฐาน)

50,437
64,476

56.1

3,243

56.1
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รางวัลที่ได้รับจาก
การด�ำเนินงานการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ขององค์กรสมาชิ ก
TBCSD ปี พ.ศ. 2558

ระดับต่างประเทศ

บริษัท บางจากปิ โตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
ชื่อรางวัล
ASEAN Energy Awards 2015
รายละเอียดรางวัล ASEAN Best Practices Energy
Management for Buildings and
Industries Awards (Small & Medium
Building Category)
หน่วยงานที่มอบ ศูนย์พลังงานอาเซียน (Asean Centre
for Energy : ACE)

บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ชื่อรางวัล
NSF – 140 Sustainability Product
รายละเอียดรางวัล NSF – 140 Sustainability Product :
Gold Level
ส�ำหรับ GlasBac® และ GlasBac®RE
NSF – 140 Sustainability Product :
Silver Level
ส�ำหรับ CushionBac
หน่วยงานที่มอบ NSF International, USA
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
ชื่อรางวัล

Gold Class Sustainability Award
2016 ในอุตสาหกรรมผู้ผลิตน�้ำมันและ
ก๊าซ ซึ่งประกาศผลใน Sustainability
Yearbook 2016
รายละเอียดรางวัล ไออาร์พีซี เป็น 1 ใน 2 บริษัท ที่ได้รับ
รางวั ล เหรี ย ญทอง (Gold Class
Sustainability Award 2016) จากการ
จัดอันดับของ RobecoSAM ซึ่งเป็น
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น ที่
เชี่ ย วชาญด้ า นการลงทุ น อย่ า งยั่ ง ยื น
โดยการคั ด เลื อ กจาก 122 บริ ษั ท
ในอุตสาหกรรมผู้ผลิตน�้ำมันและก๊ า ซ
ทัว่ โลก ถือเป็นสิง่ ทีส่ ะท้อนถึงการด�ำเนิน
ธุรกิจของไออาร์พซี ที เี่ ป็นไปตามปรัชญา
การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งสมดุ ล ทั้ ง ด้ า น
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม ภายใต้
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเกิดจาก
ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของพนักงาน
ไออาร์พีซีที่มุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อ
บทบาทหน้ า ที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม และใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุก ๆ ด้าน
หน่วยงานที่มอบ RobecoSAM และ S&P Dow Jones
Indices
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บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิ โตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
ชื่อรางวัล
CDP 2015 Climate A List
รายละเอียดรางวัล ปตท.สผ. ได้รับการประกาศให้อยู่ใน
Climate A List จากองค์กรเอกชนเพื่อ
สาธารณประโยชน์ดา้ นการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพภู มิ อ ากาศ หรื อ Carbon
Disclosure Project (CDP) ปตท.สผ.
เป็ น บริ ษั ท แรกและบริ ษั ท เดี ย วของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากบริษัท 113
แห่งทีไ่ ด้รบั คัดเลือกให้อยูใ่ น Climate A
List โดยทุกปี จะมีองค์กรกว่า 1,000
แห่งทั่วโลก สมัครเข้าร่วมการจัดอันดับ
ดังกล่าว
หน่วยงานที่มอบ Carbon Disclosure Project (CDP)
ชื่อรางวัล
Clean Development Mechanism
(CDM)
รายละเอียดรางวัล ปตท.สผ. ได้ รั บ การรั บ รอง ภายใต้
Clean Development Mechanism
(CDM) ของ United Nations
Framework Convention on Climate
Change หรือ UNFCCC ซึ่งเป็นกลไก
หนึ่ ง ภายใต้ พิ ธี ส ารเกี ย วโต (Kyoto
Protocol) ว่าด้วยความร่วมมือในการ
จัดการก๊าซเรือนกระจก จากการด�ำเนิน
โครงการ CDM ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่
ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น โดย
ปตท. สผ. สามารถลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากปล่องเผาก๊าซ (Flare)
ซึ่งเป็นก๊าซส่วนเกินที่ต้องเผาทิ้งได้ถึง
ปีละ กว่า 10,000 ตัน โดยขายก๊าซ
ส่วนเกินนี้ให้กับโรงไฟฟ้าราชบุรี
หน่วยงานที่มอบ Clean Development Mechanism
(CDM) Executive Board under
UNFCCC
68

