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Editor Talks
วารสาร Green Society ฉบับนี้เป็นสื่อกลางน�ำเสนอเนื้อหาสาระ
และองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกองค์กรธุรกิจ เพื่อยกระดับ
มาตรฐานและขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของภาคเอกชนไทยสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน
และขอขอบคุณสมาชิกองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ร่วม
ผนึกก�ำลังเดินหน้าโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ TBCSD อย่างเข้มแข็ง
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และขอถือโอกาสนี้เชิญชวนองค์กรธุรกิจไทย
ที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก TBCSD เพื่อช่วยกันผลักดันให้การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ก้าวหน้าควบคู่ไปกับการจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตลอดไป
สุ ด ท้ า ยนี้ ขอขอบคุ ณ องค์ ก รสมาชิ ก ฯ ที่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น เกี ย รติ
ในงานสัมมนาประจ�ำปี ๒๕๖๒ จัดขึ้น ในวันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม B และ C โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ทีผ่ า่ นมา และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าจะได้รบั ความร่วมมือ
จากองค์กรสมาชิกฯ เป็นอย่างดีในปีต่อๆ ไป
The Green Society is a medium that provides content and
knowledge that will benefit business members so as to raise
standards and drive the operation of Thai private sector to
sustainable development.
I would like to thank the members of the TBCSD for
their solidarity that supports projects and activities throughout
the past years. This is a great opportunity for business
organizations to join and become TBCSD members in order to
help promote Thailand’s economic and social development
along with sustainable management and conservation of
natural resources and the environment.
Finally, I would like to express my gratitude to member
organizations that attended the TBCSD Annual Conference 2019
held on Tuesday, 1 October 2019 at Vibhavadee Ballroom
B and C, Centara Grand at Central Plaza Ladprao, Bangkok.
We look forward to the cooperation of our members in the
years to come.

WBCSD Update
เรียบเรียงโดย ดร.อรทัย พงศ์รักธรรม

WBCSD’s ambition:
Refresh Vision 2050

เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือเกือบทศวรรษที่ผ่านมา World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD) ได้เปิ ดตัววิสยั ทัศน์ ๒๐๕๐ ขึน้ เพื่อที่จะท�ำให้โลกมีความยั่งยืน
และประชากรราว ๙ พันล้านคน มีความเป็นอยู ่ท่ีดีขึ้นภายใต้โลกใบเดียวกัน รายงานวิสัยทัศน์ ๒๐๕๐
ได้ระบุ ถึง “เส้นทางเดิน” ที่จะน�ำไปสู่โลกที่ย่งั ยืนภายในปี ค.ศ. ๒๐๕๐ ประกอบด้วย ๙ หัวข้อส�ำคัญ
ของการด�ำเนินการ ได้แก่ คุณค่าของมนุษย์ (People’s value) การพัฒนามนุษย์ (Human
Development) เศรษฐกิจ (Economy) การเกษตร (Agriculture) ป่ าไม้ (Forests) พลังงาน (Energy
& power) สิ่งปลูกสร้าง (Buildings) การเคลื่อนที่ (Mobility) และวัตถุ/วัสดุ (Materials) และรายงาน
ยังระบุ ถึง “สิ่งที่ต้องมี” ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกที่ย่ังยืนให้ได้ภายในปี
ค.ศ. ๒๐๕๐ ซึ่ งวิสยั ทัศน์ ๒๐๕๐ ได้เปิ ดเผยว่า การด�ำเนินธุ รกิจในปั จจุ บนั ไม่มคี วามยั่งยืนและภาคธุ รกิจ
ควรมีการทบทวนบทบาทหน้าที่ท่ภี าคธุ รกิจต้องด�ำเนินการเพื่อที่จะท�ำให้วสิ ยั ทัศน์กลายเป็นความจริง

ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในอนาคตส�ำหรับความยั่งยืนและเส้นทางที่ท้าทายสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ตามที่
ได้อธิบายไว้ในรายงานวิสยั ทัศน์ ๒๐๕๐ นัน้ มาจากความพยายามของผูบ้ ริหารและผูเ้ ชีย่ วชาญเป็นระยะ
เวลานานถึง ๑๘ เดือน และการหารือร่วมกับบริษัทต่างๆ มากกว่า ๒๐๐ บริษัท และกับภาคีอื่นๆ
ในกว่า ๒๐ ประเทศ ถึงแม้วา่ แนวคิดส�ำคัญของวิสยั ทัศน์ ๒๐๕๐ เดิมนัน้ ยังคงได้รบั ความนิยมอยูแ่ ม้เวลา
จะผ่านมาเกือบ ๑๐ ปีหลังจากการเปิดตัวแล้วก็ตาม แต่กย็ งั มีปจั จัยอีกหลายประการทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงการ
ปรับเปลี่ยนนี้ เช่น กระแสชาตินิยมทางการเมือง (nationalization of politics) ปัญญาประดิษฐ์
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และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)
ยังไม่ได้รับการพัฒนาขึ้น อีกทั้งในขณะนั้นมีภาวะความตึงเครียด
ทางสังคมและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มสูงขึ้นและก�ำลังเป็น
จุดสนใจ
การกลับมาทบทวนวิสัยทัศน์ ๒๐๕๐ เป็นการเปิดโอกาสให้
ภาคธุรกิจสามารถวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และรวบรวมเอาองค์ประกอบที่ส�ำคัญ
เพื่ อ น� ำ มาใช้ เ ป็ น แนวทางในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ โดยรวมและวาระ
(Artificial Intelligence) และ
ผลกระทบทางสังคมจากการใช้
เครื่ อ งจั ก รกลในการท� ำ งาน
นอกจากนี้ ในช่วงที่รายงานวิสัย
ทัศน์ ๒๐๕๐ ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ เป็นช่วงเดียวกับที่ข้อ
ตกลงปารีส (Paris Agreement)
พันธะสัญญาระหว่างประเทศว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมอิ ากาศ (Climate Agreement)
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ความเป็นผู้น�ำ ส�ำหรับปี ค.ศ. 2020-2573 ในอนาคตอันใกล้นี้
วิสัยทัศน์ ๒๐๕๐ มีจุดมุ่งหมายที่ส�ำคัญ ดังนี้

วิสัยทัศน์ ๒๐๕๐ จะช่วยให้ภาคธุรกิจตระหนักถึงจุดยืนและ
ความรับผิดชอบ เพือ่ น�ำและสร้างโลกอย่างยัง่ ยืนภายในทศวรรษหน้า
และในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ วิสัยทัศน์ ๒๐๕๐ ยังช่วยสร้างแผน
ธุรกิจทีม่ มี มุ มองเชิงบวก ทีเ่ น้นการสร้างโอกาสพืน้ ฐานในการด�ำเนิน
งานขององค์กร ซึ่งจะท�ำให้องค์กรประสบความส�ำเร็จทางธุรกิจ
อย่างยั่งยืน โดยภาคธุรกิจจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้
• การเข้าใจและเข้าถึงระบบการเปลี่ยนแปลงที่จ�ำเป็นและ
เร่งด่วนที่จะเกิดขึ้น และอุปสรรคในอนาคต
• การเข้าใจในโอกาสและความเป็นจริงทางธุรกิจ ซึง่ ผูบ้ ริหาร
และผู้น�ำทางธุรกิจสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
(ต้องอยู่ในทิศทางเดียวกันกับผู้บริหารท่านอื่น)
• การเข้าถึงทรัพยากรที่บริษัทสามารถน�ำมาใช้ส�ำหรับการ
วางแผนยุทธศาสตร์ความยัง่ ยืน และสามารถน�ำมาก�ำหนด
ทิศทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีความซับซ้อนได้
• มี แ พลตฟอร์ ม ที่ เ ป็ น บวกที่ ส ร้ า งแรงบั น ดาลใจและจุ ด
ประกายความคิดที่ภาคธุรกิจต่างๆ สามารถน�ำมาพูดคุย/
หารือร่วมกันกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เพือ่ เปิดโอกาสทางธุรกิจ
และสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกันได้
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นักธุรกิจมืออาชีพมากกว่า
๔๐๐ ราย มาประชุมร่วมกันใน
ช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ทีผ่ า่ นมา เพือ่ หารือถึงเป้าหมาย
และประเด็นส�ำคัญต่างๆ ทีจ่ ะน�ำ
เข้ามารวมไว้ในวิสยั ทัศน์ ๒๐๕๐
ซึ่งมี ๖ โปรแกรมส�ำคัญภายใต้
การด�ำเนินงานของ WBCSD ทีไ่ ด้
รับการพิจารณาเห็นชอบจากที่
ประชุมครั้งนี้ ได้แก่ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy)
สภาพภู มิ อ ากาศและพลั ง งาน
(Climate & Energy) การ
สร้ า งสรรค์ คุ ณ ค่ า ธุ ร กิ จ ใหม่
(Redefining Value) การผลิต
อาหารและระบบธรรมชาติ
(Food & Nature) ประชากร
(People) เมืองและระบบการ

เดินทางสัญจร (Cities & Mobility) ซึง่ โปรแกรม
ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ ๒๐๕๐ จะมีการด�ำเนินการต่อไป
เป็นระยะเวลาอีกหลายเดือน ผ่านกระบวนการวิจยั
และการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ โดย WBCSD จะ
ท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับ ๖ โปรแกรมเหล่านี้ และ
สร้างความมั่นใจว่ากระบวนการท�ำงานทั้งหมด

จะสอดคล้องกับการด�ำเนินงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ในขณะเดี ย วกั น ก็ จ ะสร้ า งให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ
ในการด�ำเนินงานร่วมกันจากหลายภาคส่วน และ
ใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงนี้เพื่อให้เกิดการ
ขยายผลต่อไปในอนาคตอีกด้วย

ที่มา :

๑. https://www.wbcsd.org/Overview/News-Insights/General/News/Realizing-systems-transformation-WBCSDembarking-on-a-refresh-of-its-landmark-Vision-2050 (สืบค้นเมื่อ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
๒. https://www.wbcsd.org/Overview/About-us/Vision2050/Resources/Vision-2050-The-new-agenda-for-business
(สืบค้นเมื่อ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
๓. https://wbcsd.sharepoint.com/people/Documents%20partages/Forms/AllItems.
aspx?id=%2Fpeople%2FDocuments%20partages%2F6%20%2D%20External%20Events%20%26%20Present
ations%2FWBCSD%5FVision%5F2050%5FRefresh%5FBrochure%5Fexternal%2Epdf&parent=%2Fpeople%2F
Documents%20partages%2F6%20%2D%20External%20Events%20%26%20Presentations&p=true&cid=0071
7c85-8546-403c-a90e-3d836b086e2c (สืบค้นเมื่อ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
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Energy&Climate Solution
เรียบเรียงโดย นางสาวจารุวรรณ พลเสน

Energy 4.0 พลังงานกับนวัตกรรม

เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พลังงานแล้ว ยังเป็นทางเลือกใน
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
อีกด้วย

ปั จจุ บั น ประชากรโลกได้ เ พิ่ ม จ� ำ นวนมากขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ในขณะที่พื้นที่ของประเทศยังคงเท่าเดิมท�ำให้สัดส่วนจ�ำนวนประชากร
ต่อหน่วยพื้นที่เพิ่มขึ้นท�ำให้เกิดปั ญหาต่าง ๆ ตามมา ซึ่ งผลจากการ
เพิ่มขึน้ ของประชากรโลกมิใช่ มแี ต่เพียงการเปลี่ยนแปลงพืน้ ที่ทำ� กิน พืน้ ที่
อยู ่อาศัย และระบบเศรษฐกิจเท่านั้น แต่จะสร้างผลกระทบแบบลูกโซ่
ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะของโลกในหลายมิตดิ ว้ ยกัน จากการ
คาดการณ์ของ UN พบว่าประชากรโลกจะมีการจ�ำนวนเพิ่มขึ้นจาก
๗.๖ พันล้านคน ในปั จจุ บัน กลายเป็น ๙.๘ พันล้านคน ในปี ค.ศ. 2050
จึ ง ส่ ง ผลให้ แ นวโน้ ม ความต้ อ งการใช้ พ ลั ง งานเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ตามล� ำ ดั บ
จากรายงาน International Energy Outlook 2017 โดย ส�ำนักบริหาร
สารสนเทศพลังงานของสหรัฐอเมริกา (US Energy Information
Administration: EIA) คาดการณ์วา่ โลกจะใช้พลังงานเพิ่มขึน้ ร้อยละ ๒๘
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๘๓ อันจะน�ำมาซึ่ งผลที่ท�ำให้ประเทศ
ทั่วโลกต่างเดินหน้ามุ ่งเน้นการหาแหล่งพลังงานแหล่งใหม่ โดยเฉพาะ
พลังงานทดแทน รวมถึง การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อความ
ยั่งยืนด้านพลังงานในอนาคต ทัง้ นี้ การอนุรกั ษ์พลังงาน จึงเป็นทางเลือก
ที่ส�ำคัญของเกือบทุกประเทศทั่วโลก นอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพ
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ซึง่ ประเทศไทยได้ให้ความ
ส�ำคัญในด้านการปฏิรปู พลังงาน
ในหลายแง่มุม เพราะถ้าหากไม่
เร่ ง แก้ ป ั ญ หาและปรั บ เปลี่ ย น
การพัฒนาด้านพลังงานใหม่ทั้ง
ระบบ อาจจะส่งผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศ
อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ เนื่ อ งจาก
พลังงานถือว่าเป็นหัวใจส�ำคัญใน
การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ ดังนั้น กระทรวง
พลั ง งานจึ ง ได้ มี แ ผนการขั บ
เคลือ่ นด้านพลังงานของประเทศ
ตามนโยบาย “Energy 4.0”
เพื่ อ ให้ ส อดรั บ นโยบายของ
รัฐบาล ด้วยการพัฒนาพลังงาน
ด้ า นฐานนวั ต กรรม ยกระดั บ
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน มุ่ง
สู่การใช้พลังงานสะอาดตอบรับ
กับกระแสเทคโนโลยีที่ก�ำลังจะ
เปลีย่ นแปลงไป โดยเน้น ๑) การ
ประหยั ด หรื อ การลดการใช้
พลังงานทีไ่ ม่จำ� เป็น และ ๒) การ
เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ซึ่ ง หมายถึ ง การท� ำ งานที่ ไ ด้
ผลลัพธ์เท่าปกติแต่ใช้พลังงาน
น้อยกว่าปกติ จากสถานการณ์
พลังงานของประเทศและทัว่ โลก
ในปั จ จุ บั น ส่ ง ผลท� ำ ให้ ค ณะ
กรรมการปฏิ รู ป ประเทศด้ า น
พลังงาน เห็นว่าควรมีการปรับ
เปลี่ยนการพัฒนาด้านพลังงาน
ใหม่ ทั้ ง ระบบ จึ ง ได้ ก� ำ หนด
Roadmap การปฏิ รู ป ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพื่อมุ่ง
ปรับการบริหารจัดการพลังงาน
โดยมีการตั้งเป้าหมายจากการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
ของภาครัฐใหม่ที่เน้นการมีส่วน ทั้ ง ระยะสั้ น (ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒) และระยะปานกลาง
ร่วมของประชาชน ปรับรูปแบบ (ปี พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
การวางแผนจัดหาพลังงาน เพื่อ
สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
ปรับโครงสร้างกิจกรรมพลังงาน
ให้มีการแข่งขันเพิ่มขึ้น พัฒนา
พลั ง งานทดแทนเพื่ อ เป็ น ทาง
เลือกให้ประชาชนมีอิสระด้าน
พลังงาน ตลอดจนผลักดันการ
สร้างฐานรายได้ของประเทศจาก
อุตสาหกรรมพลังงาน โดยมีภาพ
รวมการปฏิ รู ป ประเทศ ด้ า น
พลังงาน ๖ ด้าน ๑๗ ประเด็น
ปฏิรูป ดังนี้
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ส�ำหรับนโยบาย Energy 4.0 แสดงให้เห็นถึงแนวทาง
การขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงานโดยน�ำนวัตกรรมเทคโนโลยี
มาพัฒนาเพิ่มศักยภาพการใช้พลังงานในประเทศ เพื่อรองรับการ
เข้าสู่ Thailand 4.0 ที่จะเป็นการยกระดับการใช้พลังงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ด้วย ๔ แผนการขับเคลื่อน คือ
๑) แผนการขับเคลือ่ นภารกิจด้านพลังงาน เพือ่ ส่งเสริมการใช้งาน
ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) ในประเทศไทย ซึ่งเป็น
พลังงานรูปแบบใหม่มาใช้ทดแทนน�้ำมัน
๒) โครงการสนั บ สนุ น การออกแบบเมื อ งอั จ ฉริ ย ะ (Smart
Cities-Clean Energy) ท�ำให้เกิดการบริหารจัดการพลังงาน
แบบเบ็ดเสร็จ โดยมีหวั ใจส�ำคัญคือ พลังงานทดแทนทีม่ สี ดั ส่วน
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถน�ำไปใช้
ได้ในทุกพื้นที่
๓) โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน
พลังงานทดแทน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (Energy Storage
Systems) หรือเทคโนโลยีระบบสะสมพลังงานที่มีขนาดใหญ่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานของ
ประเทศไทย ระยะ ๒๐ ปี
๔) การขับเคลื่อนการลงทุนด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Energy)
ของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีฐานการผลิตที่เป็น
ประเทศเกษตรกรรมรวมถึงการผลิตที่ต่อยอดด้วยนวัตกรรม
ใหม่ๆ เพื่อน�ำสินค้าเกษตรมาแปรรูปให้เป็นพลังงานที่ใช้ได้
หรืออาจจะแปรรูปแล้วได้พลังงานมากกว่าที่ใช้อยู่เดิม

10

ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงาน
ของภาครัฐจะด�ำเนินการปฏิรูป
ประเทศด้านพลังงานในประเด็น
ต่างๆ แล้วนั้น หน่วยงานภาค
เอกชนซึ่ ง ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น หั ว ใจ
ส�ำคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะร่วมช่วย
การขับเคลือ่ นการบริหารจัดการ
ด้านพลังงานให้กับประเทศได้
หน่ ว ยงานภาคเอกชน
อย่ า ง บริ ษั ท ปู น ซิ เ มนต์ ไ ทย
จ� ำ กั ด (มหาชน) หรื อ SCG
ได้ พั ฒ นานวั ต กรรมเพื่ อ บ้ า น
ประหยั ด พลั ง งานที่ เ ป็ น มิ ต ร
กับสิง่ แวดล้อม ด้วยระบบ Solar
Eco system ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
จากการออกแบบที่ อ ยู ่ อ าศั ย
โดยค� ำ นึ ง ถึ ง สิ่ ง แวดล้ อ มและ
ลดการใช้พลังงาน การวางผัง
ที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง ทิ ศ ทางแดดและลม
รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีตา่ งๆ
ให้ เ กิ ด การใช้ ท รั พ ยากรอย่ า ง
คุ้มค่าที่สุด เพื่อบ้านประหยัด
พลังงานอย่างแท้จริง

บ้าน The Nest ผลิต
ไฟฟ้ า จากเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์
สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า
ปริมาณที่ใช้ เป็นบ้าน Energy
Plus หลั ง แรกในอาเซี ย น ที่
ออกแบบและสามารถใช้ประโยชน์
ได้ สู ง สุ ด จากสภาพภู มิ อ ากาศ
การจัดการใช้น�้ำภายในบ้านให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการน�ำ
น�ำ้ ฝนและน�ำ้ จาก Condensing
Unit ของเครื่องปรับอากาศมา
ใช้ ถือว่าเป็นบ้านต้นแบบในการ
ประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่อาศัย
อย่างยั่งยืน ด้วยระบบ Solar
Eco system
รวมทั้ง บริษัท แพนดอร่า
โพรดักชั่น จ�ำกัด ผู้ผลิตเครื่อง
ประดั บ อั ญ มณี ชื่ อ ดั ง สั ญ ชาติ
เดนมาร์ก แบรนด์ “แพนดอร่า”
ขึน้ เวทีอาเซียน รับรางวัล
ASEAN Energy
Awards 2018
ด้านการอนุรักษ์
พลังงาน ประเทศ
สิงคโปร์ ในฐานะ
เป็นบริษัทฯ ผู้ผลิต
และส่งออกเครื่อง
ทีม่ า :

