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แนะน�าองค์กร TBCSD  

 องค์กรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable  
Development: TBCSD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2536 ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มนักธุรกิจ
ช้ันน�า โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างจิตส�านึกให้แก่องค์กรภาคธุรกิจ ให้ด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับ            
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงแสดงบทบาท          
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยท�าหน้าที่เป็นส�านักงานเลขานุการองค์กรฯ  

 ปัจจบุนัมจี�านวนสมาชิกเข้าร่วมจ�านวนท้ังสิน้ 38 องค์กร อนัประกอบด้วยองค์กรธรุกจิชัน้น�าครอบคลมุ
ทุกกลุ่มธุรกิจของไทย ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์ กลุ่มพลังงานและ
สาธารณูปโภค กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ กลุ่มเหมืองแร่ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และวัสดุก่อสร้าง  
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มการเงินการธนาคาร ฯลฯ

วัตถุประสงค์การก่อตั้ง	TBCSD

 1. ส่งเสริมแนวคิด “การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  ในกลุ่มผู้น�าธุรกิจ
 2. ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเข้าไปมีบทบาทในการก�าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอันจะน�าไปสู่การพัฒนา                         
ที่ยั่งยืน รวมทั้งมีบทบาทน�าในการป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ
 3. เสริมสร้างจิตส�านึกในการรักษาส่ิงแวดล้อมให้แก่องค์กรภาคธุรกิจ โดยเน้นการสนับสนุนความคิด
ริเริ่มที่มุ่งปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ
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โครงสร้างองคก์รธุรกจิเพื่อการพฒันาอยา่งยั่งยนื (TBCSD)

ประธานกิตติมศักดิ์ ประธาน

คณะที่ปรึกษา

คุณอานันท์	ปันยารชุน

คุณณรงค์	บุณยสงวน คุณปราโมทย์	อินสว่าง

คุณวีระ	อัครพุทธิพร

คุณประเสริฐ	บุญสัมพันธ์

ดร.ส่งเกียรติ	ทานสัมฤทธิ์



คณะที่ปรึกษา
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คุณภิญญดา เจริญสิน      ผู้จัดการโครงการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ดร.อุมาพร สดับธรรมมารักษ์  เจ้าหน้าที่แผนงานอาวุโสสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
คุณกรองแก้ว มณีฉาย      ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ประธานกลุ่มโครงการพิเศษ

ส�านักงานเลขานุการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	(สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย)

คณุประพนธ์	นลิวชัรมณี

ศาสตราจารย์	ดร.ธนวัฒน์	จารุพงษ์สกุล
ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

คุณอดิศักดิ์	โรหิตะศุน

ดร.ขวัญฤดี	โชติชนาทวีวงศ์

คุณสรัญ	รังคสิริ
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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 บางจากปิโตรเลียม 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  บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ�ากัด

15 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

16 บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

17 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

รายนามองค์กรสมาชิก TBCSD
 
 
 องค์กรธรุกจิเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยนื (TBCSD) ได้รบัความสนใจจากองค์กรภาคธรุกจิต่างๆ ซ่ึงปัจจบุนั
มีสมาชิกเข้าร่วมจ�านวน 38 องค์กร ดังต่อไปนี้
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18 ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

19 ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

20 บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)

21 กลุ่มมิตรผล

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

23 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

24 บริษัท พีทีที ฟีนอล จ�ากัด

25 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

26 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

27 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

28 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

29 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)

30 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

31 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

32 บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จ�ากัด

33 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

34 บริษัท ไทยน�้าทิพย์ จ�ากัด

35 บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

36 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด

37 บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จ�ากัด

38 บริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน)



แผนกำรด�ำเนินงำนของ
ประเทศไทยในกำรลด
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
ร้อยละ 20 - 25
ภำยในปีพ.ศ. 2573
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ขอ้มูลเกี่ยวกับแผนการด�าเนนิงานของประเทศไทย
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ร้อยละ 20 – 25 ภายในปี พ.ศ. 2573

 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 
1/2559 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 มีมติรับทราบแผนการด�าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานการมี
ส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและการด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ในช่วงปี พ.ศ. 2563 – 2573 (Intended Nationally Determined Contributions : INDC)
  
 ทั้งนี้ แผนการด�าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือน-
กระจกและการด�าเนินงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในช่วงปี พ.ศ. 2563 – 2573 (INDC) 
ประกอบด้วย การด�าเนนิงานด้านการลดก๊าซเรอืนกระจก (Mitigation) และการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Adaptation) ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20 เมื่อเทียบ
กับกรณีปกติ ภายในปี พ.ศ. 2573 นั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย ส�านักงาน 
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จึงได้จัดท�ากรอบแผนการด�าเนินงานระหว่าง 
ปี พ.ศ. 2559 – 2560 โดยจะให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเป็นเจ้าของ
ต่อการด�าเนินการ และให้เกิดการหารือร่วมกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการด�าเนินการท่ีจะเป็นประโยชน ์
ในการด�าเนิน INDC โดยอาศัยการขับเคลื่อนตามองค์ประกอบต่างๆ ที่ส�าคัญ ดังนี้ 

 1. การก�ากับดูแลในระดับนโยบาย และโครงสร้างเชิงสถาบันที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก INDC  
น้ันเป็นการด�าเนินมาตรการตามแผนระยะยาวของประเทศ ได้แก่ แผนพลังงาน แผนแม่บทรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการที่ประเทศจะด�าเนินมาตรการตามแผน 
ดงักล่าวได้ ต้องอาศยัการก�ากบัดแูลในระดบันโยบายอย่างใกล้ชดิ และต้องมกีารก�าหนดโครงสร้างสถาบนั
เพื่อการด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพ
 2. การก�าหนดยุทธศาสตร์การลดก๊าซเรือนกระจกระยะยาว เพื่อใช้เป็นกรอบการด�าเนินการ  
และการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วม
 3. การวางแผนการด�าเนินการด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบบูรณาการ  
ซึ่งต้องพิจารณาโดยองค์รวม ท้ังผลกระทบ การป้องกันผลกระทบ การเสริมสร้างศักยภาพและการสร้าง
ความหยัดยืนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยต้องส่งเสริม/ประสานการท�างานในด้านวางแผน
และการก�าหนดยุทธศาสตร์ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัว
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 4. กระบวนการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ (MRV) เป็นกระบวนการที่ส�าคัญที่ใช้ติดตาม
สถานภาพการด�าเนินการ INDC ว่าเป็นไปตามแผนที่ก�าหนด และมีการสนับสนุนการด�าเนินการต่างๆ  
เพียงพอต่อการบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้อย่างโปร่งใสทั้งในประเทศและระดับโลก
 5. การเตรียมความพร้อมและด�าเนินการ INDC ต้องอาศัยกลไกและการสนับสนุนด้านการเงิน อาทิ  
เงินลงทุนในการด�าเนินโครงการ เงินทุนในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ 
ในการใช้พลังงาน การเสริมสร้างศักยภาพและสร้างความตระหนักแก่ทุกภาคส่วน อาทิ ศักยภาพในการ
จัดการและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ศักยภาพในการ MRV เป็นต้น การให้ความรู้ การสร้างความตระหนัก
เพือ่ให้เกิดการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสูก่ารด�าเนนิชวีติแบบวธิคีาร์บอนต�า่ และการถ่ายทอดและการพฒันา 
ตลอดจนการเลือกใช้เทคโนโลยีนั้นจะเป็นส่วนส�าคัญที่ก่อให้เกิดลดก๊าซเรือนกระจก

 นอกจากนี้ การด�าเนินการคู่ขนานของหน่วยงานต่างๆ จะช่วยสนับสนุนงาน INDC ให้บรรลุผลส�าเร็จ
ได้เป็นอย่างดี อาทิ 
 • ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะ
หน่วยประสานงานกลางด้านพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(National Designated Entity : NDE) ของประเทศไทยก็ได้ด�าเนินภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยผ่ีานทาง ศนูย์เทคโนโลยภีมูอิากาศและเครอืข่าย (Climate Technology Centre and 
Network: CTCN)  และเริ่มโครงการจัดท�า Technology  roadmap  
 • ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม (สผ.) ได้ด�าเนนิโครงการเตรียมความ
พร้อมในการเป็นหน่วยประสานงานหลัก (National Designated Authority : NDA) ของกองทุน Green 
Climate Fund (GCF) ที่จะท�าหน้าที่ประสานการสนับสนุนทางกลไกการเงินด้านการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศภายใต้ UNFCCC สู่การด�าเนินโครงการผ่าน หน่วยด�าเนินงานของประเทศ (National 
Implementing Entities: NIEs) 
 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เริ่มจัดท�าแผนการด�าเนินงานในฐานะหน่วยประสานงานกลาง
มาตรา 6 ของอนุสัญญา (การเสริมสร้างศักยภาพ)
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กรอบแผนการด�าเนินงานเพื่อขับเคลื่อน INDC
งาน

1. จัดท�า INDC 
     Roadmap

2. จัดประชุม
     เชิงวิชาการ

3. ศึกษาศักยภาพใน
     การลดก๊าซเรือน-
     กระจกภาคเกษตร 
     และป่าไม้
4. MRV 

5. ข้อเสนอศึกษา 
    แนวทางการจัดการ 
    เชิงสถาบัน 
6. จัดท�าแผนการปรับ 
     ตวัต่อการเปลีย่นแปลง
     สภาพภูมิอากาศ  
     (NAP)

ช่วงเวลา

ม.ค. – มี.ค. 59
ม.ค. – มี.ค. 59

ม.ค. – เม.ย. 59

ม.ค. – มิ.ย. 59

ก.ค. 59 - มี.ค. 60

เม.ย. 59

ก.ค. 59 – มิ.ย. 60

เม.ย. - ธ.ค. 60

ก.ค. - ธ.ค. 60
ก.ค. - ธ.ค. 60

ม.ค. 59 – ธ.ค. 60

ผลผลิต

ค�าสัง่แต่งตัง้คณะท�างาน
ผลการการวิเคราะห์

ผลการหารือหน่วยงาน

รายงานมาตรการโดย
ละเอยีดในการบรรลเุป้า
หมายการลด GHGs ท่ี
ร้อยละ 20 - 25 

INDC Road Map

รายงานการประชุม

รายงานศกัยภาพในการ
ลดก๊าซเรอืนกระจกภาค
เกษตรและป่าไม้

รายงานแนวทางการ 
MRV ของไทย
คู่มือ MRV ของไทย
รายงานข้อเสนอแนวทาง
การจดัการเชงิสถาบนัใน
การด�าเนนิการ INDC
แผนการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศของไทย

รายละเอียด

 - ตั้งคณะท�างาน INDC
 - วิเคราะห์ศักยภาพในการลดก๊าซเรือน-
กระจกตามมาตรการตามแผนพลังงาน 
ฉบับใหม่ ได้แก่ AEDP2015 และ EEP2015 
และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - จัดท�าแผนและหารือหน ่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องตามมติ ครม. วันที่ 12 ม.ค. 2559 
เพื่อทราบสถานการณ์ แผนการด�าเนินการ  
สิ่งที่ต ้องเตรียมการ ข้อจ�ากัด ตลอดจน 
หารือแนวทางความร่วมมือกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - ประเมนิปรมิาณการลดก๊าซเรอืนกระจก
และต้นทุนรายมาตรการเพ่ือจัดท�ามาตรการ
โดยละเอียดในการบรรลุเป้าหมายการลด 
GHGs ทีร้่อยละ 20 - 25 ทกุสาขาทางเศรษฐกจิ
ทีม่ศัีกยภาพ
 - จัดท�า “INDC Road Map”  โดยให้ความ
ส�าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วม
 - จัดประชุมเพื่อ 1) เผยแพร่ สร้างความ
เข้าใจ และสร้างความตระหนกัทกุภาคส่วนใน
การมีส่วนร่วมฯ 2) แลกเปลี่ยนและรับฟัง
ความเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการด�าเนินการ
และ 3) เป็นจุดเริม่ต้นในการขบัเคลือ่นร่วมกนั
ระหว่างหน่วยงานในการด�าเนินการ INDC
 - ศึกษาศักยภาพการลด GHGs ภาคเกษตร
และป่าไม้ 
 

- จัดท�าแนวทางการ MRV ภายหลังป ี  
ค.ศ. 2020 
- จัดท�าคู่มือ MRV
-  จั ดท� าข ้ อ เสนอแนวทางการจัดการ 
เชิงสถาบันในการด�าเนินการ INDC 
 
- จัดท�าแผนการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
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แผนกำรด�ำเนินงำนของ
องค์กรสมำชิก TBCSD 
ในกำรลดกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจก
ตำมนโยบำย
ของภำครัฐ

แบ่งออกตำมประเภท
กลุ่มอุตสำหกรรมของ
องค์กรสมำชิก TBCSD



15

กลุ่มอุตสำหกรรมเกษตร และอุตสำหกรรมอำหำร
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 ด้วยแนวคิดการด�าเนินธุรกิจ ร่วมเจริญมายาวนานกว่า 60 ปี โดยค�านึงถึงมาตรฐานการผลิตควบคู่ไป
กบัการดแูลสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื โดยมุง่ใช้ทรพัยากรการผลติทุกชนดิอย่างคุม้ค่าจนไม่มขีองเสยีเหลอืทิง้                
ตามหลกัการ “ไร้ของเหลอืท้ิง...เปลีย่นเป็นสิง่ทีม่คีณุค่า” สู่การพัฒนาอย่างยัง่ยนื จึงท�าให้เกิดธรุกิจพลังงาน
หมุนเวยีนทีส่ามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก กลุ่มมติรผล ตระหนกัถงึความส�าคญัในการส่งมอบ
คุณค่าผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตที่กลุ่มมิตรผลให้ความ
ส�าคัญต่อนโนบายสร้างคุณค่าเพิ่ม โดยการ “เปลี่ยนสิ่งที่ไร้ค่า...เป็นสิ่งที่มีคุณค่า” จากเจตนารมณ์พัฒนา
มาสู่ธุรกิจที่ส�าคัญ และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในกลุ่มมิตรผล ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล 

