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การสร้างหลักประกันให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีใน
ทุกเพศทุกวัย

Energy 4.0 นวัตกรรมใกล้ตัว มุ่งสู่สังคม 
Smart Cities - Clean Energy

บทบาทในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของ 
บรษัิท พทีที ีเมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนยีรงิ จ�ากดั

TBCSD ร่วมกับ องค์กรสมาชิกแสดงความ     
มุ่งมั่นสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
(Sustainable Development Goals : SDGs)
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ตอบโจทย์พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
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	 สวัสดีปีใหม่	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 แก่องค์กร	 และสมาชิก	 TBCSD	 ทุกท่าน	 และขอกล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่																			
ของ	TBCSD	จ�านวน	๓	องค์กร	ได้แก่	๑)	บรษัิท	แพนดอร่า	โพรดกัชัน่	จ�ากัด	เป็นผู้ผลติเคร่ืองประดบัอัญมณรีาย
ใหญ่ทีส่ดุในโลกสญัชาตเิดนมาร์ก	ภายใต้แบรนด์	“แพนดอร่า”	ซึง่มีฐานการผลิตในประเทศไทยเพียงประเทศเดยีว															
มาอย่างยาวนานกว่า	 ๒๘	 ปี	 และด�าเนนิธรุกจิภายใต้วสิยัทศัน์การให้บรกิารผลิตแบบครบวงจร	 สร้างมลูค่าและ
สนับสนนุวสิยัทัศน์ของกรุ๊ปแพนดอร่าให้ก้าวสูก่ารเป็น	 “แบรนด์เคร่ืองประดบัอญัมณทีีม่ผู้ีคนรกัและชืน่ชอบมาก
ทีส่ดุในโลก”	นอกเหนอืจากการด�าเนินธรุกจิด้านการผลติและส่งออกเครือ่งประดบัอญัมณีแล้วนัน้	แพนดอร่ายงัได้
ให้ความส�าคญักับการช่วยเหลอืสงัคมอย่างยัง่ยนืด้วยการส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวิีตให้กับผู้ทพุพลภาพปัจจบุนั
แพนดอร่ามพีนกังานจ�านวนกว่า	๑๒,๔๐๐	คน	และมกีารจ้างงานผู้ทีบ่กพร่องทางการได้ยนิและผู้ทีบ่กพร่องทางการ
เคลือ่นไหวจ�านวนกว่า	๑๐๐	คน		๒)	บรษิทั	พทีทีี	เมนเทนแนนซ์	แอนด์	เอนจิเนยีรงิ	จ�ากัดเป็นบรษัิทชัน้น�าในกลุม่
ประเทศอาเซียนทีใ่ห้บริการในงานซ่อมบ�ารงุและวศิวกรรมอย่างเบด็เสรจ็	พร้อมทัง้มคีวามมุง่มัน่พฒันางานให้บรกิาร
สู่ความเป็นเลิศ	 รวมถึงมีสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์เพิ่มมูลค่างานให้ลูกค้า	 หรือบริษัท	 โดยยึดลูกค้า										
เป็นศูนย์กลาง	มคีวามรบัผิดชอบต่อชมุชนโดยป้องกนัอุบตัเิหตุ	และผลกระทบสิง่แวดล้อมต่อชุมชน	และ	๓)	บรษัิท	
โกลบอลกรนีเคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)	หรอื	GGC	เป็นบรษิทัในกลุ่มบรษิทั	พทีทีี	โกลบอล	เคมคิอล	จ�ากัด	(มหาชน)	
หรอื	 PTTGC	 เป็นผูบ้กุเบกิด้านการผลติผลติภณัฑ์โอลโีอเคมใีนประเทศไทย	 ภายใต้วิสยัทศัน์แห่งการเป็นผู้น�าของ		
โอลโีอเคมใีนตลาดโลก	พร้อมกับการส่งเสรมิความสามารถในการแข่งขนัของธรุกจิปลายน�า้ทีเ่กีย่วข้องกบัการเกษตร
ให้กับประเทศ	 ตลอดจนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยท่ีผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ	 เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับ											
ภาคเกษตรกรรมและภาคอตุสาหกรรมต่อเนือ่งของประเทศ
	 ส�าหรบัวารสาร	Green	Society	ฉบบันี	้ยงัคงน�าเสนอเนือ้หาสาระ	เพือ่เป็นสือ่กลางให้กับองค์กรธุรกจิในการ
ยกระดบัมาตรฐานการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนื	นอกจากนี	้ภายในเล่มยงัเต็มไปด้วย
เนือ้หาสาระทีคั่ดสรรมา	หวงัว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านสมาชกิ
	 สุดท้ายนี้	 ขอขอบคุณองค์กรสมาชิกฯ	 ท่ีได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานสัมมนาประจ�าปี	 ๒๕๖๐	ภายใต้หัวข้อ	
TBCSD	ร่วมกนัด�าเนนิธรุกจิ	เพือ่มุง่มัน่สูเ่ป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	(Sustainable	Development	Goals	:	SDGs)	
ทีไ่ด้จดัขึน้ในวนัพธุที	่๒๑	มถุินายน	๒๕๖๐	ณ	World	Ballroom	โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชนั
เซ็นเตอร์	 เซ็นทรัลเวิลด์	 กรุงเทพฯ	 ท่ีผ่านมา	 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากองค์กรสมาชิกฯ										
เป็นอย่างดใีนปีต่อๆ	ไป	

ศาสตราจารย์	ดร.เผดิมศักดิ์	จารยะพันธุ์
ผู้อ�านวยการบริหารองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Professor	Dr.	Padermsak	Jarayabhand
Executive	Director,	Thailand	Business	Council	

for	Sustainable	Development

Editor Talks
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เรียบเรียงโดย นางสาววิภาดา มูลกำ บิล

The SDGs and the 
WBCSD’s Action 2020 
Platform

 เมือ่วนัที ่๑๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ Mr.Peter Bakker (ปีเตอร์ เบกเกอร์), President and CEO, 
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) พร้อมด้วย Mr. Federico 
Merlo, Managing Director, Member relations, WBCSD ได้เดนิทางมาเยอืนประเทศไทยและได้
มาพบกับผู้แทนขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ TBCSD น�าโดย ดร.ส่งเกียรติ 
ทานสมัฤทธ์ิ ทีป่รกึษาองค์กรธรุกิจเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื และ ศาสตราจารย์ ดร.เผดมิศกัดิ ์จารยะ
พนัธุ ์ผูอ้�านวยการบรหิารองค์กรธรุกิจเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื  เพือ่พดูคยุท�าความรูจ้กักบัองค์กรใน
ประเทศไทยทีด่�าเนินงานทางด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนื และในโอกาสนี ้ทาง WBCSD ได้อนญุาตให้ 
TBCSD เป็นผูแ้ปลหนังสอืทัง้หมด ๓ เล่มเป็นฉบบัภาษาไทยได้แก่ ๑) Executive Summary of The 
Report of the Business & Sustainable Development Commission in January 2017 ๒) 
CEO guide to the Sustainable Development Goals และ ๓) SDG Compass ซึง่ได้มกีารแปล
ภาษามาแล้วกว่า ๑๑ ภาษา  โดยจะด�าเนนิการเผยแพร่ให้แก่องค์กรสมาชกิ TBCSD ได้รบัทราบข้อมูล
อนัเป็นประโยชน์ในการด�าเนนิธรุกิจเพือ่น�าไปสูเ่ป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนืต่อไป 
	 โดยภายในงานสมัมนาประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	ของ	TBCSD	เมือ่วนัที	่๒๑	มถินุายน	พ.ศ.๒๕๖๐	ทีผ่่าน
มานัน้	Mr.Peter	 Bakker	 (ปีเตอร์	 เบกเกอร์),	 President	 and	CEO,	World	Business	Council	 for	
Sustainable	Development	 (WBCSD)	ได้ให้เกยีรติกล่าวผ่านทางวดิทีศัน์	 ในหวัข้อเรือ่ง	“The	SDGs	
and	 the	WBCSD’s	Action	2020	Platform”	 ว่า	WBCSD	มสีมาชกิจ�านวนเกอืบ	๒๐๐	องค์กรตาม
ภมูภิาคต่างๆ	ทัว่โลกทีก่�าลงัด�าเนนิการเพือ่พฒันาการแก้ปัญหาทางธรุกจิซึง่จะช่วยเร่งการเปลีย่นแปลงไป
สูโ่ลกท่ียัง่ยืน	และยงัมีเครอืข่าย	CEO	ขององค์กรธรุกจิชัน้น�าท่ัวโลกจ�านวนมากกว่า	๖๐	คน	ท่ีท�างานอย่าง
มุง่มัน่เพือ่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยัง่ยนืในประเทศและภมูภิาคของตน	รวมทัง้ได้กล่าวแสดงความยนิดแีก่
คณุอนนัต์	ปันยารชนุ	ประธานกติติมศกัด์ิ	TBCSD	และคณุประเสรฐิ	บญุสมัพนัธ์	ประธาน	TBCSD	และ
เจ้าหน้าท่ีทุกคนส�าหรับผลงานที่ยอดเยี่ยมของ	 TBCSD	 องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
ประเทศไทย	หรือ	TBCSD	ได้เติบโตขึน้กลายเป็นอกีหนึง่องค์กรพนัธมติรเครือข่ายระดบัโลกของ	WBCSD	
ทีม่คีวามแขง็แกร่งและยงัเป็นหนึง่ในองค์กรทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุ	 โดยก่อตัง้เมือ่ปีพ.ศ.	 ๒๕๓๖	 โดย	ณ	 ปัจจบุนั	
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ที่มา: 
๑. http://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2015/12/019104_SDG_Compass_Guide_2015.pdf 
(สืบค้นเมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
๒. http://www.wbcsd.org/Overview/About-us/Our-team/SMT/Peter-Bakker (สืบค้นเมื่อ ๑๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐)

TBCSD	ก�าลงัเดินหน้าขบัเคลือ่นเพือ่เป็นองค์กรทีเ่ป็นส่วนเชือ่มโยง
ข้อมลูและการด�าเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครฐั	ภาคเอกชน	และ
ภาคประชาชนเพ่ือให้การขับเคลือ่นเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	และ
ตอบโจทย์ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศได้	 จึงอาจ
กล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�าคัญของการขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พฒันาทีย่ัง่ยนืของภาคเอกชนไทย
				นอกจากนี	้Mr.Peter	Bakker	(ปีเตอร์	เบกเกอร์),	President	
and	CEO,	WBCSD	ยงัได้กล่าวถงึการเผยแพร่หนงัสอื	SDG	Com-
pass	ซึง่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย	โดยหนังสอืเล่มนีถ้กูพฒันาโดย	
WBCSD	ร่วมกบั	Global	Reporting	Initiative	และ	UN	Global	
Compact	ซึง่จะให้ค�าแนะน�าแนวทางแก่บรษิทัต่างๆว่าเป้าหมายการ

พัฒนาอย่างยัง่ยนืน้ันมผีลอย่างไรต่อธรุกจิ	 และในหนงัสอื	 SDG	Compass	 ยงัอธิบายถงึวธิกีารทีบ่รษัิท
ต่างๆ	สามารถท�าธรุกิจร่วมกบัเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนืได้	โดยน�าเสนอเครือ่งมอืและองค์ความรูเ้พือ่
ให้ความยัง่ยนืเป็นหวัใจส�าคญัของกลยทุธ์ทางธรุกจิ	โดยผ่าน	๕	ข้ันตอน	ดงันี้
 ขัน้ตอนที ่๑ ท�าความเข้าใจ	SDGs	เป็นการส�ารวจว่า	SDGs	คอือะไร	มทีีม่าอย่างไร	และบรษิทัสามารถ
ใช้ประโยชน์จาก	SDGs	ได้อย่างไร	และบรษิทัต่างๆ	สามารถต่อยอดจากความรบัผดิชอบทางธรุกิจทีม่อียู่
ได้อย่างไร
 ขัน้ตอนที ่๒ ก�าหนดล�าดับความส�าคญั	จะแสดงให้เหน็ว่าบรษิทัสามารถก�าหนดล�าดับความส�าคัญได้
อย่างไร	โดยมุง่เน้นไปทีก่ารด�าเนินงานทัง้ด้านของห่วงโซ่คุณค่า	ผลกระทบ	เลอืกตวัช้ีวดั	และจัดล�าดบัความ
ส�าคญั
 ขั้นตอนที่ ๓	 ก�าหนดเป้าหมาย	 สามารถสร้างขึ้นโดยตรงจากผลลัพธ์การประเมินผลกระทบและ														
การจัดล�าดับความส�าคัญในขั้นตอนที่	 ๒	 รวมทั้งก�าหนดขอบเขตของเป้าหมายและการเลือก	 KPIs	 เพื่อ
ประกาศความมุง่มัน่ต่อ	SDGs	ซึง่เป็นสิง่ส�าคญัในการขบัเคล่ือนประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน
 ขัน้ตอนที ่ ๔	 การบรูณาการ	 จากผลลพัธ์ของการต้ังเป้าหมาย	บรษัิทจะระบุ	 KPIs	 และตัง้เป้าหมาย																																								
เชิงกลยทุธ์	พร้อมทัง้ปลกูฝังความยัง่ยนืไว้ในหน้าทีเ่ป็นพืน้ฐานในการบรรลเุป้าหมายเหล่านีผ่้านการด�าเนนิ
งานทางธุรกิจต่างๆ	
 ขัน้ตอนที ่๕ การรายงานและการสือ่สาร	เป็นสิง่ส�าคัญต่อความก้าวหน้าของบริษัท	เพือ่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีซึง่ถอืได้ว่าเป็นหนทางหนึง่ทีส่ร้างความเชือ่มัน่และชือ่เสยีงให้กบับรษิทั
การเผยแพร่หนังสือ	SDG	Compass	ฉบบัภาษาไทยนัน้จะช่วยให้สมาชกิ	TBCSD	สามารถด�าเนนิธรุกจิให้
สอดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	 และให้คดิว่าTBCSD	และ	WBCSD	 เป็นทรพัยากรหนึง่ทีใ่ช้ใน
การด�าเนินการ	เมือ่ท�างานร่วมกนัแล้วจะสามารถรวมตัวกนัเพือ่ให้เกดิการเปลีย่นแปลงได้มากยิง่ขึน้	และ
หวงัว่าการท�างานร่วมกันจะท�าให้เราบรรลเุป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืนีไ้ด้	
	 ทั้งนี้	 หากองค์กรสมาชิกใดมีความประสงค์ต้องการข้อมูลหนังสือ	 SDG	 Compass	 ฉบับภาษาไทย 
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ส�านักเลขานุการ	 TBCSD	 อีเมล	 pinyada@tei.or.th	 หรือ 
tbcsd.tei@gmail.com	หรือโทรศัพท์	 ๐๒-๕๐๓-๓๓๓๓	 ต่อ	 ๕๐๙	 หรือติดตามข่าวสารต่างๆ	 ได้ท่ี	 
Website	ของ	TBCSD	www.tei.or.th/tbcsd
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Energy&Climate Solution เรียบเรียงโดย นางสาววรัญชนา ไทยรัตน์

	 ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติท้ังทางด้านสังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมือง	 และ
เทคโนโลยี	 จึงท�าให้เกิดการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องโดยขาดความตระหนักถึงความสมดุล
ต่อทรัพยากรซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อทรัพยากรโลกเป็นอย่างมาก	 โดยเมื่อปีพ.ศ.	
๒๕๔๓	จึงเกิดความร่วมมือของประเทศต่างๆทั่วโลกได้รวมตัวกันในการประชุมองค์การสหประชาชาติที่																
นครนวิยอร์ก	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	และมคีวามเหน็พ้องต้องกนัในการตัง้เป้าหมายการพฒันาท้ังในระดบั
ชาติและระดับสากลที่ทุกประเทศจะด�าเนินการร่วมกันให้ได้ภายในปีพ.ศ.	๒๕๕๘	เรียกว่า	เป้าหมายการ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษ	หรือ	Millennium	Development	Goals	(MDGs)	ปัจจุบัน	MDGs	ได้สิ้นสุดลง
แล้ว	โดยประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างดใีนหลายประเทศทัว่โลก	รวมถงึประเทศไทย	และเพือ่ให้เกดิความ
ต่อเนื่องของการพัฒนาดังกล่าวนั้น	 องค์การสหประชาชาติจึงได้ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่โดย
อาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ	(Dimensions)	ทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ให้
มีความเชื่อมโยงกันที่เรียกว่า	 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 หรือ	 Sustainable	 Development	 Goals	
(SDGs)					ซึ่งเริ่มใช้เป็นทิศทางการพัฒนาของนานาประเทศทั่วโลกตั้งแต่เดือนกันยายน	ปีพ.ศ.	๒๕๕๘	
จนถึงเดือนสิงหาคมพ.ศ.	๒๕๗๓	ครอบคลุมระยะเวลา	๑๕	ปี	ประกอบด้วย	๑๗	เป้าหมาย	(Goals)	๑๖๙	
เป้าประสงค์	(Targets)
	 ประชากรโลกในปัจจุบันมีการเข้าถึงไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นจึงท�าให้มีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นตาม
ล�าดับแบบไร้ขีดจ�ากัดทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	อุตสาหกรรม	และการเกษตร	ดังนั้น	จึงมีการเรียกร้องถึง

นวัตกรรมใกล้ตัว มุ่งสู่สังคม
Energy 4.0
Smart Cities - Clean Energy
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พลงังานราคาถกู	จากการทีท่ัว่โลกเคยพึง่พิงพลงังานเชือ้เพลงิฟอสซลิเป็นพลงังานหลกัซึง่พลงังานดงักล่าว
ส่งผลต่อการเพ่ิมขึน้ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	และยงัมผีลต่อการเปลีย่นแปลงอย่างรนุแรงของระบบ
ภูมิอากาศทั่วโลก	 จากประเด็นปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	
(SDGs)	ในเป้าหมายที่	๗	ว่าด้วยเรื่องพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้	เพื่อรับรองการมีพลังงานที่ทุกคน