ประดั บ รายใหญ่ ที่ สุ ด ของไทย ได้ ว างแนวทาง
กระบวนการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รวมถึง การลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้ ว ยนวั ต กรรม และเทคโนโลยี ใ นการผลิ ต ตาม
มาตรฐานการจัดพลังงาน ISO 5001 : 2011 เพื่อ
การจัดการพลังงานอย่างยัง่ ยืน นับเป็นความส�ำเร็จ
ของการด�ำเนินธุรกิจในด้านการลดต้นทุนพลังงาน
ทีส่ ามารถลดได้กว่าร้อยละ ๔๓ ในช่วง ๓ ปีทผี า่ นมา
หรือคิดเป็นมูลค่า ๑๗-๒๑ ล้านบาท นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังได้มีการลงทุนติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บน
หลังคาเพือ่ ผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ บนหลังคา
ขนาดผลิต ๐.๙๘ กิโลวัตต์ ในโรงงานทั้ง ๓ แห่งขอ
งบริษัทฯ ประกอบด้วย ๑. โรงงานใหม่แห่งที่ ๒
สาขาล�ำพูน ๒. อาคารใหม่ Triple A กรุงเทพฯ ๓. โรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมอัญธานี กรุงเทพฯ พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องท�ำความเย็นที่
ใช้เครื่องท�ำน�้ำเย็น (Water Chiller) ในอาคารทุกแห่งของบริษัทฯ
สามารถผลิตน�ำ้ เย็นเพือ่ ใช้การปรับอากาศภายในอาคาร เป็นอุปกรณ์
ท�ำความเย็นที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานได้มากกว่าเครื่อง
ปรับอากาศทั่วไป
ทั้งนี้ หากทุกภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ร่ ว มแรงกั น เพื่ อ ช่ ว ยผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด ความ
มัน่ คงด้านพลังงาน อันจะเป็นการตอบโจทย์
เรือ่ งของการจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อ
ความต้ อ งการและความมั่ น คงของ
ประเทศ โดยค� ำ นึ ง ถึ ง การอนุ รั ก ษ์
พลังงานและการพัฒนาด้านพลังงาน
อย่างยั่งยืนอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พร้อมทั้งมีการสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาด้านพลังงาน

๑. https://www.thaipr.net/tag/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2
(สืบค้นเมือ่ ๑๓ มิถนุ ายน ๒๕๖๒)
๒. http://www.greennetworkthailand.com/energy-4-0-way/ (สืบค้นเมือ่ ๑๓ มิถนุ ายน ๒๕๖๒)
๓. https://www.scgbuildingmaterials.com/th/LivingIdea/NewBuild/นวัตกรรมเพือ่ บ้านประหยัดพลังงานทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม.aspx
(สืบค้นเมือ่ ๑๓ มิถนุ ายน ๒๕๖๒)
๔. www.energynewscenter.com/แพนดอร่าชูนวัตกรรม (สืบค้นเมือ่ ๑๔ มิถนุ ายน ๒๕๖๒)
๕. https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2334:eia-83&catid=49&Itemid=251
(สืบค้นเมือ่ ๑๔ มิถนุ ายน ๒๕๖๒)
๖. https://thestandard.co/news-world-population-trends-2017/ (สืบค้นเมือ่ ๑๔ มิถนุ ายน ๒๕๖๒)
๗. https://energy.go.th/2015/wp-content/uploads/2018/08/booklet_energy-reform-2018-MOEN-small.pdf (สืบค้นเมือ่ ๑๔ มิถนุ ายน ๒๕๖๒)
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The Way For Sustainability
เรียบเรียงโดย นางสาวจารุวรรณ พลเสน

วั น สิ่ ง แวดล้ อ มโลก
สู่การขับเคลื่อนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในวันที่ ๕ มิถนุ ายน ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ (United
Nations : UN) ได้ประกาศให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World
Environment Day) เพือ่ ให้ทวั่ โลกตืน่ ตัวกับวิกฤตการณ์สงิ่ แวดล้อม
ที่เกิดขึ้นและร่วมกันหาแนวทางป้องกันและลงมือแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึน้ ซึง่ จุดเริม่ ต้นของวันสิง่ แวดล้อมโลกเกิดจากการทีโ่ ลกของเรา
นับวันยิ่งเกิดวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงในทุกทวีปทั่วโลก
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและรู้ทันต่อเหตุการณ์ที่ก�ำลังจะเกิด
ขึ้นนั้น องค์การสหประชาชาติจึงได้มีการจัดประชุมใหญ่ระดับโลก
ขึ้นที่ กรุงสตอกโฮลม์ ประเทศสวีเดน เมื่อวันที่ ๕-๑๖ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๑๕ ทีผ่ า่ นมา ซึง่ เรียกการประชุมนีว้ า่ “การประชุมสหประชาชาติ
เรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์” หรือ “UN Conference on the Human
Environment” โดยมีรัฐบาลของประเทศสวีเดนเป็นประธานในการ
ประชุมในครั้งนั้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจ�ำนวนกว่า ๑,๓๐๐ คน จาก
๑๑๓ ประเทศทัว่ โลก ทัง้ จากหน่วยงานของรัฐ องค์การสหประชาชาติ
และสื่ อ มวลชนแขนงต่ า งๆ เพื่ อ ร่ ว มกั น หาหนทางแก้ ไ ขปั ญ หา
สิง่ แวดล้อมทีป่ ระเทศต่างๆ ก�ำลังเผชิญอยู่ โดยผลจากการประชุมใน
ครั้งนั้น ท�ำให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกเกิดความร่วมมือในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาด้านสิง่ แวดล้อมอันเป็นภัยคุกคามต่อการด�ำรงอยูข่ อง
มนุษย์ และต่อมาองค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อม
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme
: UNEP) ขึ้น และรัฐบาลจากนานาประเทศได้รับข้อตกลงจากการ
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ประชุ ม และด�ำเนินการจัดตั้ง
หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้ น ใน
ประเทศของตน นอกจากนี้ ยังได้
น�ำผลจากการประชุมดังกล่าวมา
จัดท�ำเป็นรายงานเรือ่ งสิง่ แวดล้อม
และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน พร้อม
ทั้ ง เรี ย กร้ อ งให้ ป ระชาคมโลก
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวิถีการ
พั ฒ นาเพื่ อ ความยั่ ง ยื น ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การระลึ ก ถึ ง
จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการร่ ว มมื อ จาก
หลากหลายชาติในด้านสิง่ แวดล้อม
องค์ ก ารสหประชาชาติ จึ ง ได้
ประกาศให้วันที่ ๕ มิถุนายนของ
ทุกปีว่าเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก
นั่นเอง
ซึ่ ง ในแต่ ล ะปี โครงการ
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Environment
Programme : UNEP) จะมีการ

ก�ำหนดประเด็นหลัก (Theme) ในการ
รณรงค์เนือ่ งในวันสิง่ แวดล้อมโลกให้เป็น
ทิศทางเดียวกันทั่วโลก โดยในปี พ.ศ.
๒๕๖๒ ได้ก�ำหนดประเด็นหลักในการ
รณรงค์เรื่อง Air Pollution ภายใต้
หัวข้อ “Beat Air Pollution”
และเมือ่ วันที่ ๕ มิถนุ ายน พ.ศ.
๒๕๖๒ ที่ผ่านมานั้น ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายวิจารย์ สิมาฉายา) ได้ให้เกียรติ
เป็นประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อม
โลก ประจ�ำปี พ.ศ.๒๕๖๒ จัดขึ้นโดย
กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
ภายใต้แนวคิด Beat Air Pollution
: “หยุ ดหมอกควันและอากาศพิษ
เพื่อคุณภาพชี วิตและสิ่งแวดล้อม”

พร้ อ มทั้ ง เป็ น ประธานมอบรางวั ล
เชิดชูเ กีย รติ แ ก่ บุ คคลต้นแบบที่ท�ำ
คุณประโยชน์ดา้ นสิง่ แวดล้อม จ�ำนวน
๙ ท่าน และองค์กรต้นแบบที่ท�ำ
คุณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน
๑๑ องค์กร

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
่
และสิงแวดล้อม กล่าวว่า ปีนโี้ ครงการ

สิง่ แวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP)
ขององค์การสหประชาชาติ เน้นการ
รณรงค์และเรียกร้องให้ทั่วโลกให้
ความส� ำ คั ญ กั บ การแก้ ป ั ญ หา
มลพิ ษ ทางอากาศที่ เ ป็ น ภั ย
คุกคามต่อประชากรทัว่ โลก ซึง่
จากข้อมูลพบว่าในแต่ละปีมี
จ�ำนวนของผู้เสียชีวิตก่อนวัย
อั น ควรราว ๗ ล้ า นคน ใน
จ�ำนวนนีเ้ กินครึง่ กว่า ๔ ล้านคน
อาศัยอยู่ในแถบทวีปเอเชีย –
แปซิ ฟ ิ ก คิ ด เป็ น มู ล ค่ า ความ

เสียหายทางเศรษฐกิจในระดับโลกถึง ๕ ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
ต่อปี และในปีนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ โดยกรมส่งเสริม
คุณภาพสิง่ แวดล้อม ก�ำหนดจัดงานวันสิง่ แวดล้อมโลกขึน้ เพือ่ ร่วม
รณรงค์การแก้ปัญหามลพิษทางอากาศไปพร้อมกับประเทศต่างๆ
ทั่วโลก
ดังนัน้ ทุกประเทศทัว่ โลกต่างต้องร่วมมือกันปรับปรุงคุณภาพ
อากาศให้ดีขึ้น ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดกิจกรรมต่างๆ
ที่จะส่งผลก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เช่น ลดการใช้รถยนต์
ส่วนตัว ใช้บริการรถยนต์สาธารณะและยานยนต์ไฟฟ้า ลดการเผา
ในที่โล่ง การจัดการปัญหาขยะอย่างถูกวิธี เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว
ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ได้ด�ำเนินการแก้ไข
ปัญหามลพิษทางอากาศอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ การก�ำกับดูแลการปล่อย
มลพิษทางอากาศของสถานประกอบการ โรงงานและนิคมอุตสาหกรรม
การตรวจวัดฝุน่ ควันด�ำจากท่อไอเสียรถยนต์ การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือและลดการเผาในที่โล่ง ซึ่งมี
การจัดตัง้ ศูนย์เรียนรูช้ มุ ชนต้นแบบปลอดการเผา ครอบคลุมพืน้ ที่
๙ จังหวัด ภาคเหนือตอนบน (จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮอ่ งสอน
ตาก พะเยา น่าน แพร่ ล�ำปาง ล�ำพูน) จ�ำนวน ๒๙ ศูนย์ เพื่อเป็น
แหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการ
ขยายผลไปสู่หมู่บ้าน อ�ำเภอ จังหวัด รวมถึงการสร้างการมีส่วน
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ทีใ่ นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือตอนบน รวมถึง
มีการขยายความร่วมมือกับประเทศในภูมภิ าคอาเซียนในการแก้ไข
ปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดนอย่างยั่งยืน โดยมี
เป้าหมายให้ภมู ภิ าคอาเซียนเป็นภูมภิ าคปลอดหมอกควัน
ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๓
ส่วนแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้มีแนวทางส่งเสริมให้
รถยนต์สาธารณะมีการปรับเปลีย่ นไปใช้นำ�้ มัน
B20 ให้มากขึ้น รวมทั้ง เร่งรัดการน�ำน�้ำมัน
ดีเซลเทียบเท่ามาตรฐาน EURO 5 มาจ�ำหน่าย
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และส่งเสริมการ
ใช้บริการขนส่งสาธารณะและยานยนต์ไฟฟ้า
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพอากาศและการควบคุมเป็น
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ระบบ Single Command นอกจากนี้ ยังได้ด�ำเนินการส่งเสริม
ให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองทัว่ ประเทศ เพือ่ ช่วยดูดซับมลพิษ
สร้างอากาศบริสทุ ธิ์ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือ
แม้แต่พื้นที่ว่างของอาคารบ้านเรือนก็สามารถปรับเปลี่ยนให้มี
พื้นที่สีเขียวได้
นอกจากนี้ ในวันที่ ๕ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการขยะพลาสติก ภายใต้คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
ได้รว่ มกับองค์กรภายใต้ “โครงการความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ
ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยัง่ ยืน” หรือ
“PPP Plastic” (Public Private Partnership for Sustainable
Plastic and Waste Management) ก่อตัง้ ขึน้ โดย สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(TBCSD) ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ กว่า ๒๐ องค์กร
ได้ร่วมแถลงผลงาน ๑ ปีของการขับเคลื่อนการจัดการขยะ
พลาสติกอย่างบูรณาการตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อม
ร่ ว มกั น กั บ องค์ ก รภาคี ใ หม่ ป ระกาศเจตนารมณ์ เ พื่ อ สานต่ อ
ปณิ ธ านลดขยะพลาสติ ก อย่ า งยั่ ง ยื น โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย คุณประเสริฐ
บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน,

คุณสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดี
กรมควบคุมมลพิษ, คุณสุรชัย อจลบุญ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม
และคุณภราดร จุลชาต ประธานกลุ่ม
อุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวผลงานฯ
ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นับได้
ว่าวันสิ่งแวดล้อมโลกเป็นวันที่ทุกภาค
ส่วนของสังคมเกิดความตื่นตัวและเห็น
ถึงความส�ำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม
จึ ง ได้ เ กิ ด ความร่ ว มกั น จากภาคส่ ว น
ต่างๆในการขับเคลื่อนในมิติต่างๆ เพื่อ
ร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่แค่เพียง
หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานหลักในการ
ขั บ เคลื่ อ นการแก้ ป ั ญ หาด้ า น
สิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียว แต่ทุก
ภาคส่วนในสังคม รวมถึง พวกเราทุก
คนก็สามารถป้องกันและช่วยแก้ไข
ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม และปรั บ ปรุ ง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นได้ เพียง
แค่เราทุกคนร่วมใจกันปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
มลพิษ เพือ่ สุขภาพและคุณภาพชีวติ
ที่ดีของพวกเราทุกคนนั่นเอง

ทีม่ า :
๑. http://www.mnre.go.th/th/news/detail/38870 (สืบค้นเมือ่ ๑๑ มิถนุ ายน ๒๕๖๒)
๒. https://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243737 (สืบค้นเมือ่ ๑๑ มิถนุ ายน ๒๕๖๒)
๓. https://www.thaipost.net/main/detail/0000037229 (สืบค้นเมือ่ ๑๒ มิถนุ ายน ๒๕๖๒)
๔. https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9620000057669 (สืบค้นเมือ่ ๑๗ มิถนุ ายน ๒๕๖๒)
๕. https://www.dmcr.go.th/detailAll/32726/nws/11 (สืบค้นเมือ่ ๑๗ มิถนุ ายน ๒๕๖๒)
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เมื่ อ เดื อ นมิ ถุ น ายน พ.ศ.
๒๕๖๒ เครือข่ายการแก้ปญ
ั หาเพือ่
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Solutions
Network; SDSN) และมูลนิธิเบอร์
เทสล์ แ มนน์ (Bertelsmann
Stiftung) ร่วมกับมหาวิทยาลัย
โคลัมเบีย (University of Columbia)
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีประเทศฟินแลนด์
(Prime Minister’s Office of
Finland) และสภาธุรกิจโลกเพื่อ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน หรือ World
Business Council on Sustainable
Development (WBCSD) ได้ตี
พิมพ์เผยแพร่รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๒* รวมถึง
ดัชนีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(Sustainable Development Goal
Index and Dashboard) ซึ่งใน
รายงานมีการระบุรายละเอียดเกีย่ วกับ
ความก้าวหน้าของแต่ละประเทศ
ในการตอบสนองต่อเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) จาก
รายงานล่าสุดพบว่า ยังไม่มปี ระเทศ
ใดในโลกบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืนทั้ง ๑๗ ข้อ นอกจากนี้
จากข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู ่ ใ นปั จ จุ บั น ชี้ ใ ห้
เห็นว่า ยังไม่มีประเทศใดที่มีการ
ด� ำ เนิ น การอยู ่ ใ นสถานะที่ จ ะ
สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนได้ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐

เปลี่ยนสัญญาให้เป็นความจริง :

ความก้าวหน้าการด�ำเนินการ
ตามวาระการพั ฒนาอย่างยัง
่ ยืน
2030 และทิศทางในอนาคต
โดยเฉพาะหลายประเทศทั่วโลกต่างก็ประสบปัญหาและไม่มีความ
คืบหน้าในการด�ำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย SDG ข้อ ๑๓
การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action)
เป้าหมาย SDG ข้อ ๑๔ การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากร
ทางทะเล (Life Below Water) และเป้าหมาย SDG ข้อ ๑๕ การใช้
ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก (Life on Land) และยังไม่มปี ระเทศ
ใดที่จะประสบความส�ำเร็จได้รับตัวชี้วัดในการบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ “เรตติ้งสีเขียว” (Green Rating) ส�ำหรับ
เป้าหมายข้อที่ ๑๔ การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากร
ทางทะเล
จากรายงานยังพบว่า ประเด็นปัญหาความขัดแย้งด้านต่างๆ
ในหลายพื้นที่ทั่วโลก เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ฉุดรั้งประเทศเหล่านี้ไม่ให้
ก้าวไปสู่การบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะ
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แนวโน้มของการทุจริตคอรัปชัน่ และสิทธิเสรีภาพของสือ่ (freedom of
press) มีสถานการณ์ที่แย่ลงกว่าเดิมมากกว่า ๕๐ ประเทศ ในขณะ
ที่การขจัดความยากจนยังคงเป็นอุปสรรคส�ำคัญที่เป็นอีกหนึ่งความ
ท้าทายระดับโลก โดยครึง่ หนึง่ ของประเทศทัว่ โลกยังไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมาย SDG ข้อที่ ๑ การขจัดความยากจน (No Poverty) ได้
นอกจากนี้ รายงานยังสรุปว่า ประเทศที่มีรายได้สูงมีแนวโน้มที่จะ
สร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมมากกว่า เช่น
การตัดไม้ท�ำลายป่าเพื่อปลูกต้นปาล์มน�้ำมันและเชื้อเพลิงอื่นๆ อัน
เป็นผลมาจากความต้องการของประชากร อีกทั้ง รายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น
ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันและสร้างช่องว่างในการเข้าถึงการ
บริการและการเข้าถึงโอกาส โดยประเด็นด้านรายได้ยังคงเป็น
อุปสรรคส�ำคัญทางด้านนโยบายอย่างต่อเนื่องในประเทศที่มีรายได้
อยูใ่ นระดับปานกลางและระดับสูง ส่วนในประเทศทีม่ รี ายได้ตำ�่ ยังคง
มีแรงงานทาสและสัดส่วนของผู้ที่ถูกคุมขังในคุกในปริมาณที่สูงอยู่
นอกจากนี้ รายงานยังได้สรุปความคืบหน้าผลการด�ำเนินงาน
ของแต่ละประเทศต่อการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่ ง ยื น ทั้ ง ๑๗ ข้ อ จากการจัด อัน ดับ SDG ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๔๐ จาก ๑๖๒ ประเทศ ด้วยคะแนนรวม
ร้อยละ ๗๓ โดยสามารถบรรลุเป้าหมายข้อที่ ๑ “การขจัดความ
ยากจน” ได้ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี แต่ในทางตรงกันข้าม
ประเทศไทยกลับมีผลการด�ำเนินการในเป้าหมายข้อที่ ๓ การมี
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สุ ข ภาพและความเป็ น อยู ่ ที่ ดี
(Good Health and Well-being)
เป้าหมายข้อที่ ๑๐ การลดความ
เลื่อมล�้ำ (Reduce Inequalities)
เป้ า หมายข้ อ ที่ ๑๓ การรั บ มื อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Action) และเป้าหมาย
ข้ อ ที่ ๑๔ การใช้ ป ระโยชน์ จ าก
มหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล
(Life below Water) ยังอยู่ใน
ระดับที่ต�่ำกว่าเกณฑ์ อย่างไรก็ตาม
ตัวชี้วัด ข้อมูล และวิธีการที่ใช้ใน
รายงานปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น ได้ถูก
ปรับปรุงแก้ไขให้ดกี ว่าเดิมและไม่ได้
น�ำตัวชี้วัดของปีก่อนมาใช้ในครัง้ นี้
ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงการจัดอันดับ
ของแต่ละประเทศในปีนี้จึงไม่ได้
เป็นตัวบ่งบอกถึงผลการด�ำเนินการ
ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยืนของแต่ละประเทศว่ามีการ
เปลีย่ นแปลงไปเมือ่ เปรียบเทียบกับ
รายงานปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑
จากรายงานชี้ให้เห็นว่า การ
เปลี่ ย นแปลงที่ ส� ำ คั ญ จึ ง มี ค วาม
จ�ำเป็นในระยะยาว เพื่อที่จะบรรลุ
เป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ โดยใน
รายงานได้เสนอแนะให้ทุกประเทศ
มีการปฏิรปู การด�ำเนินการทีส่ ำ� คัญ
ใน ๖ สาขา ได้แก่ ทักษะการท�ำงาน
(skills & jobs) สุขภาพ (health)
พลังงานสะอาด (clean energy)
ความหลากหลายทางชีวภาพและ