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าชีวมวล
 การพฒันาอุตสาหกรรมการผลติไฟฟ้าชวีมวล ควบคูไ่ปกบัอุตสาหกรรมอ้อยและน�า้ตาลในประเทศไทย 
เป็นหนึ่งในแนวคิดที่กลุ่มมิตรผลมุ่งสร้างสรรค์สิ่งท่ีดีกลับสู่สังคม โดยการน�าเอาชานอ้อยที่เหลือจาก
กระบวนการผลิตน�้าตาล น�าไปใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไอน�้าและกระแสไฟฟ้า เพื่อน�ากลับมาเป็นเชื้อ
เพลิงใช้ในกระบวนการผลิตน�้าตาล รวมทั้งอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ของกลุ่มมิตรผล โดยพลังงานไฟฟ้า
ที่เหลือใช้จะส่งเข้าระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อ
สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ 

กลุ่มมิตรผล 



 นอกจากการใช้ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิงแล้ว กลุ่มมิตรผล ยังรับซ้ือวัสดุชีวมวลทางการเกษตรท่ีเหลือใช้ 
เช่น ใบอ้อย จากเกษตรกรในพื้นที่ด้วย เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเสริมในโรงไฟฟ้า เป็นการช่วยสร้างรายได้ให้
กบัชมุชน และลดมลภาวะทีเ่กดิจากการเผาไร่ในภาคเกษตรกรรม นอกจากนี ้ยงัช่วยประเทศชาติลดการน�า
เข้าน�้ามันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศอีกด้วย

 ส�าหรบัโรงไฟฟ้าในกลุม่มติรผล ไบโอ-พาวเวอร์ ใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยั ประสทิธภิาพสงู จงึท�าให้สามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น ในขณะที่ใช้วัตถุดิบจ�านวนเท่าเดิม โดยในปี พ.ศ. 2558 มิตรผลได้น�าเอากากอ้อยซึ่ง
เป็นเช้ือเพลิงส�าหรับผลิตพลังงานชีวมวล น�ากลับมาใช้ในกระบวนการผลิต ซ่ึงมีก�าลังการผลิตไฟฟ้ากว่า 
428 MW ทั้งนี้ การผลิตไฟฟ้าชีวมวลยังถือว่าเป็นการผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อเปรียบเทียบ
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เทียบระหว่างรูปแบบการผลิตไฟฟ้าชีวมวล และรูปแบบการผลิตไฟฟ้า
แบบเดมิ พบว่า การผลติไฟฟ้าชวีมวลสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมือ่เปรียบเทยีบการผลิต
ไฟฟ้ารูปแบบเดิมคิดเป็น 650,000 TonCO

2
 ต่อปี

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 นอกจากนัน้ กลุม่มติรผล ได้ให้ความส�าคญัต่อผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม โดยเข้าร่วมโครงการ 
“ฉลากคาร์บอน” และ “คาร์บอนฟตุพริน้ท์” และได้รบัการรบัรองฉลากคาร์บอนส�าหรับการเป็นผลติภณัฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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โครงการลดการใช้พลังงานและวัตถุดิบเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัท ไทยน�้าทิพย์ จ�ากัด

ที่

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ปริมาณพลังงานและวัตถุดิบที่ลดลง 674,881 1,792,823 699

รายละเอียดโครงการ

ป รั บ ก า ร ใ ช ้ ง า น อุ ป ก ร ณ ์ แ ล ะ 

ระบบ Steam Tab ใน Boiler

บริหารการใช้งาน Condensate 

Return

ลดการร่ัวไหลของไอน�้าในระบบ  

Boiler และท่อส่ง Stream

ใช้หลอด LED ประหยัดไฟในอาคาร

ผลิต อาคาร Utility พื้นที่จัดเก็บ

วัตถุดิบ

ตดิตัง้หลงัคาโปร่งแสงในสายการผลติ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างาน 

RO Pump 

บ�ารุงรักษาและปรับปรุงเครื่องปรับ

อากาศ

ลดลมรั่วในระบบของสายการผลิต

รวมถึงระบบอัดอากาศ

พัฒนาและใช้วัตถุดิบประเภท Fast 

Reheat Resin เพ่ือลดการใช้ความ

ร้อนในขั้นตอนผลิต

ลดน�้าหนักวัตถุดิบ PET

ปริมาณน�้ามันเตา											

ที่ลดลง	(ลิตร/ปี)

287,633

386,232

1,016

ปรมิาณไฟฟ้าที ่

ลดลง	(kW	hr/ปี)

358,327

19,710

95,532

31,800

46,900

1,240,554

ปรมิาณวตัถดิุบ												

ทีล่ดลง	(ตัน/ปี)

699



กลุ่มอุตสำหกรรมธุรกิจกำรเงิน 
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นโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
 ธนาคารกสิกรไทยก�าหนดกรอบนโยบายการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพลังงานไว้อย่างชัดเจน  
และวางยุทธศาสตร์เพื่อใช้เป็นแนวทางการด�าเนินงานทั่วทั้งองค์กร โดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งในการผลักดัน
ให้ประเทศไทยพัฒนาสู่สังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต�่าด้วยบทบาทหลัก 2 แนวทาง ดังนี้
 
 1.	 การสนับสนุนทางการเงินให้แก่โครงการพลังงานทดแทนหรือองค์กรธุรกิจที่เป็นมิตรต่อ 
สิง่แวดล้อมต่างๆ ธนาคารมกีารก�าหนดนโยบายการให้สนิเชือ่พลงังานทดแทนและสนิเชือ่ประหยดัพลงังาน
ไว้อย่างชัดเจน และมีการบูรณาการการพิจารณาความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการ
พจิารณาสนิเชือ่เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่า ทุกโครงการทีธ่นาคารส่งเสรมิจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม
โดยรวม โดยแบ่งออกเป็น

	 a.	 สินเชื่อพลังงานทดแทน
 ธนาคารได้ให้การสนับสนุนสินเช่ือโครงการธุรกิจโรงไฟฟ้าแบบพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานลม พลังงานน�้า และพลังงานชีวมวล) เป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น 3,970 เมกกะวัตต์ คิดเป็นมูลค่า 
สินเชื่อกว่า 37,000 ล้านบาท

	 b.	 สินเชื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	
 ธนาคารมีเป้าหมายและความมุง่มัน่ทีจ่ะสร้างความเจรญิเตบิโตของการด�าเนนิธรุกจิของผูป้ระกอบการ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการสนับสนุนในรูปแบบของการให้        
สนิเช่ือเพือ่ให้ผูป้ระกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงนิทุนทีใ่ช้ในการปรบัปรงุธรุกิจให้เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม
ได้ง่ายโดยธนาคารได้พัฒนาสินเชื่อส�าหรับผู้ประกอบการโดยจัดสรรงบประมาณรองรับสินเชื่อดังกล่าว
จ�านวน 3,000 ล้านบาท ภายใต้โครงการ 4 โครงการ ได้แก่

  • โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้พลังงานในสถานประกอบการ
  • โครงการติดตั้ง Solar Roof Top เพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการด�าเนินธุรกิจ
  • โครงการติดตั้งหลอดประหยัดไฟ LED ในสถานประกอบการหรือสถานที่ให้บริการ
  • สนิเชือ่อาคารสเีขียวกสกิรไทย K-Green Building Program เพือ่เป็นแหล่งเงินทนุส�าหรบัผูป้ระกอบการ
ในการพฒันาสถานประกอบการให้เป็นอาคารสเีขยีวควบคู่กบัการอนรุกัษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)
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2.	การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานในการด�าเนินงานของธนาคาร	
 ธนาคารมีการใช้พลังงานในรูปแบบคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์หรือเกือบเป็นศูนย์ (Zero Carbon / Near 
Zero Carbon) ตัง้แต่การออกแบบและเลอืกใช้เทคโนโลยทีีส่่งผลต่อการประหยดัพลงังาน มรีะบบบรหิาร
จัดการอาคารที่มีประสิทธิภาพสูง ค�านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่า 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ การบริหารจัดการเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

การอนุรักษ์พลังงาน
 • ก�าหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินงานขององค์กร สอดคล้องกับกฎหมาย 
และข้อก�าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ก�าหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานการอนุรักษ์พลังงาน
 • ให้การสนับสนุนที่จ�าเป็นทั้งในด้านทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วม
ในการจัดการพลังงาน รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง การใช้
พลังงานทดแทน และการพัฒนาระบบการจัดการและอุปกรณ์ประหยัดพลังงานอย่างเหมาะสม
 • ก�าหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับและเจ้าหน้าที่ทุกคน 
โดยต้องให้ความร่วมมอืในการปฏบิตัติามมาตรการทีก่�าหนด ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานต่อคณะท�างาน
ด้านการจัดการพลังงาน
 • ผู้บริหารและคณะท�างานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมายและ
แผนการด�าเนินงานด้านพลังงานเป็นประจ�าทุกปี
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การบริหารจัดการน�้า
 • ก�าหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานการบริหารจัดการน�้า
 • ก�าหนดรปูแบบ กระบวนการการจดัการน�า้ทีใ่ช้ในองค์กร ทัง้น�า้ประปา น�า้ฝน และน�า้ทีผ่่านการบ�าบดั
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อการอุปโภคและบริโภค
 • ก�าหนดให้น�้าทิ้งที่ปล่อยออกจากอาคารสู่ภายนอก จะต้องมีคุณภาพน�้าทิ้งท่ีได้มาตรฐานสอดคล้อง  
กับกฎหมาย หรือข้อก�าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ให้การสนับสนุนที่จ�าเป็นทั้งในด้านทรัพยากรบุคลากร งบประมาณ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของอุปกรณ์การใช้น�้าขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

การบริหารจัดการขยะและของเสีย
 • ก�าหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานการบริหารจัดการขยะและของเสีย
 • ก�าหนดให้มีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ตั้งแต่การเก็บกัก                    
การเก็บขน และการก�าจัด
 • ให้ความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในมาตรการการบริหารจัดการขยะและ 
ของเสีย 
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แนวทางการด�าเนินงาน

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคาร

CO2

ใชมาตรการและอุปกรณในการตรวจวัด
ควบคุมและจัดการดานพลังงาน
อยางเปนระบบ มีมาตรการการติดตั้ง
และควบคุมการใชไฟฟาอยางเหมาะสม

ลดการใชพลังงานและลด
การใชทรัพยากรในองคกร

ลดปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจกที่เกิดจาก
การใชพลังงานขององคกร

ลดปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจก

ใชระบบอุปกรณประกอบอาคาร
ที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน
และมีระบบบริหารจัดการดานพลังงาน

ใชพลังงานทางเลือก และอุปกรณ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสนับสนุน
การทำธุรกรรมที่ไมมีผลเสียกับสิ่งแวดลอม

เป้าหมาย
 ธนาคารกสิกรไทยตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�าเนินงานของธนาคาร 
ลงให้ได้ร้อยละ 20 - 25 ภายในปี พ.ศ. 2563 สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทยท่ีได้ประกาศ 
ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21
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ธนาคารมีนโยบายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

 1. โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน “KTB Think Green “เพื่อปลูกจิตส�านึกให้พนักงานได้ตระหนัก
ถึงคุณค่าในการใช้พลังงาน และมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมของการใช้พลังงานให้เป็นไปอย่าง
มีประสทิธภิาพและยัง่ยนื รวมทัง้มกีจิกรรม “KTB Think Green+ Award” ซ่ึงเป็นกจิกรรมแข่งขนัลดการ
ใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานทัว่ประเทศ โดยมเีกณฑ์ชีว้ดัทีช่ดัเจน พร้อมมอบรางวลัและเกยีรตบัิตรให้หน่วยงาน
ที่ท�าได้ตามเป้าหมาย

 2. ธนาคารได้รณรงค์ให้พนักงานได้รับความรู้และตระหนักถึงการช่วยกันประหยัดพลังงานในอาคาร
ส�านักงาน โดยใช้ช่องทาง Intranet  การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย หรือสติ๊กเกอร์ติดตามจุดต่างๆ  
เป็นต้น                                                        
                      
 3. ใช้นโยบาย Paperless และ Reused กระดาษ เพื่อลดการใช้กระดาษในส�านักงาน 

 4. ด�าเนนิโครงการกรงุไทยหวัใจสเีขยีว เริม่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551 - ปัจจุบนั โดยเชิญชวนเยาวชน นกัเรียน
ในโรงเรียนต่างๆ ตลอดจนพนักงานธนาคารพร้อมครอบครัว ทั้งในส�านักงานใหญ่และต่างจังหวัด ร่วมกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เช่น 

      4.1 การปลูกป่าในเขตอุทยานแห่งชาติในทุกๆ ภาค เพื่อให้โอกาสผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละภาค 
ได้ร่วมท�ากิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม ชุมชนในพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนร่วมปลูกป่ากับชุนชน เป็นต้น
      4.2 การท�าฝายน�้าล้นให้ความชุ่มชื้นแก่ดิน เป็นการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก
      4.3 การปลูกหญ้าแฝก เพื่อลดการกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน
      4.4 การท�าโป่งเทียม เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่า สร้างสมดุลของธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิต
  4.5 การปล่อยปลา เพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ

 ซึง่ในปี พ.ศ. 2558 ทีผ่่านมา ธนาคารได้สนับสนุนโครงการปลกูต้นไม้เพือ่เพิม่ความหลายหลายทางชวีภาพ
ส่วนป่าชายเลนทูลกระหม่อม ของมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ           
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีอ�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบุร ี พร้อมกนันีพ้นักงานและครอบครวั
ได้ร่วมปลูกกล้าต้นโกงกาง ประสักดอกแดง (พังกาหัวสุม) ถั่วขาว โปรงแดง รวมประมาณ 1,500 ต้น  