SD 2016

Note
(1) Date of CERs issuance, since 21 Aug 2015

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
ชื่อรางวัล
Carbon Disclosure Project (CDP)
รายละเอียดรางวัล CDP เป็นโครงการที่เปิดเผยข้อมูลด้าน
คาร์บอน Carbon Disclosure Project
(CDP) ซึ่งเป็นการประเมินความเป็น
ผู ้ น� ำ การบริ ห ารจั ด การเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Disclosure
Leadership Index) และเป็นดัชนียนื ยัน
ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่
มุ ่ ง มั่ น ด� ำ เนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งผ่ า น
กลยุทธ์และการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนและ
โดดเด่นในกลุม่ อุตสาหกรรมระดับเอเชีย
โดยในส่วนของในปี 2015 PTTGC ได้รบั
การจัดอันดับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในกลุ่ม
ผู ้ น� ำ ด้ า น Climate Change จาก
โครงการ Carbon Disclosure Project
(CDP) ที่คะแนน 100 เต็ม จากสถาบัน
ระดั บ โลกที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ สู ง สุ ด
ด้ า นการประเมิ น การบริ ห ารจั ด การ
สิ่งแวดล้อม
หน่วยงานที่มอบ Carbon Disclosure Project (CDP)
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ชื่อรางวัล
ASEAN Energy Awards
รายละเอียดรางวัล ASEAN Energy Awards เป็นรางวัลที่
มอบให้ กั บ องค์ ก รที่ มี ก ารอนุ รั ก ษ์
พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน
ที่ โ ดดเด่ น ในภู มิ ภ าคเอเซี ย น ซึ่ ง การ
อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและส่ ง เสริ ม การใช้
พลังงานทดแทนนัน้ มีสว่ นช่วยในการลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กรที่
โดยในส่วน PTT Phenol (บริษทั ลูกของ
PTTGC) เป็นตัวแทนประเทศไทยได้การ
เข้าร่วมประกวดในระดับอาเซียนและได้
รับรางวัล ASEAN Energy Awards
ประเภท Special Submission-Industry
หน่วยงานที่มอบ ศูนย์พลังงานอาเซียน (Asean Centre
for Energy : ACE)

บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ชื่อรางวัล
Dow Jones Sustainability Indices
รายละเอียดรางวัล ปตท. คงสถานะเป็น member ต่อเนือ่ ง
เป็นปีที่ 4 ทั้งใน Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World)
และ Dow Jones Sustainability
Emerging Markets Index (DJSI
Emerging Markets) ในกลุ ่ ม
อุตสาหกรรม น�้ำมันและก๊าซ (Oil and
Gas Industry: OIX)
หน่วยงานที่มอบ Dow Jones Sustainability Indices
(DJSI)
ชื่อรางวัล
Green Rankings 2015
รายละเอียดรางวัล ปตท. ได้รบั การจัดอันดับ Green Rankings 2015 ในอันดับที่ 111 ของโลก และ
อันดับที่ 2 ของโลกในกลุ่มพลังงาน
หน่วยงานที่มอบ นิตยสาร Newsweek
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บริษัท ปู นซิ เมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ชื่อรางวัล
ASEAN Energy Award 2015
รายละเอียดรางวัล ASEAN Best Practices Energy
Management for Buildings and
Industries Awards for Large
Industry Category โดยบริ ษั ท
มาบตาพุดโอเลฟินส์ จ�ำกัด
หน่วยงานที่มอบ ศูนย์พลังงานอาเซียน (Asean Centre
for Energy : ACE)
ชื่อรางวัล
ASEAN Energy Award 2015
รายละเอียดรางวัล ASEAN Green Building Awards for
Large Green Building Category
หน่วยงานที่มอบ ศูนย์พลังงานอาเซียน (Asean Centre
for Energy : ACE)
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บริษัท ปู นซี เมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
ชื่อรางวัล

ASEAN Energy Awards Y2015
“Innovation of sludge utilization
as alternative fuel in cement kiln”
ชนะเลิศ ASEAN Energy Awards 2015
ประเภท Special Submission
รายละเอียดรางวัล กากอุตสาหกรรมประเภทกึง่ แข็งกึง่ เหลว
(Sludge) เป็นของเสียจากอุตสาหกรรม
หลายประเภท ตัวอย่าง Sludge อาทิ
เช่ น โคลนจากการขุ ด เจาะน�้ ำ มั น
กากตะกอนน�ำ้ มัน กากสี ซึง่ ส่วนใหญ่จะ
มี อ งค์ ป ระกอบที่ เ ป็ น สารอั น ตราย
จ�ำพวกสารอินทรียร์ ะเหยง่าย และโลหะ
หนัก ทั้งนี้การน�ำ Sludge มาเป็นเชื้อ
เพลิงทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ เป็น
วิธีการจัดการของเสียที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ มน้ อ ยที่ สุ ด และมี ค วาม
ปลอดภัยสูง นับเป็นความส�ำเร็จของ
โครงการด้านการประหยัดพลังงาน และ
ผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ในการช่วยลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และช่วยลด
ปั ญ หาจากการน� ำ ไปฝั ง กลบของ
ประเทศไทย
หน่วยงานที่มอบ ศูนย์พลังงานอาเซียน (Asean Centre
for Energy : ACE)
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บริษัท ปู นซี เมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
ชื่อรางวัล