การใช้ประโยชน์ที่ดิน (biodiversity & land use)
เมือง (cities) และเทคโนโลยีดิจิตอล (digital
technology) ซึ่ ง การก� ำ หนดกรอบนโยบายที่
เหมาะสมส�ำหรับการปฏิรูปในแต่ละประเทศนั้น
ต้องอาศัยการท�ำงานแบบบูรณาและความร่วมมือ
ระหว่างผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียจากทุกภาคส่วน ทัง้ จาก
นักวิชาการ ภาคธุรกิจ/เอกชน และประชาชนทัว่ ไป
ในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้น�ำของ
ประเทศต่างๆ จะเข้าร่วมการประชุมในเวทีหารือ
ทางการเมืองระดับสูง (High-level Political
Forum; HLPF) ภายใต้การประชุมสมัชชาใหญ่

สหประชาชาติครั้งที่ ๗๔ : การกระตุ้นการด�ำเนิน
การตามวาระเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ๒๐๓๐ ซึง่
ถือเป็นการจัดประชุมสุดยอดผู้น�ำครั้งแรกของ
สหประชาชาติเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน นับ
ตั้งแต่มีการเห็นชอบวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๒๐๓๐ (2030 Agenda) ไปเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพือ่
ติ ด ตามและทบทวนความคื บ หน้ า เกี่ ย วกั บ การ
ด�ำเนินการตามวาระ และเป้าหมาย SDGs ทั้ง ๑๗
ข้อ อีกด้วย
นอกจากนั้น การประชุมครั้งนี้มีความส�ำคัญ
ที่ภาคธุรกิจต้องมีการปรับตัวและบูรณาการเป้า
หมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนลงไปในโมเดล
ธุรกิจ รวมทั้ง ทบทวนกลยุทธ์และแนวปฏิบัติทาง
ธุ ร กิ จ ให้ มี ส ่ ว นร่ ว มอย่ า งแข็ ง ขั น มากขึ้ น ในการ
ด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวาระการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ๒๐๓๐ การขับเคลื่อนทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อ
สนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น การ และการวางกรอบ
แนวทางการด�ำเนินงานในอนาคตเพือ่ ให้บรรลุเป้า
หมาย SDG ได้เร็วขึ้

หมายเหตุ
• ปีนี้เป็นครั้งแรกที่มีการตรวจสอบทางสถิติผลดัชนี (Index results) โดยคณะกรรมาธิการยุโรป
(European Commission)
• ข้อมูลในรายงานการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development Report) ฉบับนี้ ได้รบั การสนับสนุน
จากส� ำ นั ก งานสถิ ติแ ห่งชาติ (National Statistical Offices) และองค์ ก ารระหว่ า งประเทศ
(International Organizations) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท�ำดัชนีชวี้ ดั เพือ่ ติดตามการด�ำเนิน
งานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (SDGs) โดยใช้ขอ้ มูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น จากธนาคารโลก
(World Bank) องค์การอนามัยโลก (World Health Organization; WHO) องค์กรแรงงานระหว่าง
ประเทศ (International Labour Organization) รวมไปถึง ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ไม่เป็นทางการ
เช่น สถาบันวิจัย (Research Center) และองค์กรที่ไม่แสวงก�ำไรต่างๆ (Non–Governmental
Organization; NGOs)
ทีม่ า :
๑. https://sdgindex.org/news/new-report-shows-major-long-term-transformations-are-necessary-for-achieving-the-sustainabledevelopment-goals/ (สืบค้นเมือ่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
๒. https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsummit (สืบค้นเมือ่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
๓. https://www.weforum.org/agenda/2019/02/davos-2019-technology-un-sustainable-development-goals-sdg/ (สืบค้นเมือ่ ๒๒
กรกฎาคม ๒๕๖๒)
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Life & Health
เรียบเรียงโดย: นางสาวณชชน พชรชัยกุล

ยาปฏิชีวนะ
ตกค้าง
ในสิ่งแวดล้อม

ภัยใกล้ตัว

ที่ไม่ควรมองข้าม
18

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเป็นปัจจัยส�ำคัญในการด�ำรงชีวติ ของมนุษย์และสิง่ มีชวี ติ อืน่
แต่ดว้ ยปริมาณทีเ่ พิม่ ขึน้ ของประชากรโลกอย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้กจิ วัตรประจ�ำวันของมนุษย์สร้างผลก
ระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไม่น่าเชื่อ และหนึ่งในปัญหาที่อาจเป็นเรื่องใหม่ส�ำหรับประเทศไทยก็คือ
“ปั ญหายาปฏิชีวนะตกค้างในสิ่งแวดล้อม”

ในช่วงกลางปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ทีม
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก
ได้ท�ำการเก็บตัวอย่างน�้ำจาก ๗๒
ประเทศทั่ ว โลก รวมถึ ง แม่ น�้ ำ
เจ้ า พระยาของประเทศไทยด้ ว ย
ผลจากการตรวจวิเคราะห์พบว่า ๖๕
เปอร์เซ็นต์ของแม่น�้ำทั้งหมดมียา
ปฏิชีวนะปนเปื้อนอยู่ ซึ่งบางแห่งมี
ประมาณสูงเกินกว่าระดับปลอดภัย การใช้ยาในภาคครัวเรือนนับเป็นสาเหตุหลักของยาตกค้างใน
ธรรมชาติ เพราะเมื่อบริโภคยาเข้าสู่ร่างกาย ยาจะถูกก�ำจัดออก
โดยเฉพาะแม่น�้ำในทวีปเอเชีย
ทางปัสสาวะหรืออุจจาระและผ่านเข้าสู่ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียก่อน
หลายคนอาจตั้ ง ค� ำ ถามว่ า ยา ออกสู่แม่น�้ำล�ำคลอง นอกจากนี้ ยาจะตกค้างในพื้นดินจากการ
ตกค้ า งในธรรมชาติ นั้น มาจาก ทิง้ หรือฝังกลบ ซึง่ จะสามารถละลายและซึมออกสูแ่ ม่นำ�้ ล�ำคลอง
ได้ สาเหตุต่อมา คือ การใช้ยาในการท�ำปศุสัตว์ ซึ่งจะถูกก�ำจัด
ไหน?
เราอาจคุ้นชินกับยาปฏิชีวนะ และปลดปล่อยออกสู่ธรรมชาติเช่นเดียวกับการใช้ยาในภาคครัว
และสารเคมีที่ตกค้างในพืชผักและ เรือน
ถึ ง แม้ ย าปฏิ ชี ว นะที่ ป นเปื ้ อ นในสิ่ ง แวดล้ อ มจะไม่ ไ ด้ ส ่ ง
อาหาร จนมองข้ามไปว่าแท้จริงแล้ว
สารต่าง ๆ เหล่านี้ก็สามารถตกค้าง ผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์ แต่ส�ำหรับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
ในสิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน โดยเฉพาะ แล้ ว กลั บ ได้ รั บ ผลนั้ น โดยตรงเนื่ อ งจากยายั ง คงมี ฤ ทธิ์ ท าง
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เภสัชวิทยา ตัวอย่างเช่น การตายลงของนกแร้งจากยาต้านการอักเสบ
ที่มิใช่สเตียรอยด์ การเปลี่ยนเพศและการกดการแสดงออกของ
ลักษณะทางเพศในลูกปลาที่ได้รับยากลุ่มฮอร์โมนเพศ เป็นต้น
ที่ส�ำคัญยาเหล่านี้ยังสามารถตกค้างและสะสมในร่างกายของสัตว์
อาหาร โดยเฉพาะสัตว์น�้ำจ�ำพวก กุ้ง หอย ปู ปลา ซึ่งเมื่อเราบริโภค
สัตว์เหล่านี้เข้าไปก็ท�ำให้ได้รับยาโดยไม่ตั้งใจไปด้วย ซึ่งอาจส่งผลให้
เกิดการดื้อยาในที่สุด
แต่ในความเป็นจริง เราไม่สามารถเลิกใช้ยาปฏิชวี นะเพือ่ รักษา
อาการเจ็บป่วยได้ แต่สามารถลดปริมาณการตกค้างและปนเปื้อน
ของยาในสิ่งแวดล้อมได้ ดังนี้
๑. ใช้ยาในกรณีจ�ำเป็นเท่านั้น วิธีนี้เป็นการลดปริมาณยาที่
ถูกก�ำจัดออกจากร่างกายสู่ธรรมชาติให้ลดลงได้
๒. ท�ำลายยาหมดอายุอย่างถูกวิธี โดยการเผาท�ำลายทิ้งที่
อุณหภูมิตั้งแต่ ๘๕๐ ถึง ๑,๖๐๐ องศาเซลเซียส โดย
อุ ณ หภู มิ ที่ ใ ช้ จ ะขึ้ น กั บ ประเภทและความเป็ น อั น ตราย
ของยา หลังจากนั้นจึงค่อยน�ำกากของเสียหลังจากการ
เผาไหม้ไปฝังกลบ
๓. พั ฒ นาระบบการบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย และระบบน�้ ำ ทิ้ ง ไม่ ใ ห้ ส ่ ง
ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
เรือ่ งยาปนเปือ้ นในสิง่ แวดล้อมอาจไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งใหญ่ ใ นปั จ จุ บั น
ที่ท�ำให้เกิดการตื่นตัวมากนัก แต่ก็นับเป็นการเริ่มต้นที่ดี หากเรา
จะหันมาใส่ใจปกป้องให้ระบบนิเวศให้กลับสู่สมดุลอีกครั้ง โดย
ปราศจากการปนเปื้อนที่เกิดจากน�้ำมือมนุษย์อย่างเช่นในปัจจุบัน

ทีม่ า :
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (สืบค้นเมือ่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
ภาพประกอบ : www.pixabay.com www.freepik.com
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Vision to Action
เรียบเรียงโดย นางสาวสุพรรณิภา หวังงาม และทีมบริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
การขับเคลื่อนธุรกิจสู่องค์กรความยั่งยืน

ผ่านบริการร้านอิ่มสะดวก“เซเว่ น อี เ ลฟเว่ น (7-Eleven)”
ในการส่งมอบสินค้าและบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค ปัจจุบันบริษัทฯ มีร้านเซเว่น อีเลฟเว่น
ทั่วประเทศรวม ๑๑,๕๐๐ สาขา (ณ มิ.ย.๖๒) ภายใต้การบริหาร
ของบริษัทฯ ยังมีธุรกิจเสริมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการอืน่ ๆ
อีกมากมาย เช่น ออลล์ คาเฟ่ (All cafe’) ให้บริการเครื่องดื่มและ
กาแฟสดพร้อมเสิร์ฟ,กาแฟมวลชน (Muanchon Coffee)
ธุรกิจกาแฟภายใต้แนวคิดร้านกาแฟสร้างอาชีพเพือ่ สังคมและชุมชน,
เบลลิน่ี เบค แอนด์ บลู (Bellinee’s Bake & Brew) ให้บริการ
กาแฟพรีเมีย่ มและเบเกอรีอ่ บสด, ซี พี รีเทลลิงค์ (CP Retailink)
คุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว
ตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าปลีกใน
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น รวมถึงบริการบ�ำรุงรักษาและซ่อมแซม และ
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ ง (24Shopping) ธุรกิจการค้าออนไลน์ที่
คุ ณ สุ วิ ท ย์ กิ่ ง แก้ ว รอง น�ำเสนอสินค้าผ่านช่องทางการสั่งซื้อสินค้าที่หลากหลาย สนุก
กรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท และสะดวกตลอด ๒๔ ชั่ ว โมง เพื่ อ รองรั บ ความต้ อ งการของ
ซี พี ออลล์ จ� ำ กั ด (มหาชน) ผู้บริโภคยุคใหม่ทุกที่ ทุกเวลา นอกจากการด�ำเนินธุรกิจดังกล่าว
ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ใน
ประเทศไทย ได้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์
พิ เ ศษเพื่ อ เผยแพร่ ใ นวารสาร
Green Society by TBCSD
บริ ษั ท ซี พี ออลล์ จ� ำ กั ด
(มหาชน) หรือ CPALL ด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ อ� ำ นวยความสะดวกแก่
ลูกค้าในทุกชุมชนและสังคมให้
มี ค วามกิ น ดี อยู ่ ดี มี ค วามสุ ข
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บริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ยังส่งต่อคุณค่าทีเ่ กิดขึน้ จากการท�ำธุรกิจไปยังภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ถือเป็นการกระจายความแข็งแรงไปสู่ทุกภาคส่วนในสังคม
อีกทั้งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการ
ค�ำนึงถึงผลกระทบในการด�ำเนินธุรกิจที่มีต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในทุกด้าน เพื่อ
ก้าวไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ดังจะเห็นได้จากการด�ำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ (Economics): บริษทั ฯ
ด�ำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ค�ำนึงถึงผล
ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล มี
การบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ก าร
วางแผนบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้าให้ลกู ค้าได้
รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและตรงตาม
ความต้องการ มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
ค�ำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการและดีต่อสุขภาพ
เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี ห้กบั คนไทย มีการ
คัดเลือกสินค้าทีเ่ ป็นประโยชน์จำ� หน่ายในราคาที่
เป็นธรรม และมีนวัตกรรมที่เข้าถึงใจลูกค้าด้วย
บริการที่เป็นมิตร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสร้าง
งาน สร้างรายได้ สร้างโอกาสทางอาชีพให้กับ
คนในสังคมด้วยการจ้างเป็นพนักงานในร้านเซ
เว่น อีเลฟเว่นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
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ด้ านสั ง คม (Social): บริษัทฯ มีการ
ก�ำหนดนโยบายที่ชัดเจนด้านส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาเยาวชน เพือ่ มุง่ สร้างคุณค่าร่วมให้เกิด
ขึ้นในสังคม ทั้งในพื้นที่ด�ำเนินธุรกิจตลอดจน
สังคมในวงกว้าง และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้คนในสังคมเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้เป็นคนเก่งและคนดี โดยการมอบ
โอกาสทางการศึกษาเพื่อช่วยเปิดประตูสู่โอกาส
ทางอาชีพและสนับสนุนให้เยาวชนเหล่านี้เป็น
ก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความส�ำคัญของการส่ง
เสริมเศรษฐกิจชุมชนและธุรกิจ SME ให้มีความ
เข้มแข็ง ด้วยการยกระดับขีดความสามารถของ
กลุ่มเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยให้สามารถ
แข่งขัน สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพและเข้าถึงช่อง
ทางการขาย ซึ่งจะช่วยสร้างรากฐานที่มั่นคงให้
กับเศรษฐกิจของประเทศ ถือเป็นอุดมการณ์ที่
บริษัทยึดมั่นและมุ่งสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นใน
ทุกพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปด�ำเนินการ
ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment):
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิด
ชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตระหนักและให้ความ

ส�ำคัญต่อการบรรเทาผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม
ที่ เ กิ ด จากการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริ ก ารขององค์ ก ร บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ ก� ำ หนด
นโยบายส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการ
ผลิต สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อลดผลกระทบที่
อาจเกิดขึน้ ซึง่ การด�ำเนินการภายใต้นโยบายดัง
กล่ า วก่ อ ให้ เ กิ ด การริ เริ่ ม ด้ า นการจั ด การสิ่ ง
แวดล้อมที่หลากหลาย รวมถึงการขยายผลการ
ด�ำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่น ผ่าน

การมีส่วนร่วมของพนักงาน บริษัทย่อย และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดย
บริษทั ฯ มีกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน
ทีย่ งั่ ยืน เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และสนองตอบ
ความต้องการของสังคม ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการจัดหา
วัตถุดิบ การจัดการวัสดุที่น�ำมาท�ำบรรจุภัณฑ์
การจ�ำหน่ายสินค้าและบริการ และการจัดการ
ของเสีย ดังนี้

นอกจากนั้นยังมีการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ โดย
การตรวจประเมินด้านความยั่งยืนกับคู่ค้าธุรกิจหลักทุกราย เพื่อ
จัดหาวัตถุดบิ หลักหรือผลิตภัณฑ์จากแหล่งผลิตที่ รับผิดชอบและ
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาคู่ค้า
ธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
๒) การจัดการวัสดุท่นี �ำมาท�ำบรรจุ ภัณฑ์:
บริษัทพัฒนาบรรจุภัณฑ์ภายใต้แนวคิด Environmental
Friendly Packaging ที่พิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบ
บริษัทฯ มีนโยบายการจัดหา และการเลื อ กใช้ วั ส ดุ ที่ น� ำ มาท� ำ บรรจุ ภั ณ ฑ์ โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ทุ ก
อย่างยั่งยืนที่ส่งเสริมและให้ความ กระบวนการในวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle)
ส�ำคัญในการใช้วตั ถุดบิ ทีห่ าได้ภายใน
ประเทศไทยเป็นล�ำดับแรก และมีการ
ประเมินการจัดหาวัตถุดบิ จากแหล่ง
ผลิตหรือผลิตภัณฑ์จากแหล่งผลิตที่
ไม่บกุ รุกท�ำลายป่าไม้และทรัพยากร
ทางทะเล รวมถึ ง การสนั บ สนุ น
โครงการปกป้องและฟืน้ ฟูแหล่งทีอ่ ยู่
ตามธรรมชาติ (ป่าแหล่งต้นน�้ำทะเล
และชายฝั่ง) ตามความเหมาะสม
๑) การจัดหาวัตถุดิบ:
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เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดของเสียหลังการใช้งานบรรจุ
ภัณฑ์ และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากบรรจุภัณฑ์ ผ่านการ
ด�ำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ เช่น การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ประเภท
แก้วกระดาษในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เป็นแก้วกระดาษที่เคลือบด้วย
พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพชนิด Bio PBS ที่ผลิตจากวัสดุ
ธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้เองในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม
โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, การลดปริมาณการใช้พลาสติก
ในกล่องบรรจุภัณฑ์อาหารในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น โดยเปลี่ยน
เทคโนโลยีการผลิตถ้วยพลาสติกส�ำหรับบรรจุขา้ วสวยท�ำให้สามารถ
ลดการใช้วัสดุได้ถึง ๑๒๖ ตัน/ปี, การยกเลิกการใช้บรรจุภัณฑ์
ประเภทโฟม และยกเลิกการใช้พลาสติกหุ้มฝาขวด (Cap Seal)
ในบรรจุภัณฑ์ประเภทน�้ำดื่มและน�้ำแร่ที่ใช้ตราสินค้า CPALL และ
ขยายขอบเขตของโครงการไปยังสินค้าประเภทอื่นๆ รวมทั้งเพิ่ม
การบ่งชี้สัญลักษณ์รีไซเคิล (Recycle) บนบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับสินค้า
ที่ใช้ตราสินค้า CPALL
๓) การจ�ำหน่ายสินค้าและบริการ:
บริษัทฯ สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค โดย
ส่งเสริมการ บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผู้บริโภค
เป็นผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีส่ ำ� คัญในการมีสว่ นร่วมขับเคลือ่ นการ ด�ำเนิน
การด้านสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการทางด้าน
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สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ห ลากหลายและ
สอดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะของ
ธุ ร กิ จ ในหลายกิ จ กรรม เช่ น
การลดการใช้ถุงพลาสติกผ่าน
โครงการ “คิดถุง๊ คิดถุง” เป็น
การรณรงค์ที่มุ่งเน้น กระตุ้นให้
ผู้บริโภคคิดก่อนใช้ถุงพลาสติก
และปฏิเสธการรับถุงพลาสติก
เพื่ อ ปลู ก จิ ต ส� ำ นึ ก แก่ ลู ก ค้ า
ประชาชน เยาวชน และพนักงาน
ร้ า นสาขาให้ มี ส ่ ว นร่ ว มลดใช้
ถุ ง พลาสติ ก ด้ ว ยวิ ธี ง ่ า ยๆ คื อ
“ซือ้ ของชิน้ เล็กไม่รบั ถุงพลาสติก”
และ “ซื้อของ ชิ้นใหญ่ใส่รวม
ถุงเดียว” โดยพนักงานร้านจะ
ถามลู ก ค้ า ทุ กครั้ งก่ อนที่ จ ะน� ำ
ของใส่ ถุ ง พลาสติ ก , โครงการ
“ลดขยะพลาสติ ก แบบใช้
ครัง้ เดียวทิง้ ในร้านสะดวกซื้ อ
ภายในมหาวิทยาลัย” โดยร้าน
เซเว่นอีเลฟเว่น ร่วมกับสถาบัน
การศึกษาในเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ยั่งยืนแห่งประเทศไทย จ�ำนวน
๓๑ แห่ ง ร่ ว มผลั ก ดั น การลด
ปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครัง้
เดียวทิ้ง (Single–Use Plastic)
จากร้านสะดวกซือ้ ในมหาวิทยาลัย
ให้กลายเป็นศูนย์ (Zero Waste)
ผ่าน ๔ มาตรการ ประกอบด้วย
(๑) การจัดเตรียมถุงผ้าให้ยืม
แทนการใช้ถุงพลาสติก (๒) ลด