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
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เมื่อกล้าเหล่านี้เติบโตจนมีความสูง 1.3 เมตรขึ้นไป และมีเส้นรอบวง 15 เซนติเมตร ก็จะสามารถกักเก็บ 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้โดยเฉลี่ย 2.75 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ไร่ (100ต้น)/ปี หรือ 41.25 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์/1,500ตนั/ปี ซึง่ธนาคารมโีครงการทีจ่ะปลูกป่าชายเลนในสวนป่าชายเลนทลูกระหม่อม
รวมเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ โดยทะยอยปลูกในแต่ละปี หากปลูกต้นโกงกางเต็มพื้นที่ ก็จะสามารถเพิ่มการ
กักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 321.75 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ไร่ (ก�าหนด 100 ต้น/ไร่/ปี) (ส�าหรับ
โกงกาง 1 ไร่ปลูกได้ 390 ต้น) ดังนั้น การปลูกป่ายังเป็นสิ่งที่จ�าเป็นในระยะยาวที่จะช่วยลดการปล่อย     
ก๊าซเรือนกระจกที่ยั่งยืนอีกวิธีหนึ่ง
 5. โครงการ Shred2Shred โดยธนาคารได้ร่วมมอืกบับรษิทั ไทยบรติิชซเีคยีวรติี ้พริน้ติง้ จ�ากดั (มหาชน) 
ในการจัดเก็บและท�าลายกระดาษเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพได้ตามมาตรฐานการดูแลรักษา 
ความปลอดภยัของข้อมลูระดบัสากล โดยน�ามาย่อยท�าลายแล้วน�ากลับมาใช้ใหม่อย่างถกูวธิ ีซ่ึงธนาคารได้
ร่วมโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน รวมเอกสารที่น�าไปท�าลายทั้งสิ้น 415.55 ตัน 
สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 108.36 ตัน ลดการใช้ถ่านหิน 45.73 ตัน และลดการ
ใช้น�้า 20,778.45 ลบ.เมตร
 6. นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการปล่อยสินเชื่อ              
ในโครงการต่างๆ เช่น โครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม  โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดย
สถาบันการเงิน ระยะที่ 6  สินเชื่อกรุงไทยประหยัดพลังงาน เป็นต้น 
 7. ปัจจุบันการก่อสร้างที่ท�าการสาขา หรือปรับปรุงอาคารส�านักงาน ได้มุ่งเน้นเรื่องการใช้วัสดุ สี           
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน มีโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 
มาใช้หลอดไฟ LED ทั่วทั้งประเทศ โครงการเปลี่ยนแอร์ใหม่ส�าหรับหน่วยงานที่มีอายุการใช้งานเกิน 8 ปี  
ซึ่งจะช่วยให้มีการประหยัดการใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น



กลุ่มอุตสำหกรรมสินค้ำอุตสำหกรรม
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 นโยบาย  บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จ�ากัด (มหาชน) แสดงความมุ่งมั่น โดยมี              
การประกาศนโยบายในการด�าเนนิธรุกจิ โดยส่วนหนึง่ได้มกีารกล่าวไว้ ในเรือ่งการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า                        
(มีประสิทธิภาพสูงสุด) และการป้องกันมลพิษต่างๆ ตลอดจนการมุ่งเน้นปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 เป้าหมาย บริษัทฯ มุ่งมั่นในการลดการใช้ทรัพยากรที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง และ                   
การเลอืกใช้วัตถดิุบทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม มกีารปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในปรมิาณต�า่ รวมทัง้การลด
การใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2558 

 แผนการด�าเนินงาน/แนวทางปฏิบัติ  
 1. น�าน�้าหลังผ่านกระบวนการบ�าบัดระบบ Activated Sludge เข้าสู่ระบบการกรองขั้นสูง Reverse 
Osmosis (RO) เพือ่น�าไปใช้ทดแทนน�า้ประปาเข้าสูก่ระบวนการย้อมโดยเร่ิมด�าเนนิการในปี 2558 สามารถ
ผลิตน�้า RO ทดแทนการใช้น�้าประปาได้ 68,744 ลบ.ม/ปี ซึ่งคิดเป็นลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก     
ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เท่ากับ 48.42 Ton CO

2
 equivalent

บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนช่ันแนล
ไทยแลนด์ จ�ากัด (มหาชน)

รูปที่ 1 ระบบ Reverse Osmosis
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 2. ลดการใช้สารเคมีในระบบบ�าบัด Activated Sludge ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเพิ่มเติมระบบ 
Reverse Osmosis (RO) โดยระบบดงักลา่ว สามารถกรองน�า้ทีม่สีี ออกมาเป็นน�า้ใสที่มมีลภาวะทางน�า้ต�่า 
และมีค่าผ่านมาตรฐานน�้าส�าหรับกระบวนการผลิต จึงสามารถลดการใช้สารเคมีในระบบบ�าบัดน�้าเสีย 
Activated Sludge ได้ ส่งผลให้สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าเท่ากับ 17.94 Ton CO

2
 equivalent

 3. การใช้เชื้อเพลิง LPG ทดแทนน�้ามันเตา ในการท�าความร้อนให้หม้อไอน�้า ซึ่งเป็นกระบวนการผลิต
ไอน�า้ สนับสนนุให้กับฝ่ายผลติ การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรปูของคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าจาก
การใช้น�้ามันเตา เท่ากับ 133 Ton CO

2
 equivalent /ปี เมื่อปรับปรุงโดยน�า LPG เข้ามาใช้เป็นเชื้อเพลิง

ทดแทนน�้ามันเตา พบว่า ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ลดลงเหลือ
เท่ากับ 13 Ton CO

2
 equivalent /ปี

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

ผลที่คาดว่าจะสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
 บริษัทฯ มุ่งหวังในการลดการใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2558 และยังคง 
มุง่ม่ันในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกอย่างต่อเนือ่ง โดยการปรับปรุงและพัฒนาการเลือกใช้ทรัพยากร 
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการสนับสนุนให้การลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศเป็นไปตามเป้าหมาย ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20 – 25 
ภายในปี พ.ศ. 2573

          รูปที่ 2 หม้อต้มไอน�้า ใช้พลังงานเชื้อเพลิงจาก LPG และมีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ
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 กลุ ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีแผนการด�าเนินงานและแนวทางปฏิบัติ เพื่อลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

 1. การออกแบบโรงงาน ส�านักงาน โดยค�านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเลือกใช ้
อุปกรณ์ หรือสารเคมีต่างๆ ในกระบวนการผลิต ท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิด
ก๊าซเรือนกระจก

  - การออกแบบหลงัคาแบบสองชัน้ (Sandwich Roof) ด้วยการปฉูนวนป้องกนัความร้อนเตม็พ้ืนที่
ระหว่างหลังคาเมททอลชีท เพื่อป้องกันการแผ่รังสีความร้อนของแสงอาทิตย์เข้าไปในอาคาร 

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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 - การเลือกใช้กระจกส�านักงาน
เป็นกระจกสองชัน้ โดยมแีก๊สอาร์กอน
ซ่ึงเป็นก๊าซเฉ่ือยอยู่ตรงกลางระหว่าง
กระจก เพื่อป้องกันการแผ่รังสีความ
ร้อนของแสงอาทติย์เข้าไปในส�านกังาน
 - เลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน�้า
ตั้งแต่เริ่มออกแบบส�านักงาน เพื่อลด
การใช้น�้าภายในส�านักงาน 
 - เลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้าที่ไม่มี
ส่วนผสมของ PCB
 - เลือกใช้สารท�าความเย็นที่ไม่ใช่
ก๊าซเรือนกระจก

  - เลือกใช้หลอดไฟ T5 ที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดไฟเพื่อใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าสูงสุด

 2. จัดซื้อจัดจ้างหรือบริการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการคัดเลือกผู้ให้บริการหรือสินค้าที่ได้รับ
การรับรองการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สินค้าหรือบริการท่ีได้รับการรับรองด้านการจัดการ 
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 เป็นต้น 

 3.  เลือกใช้สินค้าที่มีสัญลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 
  - กระดาษส�านักงานที่มีสัญลักษณ์ฉลากเขียว 
  - การใช้กระดาษทิชชู่ท่ีมีประสิทธิภาพการดูดซับสูง เพื่อลดการใช้เยื่อกระดาษต่อการเช็ดมือ 
แต่ละครั้งและลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้น

     4. มีระบบการจัดการพลังงานโดยก�าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ด้านความร้อนและไฟฟ้า 
เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  -  ปรับกระบวนการเพื่อลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต เช่น ก๊าซธรรมชาติ ไอน�้า
        -  น�าสารเคมีส่วนที่ไม่เกิดปฏิกิริยากลับมาเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต
       -  เปลี่ยนหลอดไฟเป็นประเภท LED ในพื้นที่ส่วนผลิตและคลังสินค้า
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 อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) เป็น “ผู ้ผลิตพรมแผ่นด้วยจิตส�านึกในการรับผิดชอบต่อ 
สภาวะแวดล้อม” ซึ่งเป็นโรงงานผลิต  1 ใน 7 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ใน 4 ทวีป โดยมีส�านักงานใหญ่ คือ  
บริษัท อินเตอร์เฟซ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้งมีส�านักงานมากมากกว่า 100 ประเทศ  อินเตอร์เฟช
เป็นผูผ้ลติพรมแผ่นรายใหญ่และได้รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้บกุเบกิในการพัฒนาอย่างยัง่ยนื
ทั่วโลก ความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อมได้หยั่งรากลึกลงในปรัชญาและกลยุทธ์ของเรา และก�าลังเปลี่ยนแปลง
จากการด�าเนินธุรกิจแบบเดิมๆ คือ Take, Make , Waste  ไปสู่ การด�าเนินธุรกิจที่ยั่งยืนมากขึ้น ท�าให้ 
อนิเตอร์เฟซได้ออกจากกฎเกณฑ์เดมิๆ และสรรค์สร้างนวตักรรมใหม่ๆ เพือ่ให้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
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
 • สามารถตดิตัง้พรมโดยกาว และ ปราศจากกาว ด้วยนวตักรรม 
TacTiles™ 
 • ท�าความสะอาดง่าย ด้วยการเคลือบสารป้องกันสิ่งสกปรก 
(Protekt) และสารต้านจุลชีพ (Intersept)
 • มคีวามสวยงาม ออกแบบให้ง่ายต่อการตดิตัง้หรอืเปลีย่นแปลง 
และมีเศษ (waste) เหลือน้อย 

บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์
(ประเทศไทย) จ�ากัด
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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�าเนินงานของ อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) ต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก             
มีรากฐานมาจากวิสัยทัศน์ของ Ray Anderson ผู้ก่อตั้งบริษัท Interface ดังนี้  

 “เราจะเป็นบริษัทแห่งแรกท่ีแสดงให้โลกอุตสาหกรรมเห็นว่า ความยั่งยืนมีอยู่
ในทุกมิติขององค์กร ซึ่งหมายรวมถึง บุคคลากร กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ สถานที่ 
และผลประกอบการ ภายในปี ค.ศ. 2020 และในการกระท�าเช่นนั้น เราจะเปลี่ยน
เป็นการสร้างใหม่ ท่ามกลางพลังแห่งการโน้มน้าว จูงใจ”

 โดยมีภาระกิจส�าคัญคือ เราจะก�าจัดผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากการด�าเนินงานของเรา
ให้เป็นศนูย์ ภายในปี ค.ศ. 2020 หรอืท่ีเรยีกว่า Mission Zero ซึง่มผีลโดยตรงต่อการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
สู่ชั้นบรรยากาศ 

เส้นทางสู่เป้าหมาย 2020 (Path of 2020)
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 กลยุทธ์ในการบรรลุเป้าหมายในปี ค.ศ. 2020 นั้น เรามีการคิด
อย่างเป็นระบบท่ีจะพัฒนาแผนการด�าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนไปสู่        
เป้าหมาย ได้แก่

	 •	Factories	to	Zero – มีเป้าหมายในการใช้ทรัพยากรและ
ปรับปรุงการผลิตให้มีของเสียเป็นศูนย์
	 •	Products	to	Zero	– มุง่เน้นผลติภัณฑ์ทีม่คีณุภาพเป็นเลศิ เป็นทีต้่องการของตลาด โดยท่ีม ีcarbon 
footprint ที่ต�่า รวมถึงการใช้วัตถุดิบที่เป็นชีวภาพ (Bio) และรีไซเคิลในการผลิต
	 •	 Suppliers	 to	 Zero – ชักชวนให้คู่ค้าพันธมิตรค�านึงถึง             
การพฒันาอย่างยัง่ยนืมากขึน้ มกีารพฒันาและแบ่งปันความรูร่้วมกนั 
สร้างจิตส�านึกด้าน factories to zero ให้กับคู่ค้าพันธมิตร
	 •	People	&	Passion – การมุ่งสู่ Mission Zero และบรรลุถึง
กลยุทธ์ต่างๆได้นั้น ต้องมาจากวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง บุคคลากรท่ีมีหัวใจแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน             
และความร่วมมือกันตัง้แต่ระดบัผูบ้รหิารระดบัสงูจนถึงพนกังานสายการผลติ สิง่เหล่านีจ่ะเป็นตวัเชือ่มโยง
และผลักดันการเดินทางของเราให้ไปถึงจุดหมายได้ 

 อนิเตอร์เฟซเปรยีบการเดนิทางครัง้นีว่้า เป็นการปีนภเูขาแห่งการพฒันาอย่างยัง่ยนื (Mount Sustain-
ability) โดยมีกรอบการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Mission Zero คือ The 7 Fronts of Mount 
Sustainability ซึ่งเราได้ใช้หลักการดังกล่าวในการตรวจสอบขั้นตอนการท�างานของเรา คิดค้นเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เปลี่ยนวิถีแบบเดิมๆ และพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เราเรียนรู้ที่จะใช้ทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สร้างสรรค์นวัตกรรมและวิถีท่ียั่งยืนใน ทุกขั้นตอนการผลิตและให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ลด
การก่อก๊าซเรอืนกระจก พันธกจิ Mission Zero ได้แทรกซมึไปในทุกอณขูองการท�างานของอินเตอร์เฟซฯ 
ตั้งแต่การตลาดไปจนถึงการผลิต

The 7 Fronts of Mount Sustainability 
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	 1.	 Eliminate	Waste	 : การลดของเสียท่ีเกิดจากการด�าเนินงานของเรา โดยการมุ่งเน้นคุณภาพ       
และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีของเสียน้อยที่สุด 
  • Zero to Landfill : อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) มีเป้าหมายในการน�าขยะไปฝังกลบให้
เป็นศูนย์ เพ่ือลดการเกดิก๊าซมเีทน เนือ่งจากของเสียท่ีถกูฝังกลบ ปัจจบุนัปรมิาณของเสยีทีถ่กูน�าไปฝังกลบ
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�านักงาน