เข้าถึงได้	เชื่อถือได้	ยั่งยืนทันสมัย	โดยภายในปีพ.ศ.	๒๕๗๓	ทั่วโลกตั้งเป้าหมายในการ
เพ่ิมการลงทนุในแหล่งพลงังานสะอาด	เช่น	พลงังานแสงอาทติย์	พลงังานลมและพลงังาน
ความร้อน	 และการน�ามาตรฐานการประหยัดค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในอาคาร
และภาคอุตสาหกรรม	 เพ่ือความหลากหลายของเทคโนโลยีแล้วยังสามารถลดการใช้

พลังงานทั่วโลกได้	
	 ส�าหรับประเทศไทยนั้นได้น�าแนวทางของ	 SDGs	 มาพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องในหลายมิติ	
ทั้งด้าน	เศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	นอกจากนั้น	เมื่อพิจารณามิติด้านพลังงาน	พบว่า	เป้าหมายที่	
๗	การสร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่ย่อมเยาและยั่งยืน	สอดรับกับ
นโยบาย	Energy	4.0	ของรัฐบาลสู่การขับเคลื่อนประเทศสู่	 Thailand	4.0	 โดยนโยบาย	Energy	4.0	
ไม่ใช่เพียงสอดคล้องกับนโยบายThailand	4.0	เท่านัน้	แต่เป็นทิศทางการด�าเนินนโยบายทางด้านพลงังาน
ที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานสู่อนาคต	ทั้งในภาคสังคมเมืองและภาคเกษตรกรรม		
		 Energy	 4.0	 เป็นช่วงของยุคการเปลี่ยนผ่านที่ส�าคัญของประเทศไทย	 คือการท่ีพลังงานตั้งอยู่บน									
พ้ืนฐานของนวัตกรรม	 มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดและมีประสิทธิภาพสูงสุด	คุณทวารัฐ สูตะบุตร             
ผูอ้�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลงังาน(สนพ.)	กล่าวว่า	ENERGY	4.0	สามารถแบ่งพลงังานฐาน
นวัตกรรม	 ด้วยการน�าเอาระบบ	 ICT	 มาประกอบเชื่อมโยงกับเรื่องพลังงาน	ทั้งในเรื่องนวัตกรรมการ
ประดิษฐ์	 เช่น	 ระบบโซล่าร์เซลล์	 ระบบเก็บสะสมพลังงาน(Energy	 Storage)	 รวมไปถึงยานยนต์ไฟฟ้า	
(EV)	ผสมผสานกันจนเกิดเป็น	Smart	Cities		และส่วนที่สองคือ	พลังงานฐานเกษตร	คือพลังงานจากพืช	
(Bio	Energy)	หรือรปูแบบการผลติไฟฟ้าทีผ่สมผสานระหว่างพลงังานธรรมชาตแิละพลงังานชวีภาพ	โดย
ทางรัฐบาลคาดว่า	 นโยบาย	 Energy	 4.0	 จะสามารถประหยัด	 และลดการใช้พลังงานได้ถึงร้อยละ	๓๐	
ภายในปีพ.ศ.	 ๒๕๗๙	 ลดการพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิลลงประมาณ	 ๑	 ล้านบาร์เรลต่อวัน	 และลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้	 ๑๑๑	 ล้านตันต่อปี	 นอกจากนี้	 กระทรวงพลังงานยังมีเป้าหมายในการน�า
พลังงานฐานนวัตกรรมในส่วนของยานยนต์ไฟฟ้า	(EV)	มาใช้โดยตั้งเป้าให้มีการใช้รถ	EV	ถึง	๑.๒	ล้านคัน
ในปีพ.ศ.	๒๕๗๙	ซึ่งจะช่วยลดการใช้น�้ามันลงได้ถึง	๓.๖	ล้านลิตรต่อวัน	 เช่นเดียวกับการน�านวัตกรรม
ด้านพลังงานอื่นๆมาใช้จะท�าให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลง	 ๘๙,๐๐๐	 ล้านหน่วย	 โดยที่การผลิตไฟฟ้า
พลังงานทดแทนก็จะเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ	๘	เป็นร้อยละ	๒๐	ภายในปีพ.ศ.	๒๕๗๙		เช่นกัน			
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	 ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการศึกษาค้นคว้า	 และน�านวัตกรรมด้านพลังงานใหม่ๆมาปรับใช้ท้ังกับ										
ภาครัฐ	 และภาคเอกชนช้ันน�าของประเทศ	 รวมท้ังกับภาค
ประชาชน	และภาคครวัเรอืน	เช่น	การเปลีย่นแปลงในชวีติประจ�า
วันหลายๆ	รูปแบบ	เช่น	การควบคุมการเปิดหรือปิด	ไฟฟ้า		ทีวี	
และเครือ่งปรบัอากาศ				ผ่านระบบปฏบิตักิารในมอืถอื	การศกึษา
และทดลองการน�ายานยนต์ไฟฟ้า	 (EV)	 มาใช้งานเป็นรถบัส	
รถยนต์	และรถมอเตอร์ไซด์	รวมไปถึงรถตุ๊กๆ	ที่ภาครัฐมีแนวคิด
ในการเปลีย่นรถตุก๊ๆ	เครือ่งยนต์ให้เป็นรถตุก๊ๆ	ไฟฟ้าทัง้ประเทศ	
ภายในอีกระยะเวลา	 ๕	 ปีข้างหน้านี้	 รวมทั้งพยายามพัฒนา
อุปกรณ์ชาร์จไฟฟ้าให้สามารถชาร์จไฟฟ้าได้ทั้งตามบ้าน	หรือ	ที่
ปั๊มชาร์จไฟฟ้า	รวมทั้งการพัฒนาระบบการผลิตไฟฟ้าสู่พลังงาน
สะอาด	โดยการใช้พลงังานแสงอาทติย์	พลงังานลม	และเชือ้เพลงิ
ธรรมชาติ	จากพืชพลังงาน,	ชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการ
เกษตร,	 ชีวภาพจากน�้าเสียในฟาร์มปศุสัตว์	 รวมท้ังการส่งเสริม
การใช้ไบโอดเีซลจากน�า้มนัปาล์มและเอทานอลมาผสมในน�า้มนั
ให้มากข้ึนด้วย	เพือ่ให้เกดิการใช้พลงังานสะอาดเพิม่ข้ึนในอนาคต	

นอกจากน้ี	ภาคครวัเรอืน		ยงัสามารถน�านวตักรรมดงักล่าวมาผลติไฟฟ้าใช้ได้เอง	จากโครงการผลติไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา	 (โซล่าร์รูฟท็อป)ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง	 อีกท้ังยังมีการพัฒนา
นวัตกรรมของระบบแบตเตอรี่ให้สามารถเก็บไฟฟ้าไว้ใช้ช่วงกลางคืนได้อีกด้วย	 และยังสามารถน�าไฟฟ้า
ที่เหลือขายเข้าระบบของการไฟฟ้าสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนได้อีกทางหนึ่ง
	 ดังนั้น	 จากเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (SDGs)	 
ในเป้าหมายที่	 ๗	 การสร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาท่ีย่อมเยา											
และยั่งยืน	 ต่อแนวทางของนโยบาย	 Energy	 4.0	 ของภาครัฐกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นกับใน 
ชีวิตประจ�าวัน	 จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ทุกคนจะต้องศึกษา	 และเรียนรู้ถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนต่อการน�า
นวัตกรรมที่จะช่วยอ�านวยความสะดวกมาใช้ในชีวิตประจ�าวันและครัวเรือนให้มากขึ้นเพื่อพัฒนาสังคม
เมือง	และชุมชนสู่สังคมที่ลดการใช้พลังงาน	ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน	ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อน�า
ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	 และรองรับการเติบโตของเมือง	 ให้เกิดการเรียนรู้ด้านพลังงาน	 สู่ชุมชนผ่าน
กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ตามแนวทางของเมืองอัจฉริยะ	 (Smart	Cities	–	Clean	Energy)	
ต่อไปในอนาคต

ที่มา: 
๑. https://www.thairath.co.th/content/861796 (สืบค้นเมื่อ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
๒. http://energynewscenter.com/index.php/article/detail/74 (สืบค้นเมื่อ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
๓. http://www.dede.go.th/ewtadmin/ewt/dede_intra/download/dss/dss003.pdf (สืบค้นเมื่อ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) 
๔. http://www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/11948-energy4 (สืบค้นเมื่อ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐) 
๕. http://energynewscenter.com/index.php/article/detail/92 (สืบค้นเมื่อ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) 
๖. http://arch.msu.ac.th/2017/02/23/%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B
2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8
%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1/ (สืบค้นเมื่อ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
๗. http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/affordable-and-clean-energy/ (สืบค้นเมื่อ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
๘. http://www.manpattanalibrary.com/newsdetail.php?id=48 (สืบค้นเมื่อ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
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The way for Sustainability เรียบเรียงโดย นางสาวภิญญดา เจริญสิน

ร่วมกับ องค์กรสมาชิกแสดงความ
มุ่งมั่นสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development 
Goals : SDGs)

TBCSD
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 องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ได้จัดงานสัมมนาประจ�าปี 
๒๕๖๐ ภายใต้หวัข้อ “TBCSD ร่วมกนัด�าเนนิธรุกจิ เพ่ือมุง่มัน่สู่เป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs)” เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่าน
มา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความ
รู้และการด�าเนินงานของ TBCSD  ที่ผ่านมา
ตลอดจนเป็นโอกาสอันดีที่สมาชิก TBCSD 
ตลอดจนนักธุรกิจจากบริษัทชั้นน�าและ
สื่อมวลชนได้ร่วมพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการด�าเนินงานเพือ่สิง่แวดล้อม
และสงัคม รบัทราบวสิยัทศัน์ขององค์กรธรุกจิ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมไทยให้ยั่งยืน
ต่อไปในอนาคต โดยได้รบัเกยีรตอิย่างสงูจาก 
คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กร
ธรุกจิเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื เป็นประธาน

กล่าวเปิดงาน และผูบ้รหิารจากองค์กรสมาชกิ ๓๙ องค์กร ร่วมประกาศเจตนารมณ์
ความมุ่งมั่นการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

	 โดยภายในงานสมัมนาได้รับเกยีรตจิาก Mr.Peter Bakker (ปีเตอร์ เบกเกอร์) President	and	CEO,	
World	 Business	 Council	 for	 Sustainable	 Development	 หรือ	WBCSD	 	 กล่าวผ่านวีดิทัศน์ใน
หัวข้อ“The	SDGs	and	the	WBCSD’s	Action2020	Platform”	ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดสาระส�าคัญดัง
กล่าวไว้ในคอลัมน์		WBCSD	update	ต่อจากนั้น	Mr.Luc Stevense (ลุค สตีเวนส์),	UN	Resident	
Coordinator	 and	 UNDP	 Resident	 Representative	 in	 Thailand	 	 ได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ	 
“The	Global	Goals	For	Sustainable	Development”		ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดสาระส�าคัญของการ
ปาฐกถาพิเศษดังกล่าวไว้ในคอลัมน์	Sustainable	Development
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	 และดร.ปรเมธี วิมลศิริ	เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ได้ปาฐกถา
พิเศษเกี่ยวกับ	“แผนการด�าเนินงานของประเทศไทย		ในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามเป้าหมายการ
พัฒนาทีย่ัง่ยนืไปสู่การปฏบิตั”ิ	ว่าหลายท่านในทีน่ีค้งคุน้เคย
กับค�าว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะ
องค์กรอย่าง	 TBCSD	 ที่เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส�าคัญใน
การขบัเคลือ่นเร่ืองการจดัการสิง่แวดล้อมอย่างจรงิจงัเพือ่น�า
ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้รวมตัวกันก่อต้ังมาแล้วกว่า 
๒	 ทศวรรษ	 ซึ่งป ัจจุบันมีองค ์กรสมาชิกเข ้าร ่วมกว ่า	 
๓๙	 องค์กรประกอบด้วยองค์กรธุรกิจช้ันน�าครอบคลุม 
ทุกกลุ่มธุรกิจของไทย	
	 ผมได้ทราบว่า	TBCSD	ได้มีกิจกรรมที่หลากหลายที่ช่วย
ส่งเสริมให้สมาชิกได้เริ่มพัฒนาตัวเองเป็นแบบอย่างดีในการ
บรหิารจัดการทัง้ในด้านการปรบัปรงุผลติภณัฑ์	กระบวนการ
ผลติ	ตลอดจนการสร้างศกัยภาพทางความคดิให้กบัพนกังาน
ผ่านการด�าเนนิงานของโครงการและกจิกรรมหลายๆ	รปูแบบ	
ซึ่งการด�าเนินงานของ	 TBCSD	 ก็เป็นแนวคิดเดียวกับสหประชาชาติและชาวโลกที่เน้นการพัฒนาไปสู่				
ความยั่งยืนในทุกมิติ	 ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และส่ิงแวดล้อม	 ความยุติธรรม	 และความหุ้นส่วน								
ในการร่วมมือกัน	เพราะ	ณ	ขณะนี้ทั่วโลกมีความคิดตรงกันว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่แบบในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้	
โดยทางคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ได้น�าแนวความคิดนี้ลงในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	๘	เมื่อประมาณ	๒๐	ปีที่แล้วว่าถ้าเศรษฐกิจดีแต่ว่าสังคมมีปัญหาจะ

ส่งผลให้เกิดการพัฒนาท่ีไม่ยั่งยืน	 เพราะฉะนั้นจึงได้ตระหนัก
ว่าจะปล่อยให้เกิดการพัฒนาเป็นไปอย่างไม่สมดุลก็

คงไม่ได้แล้ว	 เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่คิดว่าทั้งใน
ส่วนของภาครัฐ	 ภาคธุรกิจก็ตระหนักใน

เรื่องของความส�าคัญของการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
	 ในช่วงที่เราผ่านการด�าเนิน
การเป ้าหมายการพัฒนาแห ่ง 
สหสัวรรษ	(Millennium	Devel-
opment	 Goals:	 MDGs)	 ที่ได้ 
สิ้นสุดลงเมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ท่ี
ผ่านมา	ในส่วนของประชาคมโลก
ก็ได ้มีการก�าหนดทิศทางการ
พฒันาท่ียัง่ยนืของโลกขึน้มาใหม่ท่ี

เรียกว่า	 เป้าหมายการพัฒนาท่ี
ยัง่ยนื	(Sustainable	Development	

Goals:	 SDGs)	 ครอบคลุมระยะเวลา
ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๕๘	–๒๕๗๓	 โดยพลเอก	

ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรีของไทย
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ในเวทีสหประชาชาติได้กล่าวเน้นย�้าความส�าคัญในการผลักดันแนวคิดในการยึดหลักประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง	 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 และแนวพระราชด�าริในการที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเป็น
แนวทางในการพัฒนา	ทั้งนี้	รัฐบาลได้มีการจัดท�ากรอบยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	ซึ่งจะครอบคลุมปี	พ.ศ.	
๒๕๖๐-๒๕๗๙	 โดยการเน้นกรอบวิสัยทัศน์ที่จะท�าให้ประเทศมีความม่ันคง	 มั่งคง	 ยั่งยืนเป็นประเทศที่
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 เพราะฉะนั้นในเรื่องของความยั่งยืน	
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	ได้ถูกระบุไว้ในเอกสาร
ทีส่�าคญัของประเทศ	ณ	ขณะนี้	ทัง้รฐัธรรมนูญฉบับปจัจุบนั	กรอบยทุธศาสตรช์าต	ิ๒๐	ปี	และแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๑๒	ซึ่งเป็นแผนให้ช่วง	๕	ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	 และ
รัฐบาลได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (กพย.)	 โดยมีนายกรัฐมนตรี	 เป็นประธาน							
ซ่ึงถือเป็นคณะกรรมการระดับนโยบายของประเทศ	 ในการก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา				
ทีย่ัง่ยนืของประเทศ	รวมท้ังส่งเสรมิและสนบัสนนุการด�าเนนิงานของภาคส่วนต่างๆ	ให้สามารถขับเคลือ่น

การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา						
ที่ยั่งยืน	
	 ดังนั้น	 จะเห็นได ้ว ่าองค ์
ปาฐกถาทั้ง	๓	ท่านต่างเน้นย�้าถึง
ค�าว่าการพัฒนาท่ียั่งยืนว่าการ
พฒันาจะยัง่ยนืตามเป้าหมายทีต่ัง้
ไว้ได้นั้นต้องอาศัยแรงขับเคลื่อน
จากทุกภาคส ่วน ท่ี เ ก่ียวข ้อง							
รวมถึงภาคประชาชนท่ีเป็นส่วน
ส�าคญั	หากทกุภาคส่วนร่วมมอืกนั
ขับเคลื่อนการด�า เ นินงานให ้
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
ท่ียั่ งยืนหลักของประเทศก็จะ						
ส่งผลให้ประเทศสามารถบรรลุ
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของประชาคมโลกได้	เพื่ออนาคต
ที่ยั่งยืนของโลกเราต่อไป
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	 เมือ่วันที	่๒๑	มถินุายน	พ.ศ.	๒๕๖๐	ทีผ่่านมา	องค์กรธรุกจิ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 หรือ	 TBCSD	 ได้จัดงานสัมมนา
ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	ภายใต้หวัข้อ	“TBCSD ร่วมกนัด�าเนนิ
ธรุกจิ เพ่ือมุง่มัน่สู่เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable 
Development Goals : SDGs)”	ณ	World	Ballroom	
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร	์
เซ็นทรลัเวิลด์	กรุงเทพฯ	ซึง่งานนีไ้ด้รบัเกยีรติอย่างสงูจาก	โดย	
Mr.Luc Stevens	(ลคุ	สตีเวนส์),	UN	Resident	Coordinator	
and	UNDP	Resident	Representative	in	Thailand	มา
เป็นองค์ปาฐกถาบรรยายในหัวข้อ	“The Global Goals For 
Sustainable Development”  ได้กล่าวถึงเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน	 หรือ	 SDGs	 ว่าเป็นปณิธานระดับโลกที่
สามารถใช้ได้กับประเทศที่มั่งคั่งที่สุดไปจนถึงประเทศท่ี
ยากจนทีส่ดุ	เราทกุคนมบีทบาทต่อการพฒันาทีย่ัง่ยนืไม่ว่าจะอยูใ่นภาคส่วนของรฐับาล	ภาคประชาสงัคม	
ภาคธุรกิจ	ภาคการศึกษา	แม้แต่สหประชาชาติเองล้วนเกี่ยวข้องกันหมด	ดังนั้น	การพัฒนาที่ยั่งยืนนี้จะ
เข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจได้อย่างไร