ปริมาณแก้วพลาสติก โดยร้าน
เซเว่น อีเลฟเว่น ลดราคาเครือ่ งดืม่
ให้ ๒ บาท ส�ำหรับผู้ที่น�ำแก้ว
ส่วนตัวมาเอง (๓) ลดปริมาณ
ช้อน-ส้อมและหลอดพลาสติก
โดยพนักงานร้านจะไม่ให้หาก
ผู ้ ซื้ อ ไม่ ร ้ อ งขอ (๔) ยกเลิ ก
ภาชนะจากโฟมทั้งในร้านเซเว่น
อีเลฟเว่น และร้านอื่นๆ ตลอด
จนโรงอาหารของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งขยายผลไปยังร้านสาขา
ทั่วประเทศและร้านสาขาตาม
เกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติทสี่ ำ� คัญ ได้แก่ เกาะลันตา
เกาะยาวน้ อ ย-เกาะยาวใหญ่
เกาะหลีเป๊ะ เกาะพีพี เกาะเต่า
และเกาะเสม็ ด โดยบริ ษั ท ฯ
ร่ ว มกั บ กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย มูลนิธิโลกสีเขียว
เครือเจริญโภคภัณฑ์ กระทรวง
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั ่ ง อุ ท ยาน
แห่ ง ชาติ บ นเกาะต่ า งๆ ภาค
ประชาสังคม และชุมชนในท้อง
ถิ่น ในการรณรงค์เชิญชวนให้
ประชาชนและนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ร่ ว มใจกั น ลดและเลิ ก ใช้ ถุ ง
พลาสติ ก ผ่ า นการรณรงค์

๔ รูปแบบ ภายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นสาขาทีต่ งั้ อยูบ่ นเกาะ ประกอบด้วย
(๑) งดใช้ถุงขนาดเล็กกับลูกค้ายกเว้นที่เป็นสินค้าประเภทของร้อน
(๒) ยกเลิ ก การใช้ แ คปซิ ล (๓) ยกเลิ ก การพลาสติ ก หุ ้ ม หลอด
(๔) การติดตั้งถังขยะแยกประเภทบริเวณหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น
ทุกสาขา และการประกาศเจตนารมณ์ในการ “ลด-เลิ กใช้ ถุ ง
พลาสติก” ผ่านโครงการ “ลดวันละถุง คุณท�ำได้” เพื่อรณรงค์
สนับสนุนให้คนในสังคมได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติก
โดยทุ ก ครั้ ง ที่ ลู ก ค้ า งดรั บ ถุ ง พลาสติ ก จากร้ า นเซเว่ น อี เ ลฟเว่ น
พนักงานจะบันทึกข้อมูลในระบบเพื่อเปลี่ยนเป็นเงิน ๐.๒๐ บาท
ต่อถุง และบริจาคเงินที่ได้จากโครงการเฟสแรกให้แก่โรงพยาบาล
ศิริราชในการซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับอาคารนวมินทรบพิตร
๘๔ พรรษา และเงินบริจาคที่ได้จากโครงการเฟสสองจะมอบให้กับ
โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลชุ มชน และโรงพยาบาลในถิ่ น
ทุรกันดาร รวม ๗๗ แห่งใน ๗๗ จังหวัดทัว่ ประเทศ เพือ่ ส่งมอบโอกาส
ที่ ดี ใ ห้ กั บ ผู ้ ป ่ ว ยในถิ่ น ทุ ร กั น ดารได้ เข้ า ถึ ง การรั ก ษาพยาบาลที่ ดี
จากการด�ำเนินโครงการสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้ประมาณ
๒,๕๐๐,๐๐๐ ถุงต่อวัน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ลดได้ ๑,๐๐๐ ล้านถุง
และเพื่อให้มีการลด-เลิกใช้ถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่องในอนาคต
บริษัทฯ ตั้งเป้าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะสามารถลดถุงพลาสติกได้ ๓,๐๐๐
ล้านถุง ภายใต้แคมเปญดังกล่าว
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๔) การจัดการของเสีย:
บริษัทฯ มีการน�ำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการ
Recycling หรือน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) เพื่อลดการเกิดของเสีย
และเพิม่ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จากที่ผ่านมา
บริษัทฯ มีการด�ำเนินกิจกรรมโครงการในด้านต่างๆ ดังนี้ โครงการ
“ถนนจากขยะพลาสติก” โดยการน�ำขยะพลาสติกจากส�ำนักงาน
ศูนย์กระจายสินค้า และร้านเซเว่น อีเลฟเว่น มาผ่านกระบวนการบด
ย่อยให้มีขนาดที่เล็กลง และน�ำมาผสมกับยางมะตอย เพื่อใช้ในการ
เทปูถนนและลานจอดรถในพื้นที่บริเวณรอบๆ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น
ท�ำให้พื้นถนนมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นและช่วยต้านทานการกัด
เซาะของน�้ำได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งโครงการถนนจากขยะพลาสติกรีไซเคิลนี้
เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย,
โครงการ “เปลี่ยนกล่อง UHT ใช้แล้วเป็นโต๊ะ-เก้าอี้ และหลังคา
ให้โรงเรียนที่ขาดแคลน” ด้วยการน�ำกล่อง UHT ที่ใช้แล้วมาเข้าสู่
กระบวนการรีไซเคิลโดยการย่อยและอัดร้อนเป็นแผ่นชิบบอร์ด
ส�ำหรับใช้ทดแทนไม้ และน�ำมาประกอบเป็นโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และ
หลังคา มอบไปให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ, โครงการ
“รีไซเคิลขวด PET” เปลี่ยนเป็นเส้นใยคุณภาพและน�ำกลับมาเป็น
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วัตถุดิบส�ำคัญส�ำหรับใช้ในการ
ผลิตเสื้อผ้าและถุงพับได้ อีกทั้ง
ในอนาคตบริ ษั ท ฯ มี แ ผนการ
น�ำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วประเภท
ถุงพลาสติกหูหิ้วจากร้านเซเว่น
อีเลฟเว่น กลับเข้าสูก่ ระบวนการ
แปรรูปเป็นถุงใหม่และน�ำกลับ
มาใช้ในร้านอีกด้วย
รางวัลที่ได้รบั และสร้าง
ความภาคภูมิใจ: บริษัทฯ ได้
น�ำมาตรฐานเกณฑ์การประเมิน
ความยั่ ง ยื น ทางพลั ง งานและ
สิ่งแวดล้อมไทย (Thai’s Rating
of Energy and Environmental
Sustainability : TREES) ซึง่ เป็น
เกณฑ์ ม าตรฐานอาคารเขี ย ว
ระดับสากล ของสถาบันอาคาร
เขียวไทย (Thai Green Building
Institute : TGBI) ที่ครอบคลุม
ตั้ ง แต่ ก ระบวนการออกแบบ
และก่อสร้างอาคาร การบริหาร
จั ด การอาคาร (Building
Management) ผั ง บริ เ วณ

และภูมิทัศน์ (Site & Landscape) การประหยัดน�ำ้ (Water
Conservation) พลั ง งาน
และบรรยากาศ (Energy &
Atmosphere) วั ส ดุ แ ละ
ทรั พ ยากรในการก่ อ สร้ า ง
(Materials & Resources)
คุณภาพของสภาวะแวดล้อมใน
อาคาร (Indoor Environment
Quality) การป้องกันผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อม (Environmental
Protection) ตลอดจนอุปกรณ์
ที่ใช้ในร้านและนวัตกรรมอื่นๆ
เพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม (Green
Innovation) มาใช้ในการก่อสร้าง/
ปรับปรุงอาคารและร้านสะดวก
ซื้ อ ให้ ป ระหยั ด พลั ง งานและ
รักษาสิ่งแวดล้อม ท�ำให้บริษัทฯ
ได้ รั บ รางวั ล อั น เป็ น เกี ย รติ ย ศ
แห่ ง ความส� ำ เร็ จ ที่ ส ร้ า งความ
ภาคภูมิใจให้แก่บริษัทฯ หลาย
รางวัล ได้แก่ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น
สาขาธาราสแควร์ ด้ า นหน้ า
สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์
ถนนแจ้งวัฒนะ “ต้ น แบบร้ า น
สะดวกซื้ ออนุรักษ์ส่ ิงแวดล้อม
และประหยัดพลังงานครบวงจร
แ ห่ ง แ ร ก ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
แ ล ะใ น A E C ” ไ ด้ รั บ ก า ร
รั บ รองอาคารเขี ย ว ระดั บ

Platinum ซึ่งเป็นการรับรองระดับสูงสุดจาก ๔ ระดับ (Platinum/
Gold/Silver/Certified) ตามมาตรฐานเกณฑ์การประเมินความ
ยัง่ ยืนทางพลังงานและสิง่ แวดล้อม จากสถาบันอาคารเขียวไทย และ
ได้รบั การรับรองอาคารเขียว ระดับ Gold ส�ำหรับอาคารซีพี ออลล์
อะคาเดมี่ (อาคารเรียนปัญญาภิวัฒน์)” และโรงเรียนสาธิตสถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะนอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้
รั บ เชิ ญ ให้ เข้ า ร่ ว มการประเมิ น ความยั่ ง ยื น ขององค์ ก รประจ� ำ ปี
๒๕๖๐ (Corporate Sustainability Assessment : CSA) โดยบริษทั
ได้ตอบรับเข้าร่วมการประเมินเป็นปีแรก และ “ได้รับการประเมิน
ให้ เ ป็ น สมาชิ กร่ ว มกั บ บริ ษั ท ชั้ น น� ำในกลุ่ ม ดั ช นี ค วามยั่ ง ยื น
ดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI)
กลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) หมวดอุ ตสาหกรรม
ธุ รกิจค้าปลีกอาหารและสินค้าอุ ปโภคบริโภค (Food & Staples
Retailing)” และถื อ เป็ น บริ ษั ท ไทยในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออก
เฉียงใต้ (Southeast Asia) เพียงแห่งเดียวทีผ่ า่ นการคัดเลือกในหมวด
อุตสาหกรรมดังกล่าว จากผลการประเมินถือว่าเป็นก้าวแรกของ
ความส�ำเร็จทางด้านความยัง่ ยืนในเวทีระดับโลกของบริษทั ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)
แนวคิ ด การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นสั ง คมไปสู่
สังคมคาร์บอนต�่ำ (Low Carbon) และสังคมสีเขียว (Green
Society): บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการใช้พลังงาน
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เนื่องจากพลังงานเกี่ยวข้องกับทั้งการด�ำเนินธุรกิจ อีกทั้งการใช้
พลังงานยังส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ของโลก (Climate Change) และเนื่องด้วยบริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจ
ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อที่เปิดให้บริการ
ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง จึงมีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูง ดังนัน้ บริษทั
จึ ง มุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะมี ส ่ ว นร่ ว มในการลดผลกระทบดั ง กล่ า วด้ ว ยการ
ส่งเสริมและผลักดันหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ให้มกี ารปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานและการด�ำเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
รู้คุณค่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการพัฒนานวัตกรรมหรือ
มาตรการใหม่ๆ เพื่อลดการใช้พลังงานโดยรวม ตลอดจนมีความ
พยายามเพิ่ ม สั ด ส่ ว นการใช้ พ ลั ง งานหมุ น เวี ย น (Renewable
energy) พลังงานสะอาด (Green energy) และส่งเสริมกิจกรรม
คาร์บอนต�่ำ โดยการริเริ่มกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานเพื่อลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้
การติดตั้งหลังคา PPA Solar Rooftop ที่ศูนย์กระจายสินค้าในกลุ่ม
ซีพี ออลล์ ทั่วประเทศ และการน�ำนวัตกรรมเทคโนโลยีต้นแบบร้าน
สะดวดซื้ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ร้านเซเว่น
อีเลฟเว่น สาขาธาราสแควร์ ไปขยายผลในการพัฒนาปรับปรุงร้านเซ
เว่น อีเลฟเว่นเดิมที่มีอยู่แล้วและร้านที่จะเปิดใหม่ในอนาคต เช่น
โครงการเปลี่ยนหลอดไฟให้แสงสว่างเป็นหลอดชนิด LED ทั้งร้าน
โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็นประเภท Inverter ที่ให้
ประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงานไฟฟ้า ๒๐% โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพคอยล์เย็นส�ำหรับตูแ้ ช่แข็งขนาดใหญ่ โครงการปรับปรุง
ระบบท�ำความเย็นของตูแ้ สดงสินค้าชนิดไร้บานประตู รวมทัง้ การดูแล
รักษาและการซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์อย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนั้น ในปี
พ.ศ. ๒๕๖๒ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ยังได้เตรียมลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับองค์การบริหารจัดการ
ก๊ า ซเรื อ นกระจก (องค์ ก ารมหาชน) และโครงการพั ฒ นาแห่ ง
สหประชาชาติ ประจ�ำประเทศไทย (UNDP Thailand) ในการด�ำเนิน
โครงการ “เมืองคาร์บอนต�่ำ (Low Carbon City)” ใน ๕ พืน้ ที่ ได้แก่
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัด
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ภู เ ก็ ต และเกาะสมุ ย จั ง หวั ด
สุ ร าษฎร์ ธ านี โดยมี ร ะยะเวลา
ในการด�ำเนินโครงการทั้งสิ้น ๒ ปี
หากโครงการประสบความส�ำเร็จ
จะขยายไปยังจังหวัดอื่นๆ อย่าง
ต่อเนื่อง
จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมา
ของบริ ษั ท ซี พี ออลล์ จ� ำ กั ด
(มหาชน) แสดงให้เห็นถึงความมุ่ง
มั่ น ตั้ ง ใจในการด� ำ เนิ น งานด้ า น
ความยั่งยืน ซึ่งการด�ำเนินการดัง
กล่ า วมี ส ่ ว นช่ ว ยเพิ่ ม รอยยิ้ ม และ
สร้างความสุขให้กับพนักงาน คู่ค้า
พันธมิตรทางธุรกิจ ภาครัฐ สังคม
ตลอดจนผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียโดยรวม
โดยบริษทั ฯ ขอเป็นส่วนหนึง่ ในการ
ขับเคลือ่ นความยัง่ ยืน ทัง้ ในมิตดิ า้ น
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม
เพราะนี่ คื อ ความรั บ ผิ ด ชอบของ
บริษทั ในฐานะทีบ่ ริษทั เป็นส่วนหนึง่
ของสังคมไทย

Member Activities
เรียบเรียงโดย นางสาวภิญญดา เจริญสิน นางสาวสุพรรณิภา หวังงาม

TBCSD Trip ครั้งที ่ ๑/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์กรธุรกิจเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ได้จัดกิจกรรม TBCSD Trip ครั้งที่
๑/๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อศึกษาดูงานขององค์กรสมาชิก TBCSD เกี่ยวกับการ
ด�ำเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานความเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมของบริษทั พฤกษา
โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) ณ โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ นวนคร จังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กส�ำเร็จรูป
(Pruksa Precast Concrete) ที่มีการน�ำเทคโนโลยีและเครื่องจักร
ที่ ทั น สมั ย ที่ สุ ด ในโลกจากประเทศเยอรมนี ม าใช้ ใ นการผลิ ต นั บ ว่ า

เป็น Green Factory แห่งแรก
ของไทย ที่ น� ำ ระบบนี้ ม าใช้ ใ น
อุ ต สาหกรรมผลิ ต Precast
Concrete และเยี่ ย มชมศู น ย์
นวัตกรรมซีพีแรม (โรงงานชลบุรี)
จังหวัดชลบุรี ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์
นวัตกรรมอาหารขององค์กรเอกชน
แห่ ง แรกในประเทศไทย โดยมี
นวัตกรรมกระบวนการผลิตแบบ
อัตโนมัติ ซึง่ ออกแบบขึน้ มาเฉพาะ
แห่งเดียวในโลกและทันสมัยที่สุด
ของไทย โดยกิ จ กรรมในครั้ ง นี้
มีองค์กรสมาชิก TBCSD สนใจ
เข้าร่วมจ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๑ องค์กร
ได้แก่ ๑) บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย
จ�ำกัด (มหาชน) ๒) บริษัท เอ.พี.
ฮอนด้า จ�ำกัด ๓) บริษัท บางจาก
คอร์ ป อเรชั่ น จ� ำ กั ด (มหาชน)
๔) บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991)
จ�ำกัด (มหาชน) ๕) การไฟฟ้า
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อันดีที่องค์กรสมาชิกได้มาพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกัน
และกัน ท�ำให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น
โดยในช่วงเช้าคณะดูงานได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม “โรงงาน
พฤกษา พรีคาสท์ นวนคร อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี”
โดยได้รบั เกียรติอย่างสูงจาก คุณสุพตั รา เป้าเปี่ ยมทรัพย์ รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) กล่าว
ต้อนรับคณะ และบรรยายภาพรวมเกีย่ วกับการด�ำเนินธุรกิจบนพืน้ ฐาน
ความเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมของบริษทั พฤกษา โฮลดิง้ จ�ำกัด (มหาชน)
โดยโรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ นวนคร จังหวัดปทุมธานี ท�ำหน้าที่เป็น
โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กส�ำเร็จรูป (Pruksa Precast
Concrete) ส� ำ หรั บ การก่ อ สร้ า งบ้ า นเดี่ ย ว คอนโดมิ เ นี ย ม และ
ทาวน์เฮาส์ ที่มีการน�ำเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดในโลก
จากประเทศเยอรมนีมาใช้ในการผลิต เป็นระบบอัตโนมัติและควบคุม
ด้วยคอมพิวเตอร์ทุกขั้นตอนการผลิต เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการท�ำความ
สะอาด เคลือบน�้ำมัน (Cleaning and Oiling) การก�ำหนดต�ำแหน่ง
อุปกรณ์ (Pottering) การวางแบบกั้นข้าง (Shuttering) การวาง
โครงเหล็กเสริมความแข็งแรง (Reinforcement) การเทคอนกรีต
(Concrete Casting) การปาดหน้าคอนกรีต (Screeding) การขัดผิว
หน้าคอนกรีต (Smoothening) การบ่มคอนกรีต (Curing) การถอด
แบบ (Shuttering Removing) และการยกชิ้ น งานเก็ บ
(Tilting) เพือ่ ท�ำการจัดส่งไปยังสถานทีก่ อ่ สร้างต่อไป อีกทัง้ ยังมีการน�ำ
หุ่นยนต์มาใช้เพื่อลดการใช้แรงงาน ท�ำให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพสูงกว่า
มาตรฐานทั่วไป นอกจากความทันสมัยแล้ว โรงงานพฤกษา พรีคาสท์
ยังเป็นโรงงานพรีคาสท์แห่งแรกของไทยทีเ่ ป็น Green Factory โดยใช้

ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย
๖) บริ ษั ท จี ซี เมนเทนแนนซ์
แอนด์ เอนจิ เ นี ย ริ ง จ� ำ กั ด
๗) บริ ษั ท โกลบอล เพาเวอร์
ซิ น เนอร์ ยี่ จ� ำ กั ด (มหาชน)
๘) บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล
จ�ำกัด ๙) บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ำกัด
(มหาชน) ๑๐) บริษัท ปูนซิเมนต์
ไทย จ�ำกัด (มหาชน) และ ๑๑)
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งการ
ศึกษาดูงานครัง้ นีย้ งั ถือเป็นโอกาส
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ระบบ Concrete Recycling เพื่อน�ำน�้ำทิ้งและเศษคอนกรีตจาก
การท�ำงาน พร้อมแยกหินทรายกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตอีกครั้ง
ท�ำให้ไม่มเี ศษวัสดุเหลือทิง้ จากการผลิต เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม รวมถึง
การใช้โรงผสมคอนกรีต (Batching Plant) ที่เป็นระบบปิด มีระบบ
ก�ำจัดฝุน่ ในอากาศ (Dust Collector) มาเป็นตัวช่วยลดฝุน่ จากการผสม
คอนกรีต และการป้องกันและลดผลกระทบด้านเสียงในโรงงานโดยใช้
ระบบ Shaking System ทีช่ ว่ ยลดมลพิษทางเสียงในโรงงาน จากความ
ใส่ใจในทุกๆ ขั้นตอนการผลิต ท�ำให้บ้านที่ก่อสร้างด้วยเทคโนโลยี
Pruksa Precast มีคุณภาพของชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กส�ำเร็จรูป
ทีไ่ ด้มาตรฐานเดียวกันทุกชิน้ ไม่มปี ญ
ั หาการแตกร้าวและตัวบ้านมีความ
แข็ ง แรงทนทานกว่ า การก่ อ สร้ า งแบบผนั ง ก่ อ อิ ฐ ทั่ ว ไป หลายเท่ า
เนื่ อ งจากผนั ง บ้ า นเป็ น คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ทุ ก ชิ้ น มี พื้ น ที่ ใ ช้ ส อย
ในตัวบ้านเพิ่มมากขึ้นสามารถออกแบบและตกแต่งภายในได้สวยงาม
ลงตัวกว่า เนือ่ งจากก่อสร้างโดยใช้ผนังคอนกรีตส�ำเร็จรูปทีแ่ ข็งแรงเป็น
ตัวรับน�้ำหนักของบ้านท�ำให้ไม่ต้องใช้เสาและคาน พื้นผิวผนังบ้าน
มีความเรียบสวยเนื่องจากผนังทุกชิ้นผ่านระบบควบคุมคุณภาพที่
สม�ำ่ เสมอและขัดผิวจนเรียบจึงได้ระดับเท่ากัน สามารถทาสีหรือตกแต่ง
ด้วยวอลล์เปเปอร์ได้ทันที ไม่มีปัญหาผนังเป็นคลื่นเหมือนการก่ออิฐ
ฉาบปูนทัว่ ไป อีกทัง้ มีความเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมเนือ่ งจากมีการผลิต
แผ่ น ชิ้ น งานคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ส� ำ เร็ จ รู ป มาจากโรงงาน Pruksa
Precast และมีการขนส่งแผ่นมาติดตั้งที่โครงการก่อสร้าง ท�ำให้ลด
ปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม รวมทั้ง ลดมลภาวะ
ทางเสียง ฝุ่น และปัญหาการจราจรในสถานที่ก่อสร้าง ท�ำให้ลูกค้า
ของพฤกษาได้รับมอบบ้านที่มีคุณภาพดีขึ้นและใช้เวลาในการก่อสร้าง
น้อยลง โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการส่งมอบที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุด เพื่อช่วย

ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และ
ความสุขที่แท้จริงของการใช้ชีวิต
ของคนไทยทุกคน พร้อมสร้าง
โอกาสที่ดีให้กับสังคมและชุมชน
ใส่ ใ จดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มให้
เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
จากนั้ น ในช่ ว งบ่ า ยคณะ
ดู ง านได้ เ ดิ น ทางไปเยี่ ย มชม
“ ศู น ย์ น วั ต ก ร ร ม ซี พี แ ร ม
บริษทั ซี พแี รม จ�ำกัด (ชลบุ ร)ี
จังหวัดชลบุ รี” โดยได้รับเกียรติ
อย่างสูงจาก คุณทิวากร จงมีความสุข
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท
ซี พี แ รม จ� ำ กั ด (ชลบุ รี ) กล่ า ว
ต้อนรับคณะ และบรรยายภาพ
รวมเกี่ยวกับศูนย์นวัตกรรมซีพี
แรม บริษทั ซีพแี รม จ�ำกัด(ชลบุร)ี
จังหวัดชลบุรี นับเป็นศูนย์นวัตกรรม
อาหารขององค์กรเอกชนแห่งแรก
ในประเทศไทย ที่ เ ป็ น สถานที่
บ่มเพาะนวัตกร เป็นแหล่งเรียนรู้
และแบ่ ง ปั น องค์ ค วามรู ้ ใ ห้ กั บ
สังคม ภายในศูนย์ฯ มีห้องจัด
แสดงประวั ติ ค วามเป็ น มาและ
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วิวัฒนาการทางนวัตกรรมด้าน
ต่างๆ ของซีพแี รมทีไ่ ด้สร้างสรรค์
และพั ฒ นาขึ้ น มาตั้ ง แต่ อ ดี ต
จนถึ ง ปั จ จุ บั น และสิ่ ง ที่ ค าดว่ า
จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้ได้
อาหารที่มีคุณภาพและมีคุณค่า
ทางโภชนาการ สุนทรียภาพใน
การบริโภค และเพื่อสุขภาพที่ดี
ของผู้บริโภค มาจัดแสดงและน�ำ
เสนอในรูปแบบนิทรรศการและ
แบบจ�ำลองที่สัมผัสได้จริง เช่น
นวั ต กรรมแบบจ� ำ ลองธุ ร กิ จ
นวัตกรรมเทคโนโลยี นวัตกรรม
กระบวนการ และนวั ต กรรม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นอกจากนี้ ภายใน
ศูนย์ฯ ยังมีโรงงานผลิตอาหาร
พร้อมรับประทานทีม่ กี ระบวนการ
ผลิตที่ทันสมัย โดยใช้องค์ความรู้
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในการ
พั ฒ นาสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ส�ำ หรั บ ช่ ว ย
อ� ำ นวยความสะดวกในการ
ท�ำงานเพื่อให้พนักงานเกิดความ
ปลอดภั ย สู ง สุ ด และมี ก าร
ออกแบบสายการผลิ ต อาหาร
แบบอั ต โนมั ติ ที่ ช ่ ว ยประหยั ด
พลังงาน (Energy Saving) และ
เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดย
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ซีพแี รมได้รว่ มมือกับองค์กรชัน้ น�ำในต่างประเทศพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robot and Automation)
ส�ำหรับใช้ในกระบวนการผลิต ซึง่ ออกแบบขึน้ มาเฉพาะแห่งเดียวในโลก
และทันสมัยทีส่ ดุ ของไทย เช่น สายการผลิตซาลาเปาอัตโนมัติ สายการ
ผลิตขนมจีบเสียบไม้อัตโนมัติ สายการผลิตอาหารพร้อมรับประทาน
สายการผลิตข้าวกล่องพร้อมรับประทาน อีกทั้ง ภายในโรงงานมีการ
ออกแบบทางเดินภายในอาคาร หรือ “Visitor Corridor” ให้มีความ
เป็นสัดส่วนเฉพาะส�ำหรับพนักงานและแขกผูเ้ ข้าเยีย่ มชม เพือ่ ไม่ให้เกิด
การรบกวนการท�ำงานของพนักงานและเพื่อสุขอนามัยที่ดี นอกจาก
ความใส่ใจในส่วนของโรงงานที่เป็นสายการผลิตอาหารแล้ว ซีพีแรม
ยังมีการบริหารจัดการภายในบริษัทเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
การท�ำงานของพนักงานและเพื่อให้พนักงานมีความสุขในการท�ำงาน
โดยจัดให้มีห้องท�ำงานในรูปแบบ “Smart Office” ที่เน้นการ
ออกแบบบรรยากาศทีท่ ำ� งานด้วยสีสนั ห้องท�ำงานทีส่ บายตามีความเป็น
Modern มีความทันสมัยของพื้นที่ประชุม เครื่องใช้อุปกรณ์ มีสถานที่
ที่เอื้ออ�ำนวยให้พนักงานทุกคนสามารถเลือกที่นั่งท�ำงานในจุดหรือ
บริเวณใดก็ได้ตามทีพ่ นักงานต้องการ อีกทัง้ ยังสามารถสลับสับเปลีย่ น
หมุนเวียนที่นั่งได้ในทุกๆ วันของการท�ำงาน เพื่อให้พนักงานเกิดความ
คล่องตัวในการท�ำงานและช่วยให้พนักงานเกิดจินตนาการความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ๆ จากการด�ำเนินการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นของซีพีแรมในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพและตอบสนองแนวทางการพัฒนาของ
ซีพีแรมให้ก้าวสู่ยุค Industry 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และเพื่อร่วมผลักดัน
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเมืองนวัตกรรมอาหารของภูมิภาคเอเชีย
อีกทางหนึ่งด้วย

Eco-Labeling
เรียบเรียงโดย นางสาวสุพรรณิภา หวังงาม

๕ แนวทางส�ำคัญ

เพื่ อส่งเสริมการรับรอง

ฉลากสิ่ ง แวดล้ อ ม

ผู้เชี่ยวชาญด้านฉลากสิ่งแวดล้อมจาก Global Ecolabelling Network (GEN) ได้หารือเกี่ยวกับ
แนวโน้มทีส่ ำ� คัญในด้านการพัฒนาฉลากสิง่ แวดล้อม การสร้างความตระหนักรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อมให้เพิม่ ขึน้
แก่ผบู้ ริโภคและผูผ้ ลิต รวมถึงโอกาสส�ำหรับความร่วมมือของหน่วยรับรองระหว่างประเทศรวมถึงในระดับ
สหประชาชาติ ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ได้หารือแนวโน้มที่ส�ำคัญห้าประการของการพัฒนาฉลากสิ่งแวดล้อม
ไว้ดังนี้

๑. เพิ่มบทบาทของรัฐบาลด้านการจัดซื้ อจัดจ้างสีเขียว
รัฐบาลควรมีบทบาทส�ำคัญทั้งในการก�ำหนดเกณฑ์ภาค
บังคับส�ำหรับการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวโดยเฉพาะในส่วนงานที่
ภาครัฐดูแล รวมถึงการสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา
โปรแกรมการรับรอง หรือการจัดท�ำหลักเกณฑ์คัดเลือกสินค้า
และบริการทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมเฉพาะในส่วนงานของตนเอง
ตัวอย่างประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการ
ส่งเสริมการจัดซือ้ จัดจ้างสีเขียวทีม่ กี ารบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม
ได้แก่ ไต้หวัน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อเมริกาเป็นต้น รัฐบาลของ
ประเทศเหล่านีไ้ ด้อนุมตั โิ ครงการริเริม่ ทางกฎหมายหลายประการ
เพือ่ สนับสนุนการจัดซือ้ สินค้าสีเขียวส�ำหรับองค์กรภาครัฐ ในช่วง
ไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้มีการน�ำกฎหมายจ�ำนวนหนึ่งมาใช้เพื่อแนะน�ำแนวคิดของ “การจัดซื้ อจัดจ้าง
สีเขียวสาธารณะ” และ จ�ำกัดกลุม่ สินค้าส�ำหรับภาครัฐ ให้ซอื้ เฉพาะผลิตภัณฑ์ทมี่ ตี วั ชีว้ ดั สิง่ แวดล้อม
เท่านั้น
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๒. การพัฒนาตลาด B2B ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ความสนใจทีเ่ พิม่ ขึน้ ของผูบ้ ริโภคและผูผ้ ลิตสินค้าในทุกด้านทัง้ การผลิต การขนส่งและบรรจุภณ
ั ฑ์
รวมถึงห่วงโซ่อปุ ทานน�ำไปสูก่ ารพัฒนาทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งของตลาด B2B ประเด็น
คือ บริษทั ผูผ้ ลิตร้องขอให้ผขู้ ายวัตถุดบิ ขอการรับรองฉลากสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งฉลากสิ่งแวดล้อม ประเภท ๑ ตัวอย่างเช่น Leroy Merlin ผู้ค้าของใช้
ในครัวเรือนรายใหญ่ในประเทศรัสเซีย ได้ก�ำหนดข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีที่พวกเขาจัดซื้อ ต้องได้การรับรองฉลาก Vitality Leaf

๓. ความท้าทายในการให้การรับรองทั่วโลก
ผู้เชี่ยวชาญด้านการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมระดับ
นานาชาติ กล่าวถึง greenwashing มากขึ้นเรื่อย ๆ greenwashing คือการตลาดที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมทั้งที่ผลิตภัณฑ์นั้นไม่ได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วิธีนี้เป็นการหลอกลวงผู้บริโภคและให้ประโยชน์ที่ไม่เป็น
ธรรมต่อผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีฉลากสิ่งแวดล้อมหรือแสดงฉลาก
ปลอม การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญมักเป็นที่นิยมของฉลาก
ที่มีการประเมินเพียงด้านเดียว (เช่น ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานหรือการใช้น�้ำ) โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภค
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบและยังแทนที่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั่วไปด้วยตัวบ่งชี้
เพียงปัจจัยเดียว
คณะกรรมการ GEN ระบุวา่ แนวโน้มส�ำคัญในการพัฒนาในอนาคตของการรับรองฉลากสิง่ แวดล้อม
ประเภทที่ ๑ จะช่วยเพิ่มความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก และยืนยันคุณภาพผลิตภัณฑ์ว่ามี
การผลิตทีถ่ กู ต้องใช้เทคโนโลยีทหี่ ลากหลาย ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานข้อก�ำหนดสากลเช่น ISO และ มาตรฐาน
ขององค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ รวมถึงหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติ

๔. ความส�ำเร็จของการรับรองโดยสมัครใจ
“ผมเริม่ ท�ำงานด้านการรับรองฉลากสิง่ แวดล้อมมากกว่า ๒๐ ปีมาแล้ว ผมหวังว่าเส้นทางของงาน
รับรองฉลากสิ่งแวดล้อม ควรเริ่มจากความสมัครใจที่เป็นตัวก�ำหนดรูปแบบของตลาด จากนั้นค่อย
เพิม่ จ�ำนวนเป็นมาตรฐานบังคับ การมอบใบรับรองให้กบั ภาคสมัครใจช่วยส่งเสริมการผลิตและการบริโภค
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ที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” Bjorn-Erik Lonn ประธานคณะกรรมการ GEN และ
ผู ้จัดการของ Nordic Ecolabelling กล่าว เปรียบเทียบกับ Paris Climate Agreement ซึ่งเป็น
เป้าหมายของประเทศต่างๆ ในการลดการปล่อยมลพิษก็เป็นภาคสมัครใจด้วยเช่นกัน ซึ่งในช่วงไม่กี่ปี
ที่ผ่านมา จะเห็นได้ชัดว่าในหลายเมืองเริ่มมีการส่งเสริมเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ

๕. เพิ่มความต้องการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
“ผู้บริโภคเป็นพลังที่แข็งแกร่งมาก แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาเองไม่ได้ตระหนักถึงพลังของพวกเขา
การตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสินค้าที่จะซื้อหรือไม่ซื้อในทุกวันเป็นสิ่งที่สร้างตลาดในอนาคตรวม
ถึงการก�ำหนดความต้องการและข้อก�ำหนดส�ำหรับ การผลิตเพื่อความยั่งยืน สร้างสังคมและจริยธรรม”
Kate Harris ซี อีโอของ Good Environmental Choice ออสเตรเลียกล่าว
อย่างไรก็ตามในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านฉลากสิ่งแวดล้อมจากอินเดีย บราซิลและสหรัฐอเมริกา
ได้เน้นย�้ำแม้กระทั่งผู้บริโภคที่กังวลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมักไม่ทราบว่าเขามีทางเลือกใดบ้าง อะไร
คือแนวทางในการซือ้ สินค้า “สีเขียว” และ “จริยธรรม” วิธกี ารเลือกสินค้าทีม่ อี นั ตรายน้อยทีส่ ดุ ส�ำหรับ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม ควรมีการก�ำหนดไว้ในโปรแกรมการศึกษารวมถึงการพัฒนาวารสารศาสตร์
สิ่งแวดล้อม Linda Chipperfield เลขาธิการของ GEN กล่าว
“เราจ�ำเป็นต้องเข้าใจว่าเราอาศัยอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา: ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เกี่ยวกับประโยชน์หรือความเป็นอันตรายของการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
การเปลี่ยนแปลงระบบการประเมินรวมถึงการประเมินสิ่งแวดล้อมหรือการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสินค้า
บางอย่าง เป็นหน้าที่หลักของการสื่อสารมวลชน - โดยเฉพาะนักวารสารศาสตร์สิ่งแวดล้อม – เพื่อ
พูดคุยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เขียนรายงานเกี่ยวกับนวัตกรรมที่ส�ำคัญ เสนอการท้าทาย
ทางความคิดเห็นและบอกผู้อ่านว่าพฤติกรรมประจ�ำวันของพวกเขาส่งผลกระทบต่อสภาพระบบนิเวศ
ของโลก” Bjorn-Erik Lonn กล่าวสนับสนุนAngelina Davydova นักข่าวด้านสิ่งแวดล้อม
University of California

ทีม่ า ;
https://globalecolabelling.net/green-initiatives-and-news/eco-certification-five-major-trends/ (สืบค้นเมือ่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒)
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บางจากฯ คว้า ๔ รางวัล