 4.	 Closing	 the	 Loop	 : การใช้กระบวนการแบบปิด ลดการใช้วัตถุดิบที่ไม่สามารถทดแทนได้  
(Non-Renewable Material) และใช้วัตถุดิบรีไซเคิลในการผลิต ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท เราเพิ่มสัดส่วนของ
วัตถุดิบรีไซเคิล และส่วนประกอบท่ีเป็นชีวภาพ (Bio) 59% ในผลิตภัณฑ์ของเรา และได้รับการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ NSF 140 Sustainability Product
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 • ReEntry™, คือการน�าพรมกลับมาเข้ากระบวนการรีไซเคิล ท�าให้เราไม่ต้องน�าพรมเก่าไปเป็น 
ขยะฝังกลบมากกว่า 118,000 กิโลกรัม ทั่วโลก

 5.	 Resource-Efficient	Transportation	 : การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการเดินทางที่สั้น    
ใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการลดหรือ Offset carbon footprint ที่เกิดจากการขนส่ง ซึ่งเรามี
การเก็บสถิติการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการเดินทางของพนักงานทั้งทางรถและเครื่องบิน 

 6.	Sensitizing	Stakeholders	: สร้างความตระหนกัด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนืทัง้ภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร เพื่อให้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าแก่สังคมอย่างยั่งยืน เช่น
 • สร้างมูลค่า สร้างชุมชน โดยเรามอบวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิต ให้กลุ่มแม่บ้าน
ในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อผลิตเป็นเปลและขายสร้างรายได้ให้ชุมชนและครอบครัว  
อีกทั้งเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการก�าจัดของเสียโดยการฝังกลบได้กว่า 13% 
 • โครงการ Net - Works – เป็นการร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหาก�าไรและ
พันธมิตรทางธุรกิจของเรา ในการรณรงค์ให้ชาวประมงในประเทศฟิลิปินส์    
เก็บแหไนล่อนที่ไม ่ใช ้แล้วหรือที่ถูกทิ้งในทะเลมาขายเพ่ือน�ามารีไซเคิล 
เป็นส่วนผสมของเส้นใยไนล่อนผลิตพรมของเรา

	 7.	 Redesign	 Commerce	 : การออกแบบทางธุรกิจรูปแบบใหม่ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ดังเช่น  
Biomimicry โดยใช้ศาสตร์การออกแบบและนวัตกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนโดยเรียนแบบธรรมชาติ
 • TacTiles™   คอืวสัดท่ีุทดแทนการใช้กาวส�าหรบัการตดิตัง้พรม ซึง่ท�าให้ปลอด
สารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ที่ส่งผลต่อผู้บริโภค และเป็นการลดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมได้กว่า 90% 

 อนิเตอร์เฟซฟลอร ์(ประเทศไทย) ภายในการบรหิารของ คณุสงบ อูลงุ รองประธาน
กรรมการบริษัท มุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจตามแนวทาง The 7 Fronts of Mount 
Sustainability อย่างจริงจัง โดยที่ไม่ท�าให้เสียโอกาสทางธุรกิจและยังเป็นมิตรต่อ        
สิ่งแวดล้อม ซึ่งคุณสงบ อูลุง ได้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

  “Doing Well by Doing Good เป็นการสร้างสมดุลระหว่างการท�าธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จควบคู่
ไปกับความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีการออกแบบท่ี 
โดดเด่น ในขณะเดียวกันมีการสร้างจิตส�านึกของบุคลากรภายในองค์กรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการลงทุน
คิดค้นนวัตกรรมที่ตอบสนองทั้งเชิงธุรกิจและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากนั้น เรายังมุ่งหวังที่จะเป็นองค์กร
ที่ฟื้นฟูธรรมชาติ มีพลังและเป็นแบบอย่างให้อุตสาหกรรมอื่นๆ สร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนเช่นเดียวกัน 
ปัจจุบันเราเริ่มเห็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งผลเสียต่อลูกหลานและมนุษยชาติจะรุนแรง 
มากกว่านี้ หากเราไม่เริ่มต้นอย่างจริงจัง”
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 การบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (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�านวน 102 เกรดผลิตภัณฑ์และยังคงด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง
  • การประเมินการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Reduction; CFR) 
และได้รับการรับรองเครื่องหมายรับรองลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ หรือฉลากลดโลกร้อน ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2557 จ�านวน 44 เกรดผลิตภัณฑ์และยังคงด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็นปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงได้ประมาณ 820,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
  • มาตรการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งให้เกิดสมดุลคาร์บอน (Carbon Neutral) 
จากการจัดท�ารายงานประจ�าปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยได้รับการรับรองการใช้
เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และได้ด�าเนินการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจนเป็น
ศูนย์ โดยได้รับการรับรองการใช้เคร่ืองหมายคาร์บอนนิวทรัลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) เป็นเล่มแรกของประเทศไทย  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และยังคงด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
สามารถชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปแล้ว รวม 61 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

 ท�าให้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ PTTGC Group จึงเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค ทราบข้อมูลว่าผู้ผลิตได้ใส่ใจ
ในภาคการผลิตต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือต่อปัญหาโลกร้อนมากน้อยเพียงใด ซึ่งการเลือกสินค้า         
ฉลากลดคาร์บอนเป็นส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยังช่วยลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงาน
ขององค์กร นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ช่วยสร้างความโดดเด่นให้กับแบรนด์สินค้า       
ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนท�าให้ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายมากขึ้น 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ�ากัด (มหาชน) 
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 2)	ระดับองค์กร  คือ การบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในส่วนขององค์กร ได้แก่
  • จัดท�าบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร หรือ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร               
(Carbon Footprint for Organization: CFO) ตามมาตรฐาน ISO 14064-1: 2006 ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทฯ 
รายแรกของกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทย ที่ด�าเนินการและได้รับการรับรองบัญชีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และยังคงด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง
  • ก�าหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1 และ 2) ด้วยความสมัครใจ         
ลงร้อยละ 10 จากการด�าเนินธุรกิจตามปกติภายในปี พ.ศ. 2565 โดยเทียบจากปี พ.ศ. 2555 ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ประมาณ 760,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า         
ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ด�าเนินการได้ประมาณ 270,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

 โดย PTTGC Group มีการด�าเนินการด้านบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง       
โดยก�าหนดแผน Climate Strategy Long Range Plan ซึ่งเป็นแผนระยะยาวเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นธุรกิจ   
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นผู้น�าของการผลิตเคมีภัณฑ์ที่มุ ่งสู่ธุรกิจคาร์บอนต�่าและการพัฒนา         
อย่างยัง่ยนืด้วยแนวทางการด�าเนินงานรบัมอืต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศตามมาตรฐานระดับสากล
และระดับประเทศ
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การลดรอยเท้าทางนิเวศน์
 
 การลดรอยเท้าทางนิเวศน์ด�าเนินไปพร้อมกันกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการ
แข่งขันทางธุรกิจ เราเข้าถึงความท้าทายดังกล่าว โดยมุ่งตระหนักถึงผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศและ   
การท�างานร่วมกันกับผูผ้ลติสนิค้าและวตัถดุบิ ตลอดจนลกูค้า เพือ่รบัผดิชอบต่อทกุๆส่วนของห่วงโซ่คณุค่า 
เราตัง้เป้าหมายส�าหรบั ปี ค.ศ. 2020 ในเรือ่งการลดผลกระทบต่อสภาพภมิูอากาศตลอดท่ัวท้ังห่วงโซ่คณุค่า 
ซึ่งหมายถึง การเจริญเติบโตทางธุรกิจโดยไม่เพิ่มปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 กิจกรรมหลักที่ส�าคัญเพื่อลดรอยเท้าทางนิเวศน์ตลอดทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า คือ :
 • การขับเคลื่อนการใช้วัสดุที่ยั่งยืน
 • การลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการด�าเนินงาน
 • การสนับสนุนลูกค้าในการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

บริษัท เต็ดตรา แพ้ค 
(ประเทศไทย) จ�ากัด
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 บริษัทฯ มีแผนในการลดการปลดปล่อย CO
2
 ต่อ REBITDA ภายในปี ค.ศ. 2018 จะลดได้อย่างน้อย 

20% เมื่อเปรียบเทียบกับปี ค.ศ. 2014

 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
 บริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์                
ผงพลาสติกพีวีซี ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ (วีซีเอ็ม) และโซดาไฟ นอกจากนี้ ยังจัดตั้งบริษัทย่อยที่            
ด�าเนินการครบวงจร คือ บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งผลิตและจ�าหน่าย            
อีพิคลอโรไฮดริน 
 
 บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งในด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับ    
การด�าเนนิธุรกจิของบริษัทฯ ซึง่ในด้านสิง่แวดล้อมน้ัน บรษิทัฯ ได้ก�าหนดหลักการทีจ่ะปรบัปรงุและปกป้อง
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยการลดของเสียและลดการปล่อยของเสียสู่บรรยากาศ น�้า และดิน ในขณะ
เดียวกันบริษัทฯ ยังได้สนับสนุนหลักการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรพลังงานอย่างประหยัด     
อีกด้วย

 ส�าหรบัทรพัยากรพลงังาน โดยเฉพาะไฟฟ้านัน้ ถือเป็นวตัถดิุบทีส่�าคญั และถอืเป็นหวัใจหลกัของวตัถดุบิ
ของบริษัทฯ ด้วย บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญอย่างมากในการควบคุมการใช้ประโยชน์ โดยการน�ามาตรฐาน
การปฏบัิตทิีด่แีละเทคโนโลยท่ีีทันสมยั ท่ีเก่ียวข้องกบัการลดการใช้พลงังานมาประยุกต์ใช้งานอย่างต่อเนือ่ง
 
 บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมระบบการบริหารพลังงาน จึงได้ก�าหนดหลักการส�าคัญ  
ในการด�าเนินการ ดังต่อไปนี้
  1. บริษัทฯ จะคงไว้และพัฒนาระบบการบริหารพลังงานอย่างเหมาะสม และแบบการประหยัด
พลังงานที่ใช้ในแผนการผลิตของบริษัทฯ
  2. บริษัทฯ จะด�าเนินการตามกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. บริษัทฯ จะจัดท�าแผนงานและเป้าหมายของการอนุรักษ์พลังงาน และสื่อสารให้กับพนักงาน
ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

บริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน)
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  4. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนที่จ�าเป็น รวมท้ังทางด้านวัสดุอุปกรณ์ เวลา การฝึกอบรม               
เพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
  5. บริษัทฯ จะด�าเนินการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างต่อเนื่อง ตามแผนงาน กิจกรรม
นวัตกรรม และการเสนอแนะ รวมถึงการใช้มาตรฐานการปฏิบัติท่ีดี และการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย         
และเหมาะสม
  6. ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯทุกระดับ จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการ      
ที่ก�าหนด มีความรับผิดชอบในการอนุรักษ์พลังงาน การแก้ไขปรับปรุงปัญหาต่างๆ ท่ีผู้ตรวจสอบได้ 
แจ้งให้ทราบ และรายงานต่อคณะท�างานด้านการจัดการพลังงาน
  7. ผู้บริหารและคณะท�างานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนนโยบาย เป้าหมาย และแผนการ      
ด�าเนินงานด้านพลังงานทุกปี



กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
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 เอสซีจีให้ความส�าคัญต่อการจัดการด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาภูมิอากาศเพ่ือใช้                    
ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งพลังงานหลัก ซึ่งอาจท�าให้ธุรกิจของเอสซีจีต้องหยุดชะงักหรือ 
ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนั้นก็สร้างโอกาสในการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 
ด้วยการเพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังานของกระบวนการผลติ และสร้างรายได้จากการจ�าหน่ายผลติภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 เพือ่ให้การท�างานดงักล่าวเกดิผลอย่างเป็นรปูธรรม เอสซจีไีด้แต่งต้ังคณะกรรมการเพือ่ดแูลและบรหิาร                     
จัดการพลังงาน 2 คณะหลัก คือ คณะกรรมการพลังงานและคณะท�างานส่งเสริมและพัฒนาระบบความรู้
พนักงานกลุม่วชิาชพีพลงังาน มหีน้าทีก่�าหนดนโยบาย กลยทุธ์ เป้าหมาย และติดตามการด�าเนนิงานต่างๆ 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด พร้อมทั้งติดตามความเคล่ือนไหวจากภาวการณ์ภายนอกท่ีอาจ 
ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของเอสซีจี

เป้าหมาย:
 • เอสซจีีสามารถด�าเนนิธรุกจิได้ โดยไม่หยดุชะงกัเนือ่งจากความผนัผวนของพลงังานและสามารถรกัษา
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจด้านต้นทุนการผลิต
 • ภายในปี พ.ศ. 2563 เอสซีจีจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตลงร้อยละ10          
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2550

กลยุทธในการพัฒนา:
 • สร้างความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 • เพิ่มปริมาณการใช้เชื้อเพลิงทดแทน
 • ผลิตสินค้าและบริการ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • ปลูกฝังจิตส�านึกด้านพลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วทั้งองค์กร

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย 
จ�ากัด (มหาชน)



43

 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด 
(มหาชน) ได้ก�าหนดแนวทางเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน หรือที่เรียกว่า SD Roadmap 
โดยมหีวัข้อทีเ่ก่ียวกับการลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจก เป็นเรือ่งส�าคญั อนัดบัแรก 
มีการก�าหนดเป้าหมายและวิธีการไว้อย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้ยังเข้าร่วมเป็นสมาชิก  
ของกลุ่มผู้ผลิตปูนซีเมนต์ ในระดับโลกที่
เรียกว่า CSI และอยู่

 ภายใต้การด�าเนินการของ WBCSD เพื่อ
ให้มกีารแลกเปลีย่นแนวคิดและน�ามาตรฐาน
การปฏบัติงานด้านความยั่งยืนต่างๆ ใน
ระดบัโลก มาประยกุต์ใช้ให้เกดิเป็นรปูธรรม
เพื่อประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและ
ธุรกิจต่อไป