ASEAN ENERGY AWARDS 2015
“RDF for co-processing in cement
kiln” รองชนะเลิศอันดับ 1 ASEAN
Energy Awards 2015 ประเภท
Off-Grid Thermal Category
รายละเอียดรางวัล การน�ำวัสดุไม่ใช้แล้วมาใช้เป็นเชื้อเพลิง
ทดแทน เช่ น ขยะชุ ม ชนที่ ผ ่ า นการ
คัดแยก เศษผ้าปนเปื้อน จะถูกแปรรูป
ด้ ว ยการบด ย่ อ ย และน� ำ ไปใช้ เ ป็ น
เชื้อเพลิงทดแทน และยังช่วยลดการ
ปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก และลด
พื้ น ที่ แ ละปั ญ หาจากการฝั ง กลบของ
ประเทศไทยด้วย
หน่วยงานที่มอบ ศูนย์พลังงานอาเซียน (Asean Centre
for Energy : ACE)
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ระดับในประเทศ

บริษัท บางจากปิ โตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
ชื่อรางวัล

รางวั ล ดี เ ด่ น ด้ า นอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน
ประเภทอาคาร ประจ�ำปี 2558
(Thailand Energy Awards 2015)
รายละเอียดรางวัล ส�ำนักงานของบริษัทบางจากฯ มีการ
บริหารจัดการอาคาร โดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย และปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องใช้
ให้มีประสิทธิภาพสูงที่มุ่งเน้น Green
Building ควบคูก่ บั Green Management
พร้ อ มสร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก ให้ พ นั ก งาน
ในองค์กรร่วมอนุรักษ์พลังงาน
หน่วยงานที่มอบ กระทรวงพลังงาน
ชื่อรางวัล
การต่ อ อายุ ใ บรั บ รองด้ า นการจั ด การ
พลังงาน (ISO 50001)
รายละเอียดรางวัล โรงกลั่นน�้ำมันบางจากฯและศูนย์จ่าย
น�้ำมันประสบความส�ำเร็จในการพัฒนา
และยกระดับมาตรฐานด้านระบบการ
จัดการพลังงานภายในกระบวนการผลิต
ให้ทัดเทียมตามมาตรฐานสากลได้อย่าง
ต่อเนื่อง
หน่วยงานที่มอบ บริษัท เอเจเอ รีจีสตร้าส์ จ�ำกัด
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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
ชื่อรางวัล

การรั บ รองเครื่ อ งหมายคาร์ บ อน
ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และองค์กร
(ฉลากคาร์บอน)
รายละเอียดรางวัล ฉลากคาร์ บ อน คื อ ปริ ม าณก๊ า ซ
เรื อ นกระจกที่ ป ล่ อ ยออกมาจาก
ผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวัฎจักรชีวติ
ของผลิตภัณฑ์ ตัง้ แต่การได้มาซึง่ วัตถุดบิ
การขนส่ง การประกอบชิ้นส่วน การใช้
งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลัง
ใช้งาน โดยค�ำนวณออกมาในรูปของ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ เ ที ย บเท่ า โดย
เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ที่จะติด
บนสิ น ค้ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ่ า งๆ นั้ น
เป็นการแสดงข้อมูลให้ผู้บริโภคได้ทราบ
ว่ า ตลอดวั ฏ จั ก รชี วิ ต ของผลิ ต ภั ณ ฑ์
เ ห ล ่ า นั้ น มี ก า ร ป ล ด ป ล ่ อ ย ก ๊ า ซ
เรือนกระจกออกมาปริมาณเท่าไร ตัง้ แต่
กระบวนการหาวั ต ถุ ดิ บ การผลิ ต
การขนส่ง การใช้งาน และการก�ำจัด
เมื่อกลายเป็นของเสีย
หน่วยงานที่มอบ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)
ชื่อรางวัล
Eco Factory
รายละเอียดรางวัล Eco Factory เป็ น เกณฑ์ รั บ รอง
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานขององค์กร
ซึง่ มุง่ เน้นในเรือ่ งของการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ
สิ่ ง แวดล้ อ มบนพื้ น ฐานของความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมทั้ ง ภายในและ
ภายนอกองค์ ก ร ตลอดโซ่ อุ ป ทาน
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
หน่วยงานที่มอบ สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
ชื่อรางวัล