ในงาน Asian Excellence Recognition Award 2019
นายชั ยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)
รับรางวัล Asia’s Best CEO (Investor Relations) ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ ๔ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้น�ำสูงสุดขององค์กร และรับรางวัล
Best Investor Relations Company (Thailand) ต่อเนื่องเป็น ปีที่ ๘
ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์
พร้อมด้วยนางสาวศุภมล เอี่ยมอ่อน ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท
บางจากฯ เป็นผู้แทนรับรางวัล Asia’s Best CFO (Investor Relations)
เป็นปีที่ ๒ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุดในสายการเงินของ
องค์กร รวมทั้ง รับรางวัล Best Investor Relations Professional
(Thailand) เป็นปีแรก ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้บุคคลที่ดีเด่นด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์ จากผลคะแนนและ
ความคิดเห็นจากผู้อ่านนิตยสาร และนักวิเคราะห์ ฯลฯ ในงาน 9th Asian Excellence Recognition Award
2019 จัดโดย Corporate Governance Asia ฮ่องกง
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เอ็กโก กรุ ๊ป ติดอันดับ ๑๐๐ หลักทรัพย์ท่ีมีความโดดเด่นในการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน (ESG 100) ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ ๕
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ ๊ป
ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์
ESG100 ในกลุม่ ทรัพยากร ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ ๕
ในฐานะบริษทั จดทะเบียนทีม่ กี ารด�ำเนินงานโดดเด่นด้านสิง่ แวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance - ESG) ซึง่ ประเมินจากข้อมูลด้าน
ความยัง่ ยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำนวน ๗๗๑ บริษทั /กองทุน/
ทรัสต์เพือ่ การลงทุน โดยสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธบิ รู ณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
การประเมินในปีนี้ สถาบันไทยพัฒน์ได้พจิ ารณาข้อมูลทัง้ การด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาล และผลประกอบการของบริษทั ควบคูไ่ ปพร้อมกัน โดยใช้เรตติง้ โมเดลทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จากแนวทาง
ตามมาตรฐานการประเมินความยัง่ ยืนของ GISR (Global Initiative for Sustainability Ratings) และการ
ประเมินได้อา้ งอิงจากเอกสารรายงานทีบ่ ริษทั เผยแพร่ไว้ตอ่ สาธารณะในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ ๕๖-๑) รวมทัง้ ในรายงานประจ�ำปี รายงานความยัง่ ยืน และข้อมูลผลการด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กับการพัฒนาความยัง่ ยืนของหน่วยงานทีอ่ อกหลักทรัพย์/กองทุน จากแหล่งข้อมูล 6 แหล่ง รวมจ�ำนวน
กว่า ๑๔,๒๗๘ จุดข้อมูล

การได้รบั การประเมินให้อยูใ่ น ESG 100 สะท้อนให้เห็นว่าเอ็กโก กรุป๊ ตระหนักและให้ความส�ำคัญ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน โดยค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม สังคม และบริหารจัดการองค์กร
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนที่ดีทางเศรษฐกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
ซึง่ จะช่วยสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสีย ผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุน นอกจากนี้ ยังเป็นข้อมูลให้แก่ผลู้ งทุน
ทีส่ นใจลงทุนระยะยาวในรูปแบบของการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมควบคูไ่ ปด้วย
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GPSC รับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายสมรชั ย คุณรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ
บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนน�ำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุม่ ปตท.
เข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ประเภทองค์กรที่มี
ผลงานในการด�ำเนินงานที่เด่นชัดทางด้านการ
ยกระดั บ มาตรฐานความปลอดภั ย ทางถนนที่ ดี
จาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก
รัฐมนตรีฯ ภายในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ
เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๑๔ “เดิ น
ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย” (Play your part
and share the road) ณ ศูนย์นทิ รรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

IRPC รับรางวัลการบริหารสูค่ วามเป็นเลิศ
ประจ�ำปี ๒๕๖๑

“Thailand Quality Class”

คุณนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน) (IRPC) รับ “รางวัล
การบริหารสู่ความเป็ นเลิศ หรือ Thailand Quality Class (TQC) ประจ�ำปี ๒๕๖๑”
จาก ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในงานมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand
Quality Award (TQA) ประจ�ำปี ๒๕๖๑ จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม
ในฐานะที่ IRPC เป็นองค์กรทีม่ รี ะบบการบริหารจัดการทีเ่ ป็น
เลิ ศ สามารถน� ำ ประโยชน์จากเกณฑ์ก ารประเมิน รางวั ล
คุณภาพแห่งชาติไปเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพทุก
ด้านขององค์กร ตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งเป็นจุดตั้งต้นที่
จะบูรณาการไปถึงงานในส่วนงานอื่นๆ ให้สอดรับเป้าองค์กร
ตอบสนองเป้ า หมายที่ ดี ขึ้ น เช่ น กระบวนการจั ด ท� ำ และ
ทบทวนวิสัยทัศน์ การจัดท�ำกลยุทธ์ การจัดโครงสร้างองค์กร
ให้สอดรับกับกลยุทธ์ทงั้ ด้าน competency และ capability
รวมถึงการน�ำ Best practice ระดับสากลมาประยุกต์ใช้
ซึ่งรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ถือเป็นรางวัลระดับโลก (World
Class) เนื่องจากมีพื้นฐานทางด้านเทคนิค และกระบวนการ
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ตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm
Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่างๆ
กว่า ๙๐ ประเทศทั่วโลกนาไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ IRPC ประสบผลส�ำเร็จในวันนีค้ อื ความมุง่ มัน่ ของผูบ้ ริหารและพนักงานในการ
ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงสร้างแนวทางทีช่ ดั เจนในการบริหารงานสูค่ วามเป็นเลิศ
รางวั ล นี้ จึง ถื อเป็ น ความภาคภูมิใจที่ไ ด้เป็น องค์ก รที่ช ่ ว ยเพิ่ มขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
ประเทศไทยให้สูงขึ้นในระดับสากล

พฤกษาใส่ ใ จสิ่ ง แวดล้ อ ม

ออกแบบคอนโดลดการใช้ พ ลั ง งานตาม
มาตรฐาน BEC คว้าโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ แบบอาคารอนุรกั ษ์พลังงาน ประจ�ำปี ๒๕๖๒
พฤกษาคว้าโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประจ�ำปี
๒๕๖๒ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จากผลงานการออกแบบ
คอนโด แบรนด์ The Tree ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินแบบอาคารและถูกรับรองให้เป็นอาคารอนุรักษ์
พลังงานตามมาตรฐานการออกแบบอาคารด้านพลังงาน Building Energy Code ที่กระทรวงพลังงาน
ได้กาหนดไว้ จ�ำนวน ๓ โครงการ คือ The Tree สุขุมวิท ๗๑ – เอกมัย, The Tree จรัญ ๓๐ อาคาร A
และ B และ The Tree ลาดพร้าว ๑๕ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการใช้พลังงานในอาคารแล้ว ลูกค้าที่
อยู่อาศัยในคอนโด The Tree ยังได้รับอากาศบริสุทธิ์จากพื้นที่สีเขียวในโครงการอีกด้วย
โดยมี นายคุณปิ ยะ ประยงค์ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท –
แวลู บริ ษั ท พฤกษา เรี ย ลเอสเตท จ� ำ กั ด
(มหาชน) เข้ า รั บ มอบโล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ จาก
นายโกมล บัวเกตุ ผูอ้ ำ� นวยการกองก�ำกับและอนุรกั ษ์
พลังงาน ซึง่ รางวัลทีพ่ ฤกษาได้รบั ในครัง้ นีน้ บั เป็นเครือ่ ง
การั น ตี ถึ ง ความใส่ ใจด้ า นการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและ
สิง่ แวดล้อม ภายใต้กรอบนโยบายด้านการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน หรือ Sustainable Development ในด้าน
HEART to EARTH อย่างเสมอมา และพร้อมร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมไทยในการมุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัย
เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานของประเทศชาติ
สู่ความยั่งยืนต่อไป
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ปตท.สผ. รับ ๓ รางวัลด้านบรรษัทภิบาลระดับสากล Asian Excellence
Awards 2019

นายพงศธร ทวีสนิ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และผู้บริหาร เข้า
รับ ๓ รางวัลในงานประกาศรางวัล ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย
ประจ�ำปี ๒๕๖๒ (Asian Excellence Award 2019) ได้แก่
รางวัล Asia’s Best CEO ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒ รางวัล Asia’s
Best CFO ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๖ และรางวัล Best Investor
Relations Company (Thailand) ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๗ จาก
นายอัลดริน มอนสอด (ขวา) ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ
นิตยสาร Corporate Governance Asia นิตยสารด้านการ
เงินที่ส่งเสริมบรรษัทภิบาลของฮ่องกงและเอเชีย
รางวัลดังกล่าวมอบให้กับองค์กรที่ประสบความส�ำเร็จและความเป็นเลิศด้านการบริหารองค์กร
การจัดการด้านการเงิน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม และด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โดยพิธมี อบ
รางวัลจัดขึ้น ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

GC รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สะท้อนการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศระดับ
มาตรฐานโลก

คุณพรศักดิ์ มงคลตรีรตั น์ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ เป็นผู้แทน GC รับรางวัล
คุ ณ ภาพแห่ ง ชาติ จากผลการด� ำ เนิ น งานที่ เ ป็ น เลิ ศ ในระดั บ
มาตรฐานโลก ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อ
ประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขัน
ระดับโลก ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสูงสุด เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
องค์กรที่ได้รับรางวัลนี้จะต้องถ่ายทอดวิธีปฏิบัติที่น�ำไปสู่
ความส�ำเร็จให้กับองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย และเปิดโอกาสให้มีการเยี่ยมชมสถานประกอบการ เพื่อ
เป็นแบบอย่างให้กบั องค์กรอืน่ ๆ น�ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด ซึง่ จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าโลก
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ปตท. รับ ๔ รางวัลระดับสากล จาก Asian Excellence Award
2019

นายชาญศิ ล ป์ ตรี นุ ช กร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.
พร้อมด้วย นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และ
นางวันทนีย์ จารึก (ขวา) ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เลขานุการบริษทั และองค์กรสัมพันธ์ เข้าร่วมงาน
รับรางวัลยอดเยี่ยมแห่งเอเชียประจ�ำปี ๒๕๖๒ (The 9th Asian Excellence Award) โดยปีนี้ ปตท.
ได้รับ ๔ รางวัล ได้แก่ รางวัล
“ซี อี โ อยอดเยี่ ย มแห่ ง เอเชี ย”
หรือ Asia’s Best CEO (Investor
Relations) รางวัล “ซี เอฟโอ
ยอดเยี่ ย มแห่ ง เอเชี ย” หรื อ
Asia’s Best CFO (Investor
Re l a t i o n s ) รางวั ล ความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มยอด
เยี่ยม (Best Environmental
Responsibility) และรางวั ล
บริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม
(Best Investor Relations Company (Thailand)) จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia
เพือ่ มอบให้แก่ผนู้ ำ� และองค์กรทีส่ ร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยัง่ ยืน พร้อมค�ำนึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม รวมถึงมุง่ มัน่ ในการยกระดับการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และได้รบั ความ
เชื่อมั่นจากนักลงทุน ตลอดจน ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
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WBCSD Update
By: Dr. Orathai Pongruktham

WBCSD’s ambition:
Refresh Vision 2050

Realizing systems transformation – WBCSD
embarking on a refresh of its landmark Vision 2050.
Almost a decade ago, in January 2010, World
Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
launched Vision 2050 which aims to make a sustainable
world where some 9 billion people live well, and within
the boundaries of the planet. The Vision 2050 Report
identifies “a pathway” leading to a sustainable world by
2050; nine key areas of action (People’s value, Human
Development, Economy, Agriculture, Forests, Energy and
power, Buildings, Mobility and Materials); and the
“Must Haves” by 2020 in order to transform the world to
a sustainable one by 2050. The Vision 2050 declared that
business as usual was not sustainable and explored
the roles that business has to play in making the Vision
a reality.
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The best-case scenario
for sustainability and the
pathway for reaching the
ambitious Vision described
in the 2050 Vision Report is
based on an 18-months
effort of CEOs and experts;
and dialogues with more
than 200 companies and
external partners in over 20
countries. Although the key
concepts of original Vision
2050 have largely stood the
test of time almost 10 years
on from the launch, there
are several factors emerging

Agreement, and the UN Sustainable Development Goals
(SDGs) were not yet developed. Moreover, during this
phase, social tensions and environmental impacts are on
the rise.
A revisit to the Vision 2050 offers business the
opportunity to analyses emerging social, economic and
political trends and to incorporate new critical elements
that have emerged in order to create a collective business
during this “Turbulent action and leadership agenda for the 2020-2030 decade
Teens” phase such as to come.
nationalization of politics,
Artificial Intelligence, and
social impacts around jobs
with automation. In addition,
at the time the Vision 2050
Report was published,
Paris Accord and Climate
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Vision 2050 Refresh: Key objectives are:
This Vision 2050 Refresh will help business to realize
its unique position and responsibility to lead and create
a sustainable world over the next decade and beyond.
The Vision 2050 Refresh will also provide business with
the positive, opportunity-based, action agenda if needs to
succeed sustainably. In particular, business will gain
• a collective and comprehensive understanding of the
necessary and urgent system transformations that
need to occur and the new challenges that lie ahead.

Economy, Climate&Energy,
Redefining Value, Food&
Nature, People, and Cities&
• a common narrative, grounded in opportunity and Mobility. The Vision Refresh
business reality, that CEOs and business leaders can Project will continue over
leverage (confident they are aligned with their peers). the next several months
through a broad range of
• a resource that companies can leverage to inform their outreach, research and
own strategic and sustainability planning, and navigate engagement activities.
the complex sustainable development landscape.
WBCSD will work closely
• a positive and inspiring platform around which with its six programs
businesses can come together, with its stakeholders, and ensure the alignment
to advance transformation and unlock its opportunities. with existing work while
building on cross-cutting
As part of the Vision 2050 Refresh, over 400 enablers, and leveraging
sustainable business professionals came together, in the interconnections that
March 2019, to kick off discussions around what should will drive scale.
be incorporated into the Vision Refresh. Feedbacks were
received from across WBCSD’s six work programs: Circular
Sources:

1. https://www.wbcsd.org/Overview/News-Insights/General/News/Realizing-systems-transformation-WBCSDembarking-on-a-refresh-of-its-landmark-Vision-2050 (Retrieved on 22 July, 2019)
2. https://www.wbcsd.org/Overview/About-us/Vision2050/Resources/Vision-2050-The-new-agenda-for-business (Retrieved on 22 July, 2019)
3. https://wbcsd.sharepoint.com/people/Documents%20partages/Forms/AllItems.
aspx?id=%2Fpeople%2FDocuments%20partages%2F6%20%2D%20External%20Events%20%26%20Present
ations%2FWBCSD%5FVision%5F2050%5FRefresh%5FBrochure%5Fexternal%2Epdf&parent=%2Fpeople%2F
Documents%20partages%2F6%20%2D%20External%20Events%20%26%20Presentations&p=true&cid=0071
7c85-8546-403c-a90e-3d836b086e2c (Retrieved on 22 July, 2019)
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Energy&Climate Solution
By: Ms. Jaruwan Polrasan

Energy 4.0: Energy and Innovation
for Society and the Environment

With relatively constant availability of space in every country, the continue
rise in global population has increased demographical density per capita. It has
not only induced change in land use, settlement and economic systems but also
produced a chain-reaction of impacts in various aspects of the global environment.
The United Nations estimated that the global population is to increase from the
present 7.6 billions to 9.8 billions by the year 2050, indicating greater demand
for energy in the future. The International Energy Outlook 2017 published by US
Energy Information Administration (EIA) estimated 28 percent increase in demand
for energy during 2015 -2040 and anticipated every country to seek out new
sources of energy, including renewable energy, as well as to enable energy conservation
in order to ensure sustainability of energy supply in the future. Energy conservation
is therefore a critical option for countries global wide in enhancing energy
efficiency and minimizing greenhouse gases emission.
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Thailand places emphasis
on various aspects of energy
reform in order to ensure that
problems and challenges
associated with reorganization
of energy management
would not pose significant
impacts to national economy.
The Ministry of Energy therefore
developed a plan to enable
implementation of Energy
4.0 Policy through innovative
development of energy,
elevating energy efficiency
and adaptive use of clean
energy in accordance to ever
changing technology. The
plan focuses on 1) saving and
reducing use of energy and 2)
increasing energy efficiency
with focus on maintaining
output with lesser energy.
Taking into account national
and global energy situations,
the national reform committee on energy decided to
undertake reorganization of
energy management nationwide and developed a roadmap for 5 year reform (20182022) to revise the state administration framework for energy management with
emphasis on public participation, revision of planning for energy acquisition, ensuring
energy security, encouraging greater competition in energy enterprises, developing
renewable energy as an alternative source for energy independency and enhancing
revenue from energy industry. The reform encompasses 17 issues in 6 aspects of energy
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management and consists of both immediate (2018-2019) and intermediate (20202022) targets.

for the budgetary year 2016, including
development of technology and
strategy for energy storage systems for
a period of up to 20 years.

Energy 4.0 Policy provides national
guidance for energy management where 4) Mobilization of bio energy investment
innovative technology is to be adopted
in order to exploit the country’s
to enhance the country’s energy capacity
agricultural production as a potential
and elevate maximization of energy
contributor to energy production
efficiency in accordance to Thailand 4.0
through adoption of innovations to
Policy. The Energy 4.0 Policy is mobilized
generate energy from agricultural
through implementation of the following
products and/or to increase energy
plans and projects.
yield of the products.
1) The plan for mobilization of a mission
to promote electric vehicles in Thailand
with focus on reducing reliance fossil
fuel.

In addition to the state actions on
various aspects of energy reform, private
organizations could play a vital role in
facilitating mobilization for better energy
management in the country

2) The Smart Cities-Clean Energy project
with comprehensive energy management
for enabling increase use of renewable
energy, particularly solar energy, in
every area of the project.

For example, The Siam Cement
Public Company Limited or SCG developed
an innovation for building an energy saving
and environmental friendly house. The
house is powered by solar energy with
3) The project to promote study, research Solar Eco System installed on roof-top
and development of renewable energy and was designed to take into account
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surrounding environments, including
sunlight and wind, in enabling energy
efficiency in addition to adoption of other
energy and resources saving technologies.
Electricity produced from the above
mentioned house, known as “The Nest”,
was found to exceed the amount required
by the house itself, making it the first
“Energy Plus” house in ASEAN region.
Water management in The Nest was
maximized by utilization of both rainwater
and water from air condition’s condensing
units. Adding such feature to the contribution
made by the Solar Eco System would make
The Nest the model for energy saving,
environmental friendly and sustainable living.
Pandora Production Co., Ltd.,
a manufacturer of Danish jewelry
under the brand “PANDORA”
receive an ASEAN Energy Awards
for energy conservation at a ceremony
held in Singapore in 2018. As the
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largest manufacturer and exporter of
jewelry in Thailand, the firm planed and
implemented an environmentally sound
production process including effective
reduction of energy use through adoption
of innovation and technology in accordance
to ISO 5001: 2011 standard for sustainable
energy management. The practice successfully
reduced energy cost by 43 percent during
the last 3 years and contributed to saving
of 17-21 million baht. The firm also invested
in installing roof-top 0.98 kilowatt solar
panels at 3 facilities which are the new
factory in Lamphun Province, Triple
A Building in Bangkok and a factory

in Gemopolis Industrial
Estate. Water chillers had
been found to be more
energy efficient and more
effective than conventional
air conditions and therefore
were also installed at every
facility of the company.

Every sector, including public and private
organizations, must collaboratively pursue energy
security as the mean to address the challenge of
meeting national demand for energy by taking into
account energy conservation, development of
sustainable and environmentally sound energy as
well as provision of supports for energy research
and development.

Sources:
1. https://www.thaipr.net/tag/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3
%E0%B9%88%E0%B8%B2 (Retrieved on 13 June, 2019)
2. http://www.greennetworkthailand.com/energy-4-0-way/ (Retrieved on 13 June, 2019)
3. https://www.scgbuildingmaterials.com/th/LivingIdea/NewBuild/นวัตกรรมเพื่อบ้านประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม.aspx (Retrieved on 13 June, 2019)
4. www.energynewscenter.com/แพนดอร่าชูนวัตกรรม (Retrieved on 14 June, 2019)
5. https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2334:eia83&catid=49&Itemid=251 (Retrieved on 14 June, 2019)
6. https://thestandard.co/news-world-population-trends-2017/ (Retrieved on 14 June, 2019)
7. https://energy.go.th/2015/wp-content/uploads/2018/08/booklet_energy-reform-2018-MOEN-small.
pdf(Retrieved on 14 June, 2019)

49

The Way For Sustainability
By: Ms. Jaruwan Polrasan

June 5: World Environment
Day and Mobilization of
Sustainable Development

June 5 of every year was declared by the United Nations (UN) as the World
Environment Day (WED) in order to stimulate global awareness on current environmental
crisis and motivate efforts to address and prevent associated environmental problems.
The World Environment Day was first established by a global recognition of serious
environmental problems on every continent and of the need for cooperation and
anticipation to handle such problems. Such recognition was realized by an organization
of “UN Conference on the Human Environment” held in Stockholm, Sweden on June
5-16, 1972. Chaired by the Swedish government, the meeting was attended by
1,300 participants from 113 countries worldwide in addition to officials from the
United Nations and members of the press and provided a venue for seeking out
solutions for environmental problems faced by various nations. The notable outcome
of the meeting was the initialization of international cooperation to prevent and
address environmental problems threatening existence of human kind, including
through development of the United Nations Environment Programme. Resolutions
derived from the meeting were adopted by participating countries in establishing
their own environment agencies while other outcome of the meeting were complied
into an environment and sustainable development report which calls for changes
in the global community toward path for attaining sustainability of natural resources
and the environment. To commemorate the origin of international cooperation on
the environment, the United Nations declared June 5 of every year as the World
Environment Day.