 โดยบรษัิทได้มกีารก�าหนด เป้าหมายการลดปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	(CO
2
	Emission	

Reduction)	ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ	20	ของค่าที่ปล่อยในปี	พ.ศ.	2550	ภายในปี	พ.ศ.	2563

 โดยมีแนวทางการด�าเนินการที่ส�าคัญ ดังนี้
  1. การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง และลดการใช้ถ่านหินโดยการพยายามน�าเชื้อเพลิง
ทดแทน มาใช้แทนเชื้อเพลิงหลัก
  2. ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้มีอัตราการใช้ไฟฟ้าลดลง รวมทั้งมีการน�า 
ลมความร้อนเหลือใช้กลับมาผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ทดแทนการน�าเข้าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
  3. ลดสัดส่วนอัตราการผสมปูนเม็ดในปูนซีเมนต์โดยยังคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น
  4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเน้นการลดการใช้ทรัพยากรและลด      
การใช้พลงังานเป็นแนวทางส�าคญั ตลอดจนการสือ่สาร ส่งเสริมให้ลูกค้าตระหนกัและเพิม่พูนการใช้สินค้า         
เหล่านี้ รวมถึงการเข้าร่วมโครงการรับรองคาร์บอนฟุตปริ้นท์ผลิตภัณฑ์และฉลากลดโลกร้อนต่างๆ 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง
จ�ากัด (มหาชน)



กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร
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 บริษัท บางจากฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการเพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือกับปัญหา                      
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยได้ต้ังเป้าหมายบริษัท บางจากฯ และบริษัทในเครือ สามารถ             
ลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธใินปี พ.ศ. 2560 ลงได้ 50% เทยีบกับการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
สูงสุด จากการเพ่ิมก�าลังการกลั่นเป็น 124 พันบาร์เรลต่อวัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว 
บรษิทั บางจากฯ จงึมุง่เน้นด�าเนนิโครงการลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก โดยการปรบัปรงุประสทิธภิาพ
โรงกลั่น ลดการใช้เชื้อเพลิง และเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงสะอาด เช่น ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงขยายการลงทุน
ในธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งได้ด�าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และมีแผนการด�าเนิน
งานในอนาคต รายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท บางจากปิโตรเลียม 
จ�ากัด (มหาชน)
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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

2. โครงการที่มีแผนการดำเนินงานในอนาคต
  2.1 หนวยผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ขนาดกำลังการผลิต
       450,000 ลิตรตอวัน

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด
1. โครงการที่ดำเนินการในอดีต ตอเนื่องถึงปจจุบัน
  1.1 หนวยผลิตไบโอเอทานอล ขนาดกำลังการผลิต
       400,000 ลิตรตอวัน
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 บริษัทเชฟรอนฯ ให้ความส�าคัญต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดท�า
รายงานอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทาง Corporate เป็นรายเดือนเป็นประจ�าทุกปีและ               
มีการปรับปรุงการค�านวนให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตลอด 

 ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�าเนินงานของเชฟรอน ทาง Corporate ได้มีข้อก�าหนด
ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต อาทิ

  1. การก�าหนดมาตรฐานการปล่อย Flaring & Venting ภายในองค์กร เพือ่ไม่ให้มกีารปล่อย Flare 
และ Vent เกินค่ามาตรฐานที่ก�าหนด
  2. การตรวจวัดการรั่วซึมของก๊าซและการซ่อมแซม  (Leak Detection and Repair Program: 
LDAR) โดยท�าการตรวจวัดการรั่วซึมของก๊าซจากข้อต่อต่างๆ ในกระบวนการผลิต ด้วยกล้อง Infrared 
โดยมีแผนงานในการตรวจวัดให้ครอบคลุมทุกบริเวณที่มีโอกาสเกิดการรั่วซึมของก๊าซทั้งหมด ซึ่งหลังจาก
ตรวจพบรอยรั่วซึมแล้วจะต้องมีการซ่อมแซมเพื่อปิดรอยรั่วซึม ทั้งนี้ โปรแกรมนี้จะช่วยลดการปล่อย     
Fugitives ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของก๊าซเรือนกระจกได้ 

  โดยบริษัทเชฟรอน ที่ด�าเนินการ
อยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้ง
บริษทั เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจ
และผลิต จ�ากัด ก็ได้มีการด�าเนิน
การและปฏบิติัตามข้อก�าหนดต่างๆ 
ดังกล่าวข้างต้น

  นอกจากนี้ที่ส�านักงานของบริษัท
เชฟรอนประเทศไทย ยังได้มีการ   
ส ่งเสริมการลดการปล ่อยก ๊าซ    
เรอืนกระจก โดยการประชาสมัพนัธ์

ให้พนักงานลดการใช้กระดาษ เช่น ให้มีการตั้งค่าการพิมพ์งานเป็นสองด้านการใช้กระดาษเช็ดมือ 
เพียงครั้งละไม่เกิน 1 - 2 แผ่น รวมถึงการให้พนักงานประหยัดไฟ เช่น ให้ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร ์
ในช่วงเวลาพัก  เป็นต้น

บริษัท เชฟรอนประเทศไทย
ส�ารวจและผลิต จ�ากัด 
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 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้แสดงออกถึงความมุ่งมั่น และมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา              
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ผู้ว่าการ กฟผ. ได้ประกาศนโยบาย           
การด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. เพื่อให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกทั่วทั้งองค์กร อีกทั้งได้    
จัดท�าแผนแม่บทการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและขับเคล่ือน
การลดก๊าซเรือนกระจกของสายรองผู้ว่าการท้ัง 10 สายรอง ในการตอบสนองนโยบาย เป้าหมาย               
และมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้แผนการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเหมาะสมส�าหรับประเทศ     
(Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) และความต้ังใจในการลดก๊าซเรือนกระจก   
อย่างมุ่งมั่นของประเทศ (Intended Nationally Determined Contributions: INDCs)

 การก�าหนดเป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ
 
	 ระยะส้ัน: ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) เพือ่เตรียมความพร้อมทีจ่ะมุง่น�าองค์กรสู่สังคมคาร์บอน
ต�า่และการจดัโครงสร้างการด�าเนนิงานขององค์กรเพือ่ให้มกีารรายงานข้อมลูกิจกรรมทีต่อบสนองเป้าหมาย
ของประเทศแบบรวมศนูย์ สร้างความน่าเชือ่ถือของข้อมลูและอ้างอิงได้  โดยค�านงึถงึการยอมรบัและความ
เชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อตระหนักถึงความรับผิดชอบในการด�าเนินงานขององค์กร โดยมุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมกับสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรในการติดตามการด�าเนินงาน
ลดก๊าซเรือนกระจกตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเหมาะสมส�าหรับประเทศ (NAMAs) ในการ      
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง ร้อยละ 7 - 20 ในปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่

	 ยุทธศาสตร์ที่	1	การบริหารจัดการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
 ยุทธศาสตร์ที่	2 สร้างระบบการด�าเนินงานที่เชื่อมโยงกับการท�างานในองค์กรสู่สังคมคาร์บอนต�่า
	 ยุทธศาสตร์ที่	3 การเสริมสร้างขีดความสามารถการจัดการลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. เพื่อรายงาน
และรับการทวนสอบจากหน่วยงานภายนอก

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย
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 ยทุธศาสตร์ท่ี	4  สร้างความร่วมมอืกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียและเชือ่มโยงเป็นระบบเครือข่ายทีม่ศีกัยภาพ 
เพื่อน�าไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ

 ระยะยาว:	 ระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2564 - 2573) เพ่ือตอบสนองนโยบายการต้ังเป้าหมายของ 
ประเทศตามความตั้งใจในการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมุ่งมั่นของประเทศ (INDCs) ในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 - 25 ในปี พ.ศ. 2573
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 • ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน ค�านึกถึงการรักษาสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม          
และสิ่งแวดล้อม
 • ประกาศนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัน สิ่งแวดล้อมและการจัดการ
พลังงาน (QSSHE) ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดการการปล่อยก๊าสเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต�่า
 • มเีป้าหมายในการปรบัปรงุ พฒันากระบวนการผลติอย่างต่อเนือ่งเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการใช้พลังงาน 
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • มีแนวทางในการจัดการการระบายก๊าซเรือนกระจกผ่าน 2 แนวทางหลัก คือ
  - การพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�่าและประหยัดพลังงาน (Low Carbon & Energy Saving 
Products
  - กระบวนการผลิตสีเขียว (Green Process)
 • ปี พ.ศ. 2558 ไออาร์พีซีมีสัดส่วนการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์คาร์บอนต�่า และผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน        
คิดเป็นร้อยละ 33 ของยอดขายทั้งหมด
 • กระบวนการผลิตสีเขียว ปี พ.ศ. 2558 ไออาร์พีซีด�าเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน เช่น  
เพิม่ประสทิธิภาพ การบริหารจดัการไอน�า้และความร้อน ปรบัเปลีย่นระบบแสงสว่างโดยใช้หลอดประหยดั
ไฟ เป็นต้น ท�าให้ลดการใช้พลังงานได้ 1,611,884 กิกะจูล ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 154,591 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดลงประมาณ 465 ล้านบาท
 • พัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งผลิตภัณฑ์ทั้งทางรถและทางเรือ รวมทั้งยกระดับการบริหารจัดการ
ท่าเรือไออาร์พีซ ี(Green Logistic) ควบคุมความปลอดภยัของระบบการขนส่ง ตลอดจนป้องกนัและบรรเทา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการขนส่ง โดยในปี พ.ศ. 2558 ได้มีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์          
ของท่าเรือไออาร์พีซี ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint           
Organization: CFO) ซึ่งเป็นท่าเรือรายแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์            
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)
 • เร่ิมจัดเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Greenhouse Gas Scope 3) เช่น  
การเดินทางของพนักงาน และการขนส่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น เพื่อน�าข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการการใช้
พลังงานในอนาคตต่อไป

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 
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ในปี พ.ศ. 2558 ไออาร์พีซี สามารถลดการระบายก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้

น้ำมันแกสโซฮอลและไบโอดีเซล ผลิตภัณฑ Expandable Polystyrene 

(EPS) เกรดสำหรับงานกอสราง 

ผลิตภัณฑ Green ABS ผลิตภัณฑที่ไดรับการอนุมัติขึ้นทะเบียนฉลากลดคารบอน 

                   (Carbon Reduction Label) 

ช่วยลดการระบายก๊าซเรือนกระจกได ้ 

230,602 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ในปี พ.ศ. 2558 มีรายได้จากผลิตภัณฑ์ 

43,633 ล้านบาท

เกิดขึ้นจากนวัตกรรมที่ไออาร์พีซี

เป็นผู ้คิดค้นและผู ้ผลิตรายแรก

ของโลกที่ได้น�ายางธรรมชาติมา

ทดแทนการใช้ยางสังเคราะห์ใน
การผลติด้วยสดัส่วนร้อยละ 10 - 40 ของปรมิาณยางสงัเคราะห์

เดิม โดยเม็ดพลาสติกท่ีผลิตได้ยังคงมีคุณสมบัติและมาตรฐาน

เทียบเท่ากับเม็ดพลาสติก ABS ที่ใช้สารสังเคราะห์ ในปี  

พ.ศ. 2558 สามารถผลิตและจ�าหน่ายได้กว่า 260 ตัน มีรายได้

จากผลิตภัณฑ์ ประมาณ 15 ล้านบาท

นอกเหนอืจากคณุสมบัตท่ีิมีความแขง็แรงและน�า้หนกั
เบา โดยสามารถรองรบัน�า้หนกัได้ 49 กโิลกรมัต่อตารางเซนตเิมตรแล้ว ยงัทนทาน

ต่อสภาพอากาศ ความชืน้และไม่ลามไฟ จึงสามารถใช้เป็นฉนวนกนัความร้อนและ

กนัเสยีงได้ ในปี พ.ศ. 2558 สามารถผลติและจ�าหน่ายได้กว่า 7,000 ตนั มรีายได้

จากผลติภณัฑ์ประมาณ 339 ล้านบาท

ได้แก่ เม็ดพลาสติกโพลีเอทธิลีนชนิดท่ีมีความ

หนาแน่นสูง (HDPE) โพลีโพรพิลีน (PP)  โพลีสไตรีน (PS) และเอ็กซแพน

เดเบิล โพลีสไตรีน (EPS) ซึ่งเป็นวัตถุดิบส�าหรับผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย 

เช่น ถุงพลาสติก ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า และวัสดุกันความร้อน เป็นต้น โดย   

ไออาร์พซี ีปรบัปรุงประสทิธภิาพการใช้พลงังานในกระบวนการผลติผลิตภณัฑ์

เหล่านี ้จนได้รบัการอนุมตัขิึน้ทะเบยีนฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction 

Label) อกีท้ังยงัสามารถลดปรมิาณสารเคมท่ีีใช้ในกระบวนการผลิตได้อกีด้วย 

โดยในปี พ.ศ. 2558 สามารถผลิตได้กว่า 660,000 ตัน มีรายได้จากผลิตภัณฑ์

ประมาณ 28,269 ล้านบาท
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ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน

$

คาดัชนีชี้วัดการใชพลังงาน
(Energy Intensity Index: EII)

ความเขมขนของการปลอยกาซเรือนกระจก
(Scope 1&2)
(ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอตันผลิตภัณฑ)

สัดสวนยอดจำหนายผลิตภัณฑคารบอนต่ำและ
ผลิตภัณฑประหยัดพลังงานเทียบกับยอดขายรวม
(รอยละ)

การระบายกาซเรือนกระจก
ทางตรงและทางออมทั้งหมด
(ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา)