ประกาศนียบัตรรับรองการด�ำเนินงาน
โครงการจั ด ท� ำ คาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์
ขององค์กร
รายละเอียดรางวัล จัดท�ำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของโรงไฟฟ้า
กฟผ. ทั้งหมด 7 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้า
จะนะ ชุดที่ 1 โรงไฟฟ้ากระบี่ โรงไฟฟ้า
วั ง น้ อ ย โรงไฟฟ้ า น�้ ำ พอง โรงไฟฟ้ า
พลังความร้อนบางปะกงหน่วยที่ 1 - 2
โรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 4 - 7 และ
โรงไฟฟ้าพระนครใต้
หน่วยงานที่มอบ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)
ชื่อรางวัล
ประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุน
กิ จ กรรมลดก๊ า ซเรื อ นกระจก (Low
Emission Supporting Scheme:
LESS)
รายละเอียดรางวัล กฟผ. ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับ
โรงเรี ย นเครื อ ข่ า ยทั่ ว ประเทศในการ
ด�ำเนินโครงการโรงเรียนคาร์บอนต�ำ่ และ
โครงการรณรงค์เปลี่ยนหลอดประหยัด
ไฟเบอร์ 5
หน่วยงานที่มอบ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
ชื่อรางวัล

รางวั ล คาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ข ององค์ ก ร
ประจ�ำปี 2558 จากท่าเรือไออาร์พีซี
รายละเอียดรางวัล เป็นรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบ
การและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ
ไทย ที่มีผลงานและเป็นตัวอย่างที่ดีใน
การบริหารจัดการ และด�ำเนินกิจกรรม
เพื่ อ ลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
ภายในประเทศ โดยท่าเรือไออาร์พีซีถือ
เป็ น รายแรกของประเทศไทยที่ มี ก าร
ด�ำเนิน งานจัดท�ำคาร์บอนฟุตพริ้นท์
องค์กรในส่วนของงานท่าเทียบเรือ
หน่วยงานที่มอบ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)
ชื่อรางวัล
รางวัลองค์กรลงทุนหรือสนับสนุนความ
ยั่งยืนของไทย ประจ�ำปี 2558
รายละเอียดรางวัล เป็นรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณและ
ยกย่องบริษทั จดทะเบียนทีม่ คี วามโดดเด่น
ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น และ
สนับสนุนกิจการเพื่อสังคมให้เป็นแบบ
อย่าง และส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจตาม
แนวทางความยัง่ ยืน นอกจากนัน้ ยังเป็น
ข้อมูลให้แก่ผลู้ งทุนทีต่ อ้ งการลงทุนในหุน้ ที่
มีคณ
ุ ภาพและคาดหวังผลตอบแทนทีต่ อ่
เนือ่ งในระยะยาว โดยบริษทั จดทะเบียน
ต้องตอบแบบประเมินความยั่งยืนโดย
ความสมัครใจ โดยหน่วยงานทีพ่ จิ ารณา
รางวัลประกอบด้วย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
สมาคมบริษทั หลักทรัพย์ สมาคมบริษทั
จดทะเบี ย น สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น
กรรมการบริษทั ไทยและมูลนิธเิ พือ่ คนไทย
หน่วยงานที่มอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิ โตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
ชื่อรางวัล