50

Each year the United Nations Environment Programme (UNEP) announces the theme
for the World Environment Day. The 2019 theme for the World Environment Day is
air pollution under the slogan “Beat Air Pollution”.
On June 5, 2019, Permanent Secretary of the Ministry of Natural Resources and
Environment (Mr.Wijam Simachaya) presided over the opening
ceremony for a 2019 World Environment Day event organized by
Department of Environmental Quality Promotion. “Beat Air Pollution:
Stop Smog and Hazardous Air for Better Quality of Life
and Environment” was adopted as the slogan for the
occasion. At the event, Mr. Simachaya also handed our
awards to 9 individuals and 11 organizations in recognition
of their contributions to the environment.
At the opening ceremony, the Permanent Secretary
pointed out that air pollution had been chosen by the United
Nations Environment Programme as the theme for the 2019 World Environment Day
with the view to stimulate global attention for solving the problem. He noted that of
7 million premature deaths caused by air pollution annually, 5 millions deaths occur in
Asia-Pacific Region and air pollution was found to contribute to 50 trillion US dollar of
global economic loss on yearly basis. To this end, Ministry of Natural Resources and
Environment and Department of Environmental Quality Promotion jointed other
countries in organizing the 2019 World Environment Day event to address the issue of
air pollution.
Mr. Simachaya believed that every country must cooperate in enhancing air
quality through changes in behaviors and reduction of activities that contribute to
air pollution. He pointed out switching personal cars for public transports, utilization of
electric vehicles, avoiding open field burning, enabling appropriate waste management,
opting for environmentally friendly products and expanding green areas through
planting as examples of behavioral change that may help reducing air pollution.
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The Permanent Secretary emphasized
continue efforts of the Ministry of Natural
Resources and Environment in addressing
air pollution including by regulating
emission from factories and industrial
estates, inspecting particulate emission
from motor vehicles and preventing and
mitigating smog in the Northern Region.
He pointed out an action to reduce open
field burning through establishment of 29
community learning centers in 9 upper
northern provinces (Chiang Rai, Chiang Mai,
Mae Hong Son, Tak, Nan, Phrae, Lampang
and Lamphun Provinces) with the view to
provide knowledge and build capacity of
communities in disposing agricultural
wastes without resorting to burning.
Mr. Simachaya also noted efforts to
enable engagement between the state
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and private sector in preventing and
mitigating smog in the Northern Region
and cooperation with ASEAN member
countries in addressing transboundary air
pollution in order to achieve a target of
becoming air pollution free region by the
year 2020.
Mr. Simachaya concluded his
remarks by pointing out guidance and
measures for reduction of particulate
pollution including introduction of more
B20 fueled public buses, hasting efforts to
make available EURO diesel in Bangkok and
adjacent provinces, promoting use of
public transports and electric vehicles and
enhancing local capacity in monitoring air
quality with single command supervision.
He also noted efforts to increase green
areas in urban environments nationwide

with emphasis on utilizing unused public Ajolbun, Deputy Director General of
and residential areas in order to enable Department of Environmental Quality
retention of pollutants.
Promotion and Mr. Paradorn Chulajata,
Also on June 5, 2019, the subcommittee Chairman of Plastic Industry Club, the
on plastic waste management, established Federation of Thai Industries. The press
under National Environment Board joined conference was held at IMPACT Forum
PPP Plastic (Public Private Partnership Building, Muang Thong Thani Exhibition
for Sustainable Plastic and Waste Complex and signified environmental
Management) found by the Federation awareness and recognition of various
of Thai Industries and Thailand Business sectors on the World Environment Day,
Council for Sustainable Development including those associated with cross-sector
(TBCSD) in organizing a press conference to efforts in solving multiple aspects of
report on achievements made over a year environmental problems.
of actions on integrated plastic waste
management and to announce renewed
commitment to sustainably reduce plastic
wastes with new partner organizations. The
event was chaired by Mr.Wijam Simachaya,
Permanent Secretary of the Ministry of
Natural Resources and Environment, and
participated by Mr. Prasert Bunsumpun,
Chairman of Thailand Business Council for
Sustainable Development, Ms. Suwanna
Tiansuwan, Deputy Director General of
Pollution Control Department, Mr. Surachai

State and other relevant agencies
should not be the sole driver for addressing
environmental problems. Every sector of
the society, including those at individual
level, can contribute to preventing and
resolving the problems as well as ensuring
better environment quality through change
in behaviors and reduction of activities that
are direct and indirect cause of pollution.
Good health and better quality are among
the benefits from such efforts.

Sources:
1. http://www.mnre.go.th/th/news/detail/38870 (Retrieved on 11 June, 2019)
2. https://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243737 (Retrieved on 11 June, 2019)
3. https://www.thaipost.net/main/detail/0000037229 (Retrieved on 12 June, 2019)
4. https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9620000057669 (Retrieved on 17 June, 2019)
5. https://www.dmcr.go.th/detailAll/32726/nws/11 (Retrieved on 17 June, 2019)
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Sustainable Development
By: Dr. Orathai Pongruktham

Turning Promises into Reality: Progress of the 2030
Agenda and a way forward
On June 2019, the
Sustainable Development
Solutions Network (SDSN) and
Bertelsmann Stiftung, with
contributions by the University
of Columbia, the Prime
Minister’s Office of Finland and
the World Business Council on
Sustainable Development
(WBCSD), published the
Sustainable Development Report
2019* including the SDG Index
and Dashboards which details
progress by countries on their achievement of the Sustainable Development Goals
(SDGs). The latest Sustainable Development Report reveals that no country in the
world has achieved the 17 SDGs. In addition, based on trend data available, no
country is on track for achieving the SDGs by 2030. In particular, the world nations
obtain their worst performance on SDG 13 (Climate Action), SDG 14 (Life Below
Water), and SDG 15 (Life on Land). No country obtains an indicator for the
achievement of an SDG, green rating, on SDG 14 (Life Below Water).
The Report further indicates that
conflicts in many parts of the world
continue to lead to reversals in SDG
progress. Trends in corruption and freedom
of press are worsening in more than 50
countries while eradicating extreme
poverty remains a global challenge with half
of the world nations not on track for
achieving SDG 1 (No Poverty). In addition,
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the Report concludes that high-income
countries generate high environmental
and socioeconomic spillover effects such
as deforestation as a result of palm oil and
other fuel commodity demands. Rising
income inequalities and persisting gaps in
access to services and opportunities by
income or territorial area remain major
policy issues, in middle- and high-income

countries. In low-income
countries, modern slavery
and the share of waiting
detainees in prison remain
high.
According to the 2019
SDG Index and Dashboards
which summaries country’s
performance and trend on
the 17 SDGs, Thailand is
ranked 40th globally (out of
162 countries) with a total
score of 73.0%. Thailand
obtains its best results on
SDG 1. In contrast, Thailand
obtains its worst results on
SDG 3 (Good Health and
Well-being), SDG 10 (Reduce
Inequalities), SDG 13
(Climate Action) and SDG 14

(Life Below Water). It is important to note that the
indicators, data, and methodology for the 2019 Index have
been revised as a result the rankings and scores are
not comparable with the previous Indexes. Therefore,
a change in a country’s ranking does not necessarily
signify a change in its SDG performance in 2016, 2017 and
2018.
Based on the Report, major long-tern transformations
are required in order to successfully achieve the SDGs by
2030. The Report calls for six major transformations which
every country need to address such as skills and jobs,
health, clean energy, biodiversity and land use, cities, and
digital technology. Framing suitable transformative policies
in each country for the major transformations requires
integrated and collaborative efforts among multi-sectoral
stakeholders including academic, business, policy and
general public.
On the government side, in September 2019, Heads
of State and Government will gather at the High-level
Political Forum (HLPF) under the 74th Session of the
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General Assembly: Accelerating the implementation
of the 2030 Agenda for Sustainable Development,
which is the 1st UN Summit on the SDGs since the
adoption of the 2030 Agenda in 2015, to follow
up and comprehensively review progress in the
implementation of the 2030 Agenda and the 17 SDGs.
It is also critical for business to realize the SDGs
by incorporating the goals into their business model;
revisit business strategies and practices; be more
actively engaged in implementing the 2030 Agenda;
mobilize efforts and resources to support the
implementation; and identify future actions for
accelerating progress towards the achievement of the
SDGs.

* Notes:
- This year is the first time that
the Index results were
audited statistically by the
European Commission.
- The Sustainable
Development Report is
complementary to efforts
conducted by National
Statistical Offices and
international organizations
to collect and standardize
indicators to monitor the
SDGs. The Data sources
include official sources (such
as World Bank, World Health
Organization, and International
Labor Organization) and
non-official sources (such
as research centers and nongovernmental organizations).

Sources:
1. https://sdgindex.org/news/new-report-shows-major-long-term-transformations-are-necessary-for-achievingthe-sustainable-development-goals/ (Retrieved on 22 July, 2019)
2. https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsummit (Retrieved on 22 July, 2019)
3. https://www.weforum.org/agenda/2019/02/davos-2019-technology-un-sustainable-development-goalssdg/(Retrieved on 22 July, 2019)
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Life & Health
By: Ms. Notchana Pacharachaikul

Antibiotic residues
in the environment:
A threat that should
not be overlooked
Natural resources and the environment are an
essential factor for survival of humans and other
living organisms. With the continue increase in human
population, daily human activities have had unexpected
impacts to the environment. One of these, antibiotic
residues in the environment, is a novel issue for
Thailand.
In the middle of 2019, researchers from New York
University (NYU) collected water samples from 72
countries worldwide, including samples from Chao
Phraya River in Thailand. Analysis of the samples revealed
that 65% of rivers were contaminated by antibiotic
and the contamination was found to exceed the safe
level in some tributaries, particularly in Asia.
Where antibiotic residues come from?
Antibiotic residues in the environment are often
overlooked by the conventional focus on antibiotic
and chemical residues in vegetable and other foods.
Household use of antibiotic was found as the main
contributor to their residues in the environment.
Antibiotic is generally discharged as excreta into reservoirs
through sewages while medicine disposed at landfills
also contributes to the discharge of the antibiotic through
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runoff. Antibiotic used for livestock is
disposed and discharged into the
environment in similar manner to that from
general households.
Antibiotic residues may not directly
affect human being but has direct impacts
on other living organisms in ecosystems.
The impacts derive mostly from its medical
properties such as fatality of vulture species
caused by non-steroidal anti-inflammatory
drugs (NSAID) and change in gender
and sexual morphology of fish larvae
exposed to hormone induced medicines.
Accumulation of antibiotic residues in
edible animals, including shellfishes,
mollusks and fishes, could result in
unintentional ingestion of antibiotic and
eventually drug resistance.
Antibiotic is indispensible for medical
treatment. Actions, however, could be
taken to reduce antibiotic residues and
contaminations in the environment as
follow;
1) Use antibiotic as necessary
in order to reduce its
discharge into the
environment.
2) Taking appropriate
measures in disposing
medicines including by
incinerating with 850
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to 1,600 degree Celsius heat (depend
on type of and danger in disposing
medicines) and disposing ashes in
landfills.
3) Improving sewage and wastewater
treatment systems to mitigate discharge
of antibiotic into the environment.
Antibiotic residues in the environment
might not be a major issue and do not
attract substantive attention at this moment.
However, taking an initial step to address
the issue would likely contribute to
mitigating its contamination and restoration
of ecological equilibrium at certain extend.
Sources:
Faculty of Pharmacy, Mahidol University (Retrieved on 9 July, 2019)

Vision to Action
By: Ms.Supunnipa Wangngarm and PR Team, CP All Public Company Limited

CP ALL Public Company Limited :

Mobilizing Business toward sustainability
CP ALL Public Company Limited or CP ALL operates
a business of providing convenience for consumers in
every community to purchase diverse arrays of quality
goods and services through 11,500 (as of June 2019)
7-Eleven stores nationwide. The operation is
supplemented by numeral business ventures including
All cafe’ which offers coffee and other beverages,
Muanchon Coffee which accommodates community
Mr. Suwit Kingkaew,
owned coffee shops, Bellinee’s Bake & Brew which
Senior Vice President
-General Management of
provides premium coffee and bakery, CP Retailink who
CP ALL Public Company
Limited
supplies products and equipments and provides
maintenance and repair service for 7-Eleven stores and
Mr. Suwit Kingkaew, 24Shopping which accommodates 24 hours online
Senior Vice President - shopping to meet the needs of modern consumers. In
General Management of CP addition, CP ALL Public Company Limited distributes the
ALL Public Company
Limited, who first brought
7-Eleven convenient stores
to Thailand, gave a special
interview for TBCSD’s Green
Society magazine. The
interview can be summarized
as follow;
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company’s gains throughout the supply chain of its business in order to strengthen
every involved sector and is committed to ensuring economic, social and environmental
equilibrium by taking to account impacts of every aspect its business on stakeholders
with the view to ensure sustainability. These can be observed from various aspects of
the company operation as follow;

On economic aspect, the company
adopted good governance for its
operation by taking into account interests
of stakeholders, enabling effective
management and forging good
relationship with consumers by planning
to ensure that their need are met with
quality products and services. The firm
has also undertaken researches and
development to enhance nutritional and
health quality of the products in order
to elevate quality of life among Thai
people, selected useful products and
sold them at fair prices, adopted
innovations for provision of services as
well as contributed to job and income
creation through hiring for 7-Eleven stores
nationwide.
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On social aspect, the company has
an explicit policy to promote education
and youth development for the common
interest of the society. The policy is
applied at the sites of the company
business and in wider scope of the society
and aimed to promote and support
decent and capable individuals in their
endeavors, particularly through various
youth development scheme such as
provision of educational opportunity for
career development and enabling
contributions of youths to national
development. The company has also
recognized the importance in promoting
community economy and strengthening
SME through building capacity of small
scale farmers and producers in competing
with quality products and in accessing
markets so that economic foundation of
the country might be secured. Such
recognition implies the firm’s commitment to ensure benefit to every area it
operates.

On environmental
aspect, the company
adopted environmental
responsibility as a basis for
its operation by recognizing
and emphasizing mitigation
of environmental impacts
from its operations, products
and services. The firm
developed policies to
improve production process
and invent innovations to
reduce environmental
impacts, resulting in diverse
initiatives on environmental
management and expansion
of outstanding environmental
activities through participation
of its employees, subsidiaries
and stakeholders. The company
has ensured that processes
utilized for the entire supply
chain are sustainable,
environmentally sound and
meet the needs of the
society, ranging from
acquisition of raw materials,
packaging, retailing and
provision of services to
waste disposal. These could
be further elaborated as
follow;

1) Acquisition of raw materials: the company
adopted policies to enable sustainable purchase of raw
materials, to prioritize domestically available materials
and to ensure that materials do not derive from illegal
harvest of forest and marine resources. The firm also
supported protection and rehabilitation of natural habitats
(head-watershed forests and coastal areas) and undertook
steps to ensure responsible management of supply chain
by assessing every business partner on sustainability in
acquiring materials and provision of products, retracing
origins of materials and promoting sustainable growth of
the partners.
2) Packaging: Environmental Friendly Packaging
Concept was adopted for design and selection of
materials for packages and takes into account every
process of product life cycle with the view to reduce use
of natural resources, minimize waste and mitigate
environmental impacts. Actions stipulated by the concept
include 7-Eleven’s selection of paper cups with
biodegradable Bio PBS plastic coating, reducing use of
plastic food containers in 7-Eleven stores by adopting a
technology for a new kind of plastic cup for cooked rice

61

(decreasing annual plastic use by 126 tons), discontinuing
use of Styrofoam packages and cap seals for CP ALL water
and mineral water bottles as well as similar products of
other brands and placing recycle indicators on CP ALL
products.
3) Retailing and provision of services: the company
supports change in consumer behaviors through promotion
of environmentally sound consumption and taking into
account the importance of consumers as a stakeholder in
mobilizing environmental actions. The firm initiated diverse
arrays of environmental activities that coincide with its
business. These include reduction of plastic bags through
a campaign to encourage consumers to become more
conscious of impacts from plastic bags and to eventually
refuse to take the bags. Such campaign promoted
awareness of consumers, the general public, youth and
store employees with simple tactic of asking consumers
whether they can do without “a plastic bag for a small
item” and “a separate bag for a large item” at every
purchase. Another notable activity is the program for
reduction of single-use plastic at 7-Eleven stores in
31 member institutes of the network for sustainable
universities of Thailand. The program aimed to eliminate
waste from single-use plastic bags by 1) lending cloth bags
for shopping at the stores, 2) offering 2 baht discount for
every drink purchased without disposable cup (bring-yourown cups), 3) providing disposable utensils and straws
only when requested, and 4) discontinuing use of
Styrofoam containers in 7-Eleven stores, universities’
cafeterias and other food outlets on campus. The program
was also adopted by other 7-Eleven stores nationwide as
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well as the stores at major
tourist attractions such as
Lanta, Yao Noi, Yao Yai,
Lipe, Phi Phi, Tao and Samet
Islands. The company further cooperated with Department of Environmental
Quality Promotion, Tourism
Authority of Thailand,
Green World Foundation,
Charoen Pokphand Group,
Ministry of Natural Resources and Environment, Department of Marine and
Coastal Resources, national
park authorities on islands,

civil society and local communities in the efforts to
encourage locals and tourists to reduce and refuse
use of plastic bags. The
action was carried out with
a campaign at 7-Eleven

stores on islands and
consisted of 1) discontinuing
provision of small plastic
bags except for hot food,
2) discontinuing used of cap
seals, 3) discontinuing use
of plastic containers for
straws and 4) providing bins
for waste segregation. In
addition, a “reduce and
refuse use of plastic bags”
campaign was carried out
by promoting “reducing at
least one plastic bag a
day” in order to change
consumer behavior on the
issue. The consumers were
also notified that every
time they refuse to take
plastic bag upon a purchase,
7-Eleven donate 0.2 baht of
the purchase to Siriraj
Hospital for acquiring
medical equipments for the
hospital’s Navamindrapobitr
Building and, at later stage,
to 77 community and rural
hospitals in 77 provinces
nationwide in order to
enhance accessibility to
these medical facilities.