2556 98.89
98.37
97.07

98.00*

2557
2558

* เปาหมายป 2558

2556 0.326
0.314
0.313

0.325*

2557
2558

2556 31
29
33

29*

2557
2558

2556 3.394
3.125
3.293

2557
2558
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 นโยบาย: ปตท.สผ. มีวิสัยทัศน์ ที่จะเป็นบริษัทส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นน�าในเอเชีย ที่ขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลย ีและหัวใจสเีขยีว โดยการทีจ่ะบรรลเุป้าหมายได้นัน้ บรษิทัต้องยดึหลกัการด�าเนนิธรุกจิและ
บริหารจัดการองค์กรตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development G.R.O.W.T.H 
Policy) ซึ่งครอบคลุม 3 มิติ คือ การเติบโตทางธุรกิจ ความก้าวหน้าทางสังคม และความรับผิดชอบต่อ   
สิ่งแวดล้อม โดยประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ จะต้องมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพใน
ทุกขั้นตอนการท�างานภายใต้ห่วงโซ่อุปทาน โดยในปี พ.ศ. 2558 ปตท. สผ. ได้ประกาศใช้คู่มือการจัดซื้อ
จดัจ้างสเีขยีว (Green Procurement Guideline) อกีทัง้ปตท. สผ.ยงัให้ความส�าคญัอย่างยิง่กบัการจดัการ       
ก๊าซเรือนกระจก การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรน�้า ความหลากหลายทางชีวภาพ และ   
ของเสียต่างๆ อีกด้วย

	 เป้าหมาย: ปตท. สผ. มเีป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีร้่อยละ 20 ภายในปี พ.ศ. 2563    
จากปีฐาน พ.ศ. 2555 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

	 แผนการด�าเนินงาน: ปตท. สผ. ได้จัดท�าแผนและด�าเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้
ตามเป้าหมายมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยยึด 2 แนวทางหลัก คือ การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
และการปลูกป่าเพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลด้านระบบนิเวศ โดยมีโครงการดังนี้

  - โครงการ Flash Gas Recovery Unit เป็นการน�าก๊าซส่วนเกินจากกระบวนการผลิตคอนเดน
เสทกลับเข้าสู่กระบวนการผลิต 
  - โครงการลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากกระบวนการผลิต เป็นการลดการรั่วไหลของก๊าซมีเทนใน
กระบวนการผลิตโดยการซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์ โครงการนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุที่มีการ  
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�าก๊าซเหลือทิ้ง
จากการะบวนการผลิตไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
  - โครงการ Green Logistics เป้นโครงการที่เน้นการจัดการและพัฒนาระบบการขนส่งทาง       
ทะเลภายใต้โครงการควบคุมการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงในการขนส่ง โดยการก�าหนดเส้นทางการขนส่งที่มี     

บริษัท ปตท.ส�ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)



ความเหมาะสม และการใช้เครื่องยนต์ดีเซลไฟฟ้า (Diesel-electric Engine) แทนเครื่องยนต์ดีเซล 
(Conventional Diesel Engine) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการขนส่ง
  - โครงการ Heat Recovery Steam Generator เป็นการปรับปรุงเทคนิคการน�าความร้อน       
กลับมาใช้ในการผลิตไอน�้า 
  - โครงการ Trunk Flow line เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพทางเทคนิคในท่อส่งก๊าซระหว่าง
สถานีผลิตย่อยไปยังสถานีผลิตหลัก เป็นการช่วยลดก๊าซส่วนเกิน (Flare) และเพ่ิมปริมาณผลิตภัณฑ์        
ของปตท. สผ.
  - โครงการ Seawater pump operation เป็นการจัดการเดินเครื่องสูบน�้าทะเลที่ใช้หล่อเย็น    
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสุงสุด
  - โครงการ ปตท. สผ. ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ปตท. สผ. มีโครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าไม้ที่
เสื่อมโทรมรวมพื้นที่ปลูกและดูแลรักษาจ�านวนทั้งสิ้น 105,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 25 จังหวัด กระจายอยู่
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

  โดยในปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา จากแผนการด�าเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ปตท. สผ. สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้กว่า 200,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  
หรือคิดเป็นร้อยละ 4.7 จากปีฐาน 2555
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 ปตท. มกีารก�าหนดทศิทางกลยทุธ์สเีขยีว 
(Green Roadmap) ซึ่งเป็นหนึ่งในทิศทาง
กลยุทธ์ที่อยู ่ภายใต้วิสัยทัศน์ของการเป็น
บริษัทพลังงานไทยข้ามชาติช้ันน�า ด้วยการ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยและให้ความส�าคัญกับสิ่งแวดล้อม 
โดยทิศทางกลยุทธ ์สี เขียวนั้นแสดงถึง  
การมุ่งเน้นพฒันาผลติภณัฑ์สเีขยีวทีผ่่านการ
วิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลือกและ
ผลิต ภัณฑ ์ที่ เป ็น มิตรต ่อสิ่ งแวดล ้อม  
การบริหารจัดการกระบวนการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม
มากขึ้น และ การสร้างความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในกลุ่ม ปตท. ไปจนถึง คู่ค้า ลูกค้า 
และสาธารณชนทั่วไป นอกจากนี้ ปตท. ยังมีการวิจัยและพัฒนาด้านการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
การชดเชยคาร์บอนผ่านกลไกต่างๆ และด�าเนินการร่วมกับภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมกิจกรรมและ
นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 คณะกรรมการบรหิารความร่วมมอืการด�าเนินธรุกจิอย่างยัง่ยนืกลุม่ ปตท. ก�ากบัดูแลการบรหิารจัดการ
ก๊าซเรอืนกระจกในระดบันโยบาย ผ่านทศิทางกลยทุธ์สเีขยีว โดยตดิตามดแูลผลการด�าเนนิงานเป็นประจ�า
ทุกปีและทบทวนกลยุทธ์ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ รายละเอียดของการด�าเนินงานตามทิศทางกลยุทธ์        
สีเขียว เป็นไปดังนี้  

 1. การบริหารจัดการกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก          
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 



 2. ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการผลิต จัดหา และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลด              
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น น�้ามันแก๊สโซฮอล์ น�้ามันไบโอดีเซล ถังก๊าซธรรมชาติเหลว พีทีที  
คอมโพสิต พลัส การใช้แก้วพลาสติกชีวภาพในผลิตภัณฑ์กาแฟสดคาเฟ่อเมซอน เป็นต้น 
 3. การสร้างความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการสร้างภาคสังคมที่ยั่งยืนผ่านโครงการ    
ลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ เช ่น การปลูกป่า หรือโครงการเพื่อชุมชนต่างๆ ซึ่งแผนดังกล่าว  
มีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของ ปตท. ที่ก�าหนดขึ้นใน 
ปี พ.ศ. 2546
 
 ในแง่ของการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ทิศทางกลยุทธ์สีเขียว ปตท. มุ่งลดปริมาณ      
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมของกลุ่ม ปตท. ให้ได้ 1.1 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์     
เทียบเท่า ซึ่งจะท�าให้ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดลงร้อยละ 5 ภายในปี พ.ศ. 2563               
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2555 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทยภายใต้กรอบ NAMAs ที่ก�าหนดให้             
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 7% จากการด�าเนินธุรกิจตามปกติในปี พ.ศ. 2563
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ประมาณการปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
จากการด�าเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ของมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน

วิธีการค�านวณ 
 - อ้างอิงจาก รายงานการศึกษาค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย         
พ.ศ. 2557 โดยส�านักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก               
(องค์การมหาชน) ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า (Emission Factor) ส�าหรับ
โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ = 0.5661 tCO

2
/MWh

การค�านวณ

 1) ก�าลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งที่มูลนิธิพลังที่ยั่งยืนได้ด�าเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า

  จากเซลล์แสงอาทิตย์รวม  = 44 กิโลวัตต์

 2) จ�านวนชั่วโมงการรับแสงสูงสุดต่อวัน = 4 ชั่วโมง

 3) จ�านวนวันใน 1 ปี    = 365 วัน

  ดังนั้นก�าลังการผลิตไฟฟ้าที่ได้จากระบบเซลล์แสงอาทิตย์ใน 1 ปี

    = 44 x 4 x 365 = 64.24 MWh/ปี
              1,000

  ค่า Emission Factor ส�าหรับโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

    = 0.5661 tCo
2
/MWh

  ดังนั้น การติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ของมูลนิธิพลังท่ียั่งยืนขนาดรวม  
          44 กิโลวัตต์ สามารถช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้

    = (64.24 MWh/ปี) x (0.5661 tCo
2
/MWh/ปี)

    = 36.366 tCo
2
/ปี



บมจ.
ผลิตไฟฟ�าราชบุร�โฮลดิ�ง
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 การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) ค�านึงถึง
ในการท�างานมาโดยตลอด ทั้งงานในกระบวนการผลิตและกิจกรรมโครงการเพื่อสังคมต่างๆ  
ซ่ึงหมายถงึการรกัษาสมดุลและการให้ความส�าคญัเท่าๆ กนักบัมติิหลักทัง้สาม อนัได้แก่ มติิด้านเศรษฐกจิ 
มิติด้านสังคม และ มิติด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีความพยายามอย่างจริงจังและต่อเนื่องที่จะจัดให้มี            
การบริหารและการด�าเนินงานภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดี อ้างอิงตามกฎหมาย ข้อก�าหนดและ    
แนวปฏิบตัขิองหน่วยงานก�ากบัดแูลทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึมาตรฐานทัง้ในระดับประเทศและในระดับสากล

 ในการตอบสนองพันธกิจความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจาก
ชุมชนและสังคมในภาพรวม คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยความเห็น
ชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ออกเป็น 2 ด้าน     
คือ ด้านสังคม และ ด้านสิ่งแวดล้อม

 ส�าหรับ ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีเป้าหมายเพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บรรเทาภาวะโลกร้อน                 
มกีารด�าเนินงานควบคูก่นัไปทัง้ในด้านการลดการปลดปล่อยจากแหล่งก�าเนดิ และการเพิม่แหล่งกกัเกบ็                      
โดยมีโครงการส�าคัญที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินโครงการเพื่อตอบสนองเป้าหมายดังกล่าว ดังนี้ 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง
จ�ากัด (มหาชน) 
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  • โครงการคนรกัษ์ป่า ป่ารกัชมุชน ซึง่เป็นโครงการหลักด้าน CSR มกีารด�าเนนิงานต่อเนือ่งมาเป็น
ปีที ่8 เพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ ระบบนเิวศ และความหลากหลายทางชวีภาพ รวมถงึพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน ผ่านการบริหารจัดการ	‘ป่าชุมชน’	ซึ่งเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการรักษาและ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศ 
  • โครงการขยายผลพลงังานชมุชน เป็นการส่งเสรมิให้ชมุชนได้ตระหนกัถงึคณุค่าของพลงังานรูจ้กั
น�าทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเองมาใช้ประโยชน์ด้านพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด รู้จักใช้เทคโนโลยี
พลังงานที่เหมาะสม ตลอดจนสามารถจัดหาพลังงานที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งจะท�าให้ชุมชน
เกิดการพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต โดยเทคโนโลยีพลังงานชุมชนนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้
กับชุมชนแล้ว ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย



PMS Re�ex blue C

PMS 485 C

29.03.13
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 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงคุณค่าและความส�าคัญของการจัดการ
พลังงานอันเป็นทรัพยากรท่ีมีจ�ากัด เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมและเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม            
เพือ่แสดงความต้ังใจและด�าเนนิการให้บรรลุตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ ทางบรษัิท สตาร์ ปิโตรเล่ียม รีไฟนิง่ จ�ากัด 
(มหาชน) ได้ก�าหนด นโยบายอนุรักษ์พลังงาน (Energy conservation policy) เพ่ือการใช้พลังงาน        
อย่างคุ้มค่า ซ่ึงนโยบายดังกล่าวได้ถูกบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการ (Management       
system) ของบริษัท พร้อมท้ังก�าหนดตัวแปรวัดผลท่ีเหมาะสม และเป็นนโยบายที่ส�าคัญในการผลักดัน    
การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas emission) ในช่วงปี พ.ศ. 2555 จนถึง
ปัจจบุนั ทางบรษัิทได้ด�าเนนิโครงการต่างๆ เพือ่ลดปริมาณการใช้พลงังงานและการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ดังตัวอย่างต่อไปนี้

	 1)	 โครงการปรบัปรงุระบบการเผาไหม้ทีเ่ตาเผาให้ความร้อนของหน่วยการกลัน่	CDU	และ	VDU		
(Air	Pre-heater	project)

 โครงการปรับปรุงระบบเผาไหม้ที่เตาเผาให้ความร้อนของหน่วย Crude Distillation Unit (CDU) และ 
Vacuum Distillation Unit (VDU) เป็นชนิดระบายมลพิษต�่า 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 เพ่ือน�าความร้อนจากก๊าซท่ีจะ
ระบายออกสูบ่รรยากาศทางปล่องระบายอากาศ กลบัมาเพ่ิมอณุหภมูใิห้กบัอากาศท่ีจะส่งเข้าสู่ห้องเผาไหม้ 
ซึ่งกระบวนการดังกล่าว ส่งผลให้ปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผาไหม้ลดลง

 โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อลดพลังงานที่เตาเผาไหม้ ประมาณ 425,000 ล้านบีทียูต่อปี ซึ่งคิดเป็น        
ร้อยละ 8.6 ของพลังงานที่ใช้ที่เตาเผาไหม้

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม 
รไีฟนน์ิ่ง จ�ากดั (มหาชน) 
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ปีฐาน	
(ปี	พ.ศ.	2554)

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

ป ี ท่ีประเมินผล	
พ.ศ.	2557

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

491,889

ล ด ล ง ร ้ อ ย ล ะ	
(จากปีฐาน)

10.5

การใช้พลังงานต่อปี
(หน่วย:	MMBtu/ปี)

ปริมาณพลังงานที่ใช้
- ชนิด: ก๊าซธรรมชาติและก๊าซหุงต้ม 
 CDU
 VDU
 รวม
2. ปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้
- ชนิด: ก๊าซธรรมชาติและก๊าซหุงต้ม
รวม



การลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมต่อปี

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

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

ปีฐาน
(ปี	พ.ศ.	2553)

132.1
50.5

45.5
34.5

ปีที่ประเมินผล	
พ.ศ.	2557

(1ปี	หลังจาก
ด�าเนินการ 
แล้วเสร็จ)

63.1
28.4

25.0
25.0

ลดลงร้อยละ
(จากปีฐาน)