Low Emission Support Scheme
(LESS)
ุ จาก
รายละเอียดรางวัล ปตท.สผ.ได้รบั ใบประกาศเกียรติคณ
การด�ำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรม
ลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission
Support Scheme: LESS) จากองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)
จากการมุ่งลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและ
รณรงค์ให้เกิดการใช้พลังงานอย่างรูค้ ณ
ุ ค่า
โดยการจัดให้มีกิจกรรมการลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าและการเปลี่ยนอุปกรณ์
ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ณ
อาคารส�ำนักงานใหญ่ของบริษทั โดยนับ
ตั้งแต่ปี 2556 สามารถลดก๊าซเรือน
กระจกได้ ร วมทั้ ง สิ้ น จ� ำ นวน 90 ตั น
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
หน่วยงานที่มอบ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)
Carbon Neutral Certificate
ชื่อรางวัล
รายละเอียดรางวัล ปตท. สผ. ได้เข้าร่วมโครงการชดเชยการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการจัดงาน
(Sustainability Development) SD
Day 2015 โดยปตท. สผ.ได้ซื้อคาร์บอน
เครดิ ต จากผู ้ จั ด หาคาร์ บ อนเครดิ ต
ในประ เ ทศ จ� ำ นวน 4.1 4 ตั น
ค า ร ์ บ อ น ไ ด อ อ ก ไ ซ ด ์ เ ที ย บ เ ท ่ า
ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เกิดกลไกการซื้อ
ขายคาร์บอนเครดิตในตลาดคาร์บอน
ภาคสมัครใจของประเทศไทยด้วย
หน่วยงานที่มอบ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)
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บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
Carbon Footprint ขององค์กร
ชื่อรางวัล
รายละเอียดรางวัล Carbon Footprint เป็นการแสดงข้อมูล
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการ
ด�ำเนินงานขององค์กร อันจะน�ำไปสู่การ
ก�ำหนดแนวทางการบริหาร จัดการเพือ่ ลด
การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในระดับโรงงาน ระดับ
อุตสาหกรรม และระดับประเทศ ซึ่งจะ
ช่วยในการตัดสินใจชื้อของผู้บริโภค และ
กระตุ ้ น ให้ ผู ้ ป ระกอบการปรั บ เปลี่ ย น
เทคโนโลยี ใ นการผลิ ต ให้ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น การใช้ Carbon
Footprint จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น ในตลาดโลกด้ ว ย โดย
PTTGC สาขา 2 นั้นได้รับการรับรอง
Carbon Footprint for Organization
นอกจากนี้ PTTGC สาขา 3 และ 6 ร่วม
ลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ
(MOU) โครงการขยายผลการส่งเสริมการ
จัดท�ำ Carbon Footprint ขององค์กรใน
ภาคอุตสาหกรรม
หน่วยงานที่มอบ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)
Thailand Energy Award
ชื่อรางวัล
รายละเอียดรางวัล Thailand Energy Awards เป็นรางวัลที่
แสดงความชื่ น ชมและยกย่ อ งโรงงาน
อาคารบุคลากร ที่มีผลงานดีเด่นในการ
ส่งเสริม ให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและ
การพัฒนาพลังงานทดแทนซึ่งมีส่วนช่วย
สนับสนุนให้องค์กรลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก อันจะเป็นตัวอย่างทีด่ แี ก่
องค์กรต่างๆ ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องทุกระดับ
ซึ่ง PTT Phenol (บริษัทลูกของ PTTGC)
ได้รบั รางวัลดีเด่นด้านการอนุรกั ษ์พลังงาน
ประเภทโรงงานควบคุม
หน่วยงานที่มอบ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน
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บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ชื่อรางวัล
รางวัลความยั่งยืน
รายละเอียดรางวัล มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความ
โดดเด่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ให้เป็นแบบอย่าง และส่งเสริมการด�ำเนิน
ธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืน
หน่วยงานที่มอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อรางวัล