Sustainable Development เรียบเรียงโดย นางสาววิภาดา มูลกำ บิล

The Global Goals 
for Sustainable 
development
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มันเป็นเรื่องที่ง่ายเกินไป	 ถ้าหากเราจะพูดถึงแค่การ
เปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศและการรบัผดิชอบต่อ
สังคม	 แต่การพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้องเป็น
มากกว่าน้ันเป็นการพัฒนาแบบองค์รวมดังที่
เรียกกันว่า	“การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ
การพฒันาอย่างยัง่ยนื”	ซึง่จะไปได้ไกลกว่า
แค ่ ก ารดู แลสิ่ ง แวดล ้ อมและชุ มชน																					
ที่อยู่รอบๆ	การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นเรื่อง
ท่ีเก่ียวกับการออกแผนนโยบายและการ
ปฏิบัติทางธุรกิจ	โดยมีคนเป็นจุดศูนย์กลาง	
ซ่ึงการบรรลเุป้าหมายนีไ้ด้น้ันจะมส่ีวนส�าคัญ
ที่ ช ่ วยผลักดันประเทศไทยให ้พ ้นจาก																					
สิง่ทีเ่รยีกว่า	“กบัดกัรายได้ปานกลาง”	และนีคื่อ
สิง่ทีค่าดหวังว่าสงัคมธุรกจิในประเทศไทยจะน�าไป
เป็นหัวใจหลักในการด�าเนินธุรกิจของตนในการก้าว
ออกจากกบัดกัรายได้ปานกลาง	และไม่ทอดทิง้ใครไว้ข้างหลงั	
ประเทศไทยเป็นสมาชกิทีส่�าคญัในคณะท�างานของสหประชาชาติ
ว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(Open	Working	Group	on	Sustainable	Development	Goals	
หรือ	OWG	on	SDGs)	ซึ่งประสบผลส�าเร็จอย่างมากกับเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษหรือ	MDGs	
นอกจากนี้	Mr.Luc	Stevens	ยังได้กล่าวถึง	หลักการส�าคัญในการพัฒนามนุษย์	ซึ่งเราต้องตระหนักและ
บูรณาการเข้าไปสู่การท�างาน	 ทั้งในด้านของการวางแผนธุรกิจ	 กลยุทธ์	 และห่วงโซ่อุปทาน	 ทรัพยากร
บุคคลทั่วทั้งองค์กร	ดังนี้
 ๑. การไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง	 ทุกคน	 ทุกแห่งล้วนมีสิทธิที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา																			
ซึ่งจะเป็นส่วนที่ส�าคัญในการแก้ปัญหาและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาสิ่งนี้
 ๒. ความไม่เสมอภาค	เราต้องมัน่ใจว่ามกีารปฏบิติัตามกฎระเบยีบ	และมโีอกาสเข้าถงึอย่างเท่าเทยีม
กันในสังคม	
 ๓. การเลือกปฏิบัติ	มนุษย์ทุกคนเกิดมาอย่างอิสระและเท่าเทียมกัน	และตามที่ปฏิญญาสากลระบุไว้
อย่างชัดเจนว่าจะไม่มีใครถูกปฏิเสธสิทธิดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ	ก็ตาม
	 ในฐานะที่สหประชาชาติเป็นหนึ่งในผู้น�าเรื่อง	SDGs	Mr.Luc	Stevens	 ได้เสนอแนวคิด	๕	รูปแบบ																

ส�าหรบัการด�าเนนิงานเพือ่มุง่สูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยนื	
และถ้าทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องยอมรับแนวคิดทั้ง	 ๕										
รูปแบบนี้	 แน่นอนว่าเราจะเข้าใกล้การเปลี่ยนแปลง
ที่ยั่งยืนในประเทศไทยและทั่วโลก	ดังนี้
 ๑. พันธมิตร	เราสามารถสร้างความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ไม่เพียงแต่เป็น						
ผู ้สนับสนุนด้านการเงินเท่านั้น	 แต่ยังเป็นผู ้ร ่วม
สร้างสรรค์อีกด้วย	พันธมิตรจึงถือว่าเป็นหัวใจส�าคัญ
ที่ช่วยให้ภาคประชาสังคมได้รู ้จักกับ	 SDGs	 มาก								
ยิ่งขึ้น
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 ๒. การเสริมสร้างศักยภาพ	ประกอบด้วยนวัตกรรมและการพัฒนาแนวทางใหม่ที่มีประสิทธิภาพใน
การแก้ไขปัญหาเก่า	ๆ 	ท�าให้เกดิความเข้มแขง็ทัง้ในภาคประชาชนและภาคธรุกจิ	ดงันัน้	การเพิม่ขดีความ
สามารถจะช่วยให้เรามั่นใจและไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
 ๓. การเรียนรู้	 เราได้ใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่ในการพยายามแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน	 อย่างไรก็ตาม													
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ก�าลังเผชิญอยู่ได้ทั้งหมด	แต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มที่ก�าลังศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อ
ช่วยให้เราท�างานได้ดียิ่งขึ้น	ดังนั้น	การเรียนรู้	การแบ่งปันประสบการณ์	และการสร้างองค์ความรู้จึงถือ
เป็นเรื่องที่ส�าคัญ
 ๔. สิทธิมนุษยชนและความหลากหลาย	เนื่องจากมีความคิดเห็น	ความสนใจและภูมิปัญญาที่หลาก
หลาย	ท�าให้เราตระหนักถึงช่องว่างที่มีมากขึ้น	เราพยายามให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกแต่ในขณะ
เดียวกันก็ต้องมีการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งไปสู่ความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้น	
 ๕. การสร้างพื้นที่	 เพื่อให้เกิดการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	ลดช่องว่างทางสังคมและสามารถ
ท�าให้เรามั่นใจได้ว่าทุกเสียงจะได้ยิน	 ดังน้ัน	 การสร้างพื้นท่ีเป็นสิ่งส�าคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายโลกและ							
ช่วยให้การพัฒนาก้าวไปข้างหน้า	ซึ่งทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณานี้ได้
	 ท้ังนี	้การท�างานร่วมกนัโดยไม่มใีครถกูทอดทิง้ไว้ข้างหลงัจะช่วยให้ทกุคนในประเทศไทยได้รบัประโยชน์																					
มคีวามเสมอภาคและเราสามารถแน่ใจได้ว่าทกุคนในประเทศทีย่อดเยีย่มนี	้ไม่ว่าจะเป็นคนยากจน	แรงงาน																		
ข้ามชาติ	 คนหนุ่มสาว	 ข้าราชการ	 ผู้บริหารธุรกิจ	 ชนชั้นกลางคน	 ผู้หญิง	 เด็ก	 และผู้ที่ด้อยโอกาสจะ									
ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน	โดยทีโ่อกาสนัน้จะต้องไม่ถกูจ�ากดัด้วยการเลอืกปฏบัิตต่ิอคนท่ีมคีวามแตกต่างและ
จะไม่มีใครถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง	 การด�าเนินการร่วมกันจะช่วยให้สามารถบรรลุ	 SDGs	 ได้	 ในลักษณะ
เดียวกันกับที่ประเทศไทยประสบความส�าเร็จมากที่สุดใน	 MDGs	 ในนามของสหประชาชาติประจ�า
ประเทศไทยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมมือกันเป็นอย่างดีในอีกหลายปีข้างหน้านี้
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	 พัฒนาการของโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดการ
เพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากรโลก	 และเพื่อให้การผลิต	 และบริการสินค้าอุปโภค	 บริโภคมีความเพียงพอ
กับความต้องการของจ�านวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้น้ัน	เราจะต้องอาศยัปัจจัยหลายด้าน	เช่น	ด้านอตุสาหกรรม	
เทคโนโลย	ีข้อมลูข่าวสาร	หรอืแม้กระทัง่ด้านสาธารณสขุ	จงึเกดิแนวคดิของการสร้างเป้าหมายการพฒันา
แห่งสหัสวรรษ	(Millennium	Development	Goals:	MDGs)	โดยในขณะนั้นมีเป้าหมายที่ต้องการมุ่ง
เน้นเพียง	 ๘	 ด้าน	 ได้แก่	 ๑)	 ขจัดความยากจนและความหิวโหย	 
๒)	ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา	๓)	ส่งเสริม
บทบาทสตรีและความเท่าเทียมกันทางเพศ	 ๔)	 ลดอัตรา
การตายของเด็ก	 ๕)	 พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ	์ 
๖)	 ต่อสู้โรคเอดส์	 มาลาเรีย	 และโรคส�าคัญอ่ืนๆ	 
๗)	รกัษาและจดัการส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยนื	และ		 
๘)	ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาใน
ประชาคมโลก	และแนวคดิดังกล่าวได้สิน้สดุ
ลงเมื่อปีพ.ศ.๒๕๕๗	หลังจากนั้นองค์การ
สหประชาชาติจึงได้ก�าหนดแนวคิดใหม่
ขึน้เพือ่ให้เกดิการพฒันาอย่างต่อเนือ่งที่
เรารู้จกักนัเป็นอย่างดใีนชือ่ว่าเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่ งยืน	 (Sustainable						
Development	 Goals:	 SDGs)	 ซึ่ง				
เป็นเป้าหมายที่นานาประเทศทั่วโลก
รวมถึงประเทศไทยได้มกีารให้ค�ามัน่ร่วม
กันในการประชุมสมัชชาใหญ ่แห ่ง
สหประชาชาติเมื่อเดือนกันยายน	ปี	พ.ศ.
๒๕๕๘	 โดยเป็นแนวความคิดที่จะสร้าง
ความสมดุลของการพัฒนาของโลกทั้งในมิติ
ของเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	ประกอบ
ด้วย	๑๗	เป้าหมาย	๑๖๙	เป้าประสงค์	ซึ่งจะใช้
เป็นทศิทางในการพฒันาของไทยและทัว่โลกจวบจน
ปีพ.ศ.๒๕๗๓

Life & Health เรียบเรียงโดย นางสาวอาวีกร ปกป้อง

การสร้างหลักประกันให้คนไทย
มีสุขภาพที่ดีในทุกเพศทุกวัย
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	 ในแต่ละเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืทัง้	๑๗	เป้าหมายนัน้จะมคีวามแตกต่างในแต่ละ
มติทิีค่รอบคลมุทัง้มติิของเศรษฐกิจ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	โดยในคอลมัน์นีจ้ะขอกล่าว
ถงึเป้าหมายที	่๓	การมสีขุภาพและความเป็นอยูท่ีดี่	ซึง่เป็นเป้าหมายทีเ่น้นมติิด้านสังคม
ถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวของเรา	จากการพัฒนาที่ผ่านมา	๑๕	ปี	ทั่วโลกมีการลดการ
เสียชีวิตของเด็กแรกเกิด	และมารดา	และลดการติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคอื่นๆ	ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	 โดยนับตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๓๓	 อัตราการเสียชีวิตของเด็กลดลงกว่าร้อยละ	
๕๐	การเสียชีวิตของมารดาลดลงกว่าร้อยละ	๔๕	และในระหว่างปี	 พ.ศ.	๒๕๔๓	ถึง	
๒๕๕๖	 ภาวการณ์ระบาดของเชื้อเอชไอวีลดลงกว่าร้อยละ	๖๐	 โดยเป้าหมายที่	 ๓							
การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี	 ได้มีความมุ่งมั่นท่ีจะยุติการระบาดของเช้ือเอชไอวี
และโรคติดต่อชนิดอืน่ๆ	ภายในปีพ.ศ.๒๕๗๓	รวมถึงการก�าหนดจดุมุง่หมายเพือ่ให้บรรลุ
หลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า	การจดัให้มกีารเข้าถงึวคัซีนและยาท่ีมปีระสทิธภิาพพร้อม
ราคาที่เข้าถึงได้ส�าหรับทุกคน	 และการเสริมสร้างขีดความสามารถของทุกประเทศใน
ประเทศก�าลังพัฒนา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตือนภัยล่วงหน้า	 การลดความเสี่ยงและ
การจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ	
	 โดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบหลักในส่วนของเป้าหมายท่ี	 ๓	 การมี

สุขภาพและความเป็นอยู ่ท่ีดี	 ซ่ึงได้จัดท�า	
Roadmap	 ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนอีก					
๘	 หน่วยงาน	 เพื่อช้ีให้เห็นถึงแนวทางการ
ด�าเนินงานในอนาคตที่จะน�าไปสู่การบรรลุ
เป้าประสงค์ที่เกิดจากการบูรณาการของ				
ทุกหน ่วยงานท่ีเ ก่ียวข ้องอย ่างแท ้จริง																
ซึ่ งสอดคล ้องกับยุทธศาสตร ์ชาติด ้ าน
สาธารณสุข	 ๒๐	 ปี	 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้

ประชาชนมีสุขภาพดี	 ห่างไกลการเกิดโรค	 และด�ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
ท�าให้สามารถลดปัญหาของประเทศได้	พร้อมทั้งลดรายจ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือน
และรายจ่ายของประเทศได้	 รวมถึงยุติปัญหาเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยให้ประสบผล
ส�าเร็จ	 โดยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเช้ือเอชไอวีนี้	 ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์คือ	
“การร่วมยุติปัญหาเชื้อเอชไอวีภายในปี	พ.ศ.๒๕๗๓	ที่ค�านึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชน
และความเสมอภาคระหว่างเพศ”
	 ที่ผ่านมา	 ประเทศไทยมีผลส�าเร็จจากการด�าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์
การป้องกันและการแก้ไขปัญหาเช้ือเอชไอวีท่ีส�าคัญอยู่หลายประการ	 เช่น	 ความ								
ร่วมมือของส่วนราชการและหน่วยงานเอกชน	 การรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน	การส่งเสรมิการใช้ถงุยางอนามยั	การรกัษาผูต้ดิเชือ้เอชไอวด้ีวยยาต้านไวรสั	
และการป้องกันการถ่ายถอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก	 เป็นต้น	 การด�าเนินการดังกล่าว		
ส่งผลให้คนไทยติดเชื้อและเสียชีวิตจากเอชไอวีลดลงถึง	๕	ล้านคน	
	 เมื่อเดือนมิถุนายน	พ.ศ.๒๕๕๙	ที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับเกียรติบัตรจากองค์การ
อนามัยโลก	ในการประชุมระดับสูงของสมัชชาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยโรคเอดส์และ
เอชไอวี	 (United	 Nations	 General	 Assembly	 High-Meeting	 on	 HIV/AIDS)											
ที่ส�านักงานใหญ่สหประชาชาติ	 นครนิวยอร์ค	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 เพื่อรับรองว่า
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ที่มา: 
๑. http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/good-health-and-well-being/ (สืบค้นเมื่อ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
๒. http://pr.moph.go.th/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=83969 (สืบค้นเมื่อ ๒๙ 
มิถุนายน ๒๕๖๐)
๓. http://oops.mnre.go.th/ewt_dl_link.php?nid=533 (สืบค้นเมื่อ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
๔. http://aidssti.ddc.moph.go.th/contents/view/60 (สืบค้นเมื่อ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
๕. http://www.manarom.com/article-detail.php?id=103 (สืบค้นเมื่อ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
๖. http://www.globalgoals.org/ (สืบค้นเมื่อ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
๗. https://www.thairath.co.th/content/793377 (สืบค้นเมื่อ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
๘. http://pr.moph.go.th/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=83969 (สืบค้นเมื่อ ๑๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ประเทศไทยสามารถยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกได้ส�าเร็จตามเป้าหมายโลกเป็นประเทศแรก
ของเอเชียและเป็นประเทศที่	 ๒	 ของโลก	พร้อมทั้งได้รับการรับรองการยุติการถ่ายทอดเช้ือเอชไอวีจาก
แม่สู่ลูก	จากองค์การอนามัยโลกเมื่อเดือนเมษายน	ปี	พ.ศ.๒๕๕๙	ที่ผ่านมา
	 ซึ่งความส�าเร็จของประเทศไทยในครั้งนี้	 มาจากความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม															
พร้อมกบัรัฐบาลมกีารก�าหนดนโยบายทีช่ดัเจน	รวมถงึเกดิความร่วมมอืระหว่างภาคเีครอืข่ายทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะชุมชนและสังคมที่ท�างานร่วมกับภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง	 อีกท้ังมีการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขที่ครอบคลุมถึงชุมชน	ความเข้มแข็งของการด�าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก	ที่ให้หญิงที่มาฝาก
ครรภ์ทกุคนได้รับการเจาะเลอืดหาเชือ้เอชไอวแีละได้รบัยาต้านไวรสัทนัททีีท่ราบผลว่าตดิเชือ้	เพือ่ป้องกนั
การถ่ายทอดเชื้อสู่ทารก		
	 โดยพลเอกประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตรไีด้กล่าวขอบคณุในความร่วมมอืของทกุภาคส่วนทีร่่วม
กันท�าให้ประเทศไทยประสบความส�าเร็จในเวทีโลกครั้งนี้	 พร้อมทั้งขอให้รักษามาตรฐานการป้องกันการ
ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก	และขยายผลการยุติเชื้อเอชไอวีไปสู่ประชากรกลุ่มอื่นๆ	เพื่อให้เกิดการ
สร้างหลกัประกนัว่าคนไทยจะมสีขุภาพทีด่ใีนทกุเพศทกุวยั	พร้อมท้ังส่งผลให้เกดิการพฒันาทีย่ัง่ยนืควบคู่
ไปกับความมั่นคงด้านสาธารณสุขและสุขภาพของคนในประเทศสืบไป	
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Vision to Action เรียบเรียงโดย นางสาววรัญชนา ไทยรัตน์

บทบาทในการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อมของ 
บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ 
แอนด์ เอนจิเนียริง จ�ากัด

     ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (TBCSD) ได้มีองค์กรสมาชิกใหม่ คือ บริษัท พีทีที 
เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จ�ากัด หรือ PTT             
Maintenance and Engineering Company Limited          
(PTTME) ในวารสารฉบบันีจ้ะขอกล่าวเกีย่วกบับทบาทในการ

พัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้

	 จากการสัมภาษณ์	คุณไพรัช สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ	ของ	บริษัท	พีทีที	เมนเทนแนนซ์	แอนด์	เอน
จิเนียริง	จ�ากัด	(PTTME)	กล่าวว่า	บริษัท	พีทีที	เมนเทนแนนซ์	แอนด์	เอนจิเนียริง	จ�ากัด		(PTTME)	เป็น
หนึ่งในบริษัทในกลุ่ม	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งบริษัทฯ	ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	๔	สิงหาคม	
พ.ศ.	๒๕๔๗	ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	อ�าเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง	
	 การด�าเนินธุรกิจของ	PTTME	เป็นการด�าเนินธุรกิจให้บริการทางด้าน	Maintenance	&	Engineering	
ให้กับกลุ่ม	 ปตท.	 และ	 บริษัทในกลุ่ม	 พีทีที	 โกลบอล	 เคมิคอล	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 โดยจะให้บริการงาน									
บ�ารุงรักษา	 งานวิศวกรรม	 งานบริหารโครงการ	 และงานตรวจสอบส�าหรับโรงกลั่นน�้ามัน	 โรงงาน							
ปิโตรเคมี	 โรงแยกก๊าซ	โรงไฟฟ้า	
ท่อถงัภาชนะรับแรงดนั	เครือ่งจกัร	
อปุกรณ์และระบบสาธารณปูโภค
โรงงาน
	 บทบาทของ	 PTTME	ที่มีต่อ
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	
คุณไพรัชกล่าวว ่า	 จากการที่
บริษัทฯ	 เป็นบริษัทที่ให้บริการ
ด้าน	Maintenance	&	Engineering	
เป็นหลกัท�าให้บทบาทของบรษิทัฯ	
ด้านการพัฒนาสังคมและสิง่แวดล้อม
อาจจะไม่เด่นชัดมากนัก	 เนื่องจาก		
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บริษัทฯ	 จะท�าหน้าท่ีเป ็น 
ส่วนสนับสนุนให้ลูกค้าบรรล	ุ									 
เป้าหมายด้านนโยบายและ 
สิ่งแวดล้อม	 เช่น	 เป้าหมาย	
“การบริหารจัดการความ
ย่ังยืนตาม Dow Jones 
Sustainability Indices 
:DJSI”	 ของบริษัทในกลุ ่ม					
พทีีที	โกลบอล	เคมคิอล	จ�ากดั	
(มหาชน)	 ซ่ึงจะมุ ่งเน้นการ
ด�าเนนิธรุกจิตามแนวทางการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน	 โดยจะไม่ค�านึงถึงเพียงแนวทางด้านธุรกิจเท่าน้ันแต่ยังครอบคลุมถึงด้านสังคมและ					
สิ่งแวดล้อม	ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง	เช่น	จรรยาบรรณทางธุรกิจ	การบริหารความเสี่ยง	การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม	 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน	 (Supply	 Chain)	 เป็นต้น	 และบริษัทฯยังสนับสนุนการจ้างงาน
บุคลากรในท้องถ่ินซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านสังคมและเศรษฐกิจกับท้องถ่ินหลายประการ														
เช่น	การเสริมสร้างรายได้และน�าพาความเจริญสู่ท้องถิ่นผ่านระบบภาษีและการจัดจ้างอีกทางหนึ่ง	
		นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้น�าข้อก�าหนดตามมาตรฐานสากล	(International	Standard	Requirement)	
มาใช้ภายในองค์กร	เช่น	ระบบการจัดการ	ISO	ต่างๆ	เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท�างานและใช้
เป็นเครือ่งมือในการปรับปรุงกระบวนการท�างานเพือ่ป้องกัน	และลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและชมุชน	
และเพื่อให้มีระบบการด�าเนินงาน	และการบริหารจัดการองค์กรที่แข็งแกร่ง	มีรายละเอียดดังนี้

 ๑. ระบบมาตรสากลระหว่างประเทศว่าด้วยการ
มาตรฐาน  (International	Standardization	and	Organization)	
หรือเรียกสั้นว่า	มาตรฐาน	ISO	ซึ่งได้แก่	IMS	ISO9001:2008	
ISO14001:2004	OHSAS	18001:2007	TIS	18001:2011	และ	
ISO	10006:2003	เป็นต้น
 ๒. ระบบการจัดการความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน 
(Operational	 Excellence	Management)	 ซ่ึงเป็นหนึ่งใน
นโยบายส�าคญัของบรษิทัในกลุม่	พทีที	ีโกลบอล	เคมคิอล	จ�ากดั	
(มหาชน)	 ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพและความสามารถให้องค์กร			
ก้าวสู่ความเป็นผู้น�าในระดับสากลตามวิสัยทัศน์ขององค์กร				
เพื่อถ่ายทอดไปสู่ระดับปฏิบัติการต่อไป
 ๓. ระบบการบ�ารุงรักษาแบบทวีผลท่ีทุกคนมีส่วนร่วม 
(Total	Productivity	Maintenance)	ซึ่งเป็นเครื่องมือ	(Tool)	
ในการบริหารการผลิตโดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรที่แสดงออกมาในรูปของคุณภาพของ

สินค้า	(Product	Quality)	การลดและควบคุมต้นทุน	(Cost	Reduction	&	Control)	การส่งมอบที่ตรง
เวลา	(On	Time	Delivery)	และการส่งเสรมิสิง่แวดล้อมและความปลอดภัย	(Safety	and	Environment)	
	 บรษิทัฯ	ยงัได้มกีารใช้นวตักรรม	และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมการผลิตพลังงานทางเลือกเพื่อเป็นต้น
แบบให้พนักงาน	ชุมชน	และพื้นที่โรงงานตระหนักถึงการน�าพลังงานทดแทนมาใช้เพื่อลดการปล่อยก๊าซ
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คาร์บอนได-ออกไซด์	(CO
2
)	เรยีกว่า	

“โครงการ Solar Roof PTTME” 
เริม่ใช้งานตัง้แต่วนัที	่๑๘	มถินุายน	
พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 ครอบคลุมพื้นที	่
๓๐๐	ตารางเมตร	ผลิตพลังงานได้
ถงึปีละ	๖๐,๔๐๐	กโิลวัตต์/ชัว่โมง	
และ	 ปัจจุบันยังสามารถลดค่า
ไฟฟ ้ า เป ็น เงินรวมประมาณ	
๘๔๐,๐๐๐	 บาท	 และ	 ลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 (CO

2
)	 ได้ประมาณ	๑๒๐	 ตัน	 ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นโครงการที่สามารถ			

แสดงถึงการลดการใช้ทรัพยากร	และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายและนโยบายขององค์กร
ที่เป็นรูปธรรมอีกโครงการหนึ่ง	
	 นอกจากน้ี	คณุไพรัช	ยงักล่าวถงึกลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	ซึง่จะสอดคล้องกบัการด�าเนนิ
ธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบด้วย	๓	กลยุทธ์หลัก	คือ	
	 ๑)	กลยทุธ์การรกัษาและเพิม่พนูขดีความสามารถทางการแข่งขันของธรุกิจท่ีมอียูใ่นปัจจุบัน	(Sustain	Core)	
	 ๒)	กลยุทธ์การแสวงหาโอกาสเติบโตในอนาคตรวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่	(Accelerate	Growth	Levers)	
	 ๓)	กลยุทธ์การสร้างความสมดุลด้วยหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน	(Balance	Business	with	Sustain-
ability)	โดยบรษิทัฯ	ได้น�ากลยทุธ์การสร้างความสมดลุด้วยหลกัการพฒันาอย่างยัง่ยนืมาประยกุต์ใช้เป็น
กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรประกอบด้วย	 ๓	 แนวทาง	 คือ	 ๑)	 คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม														
๒)	คุณค่าด้านเศรษฐกิจ	และ	๓)	คุณค่าด้านสังคม	เพื่อด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนพร้อมสร้างคุณค่าร่วมกัน	
ดังนั้น	 การด�าเนินนโยบายจึงสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัทในกลุ่มเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจ
สีเขียว	(Green	Economy)	ซึ่งกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจมีดังนี้
	 •	การตั้งเป้าหมายของบริษัทจะมุ่งเน้นการเป็นผู้น�าทางด้านวิศวกรรมและบ�ารุงรักษาใน	ASEAN
	 •	นโยบาย	คุณภาพ	ความมั่นคง	ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสิ่ง
แวดล้อม	 เพ่ือมุ ่งมั่นและพัฒนาระบบการจัดการทางด้าน
คุณภาพ	ความมั่นคง	ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ืองโดยถือเป็นเรื่องส�าคัญของ
การบริหารงานภายในบริษัทฯ
	 สดุท้ายนี	้คณุไพรชั	กล่าวถงึแนวคดิการด�าเนนิ
ธรุกิจเพือ่ขับเคลือ่นไปสูส่งัคมคาร์บอนต�า่	(Low	
Carbon)	และสังคมสีเขียว	(Green	Society)	
ว่าแนวทางการด�าเนินธุรกิจปัจจุบันนี้มีความ
จ�าเป ็นอย ่างยิ่ งที่ต ้องขับเคลื่อนทั้งด ้าน
เศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ควบคู่กันไป
เพื่อสร้างความสมดุลและมุ่งสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนขององค์กร	และภาคธุรกิจสืบไป
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 เมือ่วนัที ่๒๑ มถินุายน ๒๕๖๐ องค์กร
ธรุกจิเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื หรอื 
TBCSD ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อม
ไทย หรือ TEI ได้จัดงานแถลงข่าวการ
ด�าเนินธุรกิจเ พ่ือด�าเนินงานตาม       
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Susti-
anable Development Goals : SDGs) 
ตามนโยบายของภาครัฐ และพิธีมอบ
ใบรับรอง Green Meetings การขึ้น
ทะเบียนฉลากลดคาร์บอนส�าหรับ

ผลิตภัณฑ์ การรับรองการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน และเกียรติบัตรการใช้
เครือ่งหมายรบัรองฉลากเขยีวให้กบับรษิทัเอกชนทีผ่่านการขอใบรับรอง ณ โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ว่าองค์กรสมาชิก TBCSD ทั้ง ๓๙ องค์กร ประกอบด้วยองค์กร
ธุรกิจชั้นน�าที่ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจของไทย พร้อมใจกันปรับแผนธุรกิจเพ่ือ

สมาชิก TBCSD ๓๙ องค์กร ร่วมกับ TEI 

ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Member Activities เรียบเรียงโดย นางสาวอาวีกร ปกป้อง
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ด�าเนินงานตามเป ้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustianable     
Development Goals : SDGs) ตาม
นโยบายของภาครัฐ นับได้ว่าเป็น
แรงขับเคลื่อนที่ส�าคัญเพ่ือส่งผล
ให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายที่
ก�าหนดไว้
    คุณประเสรฐิ บญุสมัพันธ์ ประธานองค์กร
ธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 กล่าวว่า	
การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเป้าหมายการพัฒนา
ทีน่านาประเทศทัว่โลก	รวมทัง้ประเทศไทยได้
ให้ค�ามั่นร่วมกันในการประชุมสมัชชาใหญ่
แห่งสหประชาชาต	ิเมือ่เดอืนกนัยายน	ปี	พ.ศ.
๒๕๕๘	โดยเป้าหมายดงักล่าวเป็นการสานต่อ
จากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ	หรือ	
Millennium	Development	Goals:	MDGs	
ที่ได้สิ้นสุดลงเมื่อปี	 พ.ศ.๒๕๕๗	 องค์การ
สหประชาชาติจึงได้ก�าหนดเป้าหมายการ
พฒันาข้ึนใหม่	โดยอาศยักรอบความคดิทีม่อง
การพัฒนาเป็นมิติของเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ

สิ่งแวดล้อมให้มีความเชื่อมโยงกัน	เรียกว่า	วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน	หรือ	Sustainable	Development	
Goals	:	SDGs	ประกอบด้วยเป้าหมาย	หรือ	Goals	๑๗	ข้อ		เป้าประสงค์	๑๖๙	ข้อ	และตัวชี้วัดที่วัดผล
การด�าเนินงาน	 ๒๔๐	 กว่าตัว	 ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาท้ังของไทยและของโลกต่อจากนี้ไปจนถึง						
ปี	พ.ศ.๒๕๗๓	ครอบคลุมระยะเวลา	๑๓	ปีจากนี้
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			ส�าหรับประเทศไทย	พลเอก	ประยุทธ์	
จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตร	ี	ได้กล่าวแถลง
ในฐานะตัวแทนของรัฐบาลไทยต่อที	่					
ประชมุฯ	ว่า	ประเทศไทยจะลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกร้อยละ	 ๒๐	 ถึง	 ๒๕	
ภายในปี	 พ.ศ.๒๕๗๓	 โดยจะใช้พลังงาน
ทดแทนท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มาก
ขึน้	พร้อมทัง้การขจดัความยากจน	การส่ง
เสริมหลักประกันสุขภาพ	 การส่งเสริม			

การลดความเสี่ยงและบรรเทาภัยพิบัติ	 รวมทั้งการบริหารจัดการน�้าอย่างบูรณาการ	 และการส่งเสริม					
สิทธิมนุษยชน	 โดยยึดหลักการเศรษฐกิจพอเพียงใช้เป็นแนวทางการด�าเนินงาน	 ซึ่งเป็นหลักการส�าคัญ
ของไทยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการด�าเนินการให้บรรลุวาระการพัฒนาท่ียั่งยืนในปี	 พ.ศ.๒๕๗๓	
ของสหประชาชาติ
 ศาสตราจารย์ ดร. เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์	รักษาการผู้อ�านวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	กล่าวว่า														
ในงานวันน้ีมีองค์กรภาคเอกชนจ�านวนมากได้รับใบรับรองประเภทต่างๆ	 ได้แก่	 (๑)	 ใบรับรอง																								
Green	meetings	การจัดประชุมสีเขียว	หรือที่เรียกว่า Green Meetings จ�านวน	๓๓	หน่วยงาน	เป็น
รูปแบบการจัดประชุมที่ค�านึงถึงการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน	การลดปริมาณขยะและของเสียท่ี
เกิดข้ึนตลอดจนการสนับสนุนให้มีการน�าผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่ทิ้งแล้วกลับมาใช้ประโยชน์	 และเป็นการ
สร้างจิตส�านึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานในองค์กร,	(๒)	ใบรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยง
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกส�าหรับผลิตภัณฑ์	 “ฉลากลดคาร์บอน” จ�านวน	 ๑๔	 หน่วยงาน	 เป็นการ
สนับสนุนให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันลดโลกร้อนผ่านกลไกทางการตลาด,	(๓)	การ
รับรองการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน	 เพื่อยกย่องเชิดชูองค์กรหรือหน่วยงานที่มีการใช้หรือผลิต
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พลังงานหมุนเวียน	 จ�านวน	 ๒	 หน่วยงาน							
อนัจะน�าไปสูก่ารเกดิความยัง่ยนืด้านพลงังาน
ของประเทศต่อไป	และ	(๔)	เกยีรติบตัรการใช้
เครือ่งหมายรบัรองฉลากเขยีว จ�านวน	 ๓๐	
หน่วยงาน	ซึง่เป็นฉลากทีม่อบให้กบัผลติภณัฑ์
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า	เมื่อน�า
มาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ท�าหน้าที่				
อย่างเดียวกัน	 โดยท่ีคุณภาพยังอยู่ในระดับ
มาตรฐานที่ก�าหนด	ซึ่งฉลากเขียวที่ติดอยู่กับ
ผลิตภัณฑ์จะเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคทราบว่า
ผลิตภัณฑ์นั้นเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม
	 	 	 ใบรับรองที่มอบให้กับองค์กรภาคเอกชน
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจเกิดแนว
ความคิดใหม่ในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	และร่วมขบั
เคลือ่นนโยบายการด�าเนนิงานตามเป้าหมาย
การพัฒนาท่ียัง่ยนื	(Sustainable	Develop-
ment	 Goals	 :	 SDGs)	 ตามนโยบายของ				
ภาครฐัได้ท้ังหมด	๗	เป้าหมายจาก	๑๗	เป้าหมาย	
ได้แก่	เป้าหมายท่ี	๓	:	การมสีขุภาพและความ
เป็นอยู่ที่ดี,	เป้าหมายที่	๔	:	การศึกษาที่เท่า
เทียม,	 เป้าหมายท่ี	 ๖	 :	 การจัดการน�้าและ
สุขาภิบาล,	เป้าหมายที่	๗	:	พลังงานสะอาด
ทีท่กุคนเข้าถงึได้,	เป้าหมายที	่๑๒	:	แผนการ
บรโิภคและการผลติทีย่ัง่ยนื,	เป้าหมายที	่๑๓	
:	การรบัมอืการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ	
และเป้าหมายที่	๑๗	:	ความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
					ถือว่าเป็นนมิติหมายท่ีดท่ีีองค์กรภาคเอกชน
ไทยมาร่วมผนกึก�าลงั	เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิการ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม	 ตลอดจนเพื่อร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน	ซึ่งนอกจากจะส่งผลดีต่อองค์กร	และ
พนักงานในองค์กรแล้วนั้น	 ยังก่อประโยชน์
ในด้านอื่นๆ	 ให้แก่ประเทศอีกด้วยจะส่งผล
ให้ประเทศไทยบรรลุผลตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนตามที่ประกาศเจตนารมณ์ไว้



การรับรองการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน 
(Alternative Energy Certificate) 

ตอบโจทย์พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

 คอลัมน์ Eco labeling ในฉบับนี้ ว่ากันด้วยเรื่องการรับรองการใช้
หรอืผลติพลงังานหมนุเวยีน หนึง่ในการรับรองการลดหรอืหลกีเลีย่ง
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย หรือ                 
TEI ซึ่งร่วมกับองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ TBCSD       
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาพลังงาน-    

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
มีการด�าเนินงานเป็นเวลากว่า ๕ ปี

 
	การรับรองการผลิตหรือการใช้

พลงังานหมนุเวียนนี	้จะมอบ
ให้กับหน่วยงานราชการ	

รัฐวิสาหกิจ	 นิติบุคคล	
วิสาหกิจชุมชน	 บ้าน
เรือน	และหน่วยงาน	
อื่นๆ	 ที่แสดงให้เห็น
ถึงศักยภาพในการ
จัดการด้านพลังงาน

ผ่านการใช้หรือผลิต
พลังงานหมุนเวียนใน			

รูปแบบต่างๆ	 ซึ่งเป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อม	สามารถทดแทน

การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล	และถือเป็น
เครื่องมือที่ช ่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก	 สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม		
แห่งชาติ	ฉบับที่	๑๒	และยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	 เพื่อจะน�า
ประเทศไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 (Sustainable	
Development	Goals:	SDGs)	

Eco-Labeling เรียบเรียงโดย นายเทพพนม นพรัตน์ไชยพร
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	 การให้การรับรองจะพิจารณาจากรูปแบบของพลังงานหมุนเวียนต่างๆ	 ได้แก่	 พลังงานแสงอาทิตย์	
พลังงานลม	พลังงานน�้า	พลังงานชีวมวล	พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ	(ก๊าซชีวภาพ	ไบโอดีเซล	เอทานอล)	
พลังงานความร้อนใต้พิภพ	พลังงานความร้อนทิ้ง	และพลังงานขยะ	
	 โดยมีเกณฑ์ในการให้การรับรองการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน	๒	เกณฑ์	คือ

 เกณฑ์การรับรองกลุ่มที่ ๑	 ผลิตหรือจัดหาพลังงาน						
เพื่อใช้	 หมายถึง	 กลุ่มที่น�าเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนมา
ผลติพลงังานในรปูของพลงังานไฟฟ้า	พลงังานความร้อน	และ
อื่นๆ	 หรือจัดหาพลังงานหมุนเวียนมาเพื่อใช้เป็นหลัก	 โดย
ปรมิาณพลงังานหมนุเวยีนสทุธทิีผ่ลติได้หรอืจดัหาได้	คดิเป็น
สดัส่วนตัง้แต่ร้อยละ	๑-๑๓	ของปรมิาณพลงังานทัง้หมดทีใ่ช้
ต่อปี	 (แยกตามชนิดของพลังงาน)	 โดยให้การรับรองเป็น	
“ฉลากสีทอง”

 เกณฑ์การรับรองกลุ่มที่ ๒	ผลิตหรือจัดหาพลังงาน
เพือ่ขาย	หมายถงึ	กลุม่ท่ีน�าเทคโนโลยพีลงังานหมนุเวยีน
มาผลิตพลังงานในรูปของพลังงานไฟฟ้า	พลังงานความ
ร้อน	และอื่นๆ	หรือจัดหาพลังงานหมุนเวียนมาเพื่อขาย
เป็นหลัก	 โดยจะต้องมีสัญญาในการขายพลังงาน
หมุนเวียน	 เป็นระยะเวลา	๓	 ปี	 นับจากปีปัจจุบันที่ขอ
การรับรองฯ	 คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ	 ๗๐					
ของปริมาณพลังงานหมุนเวียนสุทธิท่ีผลิตหรือจัดหาได้	
(แยกตามชนิดของพลังงาน)	 โดยให้การรับรองเป็น	
“ฉลากสีเขียว”
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	ปัจจุบันมีโครงการที่การรับรองการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน	ได้แก่	

							 		โครงการน�าก๊าซชีวภาพจากระบบบ�าบัดน�้าเสียภายในโรงงานผลิต
													มันส�าปะหลังมาใช้ทดแทนน�้ามันเตา	ของบริษัท	ชัยภูมิพืชผล	จ�ากัด

		 	 	โครงการน�าความร้อนทิ้งจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์มาผลิตพลังงานไฟฟ้าของ
												บริษัท	ปูนซีเมนต์เอเซีย	จ�ากัด	(มหาชน)

		 	 	โครงการการน�าพลังงานไฟฟ้าจากความร้อนทิ้งมาใช้ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ของ
												บริษัท	ทีพีไอโพลีน	จ�ากัด	(มหาชน)

		 	 	โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท	โซล่าร์โกกรีน	จ�ากัด

		 	 	โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท	กัณหา	โซล่าพาวเวอร์	จ�ากัด

		 	 	โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้ในอาคารด้วยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ของ
												บริษัท	เอนเนอร์ยี	คอมเพล็กซ์	จ�ากัด	

	 องค์กรชัน้น�าเหล่าน้ีล้วนมส่ีวนส�าคัญในการส่งเสรมิความเตบิโตทางเศรษฐกิจ	ความม่ันคงทางพลงังาน	
ช่วยลดการสร้างโรงไฟฟ้าเชือ้เพลงิฟอสซลิไปพร้อมๆ	กนักบัการลดปัญหาสิง่แวดล้อมให้กบัประเทศ	และ
เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกในการตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเป้าหมายท่ี	
๗	พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้	(Affordable	and	clean	energy)	
	 ซึ่งภายในปี	พ.ศ.	๒๕๗๓	มีเป้าหมายที่จะท�าให้เกิดการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสมในทุกที่	ด้วยการลงทุน
ในแหล่งพลังงานสะอาด	เช่น	พลังงานแสงอาทิตย์	พลังงานลมและพลังงานความร้อน	 เป็นต้น	ใช้ความ
หลากหลายของเทคโนโลยีประหยัดพลังงานงานในอาคารและอุตสาหกรรมเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้า	ขยายโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดในประเทศที่ก�าลังพัฒนา
	 หากสนใจร่วมเป็นส่วนหนึง่ของประชาคมโลกไปพร้อมกบัองค์กรชัน้น�าเหล่านี	้สามารถตดิต่อสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการรับรองการใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียนได้ท่ี	 ฝ่ายเลขานุการ																
คณะกรรมการรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	โทรศัพท์	
๐๒-๕๐๓-๓๓๓๓	ต่อ	๕๑๒,	๕๒๔	หรือติดตามข่าวสารต่างๆ	ได้ที่	Website	ของเรา	www.tei.or.th/
carbonreductionlabel	และ	Facebook	fanpage	ของเรา	www.facebook.com/GHGreduction/

	www.facebook.com/GHGreduction/ 	www.tei.or.th/carbonreductionlabel
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	 นายสรุชัย	โฆษติเสรวีงค์	รอง
กรรมการผู ้จัดการใหญ่	 บัญชี
และการเงิน	 บริษัท	 บางจาก	
คอร์ปอเรชั่น	 จ�ากัด	 (มหาชน)	
เป็นผู้แทนบริษัทฯ	รับ	๓	รางวัล
ในงาน	7th	Asian	Excellence	
Award	 2017	 ประกอบด้วย	
รางวัล	 Asia’s	 Best	 CEO									
(Investor	Relations)	ทีม่อบให้
แก่นายชัยวัฒน์	 โควาวิสารัช	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่	 บริษัท	

บางจากฯ	 รางวัล	 Best	 Investor	 Relations	 Company	 และ	 รางวัล	 Best	 Environmental	 
Responsibility	 ซ่ึงจัดโดย	 Corporate	 Governance	 Asia	 ณ	 โรงแรม	 JW	Marriott	 Hotel,	 
Hong	Kong.

“อสม.ออนไลน์” นวัตกรรมไทย คว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลกจาก ITU และ UN 

บางจากฯ คว้า ๓ รางวัลระดับนานาชาติ 

	 ดร.พิ เชฐ	 ดุรงคเวโรจน ์	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 (ที่	 ๓	
จากขวา)	 ศาสตราจารย์คลินิก	
เกยีรตคิณุ	นพ.	ปิยะสกล	สกลสตั
ยาทร	 รัฐมตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข	(ที่	๓	จากซ้าย)	และ
มร.อิอาวเน่	คิรอยอิวูกิ	ผู้อ�านวย
การประจ�าภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก	
สหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ	(ไอทียู)	(ที่	๒	จากขวา)	
ร่วมแสดงความยินดีกับ	 นายสม

ชัย	เลิศสุทธิวงค์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	(เอไอเอส)	(กลาง)	ในโอกาส
ที่แอปพลิเคชัน	 อสม.ออนไลน์	 นวัตกรรมไทย	 คว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลก	 “WSIS	 2017	 Prizes										
Winner”	จาก	ITU	และ	UN	ณ	ห้องโลตัสสูท	๓-๔	ชั้น	๒๒	เซ็นทาราแกรนด์	แอท	เซ็นทรัลเวิลด์
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	 	 บริษัท	 ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	
จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	ปตท.สผ.	โดยนายฐิติ	
ทองเย็น	(ซ้าย)	General	Manager	บริษัท	
PTTEP	Malunda	 Limited	 ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของ	 ปตท.สผ.	 ในประเทศอินโดนีเซีย	
และนายประพนธ์	 จารุไสลพงษ์	 (ขวา)												
ผู ้จัดการอาวุโส	 ฐานสนับสนุนการพัฒนา
ปิโตรเลยีม	รบัรางวลั	Bronze	Stevie	Award	
ประเภท	 Innovation	 in	 Community	 
Relations	ของ	The	Asia-Pacific	Stevie	
Awards	จากนายไมเคลิ	กลัลาเกอร์	ประธาน	

Stevie	Awards	จากการด�าเนินโครงการเพื่อสังคมและชุมชน	๒	โครงการ	ได้แก่	 โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กก่อนวัยเรียน	 (SIOLA)	 ในประเทศอินโดนีเซีย	 และโครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู	 ท่ีต�าบล								
หัวเขา	อ�าเภอสิงหนคร	จังหวัดสงขลา	โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น	ณ	กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น
	 ทั้งนี้	SIOLA	เป็นโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน	ริเริ่มขึ้นเพื่อประโยชน์ด้านการสร้างเสริม
พัฒนาและสุขภาพของเด็ก	 ในสุลาเวสีตะวันตก	 ประเทศอินโดนีเซีย	 ส่วนโครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะ
ฟักลูกปูเป็นศูนย์ที่พัฒนาองค์ความรู้การเพาะฟักลูกปูเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวประมงในพื้นที่

			คุณสุพัฒนพงษ์	พันธ์มีเชาว์	ประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	
บริษัท	 พีทีที	 โกลบอล	 เคมิคอล	 จ�ากัด	
(มหาชน)	ได้รับรางวัล	Asia’s	Best	CEO		
โดยมคีณุดวงกมล	เศรษฐธนงั		รองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่	สายงานการเงินและบัญชี	เป็น
ผู้แทนรับรางวัล	 คุณทิติพงษ์	 จุลพรศิริดี	 
ผู ้ จัดการฝ่ายหน่วยงาน	 Corporate										
Finance	 รับรางวัล	 Best	 Investor										
Relations	Professional		และคณุจติศกัดิ์	
สนุทรพนัธุ	์	ผูจ้ดัการส่วนหน่วยงาน	Investor	

Relations		รบัรางวลั	Best	Investor	Relations	Company	ในงานมอบรางวลั	“7th	Asian	Excellence	
Award	2017”	จัดขึ้นเป็นปีที่	๗	โดยนิตยสาร	Corporate	Governance	Asia	ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการ
ลงทุนและธรรมาภิบาลแห่งเอเชีย	 สะท้อนให้เห็นว่า	 PTTGC	 เป็นต้นแบบด้านธรรมาภิบาลในเอเชีย								
งานมอบรางวัลฯ	จัดขึ้นเมื่อวันที่	๙	มิถุนายน	๒๕๖๐	ณ	เขตปกครองพิเศษฮ่องกง

ปตท.สผ. รับรางวัล Stevie Award จากโครงการเพ่ือสังคมใน
อินโดนีเซียและสงขลา

PTTGC คว้า ๓ รางวัล ในงาน 7th Asian Excellence Award 2017 
จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia
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	 	 	 รศ.ดร.พสุ	 เดชะรินทร์	 คณบดี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 (กลาง)	
มอบรางวัล	 Drive	 Award	 2017		
แก่	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	 (มหาชน)	
ซึ่งได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในสาขา
การตลาด	 (Marketing	 Excel-
lence)	 จากความส�าเร็จทางด้าน
การตลาดไม่ว ่าจะเป็นการรับรู ้
แบรนด์	 การสร้างความต่อเนื่อง
และความแปลกใหม่ของแคมเปญ
การตลาด	 การส่งเสริมเทคโนโลยี

และนวตักรรมทางธรุกจิ	ตลอดจนการค�านงึถงึชมุชนและสิง่แวดล้อมโดยม	ีนายอรรถพล	ฤกษ์พบิลูย์	รอง
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่หน่วยธรุกิจน�า้มนั	ปตท.	(ขวาสดุ)รบัมอบรางวลัดังกล่าวจดัขึน้โดยสมาคมนสิติเก่า
เอ็มบีเอ	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่องค์กร
ชั้นน�าของประเทศที่มีแนวคิดการบริหารงานที่โดดเด่น	 มีนวัตกรรมที่พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น		
ฟันเฟืองส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

	 บริษัท	วีนิไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้รับ
การจดัอันดบัจากสถาบันไทยพฒัน์ให้เป็น	
๑	ใน	๑๐๐	บริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียน
ท่ีมีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม	 สังคม	
และธรรมาภบิาล	(ESG;	Environmental,	
Social	and	Governance)	

	 นบัเป็นปีทีส่ามทีส่ถาบนัไทยพฒัน์	ได้จัดอนัดับ	ESG	100	เพือ่ตอบโจทย์การลงทุนท่ียัง่ยนื	โดยประเมิน
จากข้อมูลด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	จ�านวน	๖๕๖	
บริษัท	 โดยอ้างอิงจากเอกสารรายงานหรือการระบุข้อมูลตามแหล่งและช่วงเวลาที่บริษัทเผยแพร่ไว้ต่อ
สาธารณะจาก	๖	แหล่งข้อมูล	อาทิ		แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	๕๖-๑)	รายงานประจ�าปี	
และรายงานแห่งความยั่งยืน	ที่ส่งให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และ
ข้อมูลผลส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน	 (CG	 Scoring)	 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย	(IOD)	เป็นต้น

ปตท. คว้ารางวัล Drive Award 2017 - Marketing Excellence 

วีนิไทยติดอันดับบริษัทโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
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Editor Talks

	 Happy	New	Year	2017	to	all	organizations	and	members	of	TBCSD	and	welcome	three	
new	members	of	TBCSD	which	are	1)	Pandora	Production	Co.,	Ltd.	 the	world	 largest	
jewelry	manufacturer	 from	Denmark	under	 the	brand	 ‘Pandora’	which	has	only	one	
manufacturer	based	in	Thailand,	has	been	in	the	business	for	more	than	28	years	and	is	
operating	 under	 the	 vision	of	 providing	 integrated	production	 services.	 This	 provides	
value	and	support	the	vision	of	Pandora	Group	to	become	“The	most	jewelry	brand	in	
the	world”.	In	addition	manufacturing	and	exporting	jewelery,	Pandora	has	also	focused	
on	sustaining	the	society	by	promoting	and	 improving	the	quality	of	 life	 for	disabled	
people.	Currently,	Pandora	employs	over	12,400	people	and	hires	hearing	and	mobility	
disabled	people.	2)	PTT	Maintenance	and	Engineering	Company	Limited	is	one	of	the	
leading	 companies	 in	 the	 ASEAN	 region,	 providing	 comprehensive	 engineering	 and									
maintenance	 services.	 The	 company	 commitment	 is	 to	 develop	 excellent	 services,							
including	the	development	of	value-added	technology	for	customers	or	companies	in	
order	to	respond	to	customer	demand.	The	company	also	has	responsibility	to	prevent	
accident	and	environmental	 impacts	to	community.	3)	Global	Green	Chemical	Public	
Company	 Limited	 or	 GGC	 is	 a	 subsidiary	 of	 PTT	 Global	 Chemical	 Public	 Company											
Limited	or	PTTGC,	pioneering	the	production	of	Oleochemicals	in	Thailand	with	the	vision	
to	be	a	leader	in	Oleochemical	business	in	the	global	market	along	with	promoting	the	
competitiveness	of	downstream	businesses	related	to	agriculture	for	the	country	as	well	
as	hygienic	products	made	from	natural	 raw	materials	to	sustain	the	agricultural	and	
industrial	sectors	of	the	country.
	 For	 this	 Green	 Society	magazine,	 it	 continues	 to	 present	 contents	 of	 business															
organization	with	an	aim	to	raise	the	operational	standard	in	accordance	with	sustainable	
development.	In	addition,	the	book	is	filled	with	selected	contents	in	which	we	hope	to	
benefit	our	members.
	 Finally,	I	would	like	to	express	my	gratitude	to	member	organizations	that	attended	
the	TBCSD	Annual	Conference	2017	held	on	Wednesday,	21	June	2017	at	World	Ballroom,	
Centara	Grand	and	Bangkok	Convention	Center,	Central	World	Bangkok.	We	look	forward	
to	the	cooperation	of	our	members	in	the	years	to	come.