52.2
43.7

45.1
27.5

62 หนังสือ Sustainable Development ประจ�าปี 2559
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การใช้พลังงานต่อปี

1. ปริมาณพลังงานที่ใช้
 - ชนดิ: ก๊าซธรรมชาตแิละก๊าซหุงต้ม 
(หน่วย: MMBtu/ปี)
2. ปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้
(หน่วย: MMBtu/ปี)

ปีฐาน
(ปี	พ.ศ.	2553)

3,023,920

ปีฐาน
(ปี	พ.ศ.	2555)

114,914

7,389

ปีที่ประเมินผล	
พ.ศ.	2555

2,889,450

134,470

ปีที่ประเมินผล	
พ.ศ.	2558

50,437

64,476

3,243

ลดลงร้อยละ
(จากปีฐาน)

4.40

ลดลงร้อยละ
(จากปีฐาน)

56.1

56.1

	 2)	 โครงการติดตั้งเครื่องถ่ายเทความร้อนชนิดใหม่	ชนิด	COMPABLOC	Welded	Plate	Heat	
Exchanger	ในหน่วยเพิ่มอุณหภูมิของน�้ามันดิบ

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนระหว่างน�้ามันดิบและผลิตภัณฑ์        
ให้ดีข้ึน ซึ่งส่งผลให้ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่เตาเผาและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก               
ซึง่โครงการนีจ้ะท�าการออกแบบเพือ่เพิม่ความเรว็ของการไหลของน�า้มนัดิบและผลติภัณฑ์ และใช้วสัดุใหม่
ที่ช่วยลดอัตราการเกิดตะกอนจากการกัดกรอนในระบบ (Corrosion) เพ่ือลดอัตราการตกตะกอน        
(Fouling) ภายในเครื่องถ่ายเทความร้อนโครงการน้ีมีเป้าหมายเพื่อลดพลังงานที่เตาเผาไหม้ ประมาณ 
379,900 ล้านบีทียูต่อปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 11 ของพลังงานที่ใช้ที่เตาเผาไหม้

	 3)	 โครงการลดปริมาณการก๊าซธรรมชาติที่เผาไหม้ที่หอเผาทิ้ง

 ในปี พ.ศ. 2555 ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในหอเผาทิ้งมีปริมาณประมาณ 144,000 ลบ.ม.ต่อปี 
ซึง่คดิเป็นค่าพลงังานประมาณ 4,788 ล้านบทียีตู่อปี หรอืคดิเป็นปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 7,239 
tonneต่อปี ดังน้ันทางบริษัทจึงได้ท�าการศึกษาเพื่อลดปริมาณพลังงานก๊าซธรรมชาติและการปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจกทีเ่ผาไหม้ทีห่อเผาทิง้ โดยได้ผลการตรวจวดัเปรียบเทียบก่อนและหลงัด�าเนนิงาน ดังตาราง
สรุปด้านล่าง

การใช้พลังงานต่อปี

1. ปริมาณพลังงานที่ใช้
 - ชนิด: ก๊าซธรรมชาติและก๊าซหุงต้ม 
(หน่วย: MMBtu/ปี)
2.  ปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้
(หน่วย: MMBtu/ปี)
3. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(หน่วย tonne)



รำงวัลที่ได้รับจำก
กำรด�ำเนินงำนกำร
ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
ขององค์กรสมำชิก 
TBCSD ปี พ.ศ. 2558



ระดับต่ำงประเทศ
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บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ชื่อรางวัล
รายละเอียดรางวัล

หน่วยงานที่มอบ

ชื่อรางวัล
รายละเอียดรางวัล

หน่วยงานที่มอบ

ASEAN Energy Awards 2015
ASEAN Best Practices Energy  
Management for Buildings and 
Industries Awards (Small & Medium 
Building Category)
ศูนย์พลังงานอาเซียน (Asean Centre 
for Energy : ACE)

NSF – 140 Sustainability Product
NSF – 140 Sustainability Product : 
Gold Level                 
ส�าหรับ GlasBac® และ GlasBac®RE
NSF – 140 Sustainability Product : 
Silver Level                 
ส�าหรับ CushionBac
NSF International, USA TM
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อรางวัล

รายละเอียดรางวัล

หน่วยงานที่มอบ

Gold Class Sustainability Award 
2016 ในอุตสาหกรรมผู้ผลิตน�้ามันและ
ก๊าซ ซ่ึงประกาศผลใน Sustainability 
Yearbook 2016
ไออาร์พีซี เป็น 1 ใน 2 บริษัท ที่ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง (Gold Class  
Sustainability Award 2016) จากการ
จัดอันดับของ RobecoSAM ซ่ึงเป็น
บริษัทหลักทรัพย ์ จัดการกองทุนที่
เชี่ยวชาญด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน  
โดยการคัดเลือกจาก 122 บริษัท  
ในอุตสาหกรรมผู ้ผลิตน�้ามันและก๊าซ 
ทัว่โลก ถอืเป็นสิง่ทีส่ะท้อนถงึการด�าเนนิ
ธรุกิจของไออาร์พซีท่ีีเป็นไปตามปรชัญา
การด�าเนินธุรกิจอย่างสมดุลทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม ภายใต้
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  ซึ่งเกิดจาก
ความร่วมมอืร่วมแรงร่วมใจของพนกังาน
ไออาร์พีซีท่ีมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อ
บทบาทหน้าที่ค�านึงถึงผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม และใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุก ๆ ด้าน
RobecoSAM และ S&P Dow Jones 
Indices
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บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อรางวัล
รายละเอียดรางวัล

หน่วยงานที่มอบ
ชื่อรางวัล

รายละเอียดรางวัล

หน่วยงานที่มอบ

CDP 2015 Climate A List
ปตท.สผ. ได้รับการประกาศให้อยู่ใน 
Climate A List จากองค์กรเอกชนเพื่อ
สาธารณประโยชน์ด้านการเปลีย่นแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ หรือ Carbon 
Disclosure Project (CDP) ปตท.สผ. 
เป ็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากบริษัท 113 
แห่งทีไ่ด้รบัคดัเลอืกให้อยูใ่น Climate A 
List  โดยทุกปี จะมีองค์กรกว่า 1,000 
แห่งท่ัวโลก สมัครเข้าร่วมการจัดอันดับ
ดังกล่าว
Carbon Disclosure Project (CDP)
Clean Development Mechanism 
(CDM)
ปตท.สผ. ได้รับการรับรอง ภายใต้ 
Clean Development Mechanism 
(CDM) ของ Un i ted Nat ions  
Framework Convention on Climate 
Change หรือ UNFCCC ซึ่งเป็นกลไก
หนึ่งภายใต้พิธีสารเกียวโต (Kyoto  
Protocol) ว่าด้วยความร่วมมือในการ
จัดการก๊าซเรือนกระจก จากการด�าเนิน
โครงการ CDM ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่
ส ่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย  
ปตท. สผ. สามารถลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากปล่องเผาก๊าซ (Flare) 
ซึ่งเป็นก๊าซส่วนเกินท่ีต้องเผาทิ้งได้ถึง     
ปีละ กว่า 10,000 ตัน โดยขายก๊าซ     
ส่วนเกินนี้ให้กับโรงไฟฟ้าราชบุรี
Clean Development Mechanism 
(CDM) Executive Board under  
UNFCCC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 

(1) Date of CERs issuance, since 21 Aug 2015 
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บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อรางวัล
รายละเอียดรางวัล

หน่วยงานที่มอบ

Carbon Disclosure Project (CDP)
CDP เป็นโครงการที่เปิดเผยข้อมูลด้าน
คาร์บอน Carbon Disclosure Project 
(CDP)  ซึ่งเป็นการประเมินความเป็น
ผู ้น�าการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Disclosure 
Leadership Index) และเป็นดชันยีนืยนั
ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่
มุ ่งม่ันด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่าน
กลยุทธ์และการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนและ
โดดเด่นในกลุม่อุตสาหกรรมระดบัเอเชยี 
โดยในส่วนของในปี 2015 PTTGC ได้รบั
การจัดอันดับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในกลุ่ม
ผู ้น�าด ้าน Climate Change จาก
โครงการ Carbon Disclosure Project 
(CDP) ที่คะแนน 100 เต็ม จากสถาบัน
ระดับโลกที่ ได ้รับการยอมรับสูงสุด      
ด ้านการประเมินการบริหารจัดการ       
สิ่งแวดล้อม
Carbon Disclosure Project (CDP)
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ชื่อรางวัล
รายละเอียดรางวัล

หน่วยงานที่มอบ

ASEAN Energy Awards
ASEAN Energy Awards เป็นรางวัลที่
มอบให ้ กับองค ์กร ท่ีมีการอนุรักษ ์
พลงังานและการพฒันาพลงังานทดแทน
ที่โดดเด่นในภูมิภาคเอเซียน ซึ่งการ
อนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมการใช้
พลงังานทดแทนนัน้มส่ีวนช่วยในการลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กรที่
โดยในส่วน PTT Phenol (บรษิทัลกูของ 
PTTGC) เป็นตวัแทนประเทศไทยได้การ
เข้าร่วมประกวดในระดบัอาเซยีนและได้
รับรางวัล ASEAN Energy Awards 
ประเภท Special Submission-Industry  
ศูนย์พลังงานอาเซียน (Asean Centre 
for Energy : ACE)

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อรางวัล
รายละเอียดรางวัล

หน่วยงานที่มอบ

ชื่อรางวัล
รายละเอียดรางวัล

หน่วยงานที่มอบ

Dow Jones Sustainability Indices
ปตท. คงสถานะเป็น member ต่อเนือ่ง
เป็นปีที่ 4 ทั้งใน Dow Jones Sustain-
ability World Index (DJSI World) 
และ Dow Jones Sustainability 
Emerging Markets Index (DJSI 
Eme r g i n g  Ma r ke t s )  ในก ลุ ่ ม
อุตสาหกรรม  น�้ามันและก๊าซ  (Oil and 
Gas Industry: OIX)
Dow Jones Sustainability Indices 
(DJSI)
Green Rankings 2015
ปตท. ได้รบัการจดัอนัดบั Green Rank-
ings 2015 ในอันดบัที ่111 ของโลก และ
อันดับที่ 2 ของโลกในกลุ่มพลังงาน
นิตยสาร Newsweek
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บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อรางวัล
รายละเอียดรางวัล

หน่วยงานที่มอบ

ชื่อรางวัล
รายละเอียดรางวัล

หน่วยงานที่มอบ

ASEAN Energy Award 2015
ASEAN Best Practices Energy      
Management for Buildings and
Industr ies Awards for Large               
Industry Category โดยบริษัท             
มาบตาพุดโอเลฟินส์ จ�ากัด
ศูนย์พลังงานอาเซียน (Asean Centre 
for Energy : ACE)

ASEAN Energy Award 2015
ASEAN Green Building Awards for 
Large Green Building Category
ศูนย์พลังงานอาเซียน (Asean Centre 
for Energy : ACE)



72 SD 2016

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อรางวัล

รายละเอียดรางวัล

หน่วยงานที่มอบ

ASEAN Energy Awards Y2015 
“Innovation of sludge utilization 
as alternative fuel in cement kiln” 
ชนะเลศิ ASEAN Energy Awards 2015 
ประเภท Special Submission
กากอตุสาหกรรมประเภทกึง่แขง็กึง่เหลว 
(Sludge) เป็นของเสียจากอุตสาหกรรม
หลายประเภท ตัวอย่าง Sludge อาทิ
เช ่น โคลนจากการขุดเจาะน�้ ามัน         
กากตะกอนน�า้มนั กากส ีซึง่ส่วนใหญ่จะ
มีองค ์ประกอบที่ เป ็นสารอันตราย 
จ�าพวกสารอนิทรย์ีระเหยง่าย และโลหะ
หนัก  ทั้งนี้การน�า Sludge มาเป็นเชื้อ
เพลิงทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ เป็น
วิธีการจัดการของเสียที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล ้อมน ้อยท่ีสุด และมีความ
ปลอดภัยสูง นับเป็นความส�าเร็จของ
โครงการด้านการประหยดัพลงังาน  และ
ผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ในการช่วยลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และช่วยลด
ป ัญหาจากการน� า ไปฝ ั งกลบของ
ประเทศไทย
ศูนย์พลังงานอาเซียน (Asean Centre 
for Energy : ACE)
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อรางวัล

รายละเอียดรางวัล

หน่วยงานที่มอบ

ASEAN ENERGY AWARDS 2015 
“RDF for co-processing in cement 
kiln” รองชนะเลิศอันดับ 1 ASEAN 
Energy Awards 2015  ประเภท        
Off-Grid Thermal Category
การน�าวัสดุไม่ใช้แล้วมาใช้เป็นเช้ือเพลิง
ทดแทน เช่น ขยะชุมชนที่ผ ่านการ        
คัดแยก เศษผ้าปนเปื้อน จะถูกแปรรูป
ด้วยการบด ย่อย และน�าไปใช้เป็น       
เชื้อเพลิงทดแทน และยังช่วยลดการ 
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลด  
พื้นที่และปัญหาจากการฝังกลบของ
ประเทศไทยด้วย
ศูนย์พลังงานอาเซียน (Asean Centre 
for Energy : ACE)



ระดับในประเทศ
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บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อรางวัล

รายละเอียดรางวัล

หน่วยงานที่มอบ
ชื่อรางวัล

รายละเอียดรางวัล

หน่วยงานที่มอบ

รางวัลดี เด ่นด ้านอนุรักษ ์พลั งงาน 
ประเภทอาคาร ประจ�าปี 2558
(Thailand Energy Awards 2015)
ส�านักงานของบริษัทบางจากฯ มีการ
บรหิารจดัการอาคาร โดยใช้เทคโนโลยท่ีี
ทันสมัย และปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องใช้
ให้มีประสิทธิภาพสูงท่ีมุ่งเน้น Green 
Building ควบคู่กับ Green Management 
พร ้อมสร ้ า งจิ ตส� านึ ก ให ้พนักงาน               
ในองค์กรร่วมอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน
การต่ออายุใบรับรองด้านการจัดการ
พลังงาน (ISO 50001)
โรงกลั่นน�้ามันบางจากฯและศูนย์จ่าย
น�้ามันประสบความส�าเร็จในการพัฒนา
และยกระดับมาตรฐานด้านระบบการ
จดัการพลงังานภายในกระบวนการผลติ
ให้ทัดเทียมตามมาตรฐานสากลได้อย่าง
ต่อเนื่อง
บริษัท เอเจเอ รีจีสตร้าส์ จ�ากัด
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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย 