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านการด�ำเนิน
งานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
รายละเอียดรางวัล รางวัลด้านการด�ำเนินงานเพือ่ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมดีเด่น ซึ่งมอบให้รัฐวิสาหกิจ
ทีม่ กี ารส่งเสริมการด�ำเนินงานเพือ่ สังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยตัว
องค์กรมีนโยบายและมีแผนการด�ำเนิน
งานชัดเจน มีกระบวนการมีส่วนร่วม
และการสร้างจิตส�ำนึกให้แก่พนักงาน
และมีโครงการที่สะท้อนถึงผลลัพธ์ตาม
นโยบาย ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
องค์กรอย่างแท้จริง
หน่วยงานที่มอบ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุ รีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
ชื่อรางวัล
รางวัลดีเยี่ยมโครงการส�ำนักงานสีเขียว
รายละเอียดรางวัล ร า ง วั ล ส� ำ นั ก ง า น ที่ เ ป ็ น มิ ต ร กั บ
สิ่ ง แวดล้ อ ม หรื อ ส� ำ นั ก งานสี เ ขี ย ว
(Green Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง)
มอบโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม
2558 ณ ศู น ย์ แ สดงสิ น ค้ า อิ ม แพค
เมืองทองธานี นนทบุรี โดยโครงการ
ส�ำนักงานสีเขียว เป็นโครงการทีเ่ กิดจาก
ความร่วมมือของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยพิ จ ารณาให้ ร างวั ล กั บ ส� ำ นั ก งาน
ที่ มี ก ารด� ำ เนิ น การที่ ดี โ ดยผ่ า นเกณฑ์
การพิจารณา 7 หมวด ได้แก่
1. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
2. การด�ำเนินงานด้านส�ำนักงานสีเขียว
3. การใช้พลังงานและทรัพยากร
4. การจัดการของเสีย
5. สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ส�ำนักงาน
6. การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว
7. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานที่มอบ กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อม
และทรั พ ยากรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
มหิดล
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บริษัท ปู นซิ เมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ชื่อรางวัล
Thailand Energy Award 2015
รายละเอียดรางวัล ด้ า นอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน รางวั ล ดี เ ด่ น
ประเภทขนส่ง โดยบริษทั เอสซีจี โลจิสติกส์
แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
หน่วยงานที่มอบ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ชื่อรางวัล
Thailand Energy Award 2015
รายละเอียดรางวัล ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทน รางวัลดีเด่น ประเภท
สมาคม องค์กร หน่วยงาน (ภาคเอกชน)
หน่วยงานที่มอบ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน
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บริษัท ปู นซี เมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
ชื่อรางวัล

ฉลากลดคาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ข อง
ผลิตภัณฑ์ (ฉลากลดโลกร้อน) ของบริษทั
นครหลวงคอนกรีต จ�ำกัด ผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับ คือ คอนกรีตผสมเสร็จ ขนาด
ก�ำลังอัด ตราอินทรีคอนกรีต ขนาดก�ำลัง
อัด 210 240 280 320 380 ksc.
รวมทั้งหมด 5 ผลิตภัณฑ์
รายละเอียดรางวัล รางวัลฉลากลดโลกร้อนจะได้รับเมื่อลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 2%
ของปีฐาน
หน่วยงานที่มอบ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)
ชื่อรางวัล
ฉลากลดคาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ข อง
ผลิตภัณฑ์ (ฉลากลดโลกร้อน) ของบริษทั
ปูนซีเมนต์นครหลวง (อินทรีมอร์ตา้ แมก
ซ์) จ�ำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ คือปูนซีเมนต์
ผงส�ำเร็จรูป ตราอินทรีมอร์ตาร์แมกซ์
ขนาด 13/ 21 KSC.
รายละเอียดรางวัล รางวัลฉลากลดโลกร้อนจะได้รับเมื่อลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 2%
ของปีฐาน
หน่วยงานที่มอบ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)
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บริษัท ไทยน�้ำทิพย์ จ�ำกัด
ชื่อรางวัล

องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมดีเด่น ประจ�ำปี 2558
รายละเอียดรางวัล องค์กรที่มีผลการด�ำเนินงานด้านความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมประเภท Gold
นับเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน
หน่วยงานที่มอบ หอการค้าอเมริกันในไทย

บริษัท วีนิไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ชื่อรางวัล

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 (วัฒนธรรม
สีเขียว)
รายละเอียดรางวัล การที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือ
ร่ ว มใจด� ำ เนิ น งานอย่ า งเป็ น มิ ต รกั บ
สิง่ แวดล้อม ในทุกด้านของการประกอบ
กิ จ การ จนกลายเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
วัฒนธรรมองค์กร
หน่วยงานที่มอบ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ชื่อรางวัล
รางวัลการจัดการของเสียภายในโรงงาน
ตามหลั ก 3Rs และรางวั ล การใช้
ประโยชน์ของเสียได้ทั้งหมด
รายละเอียดรางวัล มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากกากของเสียและสนับสนุน
ให้ภาคอุตสาหกรรมได้บริหารจัดการ
กากของเสี ย อุ ต สาหกรรมอย่ า งมี
ประสิทธิภาพด้วยหลัก 3Rs
หน่วยงานที่มอบ ส�ำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุต
สหกรรม
85

โลโก้องค์กรสมาชิ ก

TBCSD

บมจ.
ผลิตไฟฟาราชบุร�โฮลดิ�ง

PTT Light Blue
C100

PMS Reflex blue C
PMS 485 C

29.03.13

PTT Dark Blue
C100 M100 BL40

PTT Red
M100 Y100