Professor	Dr.	Padermsak	Jarayabhand
Executive	Director,	Thailand	Business	Council	for	Sustainable	Development



The SDGs and 

the WBCSD s Action 

2020 Platform

WBCSD Update By: Ms.Wipada Moonkambil

     On March 17, 2017, Mr. Peter Bakker, President 
and CEO, World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD), and Mr. Federico Merlo, 
Managing Director, Member Relations, WBCSD visited 
Thailand to meet with representatives of Thailand 
Business Council for Sustainable Development 
(TBCSD) led by Dr. Songkiert Tansamrit, Advisor of 
TBCSD and Professor Dr. Padermsak Jarayabhand, 
Executive Director of TBCSD to get acquainted with 
the organization in Thailand that is working on sus-
tainable development. On this occasion, WBCSD has 

allowed TBCSD to translate 3 books into Thai language which are 1) Executive Sum-
mary of the Report of the Business & Sustainable Development Commission in 
January 2017, 2) CEO Guide to the Sustainable Development Goals, and 3) SDG 
Compass, which has been translated into over 11 languages. The translated books 
will be distributed to TBCSD members. It will be beneficial to TBCSD members in 
conducting business and contributing to achieving sustainable development goals.
	 At	 the	 TBCSD	 Annual	 Conference	 on	 21	 June	 2017,	 it	 was	 an	 honor	 to	 have																				
Mr.	Peter	Bakker,	President	and	CEO,	World	Business	Council	for	Sustainable	Development	
(WBCSD)	providing	a	speech	through	video	conference	on	the	topic	‘The	SDGs	and	the	
WBCSD’s	Action	2020	Platform’.	WBCSD	has	nearly	200	members	in	various	regions	around	
the	world	that	are	working	to	develop	business	solutions	that	will	accelerate	change	to	
a	sustainable	world.	There	is	also	a	network	of	more	than	60	CEOs	from	leading	global	
business	organizations	working	to	promote	sustainable	development	in	their	countries	
and	regions.	Mr.	Bakker	congratulated	Mr.	Anand	Panyarachun,	Honorary	Chairman	of	
TBCSD	and	Mr.	Prasert	Bunsumpun,	Chairman	of	TBCSD	and	all	staffs	for	the	excellent	

The SDGs and 

the WBCSD s Action 

2020 Platform
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work	of	Thailand’s	Sustainable	Business	Organization	(TBCSD).	TBCSD	found	in	1993,	is	
one	of	the	strongest	and	oldest	network	of	WBCSD.	At	present,	TBCSD	is	moving	forward	
to	become	a	data	linking	and	operating	organization	between	public	and	private	sectors.		
To	be	effective	and	meet	the	goal	of	sustainable	development	of	the	country,	it	can	be	
said	that	this	is	an	important	starting	point	for	driving	the	sustainable	development	goals	
of	the	Thai	private	sector.
	 In	addition,	Mr.	Peter	Bakker,	President	and	CEO,	WBCSD	also	mentioned	about	the	
publication	of	the	SDG	Compass,	which	has	been	translated	into	Thai.	This	book	was	
developed	by	WBCSD	 in	conjunction	with	the	Global	Reporting	 Initiative	and	the	UN	
Global	Compact,	which	provides	guidance	to	companies	on	how	sustainable	develop-
ment	goals	have	impacts	on	business.	The	SDG	Compass	describes	various	methods	that	
businesses	can	operate	their	business	together	with	working	towards	sustainable	devel-
opment	goals	by	presenting	the	tools	and	knowledge	to	embrace	sustainability	at	the	
heart	of	our	business	strategy	through	five	steps:
 Step 1:	Understanding	SDGs	is	an	explanation	of	SDGs,	its	background,	how	company	
can	benefit	from	SDGs,	and	how	company	can	advance	from	existing	business	responsibility.
 Step 2:	Setting	priority	will	show	how	company	can	prioritize	by	focusing	on	the	whole	
operation	of	the	value	chain,	impacts,	indicators	and	priorities.
 Step 3: Setting	Target	can	be	generated	directly	from	the	results	of	impact	assessment	
and	prioritization	in	Step	2,	as	well	as	the	scope	of	goals	and	the	selection	of	KPIs	to	
announce	their	commitment	to	SDGs,	which	is	critical	to	driving	operational	efficiency.
 Step 4:	Integration	from	the	result	of	target	setting.	The	company	identifies	KPIs	and	
sets	strategic	goals	as	well	as	anchor	sustainability	as	the	basis	for	achieving	these	targets	
through	our	business	operations.
 Step 5: Reporting	and	Communication	 is	 important	to	the	company’s	progress	to	
meet	the	needs	of	stakeholders	which	is	a	way	to	build	credibility	and	reputation	of	the	
company.
	 The	dissemination	of	the	Thai	version	of	SDG	Compass	will	enable	TBCSD	members	to	
run	 their	 businesses	 in	 line	with	 sustainable	development	 goals.	 TBCSD	and	WBCSD	 is							
considered	as	a	resource	for	implementation.	When	working	together,	they	can	collaborate	
to	accelerate	changes	and	contribute	to	achieving	sustainable	development	goals.
	 If	any	member	organization	would	like	to	have	the	Thai	version	of	the	SDG	Compass,	
please	contact	the	TBCSD	Secretariat	at	pinyada@tei.or.th	or	tbcsd.tei@gmail.com	or	call																				
02-503-3333	ext.	509.	More	information	of	the	TBCSD	can	be	accessed	at	www.tei.or.th/
tbcsd.

Sources:
1. http://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2015/12/019104_SDG_Compass_Guide_2015.pdf (Retrieved 
on 5 July, 2017)
2. http://www.wbcsd.org/Overview/About-us/Our-team/SMT/Peter-Bakker (Retrieved on 19  July, 2017)
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	 Today,	the	world	is	rapidly	changing	in	all	dimensions,	in	terms	of	social,	economic,	
political,	and	technological,	contributing	to	continuous	industrial	development	without	
the	awareness	of	ecological	balance,	affecting	and	damaging	global	resources.	In	2000,	
there	was	a	cooperation	of	countries	around	the	world	gathered	at	the	United	Nations	
Conference	in	New	York	City,	United	States	of	America.	They	agreed	to	set	national	and	
international	development	goals,	called	the	Millennium	Development	Goals	(MDGs),	that	
all	 countries	will	 work	 together	 until	 2015.	 The	MDGs	 have	 ended	 and	 been	 very												
successful	 in	many	 countries	 around	 the	world,	 including	 Thailand.	 To	 achieve	 that	
continuity	of	development,	the	United	Nations	has	set	a	new	development	goal	based	
on	economic,	social	and	environmental	dimensions,	called	‘Sustainable	Development	
Goals	(SDGs)	with	17	goals	and	169	targets,	which	have	been	used	as	a	guide	for	the	
development	of	all	nations	worldwide	from	September	2015	until	August	2030,	covering	
a	period	of	15	years.
	 Nowadays,	the	world’s	population	can	access	to	electricity	more	easily,	thus	energy	

demand	is	increasing	due	to	the	development	of	economy,	society,	industry	
and	agriculture.	From	the	worldwide	reliance	on	fossil	fuels	as	the	main	
source	of	energy,	such	energy	is	responsible	for	the	increase	in	greenhouse	
gas	emissions	and	it	has	also	affected	the	drastic	changes	in	global	climate.	

From	this	point	of	view,	SDG	7	on	clean	energy	aims	to	provide	everyone	with	sustainable	
access	 to	 reliable	 and	 modern	 energy.	 By	 2030,	 the	 world	 aims	 to	 increase																																
investment	in	clean	energy	resources	such	as	solar,	wind	and	heat	energy	and	adopt	the	

Energy Everyday Life Innovation towards 

Smart Cities - Clean Energy Society
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cost-effective	 standards	 in	 building	 and	 industrial	 sector	 for	 increasing	 a	 variety	 of										
technologies	and	reducing	global	energy	consumption.
	 Thailand	 has	 adopted	 SDGs	 for	 country	 development	 and	 has	 applied	 SDGs	 in									
economic,	 social	 and	 environmental	 dimensions.	 In	 addition,	when	 considering	 the						
energy	dimension,	it	is	found	that	Goal	7	ensures	that	everyone	has	sustainably	access	
to	modern	energy	at	affordable	price.	This	 should	be	 in	 line	with	 the	government’s	
Energy	4.0	policy,	driving	the	country	to	Thailand	4.0.	Energy	4.0	policy	complies	with	
Thailand	 4.0	 policy	 and	 is	 also	 a	 direction	 to	 accommodate	 changes	 in	 energy																					
consumption	in	the	future,	both	in	the	agricultural	sector	and	urban	society.
	 Energy	4.0	is	an	important	transition	period	of	Thailand	that	is	based	on	innovation,	
focusing	on	clean	energy	and	energy	efficiency.	Dr.	Twarath	Sutabutr,	Director	General,	
Energy	 Policy	 and	 Planning	 Office	 (EPPO)	 said	 that	 ENERGY	 4.0	 can	 share	 the																											
innovation-based	energy	by	using	ICT	systems	to	link	with	energy	and	innovation	such	

as	 solar	 cell	 systems,	 energy	 storage	 systems	 and	 
electric	vehicles	(EV),	combining	to	become	Smart	

Cities.	The	second	part	is	Bio	Energy,	agricul-
tural	based	energy,	or	a	form	of	electricity	

generation	that	combines	natural	energy	
and	biological	energy.	The	government	
expects	 the	 Energy	 4.0	 policy	 can								
reduce	 energy	 consumption	 by	 30	
percent	by	2036,	reducing	fossil	fuel	
dependency	by	about	1	million	bar-
rels	per	day	and	reducing	GHG	emis-
sions	by	around	111	million	tons	per	
year.	 In	 addition,	 the	 Ministry	 of	
Energy	is	aiming	at	bringing	innova-
tion-based	energy	for	electric	vehicles	
(EV)	to	target	the	use	of	EV	cars	to	
1.2	millions	in	2036,	which	will	reduce	
oil	 consumption	 by	 3.6	million	 liters	

per	day.	Similarly,	other	energy	innova-
tions	will	 reduce	electricity	 demand	by	

89,000	 million	 units,	 while	 renewable									
energy	 will	 increase	 from	 8	 percent	 to	 20			

percent	by	2036.
	 Currently,	Thailand	has	studied,	researched	and	

adopted	new	energy	innovations	to	be	applied	in	government	
sector,	leading	private	sector,	public	sector	and	households.	This	will	result	in	changes	
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in	daily	life	such	as	controlling	electricity,	TV	
and	 air	 conditioning	 via	mobile	 operating				
system,	studying	and	demonstrating	EV	bus,	
car,	motorbike	and	tuk-tuk.	The	government	
has	 the	 idea	 to	 introduce	EV	tuk-tuk	for	the	
whole	country	within	 the	next	5	years.	The	
government	will	 develop	 at	 home	 electric	
vehicle	charger	and	electric	vehicle	charging	
station,	clean	power	generation	system	from	
solar	power,	wind	power	and	natural	fuels	such	
as	 energy	 crops,	 biomass	 from	 agricultural	
residue,	 biological	 waste	 from	 livestock				
wastewater.	 The	 government	 will	 also											
promote	 the	 use	 of	 biodiesel	 and	 gasohol	
from	palm	oil	and	ethanol.	 In	addition,	the	
household	 sector	 can	 generate	 their	 own	
electricity	 from	 solar	 roof	 project	 (solar									
rooftop).	When	working	together	with	battery	

system,	 electricity	 can	 be	 stored	 for	 consumption	 at	 night	 and	 the	 remaining									
electricity	can	be	sold	to	generate	household	income.
	 From	 the	 GHG	 emissions	 reduction	 target	 to	 SDG	 7,	 ensuring	 that	 everyone	 has								
sustainably	access	to	modern	energy	at	affordable	price,	the	Energy	4.0	policy	is	closer	
to	everyday	life.	Thus,	it	is	essential	that	everyone	will	learn	about	the	changes	that	will	
happen	as	a	result	of	the	use	of	innovation	to	facilitate	everyday	life	and	households	
to	 improve	urban	society.	This	will	 lead	to	low	energy	consumption	community,	the	
promotion	 of	 renewable	 energy,	 the	 reduction	 of	 environmental	 problems	 towards	
sustainable	 development.	 Lastly,	 this	 helps	 support	 urban	 growth	 by	 encouraging												
the	 community	 to	 learn	 about	 energy	 through	 the	 creative	 thinking	 process	 for																	
smart	cities	-	clean	energy	in	the	future.

Sources:
1. https://www.thairath.co.th/content/861796 (Retrieved on 29 June, 2017)
2. http://energynewscenter.com/index.php/article/detail/74 (Retrieved on 29 June, 2017)
3. http://www.dede.go.th/ewtadmin/ewt/dede_intra/download/dss/dss003.pdf (Retrieved on 29 June, 2017)
4. http://www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/11948-energy4 (Retrieved on 29 June, 2017)
5. http://energynewscenter.com/index.php/article/detail/92  (Retrieved on 30 June, 2017)
6. http://arch.msu.ac.th/2017/02/23/%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%
B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%A
D%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1/ (Retrieved on 
3 July, 2017)
7. http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/affordable-and-clean-energy/ (Retrieved on 4 July, 2017)
8. http://www.manpattanalibrary.com/newsdetail.php?id=48 (Retrieved on 4 July, 2017)
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 Thailand Business Council for Sustainable 
Development (TBCSD) held an annual       
conference on “TBCSD” To strive for         
Sustainable Development Goals (SDGs)“ on 
June 21, 2017, with the aim to disseminate 
knowledge and the operational result of 
TBCSD. TBCSD members, leading businesses 
and the media participated and exchanged 
the experience on environmental and social 
operations as well as recognized the vision 
of TBCSD in driving economic, social and 
environmental development of Thai society 

and environment to be sustainable in the future. The conference 
was highly honored by Mr. Prasert Bunsumpun, Chairman of TBCSD, 
presided over the event and gave opening speech. Executives from 
39 member organizations jointly announced their commitment in 
driving SDGs.
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	 The	conference	was	honored	by	Mr. Peter Bakker,	President	and	CEO,	World	Business	
Council	 for	 Sustainable	 Development	 (WBCSD),	 providing	 a	 keynote	 remark	 through	
video	conference	entitled	on	“The	SDGs	and	the	WBCSD’s	Action2020	Platform”.	The	
detail	of	the	remark	is	given	in	the	column:	WBCSD	update.	Mr. Luc Stevense, UN	Resident	
Coordinator	and	UNDP	Resident	Representative	in	Thailand,	delivered	a	special	remark	
on	“The	Global	Goals	for	Sustainable	Development”.	The	detail	of	the	special	remark	
is	given	in	the	column:	Sustainable	Development.	
   Dr. Porametee Vimolsiri,	Secretary-General	of	the	National	Economic	and	Social	
Development	Board,	gave	another	special	remark	on	“Thailand	Operational	in	Driving	

Sustainable	 Development	 Goals	 into	 Action”.										
He	stated	that	many	of	us	are	familiar	with	the	term	
sustainable	 development,	 particularly	 TBCSD,							
who	 plays	 a	 key	 role	 in	 driving	 environmental						
management	for	sustainable	development.	TBCSD,	
established	in	1993,	has	39	member	organizations	
from	leading	businesses	in	all	sectors	of	Thailand.
	 I	learned	that	TBCSD	has	a	variety	of	activities	
that	encourage	members	to	develop	themselves	
as	 role	models	 in	management	 such	 as	 product	
improvement,	production	process,	and	employee	
empowerment	 through	 the	 implementation	 of	
various	 projects	 and	 activities.	 The	 operation	 of	