ชื่อรางวัล

รายละเอียดรางวัล

หน่วยงานที่มอบ

ชื่อรางวัล
รายละเอียดรางวัล

หน่วยงานที่มอบ

การรับรอง เครื่ อ งหมายคาร ์บอน             
ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และองค์กร 
(ฉลากคาร์บอน)
ฉลากคาร ์บอน คือ  ป ริมาณก ๊าซ 
เ รื อนกระจกที่ ปล ่ อยออกมาจาก
ผลติภณัฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวฎัจักรชวีติ
ของผลติภณัฑ์ ตัง้แต่การได้มาซึง่วตัถุดิบ 
การขนส่ง การประกอบชิ้นส่วน การใช้
งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลัง
ใช้งาน โดยค�านวณออกมาในรูปของ
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดย
เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ที่จะติด
บนสินค ้าหรือผลิตภัณฑ์ต ่างๆ น้ัน 
เป็นการแสดงข้อมูลให้ผู้บริโภคได้ทราบ
ว่า ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 
เ ห ล ่ า น้ั น มี ก า ร ป ล ด ป ล ่ อ ย ก ๊ า ซ 
เรอืนกระจกออกมาปรมิาณเท่าไร ตัง้แต่
กระบวนการหาวัตถุดิบ การผลิต                    
การขนส่ง การใช้งาน และการก�าจัด    
เมื่อกลายเป็นของเสีย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน)
Eco Factory
Eco Factory เป ็นเกณฑ ์รับรอง
ประสทิธภิาพการด�าเนนิงานขององค์กร 
ซึง่มุง่เน้นในเรือ่งของการพฒันาปรับปรุง
กระบวนการผลติและการบรหิารจดัการ
สิ่ งแวดล ้อมบนพื้ นฐานของความ             
รับผิดชอบต ่อสังคมทั้ งภายในและ
ภายนอกองค ์กร ตลอดโซ ่อุปทาน       
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ชื่อรางวัล

รายละเอียดรางวัล

หน่วยงานที่มอบ

ชื่อรางวัล

รายละเอียดรางวัล

หน่วยงานที่มอบ

ประกาศนียบัตรรับรองการด�าเนินงาน
โครงการจัดท�าคาร ์บอนฟุตพร้ินท ์        
ขององค์กร
จัดท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของโรงไฟฟ้า 
กฟผ. ทั้งหมด 7 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้า
จะนะ ชุดที่ 1 โรงไฟฟ้ากระบี่ โรงไฟฟ้า
วังน้อย โรงไฟฟ้าน�้าพอง โรงไฟฟ้า      
พลังความร้อนบางปะกงหน่วยที่ 1 - 2    
โรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 4 - 7 และ      
โรงไฟฟ้าพระนครใต้
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน)
ประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุน
กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low 
Emission Supporting Scheme: 
LESS)
กฟผ. ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับ
โรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศในการ
ด�าเนนิโครงการโรงเรยีนคาร์บอนต�า่และ
โครงการรณรงค์เปลี่ยนหลอดประหยัด
ไฟเบอร์ 5
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน)
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อรางวัล

รายละเอียดรางวัล

หน่วยงานที่มอบ

ชื่อรางวัล

รายละเอียดรางวัล

หน่วยงานที่มอบ

รางวัลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 
ประจ�าปี 2558 จากท่าเรือไออาร์พีซี
เป็นรางวัลเพ่ือเชิดชูเกียรติผู ้ประกอบ
การและภาคส่วนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องของ
ไทย ที่มีผลงานและเป็นตัวอย่างที่ดีใน
การบริหารจัดการ และด�าเนินกิจกรรม
เพื่อลดการปล่อยก ๊าซเรือนกระจก
ภายในประเทศ โดยท่าเรือไออาร์พีซีถือ
เป็นรายแรกของประเทศไทยที่มีการ
ด�าเนิน งานจัดท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท์
องค์กรในส่วนของงานท่าเทียบเรือ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน)
รางวัลองค์กรลงทุนหรือสนับสนุนความ
ยั่งยืนของไทย ประจ�าปี 2558
เป็นรางวัลเพ่ือประกาศเกียรติคุณและ
ยกย่องบรษิทัจดทะเบยีนทีม่คีวามโดดเด่น
ในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและ
สนับสนุนกิจการเพื่อสังคมให้เป็นแบบ
อย่าง และส่งเสรมิการด�าเนนิธรุกจิตาม
แนวทางความย่ังยนื นอกจากนัน้ยงัเป็น
ข้อมลูให้แก่ผูล้งทนุทีต้่องการลงทนุในหุน้ที่
มคีณุภาพและคาดหวงัผลตอบแทนท่ีต่อ
เนือ่งในระยะยาว โดยบรษิทัจดทะเบยีน
ต้องตอบแบบประเมินความยั่งยืนโดย
ความสมคัรใจ โดยหน่วยงานทีพิ่จารณา
รางวลัประกอบด้วย ตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
สมาคมบรษิทัหลกัทรพัย์ สมาคมบรษิทั   
จดทะเบียน สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษิทัไทยและมลูนธิเิพือ่คนไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อรางวัล

รายละเอียดรางวัล

หน่วยงานที่มอบ

ชื่อรางวัล
รายละเอียดรางวัล

หน่วยงานที่มอบ

Low Emission Support Scheme 
(LESS)
ปตท.สผ.ได้รบัใบประกาศเกยีรตคิณุจาก
การด�าเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรม
ลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission 
Support Scheme: LESS) จากองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) 
จากการมุ่งลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและ
รณรงค์ให้เกดิการใช้พลังงานอย่างรูค้ณุค่า 
โดยการจัดให้มีกิจกรรมการลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าและการเปลี่ยนอุปกรณ์
ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ณ 
อาคารส�านกังานใหญ่ของบรษิทั โดยนบั
ตั้งแต่ปี 2556 สามารถลดก๊าซเรือน
กระจกได้รวมทั้งสิ้นจ�านวน 90 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน)
Carbon Neutral Certificate
ปตท. สผ. ได้เข้าร่วมโครงการชดเชยการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการจัดงาน 
(Sustainability Development) SD 
Day 2015 โดยปตท. สผ.ได้ซื้อคาร์บอน
เครดิตจากผู ้จัดหาคาร ์บอนเครดิต        
ใ นประ เทศ  จ� า น วน  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
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน)
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บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อรางวัล
รายละเอียดรางวัล

หน่วยงานที่มอบ

ชื่อรางวัล
รายละเอียดรางวัล

หน่วยงานที่มอบ

Carbon  Footprint ขององค์กร
Carbon Footprint เป็นการแสดงข้อมูล
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการ
ด�าเนินงานขององค์กร อันจะน�าไปสู่การ
ก�าหนดแนวทางการบริหาร จัดการเพ่ือลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในระดับโรงงาน ระดับ
อุตสาหกรรม และระดับประเทศ ซึ่งจะ
ช่วยในการตัดสินใจชื้อของผู้บริโภค และ
กระตุ ้นให้ผู ้ประกอบการปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยีในการผลิตให้เป็นมิตรกับ       
สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น การใช้ Carbon 
Footprint จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในตลาดโลกด้วย โดย 
PTTGC สาขา 2 นั้นได้รับการรับรอง 
Carbon Footprint for Organization 
นอกจากนี้ PTTGC สาขา 3 และ 6 ร่วม
ลงนามบันทึกข ้อตกลงความร ่วมมือ 
(MOU) โครงการขยายผลการส่งเสรมิการ
จัดท�า Carbon Footprint ขององค์กรใน
ภาคอุตสาหกรรม
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน)
Thailand Energy Award
Thailand Energy Awards เป็นรางวัลที่
แสดงความชื่นชมและยกย่องโรงงาน 
อาคารบุคลากร ที่มีผลงานดีเด่นในการ   
ส่งเสริม ให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและ
การพัฒนาพลังงานทดแทนซ่ึงมีส่วนช่วย
สนับสนุนให้องค์กรลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจก อันจะเป็นตัวอย่างท่ีดแีก่
องค์กรต่างๆ ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของบคุลากรทีเ่กีย่วข้องทกุระดบั 
ซึ่ง PTT Phenol (บริษัทลูกของ PTTGC) 
ได้รบัรางวัลดเีด่นด้านการอนรัุกษ์พลงังาน 
ประเภทโรงงานควบคุม
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน
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บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อรางวัล
รายละเอียดรางวัล

หน่วยงานที่มอบ

ชื่อรางวัล

รายละเอียดรางวัล

หน่วยงานที่มอบ

รางวัลความยั่งยืน
มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความ
โดดเด่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 
ให้เป็นแบบอย่าง และส่งเสรมิการด�าเนนิ
ธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านการด�าเนิน
งานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
รางวลัด้านการด�าเนนิงานเพือ่สงัคมและ
สิ่งแวดล้อมดีเด่น ซึ่งมอบให้รัฐวิสาหกิจ
ทีม่กีารส่งเสรมิการด�าเนนิงานเพือ่สงัคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยตัว
องค์กรมีนโยบายและมีแผนการด�าเนิน
งานชัดเจน มีกระบวนการมีส่วนร่วม 
และการสร้างจิตส�านึกให้แก่พนักงาน 
และมีโครงการที่สะท้อนถึงผลลัพธ์ตาม
นโยบาย ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
องค์กรอย่างแท้จริง
ส� านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
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บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อรางวัล
รายละเอียดรางวัล

หน่วยงานที่มอบ

รางวัลดีเยี่ยมโครงการส�านักงานสีเขียว
ร า ง วั ล ส� า นั ก ง า น ที่ เ ป ็ น มิ ต ร กั บ                     
สิ่ งแวดล ้อม หรือส�านักงานสี เขียว 
(Green Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) 
มอบโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 
2558 ณ ศูนย ์แสดงสินค ้าอิมแพค 
เมืองทองธานี นนทบุรี โดยโครงการ
ส�านกังานสเีขยีว เป็นโครงการทีเ่กดิจาก
ความร่วมมือของกรมส่งเสริมคุณภาพ  
สิ่งแวดล้อม และคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยพิจารณาให้รางวัลกับส�านักงาน        
ที่มีการด�าเนินการที่ดีโดยผ่านเกณฑ์   
การพิจารณา 7 หมวด ได้แก่ 
1. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
2. การด�าเนินงานด้านส�านักงานสีเขียว
3. การใช้พลังงานและทรัพยากร
4. การจัดการของเสีย
5. สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ส�านักงาน
6. การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว
7. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
กรมส ่ ง เสริมคุณภาพสิ่ งแวดล ้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ         
สิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล
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บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อรางวัล
รายละเอียดรางวัล

หน่วยงานที่มอบ

ชื่อรางวัล
รายละเอียดรางวัล

หน่วยงานที่มอบ

Thailand Energy Award 2015
ด้านอนุรักษ ์พลังงาน รางวัลดี เด ่น 
ประเภทขนส่ง โดยบรษิทั เอสซจี ีโลจสิตกิส์ 
แมเนจเม้นท์ จ�ากัด
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน

Thailand Energy Award 2015
ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทน รางวัลดีเด่น ประเภท
สมาคม องค์กร หน่วยงาน (ภาคเอกชน)
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน
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บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อรางวัล

รายละเอียดรางวัล

หน่วยงานที่มอบ

ชื่อรางวัล

รายละเอียดรางวัล

หน่วยงานที่มอบ

ฉลากลดคาร ์ บอนฟุ ตพริ้ นท ์ ของ
ผลติภณัฑ์ (ฉลากลดโลกร้อน) ของบริษทั
นครหลวงคอนกรีต จ�ากัด  ผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับ  คือ  คอนกรีตผสมเสร็จ ขนาด
ก�าลงัอัด ตราอินทรคีอนกรตี ขนาดก�าลงั
อัด 210 240 280  320 380 ksc.  
รวมทั้งหมด 5 ผลิตภัณฑ์
รางวัลฉลากลดโลกร้อนจะได้รับเมื่อลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 2% 
ของปีฐาน
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน)
ฉลากลดคาร ์ บอนฟุ ตพริ้ นท ์ ของ
ผลติภณัฑ์ (ฉลากลดโลกร้อน) ของบริษทั
ปนูซีเมนต์นครหลวง (อนิทรีมอร์ต้าแมก
ซ์)  จ�านวน 2 ผลิตภัณฑ์ คือปูนซีเมนต์
ผงส�าเร็จรูป ตราอินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ 
ขนาด 13/ 21 KSC.
 รางวัลฉลากลดโลกร้อนจะได้รับเมื่อลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 2% 
ของปีฐาน
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน)
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บริษัท ไทยน�้าทิพย์ จ�ากัด

บริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อรางวัล

รายละเอียดรางวัล

หน่วยงานที่มอบ

ชื่อรางวัล

รายละเอียดรางวัล

หน่วยงานที่มอบ
ชื่อรางวัล

รายละเอียดรางวัล

หน่วยงานที่มอบ

องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมดีเด่น ประจ�าปี 2558
องค์กรที่มีผลการด�าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมประเภท Gold       
นับเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน
หอการค้าอเมริกันในไทย

อตุสาหกรรมสเีขียวระดบัท่ี 4 (วัฒนธรรม
สีเขียว)
การที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือ
ร่วมใจด�าเนิน งานอย่างเป็นมิตรกับ       
สิง่แวดล้อม ในทกุด้านของการประกอบ
กิจการ จนกลายเป็นส ่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมองค์กร
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รางวัลการจดัการของเสยีภายในโรงงาน
ตามหลัก 3Rs และรางวัลการใช ้
ประโยชน์ของเสียได้ทั้งหมด
มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากกากของเสยีและสนบัสนนุ
ให้ภาคอุตสาหกรรมได้บริหารจัดการ
กากของ เสี ยอุตสาหกรรมอย ่ างมี
ประสิทธิภาพด้วยหลัก 3Rs
ส�านักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุต
สหกรรม
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