The program contributed to reduction of 2.5 million
plastic bags per day and a total of 1 billion plastic bags
in 2018. To ensure continuity of the effort, the company
aimed to reduce up to 3 billion plastic bags by the year
2020.
4) Waste disposal: the company enabled recycle and
reuse of packages in order to reduce waste and maximize
efficiency in resources utilization in accordance to the
concept of Circular Economy. Actions undertaken in this
regard include grinding plastic wastes from the company’s
offices, distribution centers and 7-Eleven stores into small
paddles and mixing them with asphalt to create a
material for building more durable pavements and roads
around 7-Eleven stores. This action, known as “roads from
plastic waste”, was carried out with cooperation between
CP ALL Public Company Limited, the Siam Cement PCL.
and Dow Thailand Group. Other actions include recycle
of UHT milk boxes into sheet boards used in as a
material for construction of roofs and crafting tables and
chairs for schools in rural areas as recycle of PET plastic
bottles into fibers for clothing and creating folding bags.
The company is also planning to recycle plastic bags from
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7-Eleven stores into shopping bags for the stores
themselves.
Awards and honors: The company adopted Thai’s
Rating of Energy and Environmental Sustainability (TREES),
the internationally recognized standard of Thai Green
Building Institute (TGBI). Issues included in TREES
consisted of building design and construction, building
management, site and landscape aspects, water conservation,
energy and atmospheric management, material and
resources utilization, indoor environmental quality,
environmental protection and green innovation. The
company received several awards by adopting TREES in
construction and renovations of the company’s buildings
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and stores. These include
the Platinum award, the
highest award handed out
by Thai Green Building
Institute, for 7-Eleven
Tharasquare Branch located
in front of Panyapiwat
Institute of Management on
Chaeng Wattana Road and
known as “ the first
e n v i ro n m e n t a l a n d
energy conservation
convenient stores in
Thailand and AEC
member countries”.
CP ALL Academy building
(Panyapiwat Building) and
Demonstration School of
Panyapiwat Institute of
Management on Chaeng
Wattana Road also received
the second highest awards,
the gold award from TGBI.
In addition, the company
participated in Corporate
Sustainability Assessment
(CSA) for the first time in
2017 and enlisted by Dow
Jones Sustainability Indices
(DJSI) among leading
enterprises for emerging

markets and food & staples
retailing groups. CP ALL Public
Company Limited is the only
Thai company in Southeast Asia
to be enlisted, representing the
first step in achieve success in
attaining global recognition on
sustainability of its operation.
Mobilization toward low
carbon and green society: the
company recognized importance
of energy utilization for its
business operation and mitigating
environmental impacts and
climate change. 7-Eleven stores
operated by the company open
for 24 hours and require
significant amount of electricity.
The company is, therefore,
committed to be involved in
mitigating impacts from such
energy use by promoting and
pursuing enhancement of
energy efficiency in business
and other operations of its
various sections and branches,
maximizing utilization of natural
resources and developing
innovations and novel measures
to reduce energy use in addition
to efforts to increased use of

renewable and green energy and encouraging low carbon
activities. Energy conservation initiatives were organized as
an effort to reduce greenhouse gases emission and included
installation of PPA solar rooftop at CPALL distribution centers
nationwide, and applying energy and environmental innovations
and technology introduced at 7-Eleven Tharasquare Branch in
renovation of existing stores and building of new branches. These
innovations and technology consist of switching to LED light
bulbs, installing air conditions with invertors in order to save
electricity by 20%, improving effectiveness of cooling coils of
large freezers, enhancing cooling systems of door-less shelf
compartments and ensuring regular maintenance of appliances.
In 2019, CP ALL Public Company Limited signed a memorandum
of understanding (MOU) with Thailand Greenhouse Gas
Management Organization (Public Organization) and the United
Nations Development Programme (Thailand Office) to implement
a Low carbon City Project in Chiang Mai, Nakhon Ratchasima,
Khon Kaen and Phuket Provinces as well as on Samui Island off
the coast of Surat Thani Province for a period of 2 year. If the
initiative is found successful, it might be replicated in other
provinces.
Considering the previously mentioned efforts, CP ALL
Public Company Limited has been found committed to
undertaken actions to ensure sustainability for its business,
contributing to assuring happiness for its employees, partners,
business allies, the state, the society and other stakeholders.
The company wishes to become a major part in mobilizing toward
attaining sustainability in economic, environmental and social
aspects and to fulfill the obligation of the company as a
contributor to betterment of Thai society.
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Member Activities
By: Ms.Supunnipa Wangngarm

On May 27, 2019, Thailand Business Council for Sustainable Development (TBCSD)
organized its first trip for 2019 in order to observe actions taken by selected TBCSD
members in enabling environmentally sound business practices. The trip included visits to
Pruksa Nawanakorn Precast Concrete Factory (Pathumthani Province) which was built by
Pruksa Holding Public Company Limited. to manufacture precast concrete with the most
advance machinery and technology from Germany. The factory was also known as the
first Green Factory in Thailand. The other destination of the trip was the CPRAM
Innovation Center and the Chonburi Factory which was the first privately-owned food
production innovation center as well as sole and most advance automatic food production
facility in Thailand. The trip was participated by 11 member organizations which are
1) Asia Cement Public Company Limited 2) A.P. Honda Co.,Ltd. 3) Bangchak Corporation
Public Company Limited 4) Double A (1991) Public Company Limited 5) Electricity
Generating Authority of Thailand 6) GC Maintenance and Engineering Company Limited
7) Global Power Synergy Company Public Limited 8) PTT Asahi Chemical Company
Limited 9) RATCH Group Public Company Limited 10) The Siam Cement Public Company
Limited and 11) Thailand Environment Institute. The activity provided an opportunity for
the members tighten acquaintance, exchange views and opinions and forge closer
relations.
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The morning part of the trip consisted of the visit to
Pruksa Nawanakorn Precast Concrete Factory in Khlong Luang
District of Pathumthani Province. The visitors was welcomed
and provided with an overview on the company’s
environmentally sound business practices by Mrs. Supattra
Paopiamsap, the Deputy Group Chief Executive Officer. Mrs.
Paopiamsap described the facility as a factory for precast
concrete used for construction of single houses, townhouses
and condominiums. She pointed out the introduction of the
most advance technology and machinery from Germany for
production, including the utilization of automatic computer-controlled system for the
entire production from cleaning and oiling, pottering, shuttering, reinforcement, concrete
casting, screeding, smoothening, curing, shuttering removing to tilting. Mrs. Paopiamsap
further noted the introduction of robots to reduce need for labor and ensure that
output exceeds production standards. She then identified Pruksa Precast Concrete
Factory as Thailand’s first Green Factory with adoption of a concrete recycling system
to segregate and recycle materials from
wastewater and other by products, utilizing
a close system for batching plant, installing
dust collector for batching and utilizing
shaking system to minimize acoustic
pollution. Mrs. Paopiamsap pointed out the
attention to every detail in production of
Pruksa Precast Concrete as the assurance
of standardized quality of every pieces of
the product, including in providing more
durable alternative (as reinforced concrete)
to conventional concrete blogs, in enabling
the concrete to take on the weigh of
buildings without relying on pillars and
allowing for more space and in offering

67

smooth finishing surfaces for painting and
applying wallpapers. She further noted that
opting for Pruksa Precast Concrete would
be an environmentally sound choice since
the reinforced concrete does not need
shipment of additional material for
construction, reducing traffic, waste as well
as noise and particulate pollution at
construction site, and minimizing time for
delivering houses of superior quality to
consumers. Mrs. Paopiamsap concluded by
emphasizing the company’s commitment
to contribute to provision of the best
possible accommodation with the view
to elevate quality and happiness of living
of every Thai people while creating
opportunity for communities and the
society to be attentive to environmental
maintenance and sustainable growth.
The afternoon part of the trip was
a visit to the CPRAM Innovation Center

68

and the Chonburi Factory. Mr.Tiwakorn
Jongmee-kwamsuk, Assistant Vice
President (AVP) of CPRAM Company Limited
welcomed the visitors and provided an
overview on the CPRAM Innovation Center
and the Chonburi Factory. The facility was
described as the first privately-owned food
production innovation center in Thailand
and site for fostering innovation, learning
and sharing knowledge to the society. The
visitors were guided to exhibition areas on
history and evolution of innovations made
by CPRAM and on future innovations in
business, technology, production process
and products that may bring about quality,
healthy and nutritional food for consumers.
The visitors were then directed to plant for
ready-to-eat products where engineering
innovations had been adopted to maximize
safety of workers and automatic production
systems had been designed and utilized to

enabling energy saving. The visitors was explained that CPRAM had cooperated with
specialized organizations from oversea in developing a unique and advance robotic and
automation systems, including those for production stream buns, dumplings, read-to-eat
foods and box lunch. The visitors took note of separate corridors for employees and
visitors and their contributions to ensuring good sanitary and minimizing disturbance
from visitors. The visiting party also observed actions taken to maintain good moral
among and productivity of workers, including provision of “Smart Offices” with modern

settings that accommodate working stations on every corner of the offices and daily
switching of working stations to facilitate actions or enable creativity in meeting needs
of specific tasks. At the end of the visit, it was made clear that CPRAM was committed
to continue mobilizing as an innovative organization in order to build its capacity, be
effectively responsive to guidance for Industry 4.0 Concept, enable sustainable and
strong business growth and contribute in propelling Thailand toward becoming the
center for food innovation in Asia.
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Eco-Labeling
By: Ms.Supunnipa Wangngarm

Five major trends

for Ecolabel
certification
The experts from Global Ecolabelling Network (GEN) has discussed the key
trend in certify ecolabelling, the growing environmental awareness of consumers
and producers, as well as opportunities for cooperation of various ecolabelling
programs with international organization including UN lavel.
These experts advice five major global trends in ecolabelling.

1. The growing role of governments and green procurement.
The GEN Board noted that the importance of the state’s
role both in setting requirements for mandatory green
procurement, in particular in the municipal and public
sectors, and in supporting and developing individual
certification programs or green procurement criteria.
For example, the Green Mark Program in Chinese Taipei
is supported by the state. The government of Japan has
approved several legislative initiatives aimed at supporting the
procurement of green goods for public sector organizations.
In Australia in recent years, a number of laws have been adopted introducing the
concept of “green public procurement” and restricting the range of goods purchased
for the public sector only to products that have certain envronmental indicators. In the
United States, procurement requirements are generally state-level. In some regions of
the country, schools and hospitals have introduced requirements to use Type 1
ecolabels. These labels are on products certified by an independent third party to meet
life cycle-based environmental criteria.
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2. The development of the B2B eco-market.
The growing interest by both
consumers and producers of goods in
all aspects of production, transportation
and packaging, including the supply
chain, is leading to an ever-increasing
development of the B2B market.
The point is that the manufacturing
companies are requesting ecolabelling
for purchasing raw materials from
the suppliers. This includes the
before-mentioned Type 1 ecolabel. For examples of Russian retailers imposing
environmental requirements on the products that they carry, in particular, the Leroy
Merlin chain of household goods stores, which requires that its paint products carry the
Vitality Leaf ecolabel.

3. Global ecolabelling challenges
International experts in the field of ecolabelling are increasingly talking about
greenwashing – marketing that promotes products as environmentally friendly when
they are not. This practice deceives the consumer and provides an unfair advantage
to products that have no label or a fake label. Significant increases are also being seen
in the popularity of labels that assess only one aspect (for example, energy efficiency
or water consumption indicators), not allowing consumers to compare products
systematically, and also largely replacing general environmental friendliness with only
one indicator.
The GEN Board noted that key trends in the future development of the
ecolabelling sector are enhancing the transparency of global supply chains, confirming
the validity of various technological solutions, harmonizing with each other and mutual
recognition of various ecolabelling
programs, adherence to ISO
requirements, and other
international programs and
organizations including UN
Environment.
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4. The success of voluntary certification programs
“When I started working in the field of ecolabelling more than 20 years ago,
we hoped that the ecolabelling path would be the following: first, voluntary programs
that shape the market, then gradually increasing the number of mandatory standards,
Voluntary certificates promote responsible production and consumption even more
successfully.” says GEN Board Chair and
manager of the Nordic Ecolabelling Board
Bjorn-Erik Lonn. Here we can draw an
analogy with the Paris Climate Agreement,
in which the goals of countries to reduce
emissions are also voluntary, but in recent
years we have seen a significant increase in
climate initiatives, including from cities.

5. Growing demand for environmental information
“Consumers are an
extremely powerful force. It
seems that they themselves
do not realize their power.
Making decisions about
which products and goods
to buy or not buy every
day forms the future
market, including defining
demands and requirements
for companies in the field
of sustainability, social, and
ethical factors” says Kate
Harris, the CEO of Good
Environmental Choice
Australia.
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Nonetheless, as ecolabelling experts from India, Brazil and the United States
stressed, even consumers concerned about environmental issues do not always know
on what basis a choice can be made. What can be a guideline for more “green” and
“ethical” purchases, how to choose goods that are the least harmful for both humans
and the environment? “A key role here should be given to educational programs, as
well as the development of environmental journalism”, said Linda Chipperfield,
Secretariat of GEN.
“We need to understand that we live in an ever-changing world: scientific
knowledge about the usefulness or harmfulness of products changes, technologies
change, assessment systems change, including the environmental or sustainability
estimations of certain goods. This is largely the task of journalism - specifically
environmental journalism - to talk about these changes, report on important
innovations, challenge established opinions, and tell readers how their daily behavior
affects the ecological state of the planet,” adds Bjorn-Erik Lonn.
This is the eighth episode of Angelina Davydova, an eco-journalist’s multi-part blog,
who is currently at the University of California with a Hubert Humphrey Fellowship
scholarship.

Sources:
https://globalecolabelling.net/green-initiatives-and-news/eco-certification-five-major-trends/ (Retrieved on 1
August, 2019)
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PR News

Bangchak 4-fold honor
at Asian Excellence Award 2019

Mr. Chaiwat Kovavisarach, President and Chief Executive
Officer of Bangchak Corporation Public Company Limited,
was awarded “Asia’s Best CEO (Investor Relations)”
for the fourth consecutive year, which is presented
to the leaders of organizations with
exceptional investor relations. Bangchak was
also the recipient of Best Investor Relations
Company (Thailand) for the eighth consecutive
year, Asia’s Best CFO (Investor Relations) for the second
consecutive year, awarded to accounting and finance
executives, and Best Investor Relations Professional (Thailand)
for the first time. Awards are given based from overall scores and
the opinion of readers and analysts at the 9th Asian Excellence Recognition Award 2019
organized by Corporate Governance Asia in Hong Kong.
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EGCO Group Ranks “ESG100:2019”
List for 5th Year in a Row

Electricity Generating Public Company
Limited or EGCO Group has been assessed and
selected from the Resources sector to be included
in the “ESG100:2019” list for the 5th consecutive
year as a listed company with outstanding
performance in terms of Environmental, Social and Governance (ESG) efforts. Thaipat
Institute’s assessment was based on SET-listed companies’ sustainability database
of 771 securities including property funds, real estate investment trusts (REITs) and
infrastructure funds.
In compiling
the ESG100: 2019
list, Thaipat Institute
considered both
ESG and operating
performance by
using a rating model
developed from
the guiding principles
of the Global
Initiative for Sustainability Ratings (GISR). This assessment based on public documents
in the annual registration statement (Form 56-1), including the annual report, sustainability
report and sustainable development database, based on over 14,278 publicly-available
data points from six data sources.
According to EGCO Group, being among 100 listed companies in ESG100:2019
list for the fifth year in a row reflects the fact that the Company have not only
generated good economic returns, but also have been focusing more on operating in
accordance with environmental, social and governance (ESG) aspects to contribute to
sustainable growth.
This information will in turn build up stakeholders, shareholders and investors’
confidence and is also useful for long-term investors who prefer socially responsible
investments.
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GPSC

receives Prime Minister Road Safety Awards

On August 7, 2019 Mr. Smornchai Khoonrak, Executive
Vice President (Operations) of Global Power Synergy
Public Company Limited or GPSC, the innovative
power flagship of PTT Group, received the Prime
Minister Road Safety Awards 2019. The company was
granted the award as it was classified as a company, which
is outstanding in focusing on road safety. The award was
granted by Deputy Prime Minister Prawit Wongsuwan during the
national seminar of 14th road safety “Play your part and share the
road” held at the Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC),
Bangkok.

IRPC

received “Thailand Quality Class” 2019 Awards

Mr. Noppadol Pinsupa, President, IRPC Public Co., Ltd. received Thailand
Quality Class (TQC) 2019 awards from Mr. Pasu Loharjun Permanent Secretary,
Ministry of Industry at the Thailand Quality Award (TQA) 2019 awards ceremony organized
by Thailand Productivity Institute, Ministry of Industry as IRPC is an organization
with excellent management system that will benefit from the National
Quality Award assessment criteria to be used as guideline for potential
development in all aspects of the organization, from strategic
planning which is the starting point to integrate through various
departments in order to meet the organization’s goals with
improved response such as the process of creating and
reviewing vision, strategy, organization structure and
to be in line with both competency and capability
strategies, including applying international best
practices. The National Quality Award is considered to be
a world class award as the technical background and
awarding process criteria is the same as The Malcolm Baldrige
National Quality Award (MBNQA) in the United States which is
a model adapted by various National Quality Award over 90 countries
around the world.
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Pruksa, who always pays attention to the
environment, has designed a Condominium project that
reduces the energy usage according to the BEC Standard
which earned Pruksa The Building’s Plan Energy
Conservation Awards 2019.

Pruksa has received ‘The Building’s Plan
Energy Conservation Awards 2019’ granted by
the Department of Alternative Energy Development
and Efficiency, Ministry of Energy, from the design
of Condominium brand “The Tree”. The design achieved
the building evaluation criteria and was also certified as
energy conservative building according to the Building Energy
Code set by the Ministry of Energy. The 3 award winning projects
are The Tree Sukhumvit 71 – Ekamai, The Tree Charan 30 Building A&B,
and The Tree Lat Phrao 15. These projects not only reduce the energy consumption
from within the building but also provide the residents green space inside the
residential area for fresh air.
Mr. Piya Prayong, CEO of Pruksa Real Estate – Value, one of Pruksa Real Estate
PCL’s business group, was present to receive the award from Mr. Komol Buket, Director
of Energy Regulation and Conservation Bureau. This prize was also a guarantee for both
Pruksa’s constant attention to energy conservation and environment, according to the
policy for Sustainable Development under the category of HEART to EARTH and the
company’s readiness to become a part of Thai community to commit in housing
development to help reduce the amount of national energy consumption to
sustainability.
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PTTEP honored
2019

with 3 awards from Asian Excellence Awards

Phongsthorn Thavisin (left), President and Chief
Executive Officer of PTT Exploration and Production Public
Company Limited (PTTEP) recently received 3 awards
from Asian Excellence Awards 2019 which are Asia’s
Best CEO for the second consecutive year, Asia’s
Best CFO for the sixth consecutive year, and Best
Investor Relations Company (Thailand) for the
seventh consecutive year from Mr. Aldrin Monsod (right),
Founder and Managing Director of Corporate
Governance Asia magazine. The event was held in Hong Kong
Special Administrative Region of the People’s Republic of China.
The Asian Excellence Awards are designed to recognize the
achievements and excellence in management acumen, financial performance, corporate
social responsibility, environmental practices and investor relations.

GC Received 2018

Thailand Quality Class Plus Award

Mr.Pornsak Mongkoltrirat, Senior Vice President, EO-Based Performance Business
Unit, on behalf of GC received Thailand Quality Class Plus: Operations TQC Plus Award
2018. The award is widely recognized for the organization in Thailand
with practices and results at the global level. The award
ceremony was held on May 15, 2019 at Thailand Cultural
Center, Main Hall.
Organizations have been awarded are required
to share practices that lead to success. It should
provide opportunities of plant tours as a good role
model for other organizations in Thailand to be
applied and gets the maximum value, which will impact
the development of our country to be able to compete
in international markets.
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PTT earn 4 awards

from Asian Excellence Award 2019

Mr. Chansin Treenuchagron, President & Chief Executive
Officer of PTT Public company Limited together with
Miss Pannalin Mahawongtikul (Left), the Chief Financial
Officer and Mrs. Wantanee Jaruke (Right), the
Executive Vice President, Company Secretary and
Corporate Relation represented the company in
receiving 4 awards from Corporate Governance Asia
Magazine, including Asia’s Best CEO (Investor Relations),
Asia’s Best CFO (Investor Relations), Best Environmental
Responsibility, and Best Investor Relations Company (Thailand).
The award presentation took place at the 9th Asian Excellence
Recognition Awards 2019 ceremony in Hong Kong. The magazine
presents these awards to listed companies judged to have outstanding actions as well
as corporate social responsibility efforts, and conform to good governance. As a result,
PTT has gained confidence among investors and stakeholders.
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เป็นการรวมตัวของกลุ่มนักธุรกิจชั้นน�ำของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างจิตส�ำนึกในการ
รักษาสิง่ แวดล้อมให้แก่องค์กรในภาคธุรกิจ ด้วยการด�ำเนินธุรกิจทีค่ วบคูไ่ ปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และการด�ำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอื่นๆ
และประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างแบบแผนการผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืน ให้เกิดขึ้น
อย่างแพร่หลายในประเทศ ตามแนวคิดหรือปรัชญาของ “การพัฒนาที่ยั่งยืน”
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องค์กรธุ รกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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