TBCSD	is	the	same	as	that	of	the	United	Nations	and	the	world	that	emphasizes	on	the	
development	towards	sustainability	in	all	dimensions,	economic,	social,	environment,	
justice	and	partnership	because	nowadays	people	around	the	world	have	the	same	idea	
that	we	cannot	live	like	we	did	in	the	past.	Twenty	years	ago,	the	National	Economic	
and	 Social	 Development	 Board	 (NESDB)	 has	 adopted	 this	 idea	 into	 the	 8th	 National					
Economic	 and	 Social	 Development	 Plan.	 If	 the	 economy	 is	 going	well	 with	 social										
problems,	the	development	will	not	be	sustainable.	Therefore,	it	has	been	realized	that	
imbalance	development	must	be	stopped.	Therefore,	both	public	and	private	sector	
should	be	aware	of	the	importance	of	sustainable	development.
	 After	 the	 Millennium	 Development	 Goals	 (MDGs)	 ended	 in	 2015,	 the	 global																		
community	has	set	the	new	direction	of	sustainable	development	called	Sustainable	
Development	 Goals	 (SDGs),	 covering	 the	 period	 from	 2015	 to	 2030.	 General	 Prayut						
Chan-o-cha,	Prime	Minister	of	Thailand,	emphasized	the	importance	of	pushing	forward	
the	development	concept	of	people-centric,	Sufficiency	Economy	Philosophy	and	the	
Royal	 Initiative	 that	 leave	 no	 one	 behind.	 The	 government	 has	 set	 up	 a	 20	 –	 year											
national	 strategy	 covering	 the	 period	 from	 2017	 to	 2036,	 focusing	 on	 a	 vision	 that											
promotes	security,	prosperity	and	sustainability	as	a	developed	country	by	 following	
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Sufficiency	Economy	Philosophy.	For	sustainability,	the	Sustainable	Development	Goals	
(SDGs)	 have	 been	 included	 in	 national	 policy	 such	 as	 the	 constitution,	 20	 –	 year																
national	strategic	plan,	the	12th	National	Economic	and	Social	Development	Plan,	and	
the	first	5	–	year	plan	of	the	20	–	year	national	strategy.	The	government	has	also	set	
up	the	National	Committee	for	Sustainable	Development	Committee	(CSD)	chaired	by	
the	Prime	Minister.	The	committee	responsibility	is	to	formulate	policies	and	strategies	
for	 sustainable	 development	 of	 the	 country.	 It	 also	 promotes	 and	 supports	 the																
implementation	of	various	sectors	driving	towards	Sustainable	Development	Goals.
	 The	 three	 keynote	 speakers	 emphasized	 on	 Sustainable	 Development	 that	 the									
development	is	sustainable	if	it	is	driven	by	all	relevant	sectors,	including	public	sector.	
If	all	sectors	work	together	to	drive	the	country	in	line	with	the	country’s	key	sustainable	
development	 policies,	 then	 the	 country	 will	 be	 able	 to	 achieve	 the	 Sustainable	 
Development	Goals	of	the	global	community	for	a	sustainable	future	of	the	world.
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 On June 21, 2017, TBCSD organized an annual conference on ‘Sustainable 
Business” or “TBCSD”. To strive for Sustainable Development Goals (SDGs)’ 

at World Ballroom, Centara Grand and 
Bangkok Convention Center, Central 
World Bangkok, the event was highly 
honored by Mr. Luc Stevens, UN  
Resident Coordinator and UNDP          
Resident Representative in Thailand as 
a keynote speaker on ‘The Global Goals 
for Sustainable Development’ .                   
He stated that Sustainable Development 
Goals (SDGs) is a global commitment of 
the richest and the poorest countries 
which can play a role in sustainable 
development, whether in the government 
sector, civil society, business sector    
and education sector, even the United    
Nations. Therefore, our question is       
how business can play a key role in 
contributing to SDGs?
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	 It	is	too	easy	if	we	talk	about	just	climate	change	and	social	responsibility.	Sustainable	
development	must	be	more	of	a	holistic	and	inclusive	development,	so-called	“paradigm	
shift	 towards	 sustainable	 development”,	which	 goes	 far	 beyond	 just	 taking	 care	 of											
the	 environment	 and	 surrounding	 communities.	 Sustainable	 development	 is	 about				
implementing	policy	plan	business	practices	based	on	the	people	centric	approach.	The	
achievement	of	SDGs	will	play	an	important	role	in	driving	Thailand	out	of	the	so-called	
‘medium	income	trap’.	It	is	expected	that	the	Thai	business	community	will	take	this	as	
a	major	opportunity	to	step	out	of	the	middle	income	trap	and	leave	no	one	behind.
	 Thailand	is	a	key	member	of	the	United	Nations’	Open	Working	Group	on	Sustainable	
Development	 Goals	 (OWG	 on	 SDGs),	 which	 has	 been	 highly	 successful	 with	 the																		
Millennium	Development	 Goals	 (MDGs).	Mr.	 Luc	 Stevens	 also	mentioned	 about	 the	
principles	of	human	development	that	we	must	realize	and	integrate	this	into	our	work	
in	 terms	 of	 business	 plan,	 strategy,	 supply	 chain	 and	 human	 resources	 across	 the													
organization	as	follows:
 1. Leave no one behind, everyone	has	the	right	to	be	part	of	the	development.	This	
will	be	an	important	part	in	solving	the	problem	and	benefit	from	the	development.
 2. Inequality, we	must	 ensure	 that	 compliance	 is	 observed	 and	provide	 equally						
access	in	the	society.
 3. Discrimination,	all	human	beings	are	born	independently	and	equally,	and	as	the	
Universal	Declaration	states,	no	one	will	be	denied	such	right	for	any	reason.
	 As	the	United	Nations	is	one	of	the	leaders	on	SDGs,	Mr.	Luc	Stevens	presents	five	
concepts	for	working	towards	sustainable	development.	 If	all	parties	 involved	accept	
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these	five	 concepts,	we	will	 definitely	 approach	 sustainable	 change	 in	Thailand	and	
around	the	world.
 1. Partner, we	can	effectively	cooperate	with	the	private	sector,	not	only	provide	
financial	supporters,	but	also	a	co-creator.	Partner	is	a	key	factor	in	helping	civil	society	
to	know	more	about	SDGs.
 2. Empowerment,	it	consists	of	innovation	and	development	of	new	approaches	that	
are	effective	in	addressing	existing	issues,	strengthening	the	public	and	business	sectors,	
so	empowerment	will	help	ensure	that	no	one	is	left	behind.
 3. Learning, we	 have	 used	 existing	 experience	 in	 trying	 to	 solve	 the	 problem,											
however,	we	cannot	solve	all	the	problems	that	are	facing.	However,	there	are	some	
people	who	are	researching	and	developing	to	help	us	work	better.	Therefore,	learning,	
sharing,	experiencing	and	creating	knowledge	are	important.
 4. Human rights and diversity,	because	there	are	diverse	recommendations,	interest	
and	wisdom,	 this	makes	 us	 aware	 of	 the	 increasing	 gaps.	We	 try	 to	make	 positive						
changes,	but	at	the	same	time,	we	must	prevent	conflicts	to	increase	in	intensity.
 5. Creating space, to	meet	and	exchange	ideas,	reduce	social	gaps	and	ensure	that	
all	voices	are	heard.	Therefore,	creating	space	is	critical	to	achieving	the	world’s	goals	
and	 helping	 to	 advance	 the	 development	 forward.	 Anyone	 can	 be	 part	 of	 this																				
consideration.
	 Therefore,	working	together	without	being	abandoned	behind	will	provide	benefits	
and	equality	to	everyone	in	Thailand.	We	can	be	sure	that	everyone	in	this	country,	be	
it	poor	people,	migrant	workers,	young	people,	bureaucrats,	executives,	middle	class	
people,	women,	children,	and	the	underprivileged	will	move	forward.	This	opportunity	
must	not	be	restricted	by	discriminating	people	who	are	different	and	will	not	be	left	
behind.	Working	together	will	help	achieve	the	SDGs	in	the	same	way	that	Thailand	is	
most	 successful	 in	 the	MDGs.	On	behalf	of	 the	United	Nations	 in	Thailand,	we	 look					
forward	to	working	together	very	well	over	the	next	several	years.
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	 The	development	of	the	world	from	the	past	to	the	present	has	changed	rapidly,	
resulting	in	an	increase	in	the	world	population.	To	produce	goods	and	provide	services	
to	adequately	meet	the	needs	of	the	growing	population,	we	will	have	to	rely	on	many	
factors	such	as	industry,	technology,	information	or	even	public	health.	At	that	time,	the	
Millennium	Development	Goals	 (MDGs)	has	focused	on	only	eight	areas:	1)	eradicate	
extreme	poverty	and	hunger;	2)	achieve	universal	primary	education;	3)	promote	gender	
equality	and	empower	women;	4)	reduce	child	mortality;	5)	improve	maternal	health;	
6)	combat	HIV/AIDS,	malaria	and	other	diseases;	7)	ensure	environmental	sustainability	
and	8)	global	partnership	and	development.	MDGs	has	ended	in	2014.	The	United	Nations	
later	established	a	new	concept	for	sustainable	development,	known	as	the	Sustainable	
Development	Goals	(SDGs).	A	joint	commitment	towards	SDGs	from	countries	around	
the	world,	including	Thailand,	has	been	made	at	the	United	Nations	General	Assembly	
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Life & Health By: Ms. Arveekorn Pokpong

Ensuring for 

Thai people be 

healthy in all 

genders and ages



in	September	2015.	SDGs	will	balance	the	world	development	in	terms	of	economic,	
social	and	environment.	SDGs	consists	of	17	goals,	169	targets,	which	will	be	used	as	a	
direction	for	Thailand	and	global	development	until	2030.

	 	 	 	 In	 each	 of	 the	 17	 sustainable	 development	 goals,	 there	will	 be	 
differences	in	dimensions	that	encompass	both	the	economic,	social	and	
environmental	dimensions.	For	this	column,	I	would	like	to	mention	Goal	
3,	good	health	and	well-being	that	is	a	social	dimension	related	to	our	
livelihood.	From	the	recent	development	over	the	past	15	years,	around	

the	world,	there	has	been	an	effective	reduction	in	child	and	maternal	mortality,	HIV	or	
other	diseases.	Since	1990,	the	ratio	of	child	and	maternal	mortality	has	decreased	by	
more	than	50	and	45	percent,	respectively.	From	2000	to	2013,	the	outbreak	of	HIV	has	
dropped	by	more	than	60	percent.	Goal	3:	good	health	and	well-being	has	committed	
itself	to	ending	the	epidemic	of	HIV	and	other	communicable	diseases	by	the	year	2030.	
This	also	includes	the	purpose	of	universal	health	coverage,	providing	access	to	quality	
vaccines	and	medicines	at	affordable	prices	for	everyone	and	empowering	all	countries	
in	the	developing	world,	especially	early	warning,	risk	reduction	and	health	risk	manage-
ment.
	 The	Ministry	of	Public	Health	is	the	main	responsible	agency	for	Goal	3:	good	health	
and	well-being	that	provides	roadmaps	with	support	from	other	eight	agencies	to	show	
future	directions	for	action	to	achieve	the	goal	by	the	integration	of	all	relevant	entities.	
This	 is	 in	 line	with	the	20-year	national	public	health	strategy	with	the	goal	 to	keep	
people	healthy,	away	from	disease	and	live	happily	in	the	society.	This	helps	solve	the	
country’s	problems	by	reducing	health	expenditures	of	households	and	the	country	and	

ending	HIV	problems	in	Thailand	successfully.	The	
national	strategy	has	the	vision	to	jointly	

end	HIV	problem	in	2030	based	on	
human	rights	principles	and	gender	

equality.
	 Thailand	has	been	suc-
cessful	 in	 implementing	
several	 key	 policies	 and	
strategies	on	HIV	preven-
tion	 such	 as	 the	 coop-
eration	 of	 government	
agencies	 and	 private	
agencies,	 public	 aware-
ness	campaign,	promotion	

of	condom	use,	treatment	
of	HIV-infected	patients	with	
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Sources:
1. http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/good-health-and-well-being/          
(Retrieved on 29 June, 2017)
2. http://pr.moph.go.th/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=83969 
(Retrieved on 29 June, 2017)
3. http://oops.mnre.go.th/ewt_dl_link.php?nid=533 (Retrieved on 29 June, 2017)
4. http://aidssti.ddc.moph.go.th/contents/view/60 (Retrieved on 3 July, 2017)
5. http://www.manarom.com/article-detail.php?id=103 (Retrieved on 17 July, 2017)
6. http://www.globalgoals.org/ (Retrieved on 17 July, 2017)
7. https://www.thairath.co.th/content/793377 (Retrieved on 17 July, 2017)
8. http://pr.moph.go.th/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=83969  
(Retrieved on 17 July, 2017)

ARVs	and	the	prevention	of	mother-to-child	HIV	transmission,	etc.	This	has	reduced	the	
number	of	people	infected	or	died	from	HIV	by	5	million.
	 In	June	2016,	Thailand	has	been	honored	by	the	World	Health	Organization	at	the	
United	Nations	General	Assembly	High-level	Meeting	on	HIV/AIDS	at	the	United	Nations	
Headquarters,	New	York,	United	States	to	certify	that	Thailand	is	the	first	Asian	country	
and	the	second	country	in	the	world	that	can	stop	the	transmission	of	HIV	from	mother	
to	child.	In	addition,	Thailand	has	been	certified	by	the	World	Health	Organization	in	April	
2016	as	the	country	that	can	stop	the	transmission	of	HIV	from	mother	to	child.
	 The	success	of	Thailand	based	on	a	commitment	for	concreate	work	and	the	clear	
government	policy,	including	cooperation	
between	all	sectors	of	the	network,	espe-
cially	the	community	and	society	that	work	
with	the	government	continuously.	There	
is	 also	 a	 development	 of	 public	 health	
services	that	cover	the	community,	strength	
in	 the	 implementation	 of	maternal	 and	
child	health	care	to	ensure	that	all	women	
who	come	for	antenatal	care	will	receive	
HIV	blood	test	and	received	antiretroviral	
therapy	once	the	infection	was	known	to	
prevent	transmission	to	infants.		
	 General	Prayut	Chan-o-cha,	Prime	Minister	
of	 Thailand,	 thanked	 all	 sectors	 for	 the	
cooperation	 that	make	 Thailand	 become	 successful	 on	 this	 world	 stage.	 He	 also	 
emphasized	 that	 our	 country	 should	 maintain	 the	 standard	 for	 preventing	 
mother-to-child	 HIV	 transmission	 and	 extending	 the	 termination	 of	 HIV	 to	 other 
population	groups	to	ensure	that	Thais	are	healthy	 in	all	ages.	 It	also	contributes	to	
sustainable	development,	along	with	the	good	health	and	wellbeing	of	the	people	in	
the	country.
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Role of PTT Maintenance 
and Engineering  
Company Limited 

 in social and environmental  
development

 In 2017, Thailand 
Bus iness Counci l for      
Sustainable Development 
(TBCSD) has a new mem-
ber organization, PTT 
Maintenance and Engi-
neering Company Limited 
(PTTME). This journal 
discusses the role of the 
company in social and 
environmental develop-
ment as follows.

	 According	 to	 the	 interview	with Mr. Pairush Soovan,	 Managing	 Director	 of	 PTT											
Maintenance	and	Engineering	Company	Limited	(PTTME),	PTTME	is	one	of	the	companies	
under	the	PTT	Global	Chemical	Public	Company	Limited.	The	company	was	established	
on	August	4,	2004,	located	in	Map	Ta	Phut	Industrial	Estate,	Amphoe	Mueang	Rayong,	
Rayong	Province.	
	 PTTME’s	business	is	to	provide	maintenance	and	engineering	services,	to	PTT	Group	
and	PTT	Global	Chemical	Public	Company	Limited,	such	as	maintenance,	engineering,	
project	management	and	 inspections	for	refinery	plantsies,	petrochemical	plants,	gas	
separation	plants,	power	plants,	pipelines,	pressure	vessels,	machinery,	equipment	and	
utilities.	

Vision to Action By: Ms. Waranchana Thairat
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For	the	role	of	PTTME	in	social	
and	 environmental	 develop-
ment,	Mr.	Pairush	Soovan	said	
as	 the	 company	 is	 providing	
maintenance	 &	 engineering	
services,	 social	 and	 environ-
mental	development	may	not	
be	 very	 pronounced	 but	 the	
company	will	serve	as	a	support	

for	 our	 clients	 to	 achieve	 their	 environmental	 and	policy	 goals,	 such	 as	Dow	 Jones						
Sustainability	Indices	(DJSI)	of	PTT	Global	Chemical	Public	Limited	Company,	which	will	
focus	on	business	operation	that	follows	sustainable	development	approach.	It	does	not	
take	into	consideration	only	the	business	aspect,	but	also	the	social	and	environmental	
aspects	such	as	business	ethics,	risk	management,	environmental	management	and	supply	
chain	management.	The	Company	also	supports	the	employment	of	local	personnel,	
which	will	provide	benefits	to	local	community	in	terms	of	social	and	economic	such	as	
income	generation	and	local	prosperity	through	tax	system	and	procurement.
	 In	addition,	the	company	has	adopted	the	International	Standard	Requirement	for	
use	within	the	organization	such	as	ISO	management	systems,	as	part	of	the	work	process	
and	as	a	tool	to	improve	work	processes.	This	helps	protect	and	reduce	the	impact	on	
the	 environment	 and	 the	 community	 and	 to	 strengthen	 an	 operational	 system	 and	
corporate	management	as	follows.
 1. International Standardization and Organization (ISO) such	as	IMS,	ISO9001:	2008,	

ISO14001:	2004,	OHSAS	18001:	2007,	TIS	18001:	2011	
and	ISO	10006:	2003.
 2. Operational Excellence Management,	one	
of	PTT	Global	Chemical	Public	Limited	Company’s	
key	 policies	 that	 will	 enhance	 the	 ability	 and											
capability	of	the	organization	to	move	forward	and	
become	a	global	leader	according	to	its	vision.	This	
will	transfer	to	action	at	the	next	level.
 3. Total Productivity Maintenance,	 a	 tool	 in	
production	management,	with	the	ultimate	goal	of	
improving	 the	performance	of	 the	organization	 in	
terms	of	Product	Quality,	Cost	Reduction	&	Control,	
On	Time	Delivery,	and	Safety	and	Environment.
	 The	 company	 also	 uses	 alternative	 energy								
production	innovation	and	technology	as	a	model	

to	raise	awareness	of	staffs	and	community	in	using	renewable	energy	to	reduce	carbon	
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dioxide	(CO
2
)	emissions	called	“Solar Roof PTTME”.	It	was	launched	on	18th	June	2014	

covering	an	area	of	300	square	meters,	producing	up	to	60,400	kilowatt-hours	per	year,	
reducing	 electricity	 bills	 about	 840,000	 Bbaht	 and	 reducing	 carbon	 dioxide	 (CO

2
)													

emissions	 about	 120	 tonnes.	 This	 project	 shows	 the	 reduction	 of	 resources	 use,																
environmental	impacts	according	to	concrete	goals	and	corporate	policies.
	 In	 addition,	Mr.	 Pairush	 Soovan	 also	mentioned	 about	 the	 company’s	 business								
strategy	which	will	be	in	line	with	the	business	operation	of	the	companies	under	the	
PTT	Global	Chemical	Group.

	 1)	 Strategy	 to	 maintain	 and						
enhance	 the	 competitiveness	 of	
existing	businesses	(Sustain	Core)
	 2)	Future	prospecting	strategies	
including	new	products	(Accelerate	
Growth	Levers)
	 3)	Strategy	to	balance	business	
with	 sustainability.	 The	 company	
has	adopted	a	strategy	to	balance	

business	with	sustainability	to	be	used	as	a	sustainable	development	strategy	of	the	
company	as	follows.	1)	Environmental	value,	2)	Economic	value,	and	3)	Social	value	to	
pursue	a	sustainable	business	and	create	mutual	value.	Therefore,	the	policy	is	aligned	
with	other	companies	in	the	group	in	order	to	achieve	a	green	economy.	The	business	
strategy	is	as	follows.
	 •	The	company’s	goal	is	to	focus	on	being	a	leader	in	engineering	and	maintenance	
in	ASEAN.
	 •	 Quality,	 Safety,	 Occupational	 Health	 and	 Environmental	 Policy	 for	 continuous							
commitment	 and	 development	 of	management	 system	 for	 quality,	 security,	 safety,						
occupational	health	and	environment	as	an	important	internal	management.
	 Lastly,	Mr.	Pairush	Soovan	mentioned	about	business	concept	for	driving	towards	low	
carbon	and	green	society	that	today’s	business	practices	need	to	be	driven	by	economic,	
social	 and	 environmental	 dimension	 together	 with	 balancing	 and	moving	 towards									
sustainable	development	of	the	organization	and	business	sector,	continuously.
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Member Activities By: Ms. Arveekorn Pokpong

39 organizations of TBCSD members 
and TEI driving together for 

sustainable development

     On June 21, 2017, 
Thailand Business Council 
for Sustainable Develop-
ment (TBCSD) in part-
nership with Thailand 
Environment Institute 
(TEI) held a press con-
ference on Business 
Operation according to 
Government Pol icy  
towards Sustainable 
Development Goals 

(SDGs). The conference also consists of the green meetings certification 
ceremony, certification of carbon reduction product, certification of the use 
or generation of renewable energy, and certification for companies who has 
been certified to use green label. The conference was organized at  
Centara Grand Hotel and Bangkok Convention Center, Central World,  
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Bangkok with the objective to 
publicize that all 39 TBCSD 
members, comprised of leading 
business organizations covering 
all Thai business segments,  
simultaneously adjust their  
business plan to pursue the  
Sustainable Development Goals 
(SDGs) in accordance with gov-
ernment policies which is an 
important driving force for  
Thailand to achieve its goals.

     Mr. Prasert Bunsumpun,	Chairman	
of	 Thailand	 Business	 Council	 for					
Sustainable	Development,	stated	that	
sustainable	development	is	a	global	
development	goal.	Thailand	has	given	
a	 joint	 statement	 in	 the	 General									

Assembly	of	the	United	Nations	in	September	2015.	The	goal	is	to	build	on	the	Millen-
nium	Development	Goals	that	have	ended	in	2014.	The	UN	has	set	a	new	development	
goal	 based	 on	 the	 development	 concept	 of	 economic,	 social,	 and	 environmental									
sustainability.	It	is	called	Sustainable	Development	Goals	(SDGs)	containing	17	goals,	169	
targets,	and	240	measurable	indicators	which	will	be	used	as	a	development	direction	
for	both	Thailand	and	the	world	from	now	until	2030,	covering	a	period	of	13	years.
				For	Thailand,	Prime	Minister	General	Prayut	Chan-o-cha,	as	a	representative	of	the	Thai	
government,	said	to	the	meeting	that	Thailand	would	reduce	greenhouse	gas	emissions	
by	20-30	percent	by	2030	by	using	renewable	energy	which	is	more	environmentally	
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along	with	poverty	eradication,	health	
security	 promotion,	 risk	 reduction	 
and	 disaster	 relief,	 integrated	 water	 
management	and	human	rights	based	
on	 Sufficiency	 Economy	 Philosophy	
(SEP)	as	a	guideline	for	implementation.	
SEP	is	an	important	principle	of	Thailand	
that	is	appropriate	and	consistent	with	
the	implementation	of	the	UN	sustain-
able	development	agenda	2030.
    Professor Dr. Padermsak Jarayabhand, 
Acting	 President	 of	 Thailand	 Environ-
ment	 Institute,	 stated	 that	 there	 are	
many	private	organizations	received	a	
variety	 of	 certificates,	 including	 (1)	 
green	 meeting	 certificates	 for	 33	 
organizations	which	is	a	form	of	meeting	
that	takes	into	account	the	reduction	
of	resource	and	energy	use,	the	reduc-

tion	of	waste,	supporting	the	use	of	recycled	products	or	materials,	and	create	awareness	
and	 conscience	 in	 environmental	 conservation	 for	 employees	 in	 the	 organization,														
(2)	Certificate	for	greenhouse	gas	emissions	reduction	products	called	“Carbon	Reduction	
Label”	for	14	organizations	to	encourages	manufacturers	and	consumers	to	contribute	
to	 solving	 global	 warming	 through	market	mechanisms,	 (3)	 certification	 for	 use	 or											
generation	of	renewable	energy	to	commemorate	two	organizations	that	use	or	produce	
renewable	energy,	leading	to	energy	sustainability	of	the	country	and	(4)	green	label	
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certificates	for	30	organizations.	The	label	gives	to	products	with	
less	environmental	impact	compared	to	products	that	perform	
the	same	function.	The	quality	of	the	product	should	meet	the	
standard	 level.	 The	 green	 label	 attached	 to	 the	 product	will			
inform	consumers	that	the	product	is	environmentally	friendly.
	 Certificates	that	have	been	given	to	private	organizations	aim	
to	 encourage	 business	 organizations	 to	 adopt	 new	 ideas	 for						
improving	 the	 efficiency	 of	 resource	 consumption,	 reducing						
environmental	impact	and	contributing	to	policy	implementation	
towards	7	Goals	of	 SDGs	which	 are	Goal	 3:	Good	Health	 and	
Well-Being,	 Goal	 4:	 Quality	 Education,	 Goal	 6:	 Clean	Water												
and	 Sanitation,	 Goal	 7:	 Affordable	 and	 Clean	 Energy,	 Goal														
12:	Responsible	Consumption	and	Production,	Goal	13:	Climate	
Action,	and	Goal	17:	Partnerships	for	the	Goals.
	 	 	 This	 is	 a	 good	 sign	 that	 private	 organizations	 in	 Thailand									
jointly	promote	resource	efficiency	and	reduce	environmental	
impact	as	well	as	contribute	to	promoting	sustainable	develop-
ment.	In	addition	to	benefits	for	organizations	and	employees,	
this	also	benefits	the	country	 in	other	aspects	resulting	 in	the	
achievement	of	SDGs	as	committed.



Eco-Labeling By: Mr. Theppanom Nopparatchaiporn

 The Eco Labeling column in this issue is about certification for production 
or use of renewable energy. It is one of the certifications, in operation for 
more than 5 years, for reducing greenhouse gas emissions initiated by    
Thailand Environment Institute (TEI), in partnership with Thailand Business 
Council for Sustainable Development (TBCSD), Electricity Generating Authority 
of Thailand (EGAT) and Department of Alternative Energy Development and 
Efficiency (DEDE), Ministry of Energy.
	 Certification	for	production	or	use	of	renewable	energy	will	be	given	to	government	
agencies,	state-owned	enterprises,	private	companies,	community	enterprises,	houses	
and	other	agencies	that	demonstrate	the	potential	for	energy	management	through	the	

Alternative Energy 
Certificate to meet 
clean technology and 
everyone can be 

reached
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production	or	use	of	renewable	energy	in	various	ways	that	are	environmentally	friend-
ly	and	can	replace	fossil	fuel	consumption.	It	is	a	tool	to	reduce	greenhouse	gas	emissions	
and	in	line	with	the	12th	National	Economic	and	Social	Development	Plan	and	the	20-year	
national	strategy	to	lead	the	country	towards	Sustainable	Development	Goals	(SDGs).
Certification	is	determined	by	the	type	of	renewable	energy	such	as	solar,	wind,	hydro,	
biomass,	biofuel	(biogas,	biodiesel,	ethanol),	geothermal,	waste	heat	and	waste	energy.	
There	are	two	criteria	for	the	certification	for	production	and	use	of	renewable	energy.

Group 1	Certification	Criteria:	 Produce	or	 supply	
energy	for	consumption	refers	to	a	group	that	uses	
renewable	energy	technology	to	generate	electric-
ity,	heat	and	so	on,	or	supply	renewable	energy	for	
consumption.	 If	 the	amount	of	net	produced	or	
supplied	renewable	energy	accounts	for	1	–	13%	
of	the	total	energy	consumption	per	year	(catego-
rized	 by	 type	 of	 energy),	 it	 will	 be	 certified	 as	
“golden label”.

Group 2	Certification	Criteria:	Produce	or	supply	
energy	for	sale	refers	to	a	group	that	uses	renew-
able	energy	technology	to	generate	electricity,	
heat	and	so	on,	or	supply	renewable	energy	for	
sale.	There	must	be	a	contract	for	the	sale	of	
renewable	energy	for	a	period	of	3	years	from	
the	current	year	applying	for	certification.	If	the	
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amount	of	net	produced	or	supplied	renewable	energy	accounts	for	no	less	than	70%	
(categorized	by	type	of	energy),	it	will	be	certified	as	“green label”.
	 Currently,	there	are	a	number	of	certified	production	and	use	of	renewable	energy	
projects	as	follows.
 
		 	 	 	 	 	The	project	of	Chaiyaphum	Plant	Product	Co.,	 Ltd.,	 ‘Utilization	of	biogas	 
																produced	from	wastewater	treatment	system	of	cassava	factory	to	replace	 
	 	 						fuel	oil	consumption’
		 	 					The	project	of	Asia	Cement	Public	Company	Limited,	‘Utilization	of	waste	 
	 	 						heat	from	the	cement	production	process	to	produce	electricity’
		 	 							The	project	of	TPI	Polene	Public	Company	Limited,	‘Utilization	of	waste	heat	 
																	in	the	cement	production	process’
		 	 	 	 	 	The	project	of	Solar	GO	Green	Co.,	Ltd.,	 ‘Electricity	generation	from	solar	 
																	power’
		 	 						The	project	of	Kanha	Solar	Power	Co.,	Ltd.,	‘Electricity	generation	from	solar	 
	 	 						power’
		 	 					The	project	of	Energy	Complex	Co.,	Ltd.,	‘Generating	electricity	for	building	 
	 	 						consumption	from	solar	cell	technology’
	 These	leading	organizations	contribute	to	promoting	economic	growth,	energy	secu-
rity,	 avoiding	 new	 construction	 of	 fossil	 fuel	 power	 plant,	 alleviating	 environmental	
problems	and	being	a	part	of	the	global	community	in	addressing	sustainable	develop-
ment	goals,	particularly	Goal	7:	Affordable	and	Clean	Energy.
	 By	2030,	the	goal	is	to	generate	the	right	electricity	anywhere	by	investing	in	clean	
energy	sources	such	as	solar	energy,	wind	energy	and	thermal	energy,	etc.,	 to	use	a	
variety	of	energy	saving	technologies	in	building	and	industry	to	reduce	electricity	con-
sumption	from	power	plants,	and	to	develop	infrastructure	and	clean	energy	technolo-
gies	in	developing	countries.
	 If	you	are	interested	in	being	a	part	of	the	global	community	with	these	leading	or-
ganizations,	please	contact	us	for	more	information	on	the	certification	for	production	
and	use	of	renewable	energy	at	the	secretariat	of	the	certification	committee	for	reduc-
tion	or	avoidance	of	greenhouse	gas	emissions.	Thailand	Environment	Institute	Tel:	02-
503-3333	ext.	512,	524	or	follow	us	on	our	website	www.tei.or.th/carbonreductionlabel	
and	our	Facebook	fanpage	www.facebook.com/GHGreduction/

	www.facebook.com/GHGreduction/ 	www.tei.or.th/carbonreductionlabel
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	 Bangchak	received	three	
awards	 at	 the	 7th	 Asian					
Excellence	 Award	 2017,	
namely	 Asia’s	 Best	 CEO	
(Investor	 Relations),	 Best	
Investor	Relations	Company	
and	 Best	 Environmental	
Responsibility	at	the	event	
organized	 by	 Corporate	
Governance	Asia	at	the	JW	
Marriott	Hotel,	Hong	Kong.

Thai Innovation AorSorMor Online Won Global Award from UN and ITU

Bangchak Received 3 Awards

	 Dr.	Pichet	Durongkaveroj,	
Minister	of	Digital	Economy	
and	Society	(3rd	from	right),	
Clinical	 Professor	 Emeritus	
Piyasakol	 Sakolsatayadorn,	
Minister	of	Public	Health	(3rd 
from	 left),	 and	 Mr.	 Ioane	
Koroinuki,	Asia	Pacific	Regional	
Director	 of	 International	
Telecommunication	 Union	
(2nd	from	right)	congratulated	
Mr.	 Somchai	 Lertsutiwong,	

Chief	Executive	Officer	of	Advanced	Info	Service	Public	Limited	Company	(center)	for	
winning	global	award	WSIS	2017	Prizes	Winner	from	ITU	and	UN	from	AIS	innovation	of	
AorSorMor	Online	application.	The	congratulations	event	took	place	at	Lotus	Suite	3-4,	
floor	22,	Centara	Grand	@	Central	World.
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	PTT	Exploration	and	Production	Public	
Company	Limited	(PTTEP)	represented	by	
Titi	Thongjen,	General	Manager	of	PTTEP	
Malunda	Limited,	a	subsidiary	of	PTTEP	
in	Indonesia,	and	Prapon	Charusalaipong,	
Vice	President,	Petroleum	Development	
Support	Base,	PTTEP,	recently		received	
Bronze	Stevie	Award	in	the	Innovation	in	
Community	Relations	category	from	the	
Asia-	 Pacific	 Stevie	 Awards	 Program								
recognizing	 its	 two	 corporate	 social									

responsibility	projects,	namely					SIOLA	project”	in	Indonesia	and	“Crab	Hatchery	Learning	
Center	project”	in	Songkhla.	The	awards	were	presented	by	Michael	Gallagher,	President	
of	Stevie	Award,	in	Tokyo,	Japan.	
	 SIOLA	(Stimulation,	Intervention,	Optimization	of	Services	for	Children)	is	the	program	that	
offers	play-based	education	 to	maximize	benefits	 for	 early	 childhood	development	 and	
healthcare	in	various	locations	of	West	Sulawesi,	Indonesia	while	the	Crab	Hatchery	Learning	
Center	is	aimed	to	increase	number	of	crabs	and	help	local	fishermen	generate	more	income.

	 Mr.	Supattanapong	Punmeechaow,	
Chief	Executive	Officer	and	President,	
PTT	Global	Chemical	Public	Company	
Limited,	won	Asia’s	Best	CEO	Award,	
with	Miss	 Duangkamol	 Settanung,	
Executive	Vice	President	–	Finance	
and	Accounting,	receiving	the	award	
on	his	behalf.	Meanwhile,	Mr.	Thitipong	
Jurapornsiridee,	 Vice	 President	 –	
Corporate	 Finance	 received	 Best	

Investor	Relations	Professional	Award	and	Mr.	Jittasak	Soonthornpan,	Division	Manager	
–	 Investor	Relation	 received	Best	 Investor	Relations	Company	Award	 in	 the	7th	Asian	
Excellence	Award	2017,	which	has	been	held	for	the	7th	consecutive	year	by	Corporate	
Governance	Asia	Magazine,	featuring	investment	and	corporate	governance	updates	in	
Asia,	which	reflects	PTTGC’s	success	in	being	a	role	model	in	corporate	governance	in	
Asia.	The	award	presentation	ceremony	was	held	on	June	9th,	2017	in	Hong	Kong	Special	
Administrative	Region.	

PTTEP’s CSR projects in Indonesia and Songkhla honored 
with Stevie Award

PTTGC Wins 3 Awards in the 7th Asian Excellence Award 
2017  from Corporate Governance Asia Magazine
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					Assoc.	Prof.	Dr.	Pasu	Decharin,	
Dean	of	Faculty	of	Commerce	
and	Accountancy,	Chulalong-
korn	University	(center)	granted	
Drive	Award	2017	in	Marketing	
Excellence	 to	 PTT	 Public	
Company	 Limited,	 which	 
received	 by	 Mr.	 Auttapol	 
Rerkpiboon,	Senior	Executive	
Vice	 President,	 Oil	 Business	
Unit	(right).	PTT	has	succeeded	
in	building	brand	awareness,	

initiating	marketing	campaign,	promoting	force	of	technology	and	innovative	business	as	
well	as	responding	to	the	society	and	environmental	concerns.	This	award	is	organized	
by	MBA	Chula	Alumni,	Faculty	of	Commerce	and	Accountancy,	Chulalongkorn	University	
to	honor	organization	leaders	with	outstanding	management	and	innovation	in	driving	
the	country’s	economy.	

	 Vinythai	Plc.	was	1	of	100	leading	
companies	who	were	 recognized	
as	 outstanding	 performance	 in				
environmental,	 social	 and	 gover-
nance	(ESG)	aspects.
	 Out	of	656	companies	that	were	

assessed,	 Thaipat	 Institute	 has	 evaluated	 the	 Thai	 publicly	 listed	 companies	 and														
selected	100	companies	which	having	outstanding	sustainability	performance	to	construct	
the	ESG100	list	addressing	to	the	growing	demand	on	sustainable	 investments.	Since	
2015,	Thaipat	Institute	annually	considers	data	of	listed	companies	from	6	sources	such	
as	 the	 annual	 registration	 statement	 (Form	 56-1)	 from	 the	 Securities	 and	 Exchange						
Commission,	annual	report	and	sustainability	report	from	the	Stock	Exchange	of	Thailand,	
and	CG	Scoring	surveys	from	the	Thai	Institute	of	Directors	(IOD).

PTT receives Drive Award 2017 - Marketing Excellence

Vinythai Listed in ESG100

59



เป็นการรวมตัวของกลุ่มนักธุรกิจชั้นน�าของประเทศไทย	 โดยมีเป้าหมายท่ีจะเสริมสร้างจิตส�านึกในการ
รกัษาสิง่แวดล้อมให้แก่องค์กรในภาคธรุกจิ	ด้วยการด�าเนินธรุกจิทีค่วบคูไ่ปกบัการรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม	 และการด�าเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม	 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ	 องค์กรอื่นๆ	 
และประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างแบบแผนการผลิต	 และการบริโภคท่ียั่งยืน	 ให้เกิดข้ึน 
อย่างแพร่หลายในประเทศ	ตามแนวคิดหรือปรัชญาของ	“การพัฒนาที่ยั่งยืน”
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