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Editor Talks
สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ แด่องค์กรสมาชิก TBCSD
ขอกล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่ของ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) จ�ำนวน ๑ องค์กร คือ
บริษัท ปตท. น�้ำมันและการค้าปลีก จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งด�ำเนินธุรกิจน�้ำมันและค้าปลีกในฐานะเป็นบริษัทแกน
(Flagship Company) ของกลุ่ม ปตท. โดยมีเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจและแสวงหาโอกาสในการเติบโต
มุง่ เน้นการพัฒนาสินค้าและบริการเพือ่ ส่งมอบประสบการณ์ทดี่ ใี ห้ผบู้ ริโภคได้อย่างทัว่ ถึง พร้อมทัง้ ช่วยสนับสนุน
และสร้างผู้ประกอบการรายย่อย (SME) ในการด�ำเนินธุรกิจน�้ำมันและค้าปลีก รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมและชุมชน
วารสาร Green Society เป็นสื่อกลางน�ำเสนอเนื้อหาสาระและองค์ความรู้ในการด�ำเนินธุรกิจควบคู่กับ
ความยัง่ ยืนของสังคมและสิง่ แวดล้อม ทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ สมาชิก TBCSD และองค์กรธุรกิจอืน่ ๆ และสนับสนุน
พันธกิจของ TBCSD ในการส่งเสริมให้ธุรกิจในประเทศไทยมีความยั่งยืนและประสบความส�ำเร็จ เพื่อช่วย
การเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกที่ยั่งยืน
และขอขอบคุณสมาชิกTBCSD ที่ร่วมผนึกก�ำลังเดินหน้าโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ TBCSD อย่าง
เข้มแข็งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และขอถือโอกาสนี้เชิญชวนองค์กรธุรกิจไทยที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก
TBCSD เพือ่ ช่วยกันผลักดันให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ให้กา้ วหน้าควบคูไ่ ปกับการจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตลอดไป
Happy New Year 2020 to all existing and potential TBCSD members.
I would like to welcome TBCSD’s new member, PTT Oil & Retail Public Company
Limited (PTT-OR), a flagship company of the PTT Group, prioritizes its business and
opportunity development on oil and retail industry in order to deliver the best experience to
all consumers. PTT-OR also supports and establishes small and medium-sized enterprises
(SME) in the oil and retail business. Furthermore, PPT-OR strives to improve the quality of life
and contribute to the societies and communities
The Green Society provides knowledge and information on sound business practice
together while promoting sustainable social and environment. It will benefit TBCSD’s
members and other companies while driving TBCSD’s Mission to accelerate the transition to
a sustainable world by making more sustainable businesses in Thailand more successful.
Last but not least, I would like to extend my gratitude and thankfulness to the members
of the TBCSD for their solidarity and contribution to TBCSD’s projects and activities throughout
the past 26 years. I would also like to take this great opportunity to extend my invitation
and encourage other companies to join us as members or collaborative partners to promote
Thailand’s economic and social development while mainstreaming sustainable
management, and natural resources and the environmental conservation
ดร.วิจารย์ สิมาฉายา
เลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผู้อ�ำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
Dr. Wijarn Simachaya
Secretary General, Thailand Business Council for Sustainable Development
President of Thailand Environment Institute
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บทบาทของภาคธุรกิจในการเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบ

(System Transformation)

WBCSD ได้เริม่ ทบทวน และ Update
“วิสัยทัศน์ 2050” (Vision 2050) ตั้งแต่
ไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๒ ผ่านการหารือ
และอภิ ป รายอย่ า งเข้ ม ข้ น ร่ ว มกั บ กลุ ่ ม
ผู้เชี่ยวชาญและสมาชิกทั่วโลก ซึ่ง WBCSD
ได้รวบรวมองค์ความรูแ้ ละข้อมูลทีไ่ ด้รบั จาก
การประชุม หารือ และการประชุมเชิงปฏิบัติ
การ ตลอดทั้งปีเกี่ยวกับ Update Vision
2050 และจัดล�ำดับความส�ำคัญโดยแบ่ง
ออกเป็น ๕ ประเด็นหลัก (แสดงในภาพที่ ๑)
ซึ่งแต่ละประเด็นได้มีการระบุแนวทางการด�ำเนินการ
ส�ำหรับภาคธุรกิจเอาไว้ดว้ ย การด�ำเนินการใน ๕ ประเด็น
ส�ำคัญ หรือ “5 Key Workstreams” ประกอบด้ ว ย
๑) การอธิบายค�ำจ�ำกัดความของการเปลี่ยนแปลงระบบ (Defining Systems Transformation): WBCSD
ท� ำ การทบทวนงานวิ จั ย และข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจกั บ ภาคธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงระบบ
๒) การปรับปรุงแนวทางการด�ำเนินงานให้ทันสมัย (Updating the Pathway): ปรับปรุงแนวทางการด�ำเนินงาน
ใน Vision 2050 และรายละเอียดต่างๆ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับประเด็นการท�ำงานของ WBCSD
ในปัจจุบนั ๓) สภาพแวดล้อมการด�ำเนินงานในช่วงปี ๒๐๒๐-๒๐๓๐ (The 2020-2030 Operating Environment):
ส�ำรวจประเด็นส�ำคัญ (Key Themes) ความเสี่ยง (Risks) และโอกาส (Opportunism) ส�ำหรับธุรกิจในทศวรรษ
ที่จะถึงนี้ ๔) ปัญหา/อุปสรรคและปัจจัยขับเคลื่อนในการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลง (Transformation Barriers
and Enablers): ระบุปัจจัยขับเคลื่อนส�ำคัญที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลง และ ๕) การบูรณาการ
ข้อมูล/สถานการณ์ระดับภูมิภาค (Regional Inputs): ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า Vision 2050 สามารถน�ำไปปฏิบัติ
ในบริบทของบริษัทหรือองค์กรในภูมิภาคต่าง ๆ ได้
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ภาพที่ ๑. “5 workstreams” ของการทบทวน “Vision 2050”

ในขณะที่ก�ำลังด�ำเนินงานเพื่อขับเคลื่อน ทบทวน และ Update “วิสัยทัศน์ 2050” WBCSD ก็ยัง
ท�ำหน้าที่เป็นผู้น�ำธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ผ่านโปรแกรมการด�ำเนินงาน
๖ โปรแกรม (แสดงในภาพที่ ๒) ได้แก่ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เมืองและการคมนาคม
(Cities and Mobility) ภูมิอากาศและพลังงาน (Climate and Energy) อาหารและธรรมชาติ
(Food and Nature) ประชากร (People) และการก�ำหนดคุณค่าใหม่ (Redefining Value) เพื่อ
ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และให้เกิดการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั่วโลก
ภาพที่ ๒ โปรแกรมการด� ำ เนิ น งานของ
WBCSD ๖ โปรแกรม (WBCSD’s
6 work programs): เศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy)
เมืองและการคมนาคม (Cities
and Mobility) ภูมิอากาศและ
พลังงาน (Climate and Energy)
อาหารและธรรมชาติ (Food
and Nature) ประชากร (People)
และการก� ำ หนดคุ ณ ค่ า ใหม่
(Redefining Value)
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ยิ่งไปกว่านั้น ในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ WBCSD ได้เข้าร่วมในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
(UNGA) ครั้งที่ ๗๔ ที่นครนิวยอร์ก ซึ่งผู้น�ำระดับโลกจากหลายภาคส่วนและจากภูมิภาคต่าง ๆ
มารวมตัวกัน เพือ่ หารือเกีย่ วกับประเด็นด้านสิง่ แวดล้อมและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนระดับโลก และวางกรอบ
เพื่อรับมือและจัดการกับความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในระหว่างการประชุม UNGA ยังมีการประชุม
ทีส่ ำ� คัญ ๆ อืน่ ๆ ด้วย ได้แก่ การประชุมระดับผูน้ ำ� ว่าด้วยการด�ำเนินการด้านสภาพภูมอิ ากาศ (Climate
Action Summit), การประชุมระดับผู้น�ำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals Summit) และการประชุมระดับสูง
ด้านการเงิน (High-Level Dialogue on Financing for Development)
ซึ่ง WBCSD ได้เป็นเจ้าภาพ และร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมและ
การประชุมมากกว่า ๑๐ กิจกรรม/การประชุม เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้น�ำจากองค์กรภาคธุรกิจต่าง ๆ ได้แสดงวิสัยทัศน์ในการ
ช่ ว ยสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานตามวาระการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Agenda) และเป็นกระบอกเสียง
ให้ภาคธุรกิจในการแสดงออกถึงความรับผิดชอบและการมีสว่ นร่วม
ในการแก้ปัญหาประเด็นเหล่านี้ รวมทั้งน�ำเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเชิงนวัตกรรม (Innovative Solutions) ที่ตอบสนองต่อปัญหา
ข้อท้าทายต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงกระตุ้นในการขับเคลื่อนให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
WBCSD ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจร่วมมือกันอย่างสุดความสามารถเพื่อ
รับมือและจัดการกับประเด็นเร่งด่วนด้านสิ่งแวดล้อม ให้มีการจัดท�ำแผน
ปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม เพื่อจ�ำกัดไม่ให้อุณหภูมิเฉลี่ยโลกเพิ่มขึ้นสูงกว่า
๑.๕ องศาเซลเซียส และท�ำงานร่วมกันทุก วิถที างเพือ่ ขับเคลือ่ นการด�ำเนิน
การตามแผนเพื่อให้บรรลุผลตามที่ต้องการ
ที่มา :

๑. https://www.wbcsd.org/Overview/News-Insights/Insider-perspective/Key-WBCSD-takeaways-from-the-UNGeneral-Assembly-Week-2019 (สืบค้นเมื่อ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
๒. https://www.wbcsd.org/Overview/News-Insights/Insights-from-the-President/Business-needs-to-do-whatit-does-best-to-innovate-and-set-up-action-plans-to-get-to-a-1.5-degree-world (สืบค้นเมื่อ ๒๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๒)
๓. https://www.wbcsd.org/Overview/About-us/Vision2050/News/The-role-of-business-in-accelerating-systemstransformation (สืบค้นเมื่อ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
๔. https://www.wbcsd.org/Overview/News-Insights/Insights-from-the-President/Business-needs-to-do-whatit-does-best-to-innovate-and-set-up-action-plans-to-get-to-a-1.5-degree-world (สืบค้นเมื่อ ๒๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๒)
๕. http://view.s6.exacttarget.com/?qs=098d9879e52533e4dc1611842aa6bc9c8e881edc400b99e31a94e0ff4859
67290916ad636496a0a5a6868cc2ad465058b713033fdbd54f239e1d798cdd4814c1c50cbde4e7165930 (สืบค้น
เมื่อ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
๖. https://www.wbcsd.org/Overview/Our-approach (สืบค้นเมื่อ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
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Energy&Climate Solution
เรียบเรียงโดย นางสาวสุพรรณิภา หวังงาม

การปล่อยไอเสียจากเครือ่ งยนต์ดเี ซล (Diesel Engine) ทีเ่ ผาไหม้ไม่สมบูรณ์
เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
ซึ่งเป็นปัญหามลพิษทางอากาศที่ส�ำคัญของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ทีต่ อ้ งประสบกับปัญหาค่าฝุน่ ละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินมาตรฐาน
ทุกปีในช่วงฤดูหนาว (ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เดือนมีนาคม) เนื่องจากปัจจัยด้าน
ภูมิอากาศที่ปิดท�ำให้ PM2.5 ไม่สามารถกระจายออกไปสู่พื้นที่ภายนอกได้ ท�ำให้ถูก
กักไว้ ในชั้นบรรยากาศที่ติดกับพื้นดินและเกิดการสะสมท�ำให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก
PM2.5 เกินมาตรฐาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์เป็นอย่างมาก เนื่องจาก
PM2.5 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับหรือเล็กกว่า ๒.๕ ไมโครเมตร หรือ ไมครอน
หรื อ เมื่ อ น� ำ ไปเปรี ย บเที ย บกั บ เส้ น ผมของมนุ ษ ย์ PM 2.5 จะมี ข นาดเพี ย งเล็ ก
เพียง ๑ ส่วน ๒๕ ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมเท่านั้น ท�ำให้ PM2.5 สามารถ
ผ่านทางเดินหายใจเข้าไปภายในถุงลมปอด ก่อให้เกิดโรคเกีย่ วกับระบบทางเดินหายใจ
ถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็งระบบทางเดินหายใจ จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ
แหล่งก�ำเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่ส�ำคัญอันดับ ๑ คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ในเขต
พื้นที่กรุงเทพฯ เกิดจากไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซลโดยเฉพาะรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์
สภาพเก่ามีควันด�ำ จากปัญหาข้างต้น PM2.5 จึงเป็นประเด็นเร่งด่วนส�ำคัญที่
ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ต้องร่วมมือกัน
อย่างจริงจังในการร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น
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มาตรการการขับเคลือ่ นภาครัฐ:
ในส่ ว นนโยบายของกระทรวง
พลังงาน โดยนายสนธิ รั ต น์
สนธิ จิ ร วงศ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน ได้กล่าวชีแ้ จง
เมื่ อ เดื อ นตุ ล าคม ๒๕๖๒ ถึ ง
แนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5
โดยในปัจจุบนั กระทรวงพลังงาน
มีแนวทางในการจัดการปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ๓ แนวทาง
หลัก ได้แก่ ๑) การยกระดับ
คุ ณ ภาพน�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง และ
ขยายสถานี บ ริ ก ารที่ จ� ำ หน่ า ย
เชื้อเพลิงชีวภาพ โดยส่งเสริม
ให้ใช้ไบโอดีเซล ทั้งไบโอดีเซล B7 B10 และ B20 และการส่งเสริมให้โรงกลั่นน�้ำมันในประเทศผลิต
น�้ำมันที่สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่ภายในปี ๒๕๖๖ คือท�ำให้ค่าก�ำมะถันลดลงเหลือไม่เกิน 10 ppm
๒) การส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด (Green Energy) ในการผลิตไฟฟ้า โดยส่งเสริมให้ชุมชนน�ำวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าตามโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน (เริม่ ด�ำเนินการในปี ๒๕๖๓)
เพือ่ ช่วยลดการเผาพืน้ ทีเ่ กษตร และ ๓) การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle; EV) ทดแทน
ยานยนต์พลังงานเชือ้ เพลิง เพือ่ เป็นแผนรองรับพลังงานสะอาดในอนาคต ทัง้ นี้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
พลังงาน ได้มอบหมายนโยบายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ในส่วนของภาคพลังงานดังกล่าว
ให้หน่วยงานภายใต้ก�ำกับดูแลของกระทรวงพลังงานไปด�ำเนินการในการลดปัญหาฝุ่นละอองเพื่อให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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มาตรการการขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทย: เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ องค์กรธุรกิจเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันถึงแนวทางความร่วมมือขององค์กรสมาชิก
TBCSD เพื่อร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในช่วง
ปลายปีเดือนธันวาคม-เดือนมีนาคม ซึง่ จะมีแนวทาง/
มาตรการใน ๓ ส่วนหลัก ได้แก่ ๑) มาตรการที่
TBCSD จะด�ำเนินการเองโดยสมัครใจ โดย TBCSD
จะขับเคลื่อนเรื่องการตรวจสภาพและบ�ำรุงรักษารถ
และเครื่องยนต์อย่างสม�่ำเสมอ การบรรทุกและขนส่ง
สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Loading Efficiency) และ
การมีพฤติกรรมการขับขีท่ ปี่ ลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
(Driving Behavior) ๒) มาตรการที่ขอความร่วมมือ
จากสมาชิก โดยสมาชิกของ TBCSD จะพิจารณาใช้
น�้ำมันที่เป็น Bio-based (น�้ำมัน B ชนิดต่าง ๆ) หรือ
NGV หรือน�้ำมันที่มีค่าก�ำมะถันต�่ำ (ไม่เกิน 10 ppm)
ตามความเหมาะสมของประเภทเครื่องยนต์ เพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการกระจายสิ น ค้ า และหลี ก เลี่ ย ง
การน�ำรถดีเซลเข้าพืน้ ทีช่ นั้ ในของกรุงเทพฯ ลดการใช้
รถใช้ถนนโดยอาจให้พนักงานบางส่วนท�ำงานจากบ้าน
หรือมีชวั่ โมงการท�ำงานทีย่ ดื หยุน่ ส่งเสริมให้พนักงาน
ใช้การคมนาคมขนส่งสาธารณะหรือหลีกเลี่ยงการใช้
รถดีเซล และสนับสนุนการลดการเผาในที่โล่ง และ
๓) การสร้างการรับรู้ของประชาชนโดยทั่วไป โดย
การประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกและใช้ประโยชน์จาก
สื่อออนไลน์ซึ่งสามารถส่งข้อมูลถึงคนได้ในวงกว้าง
และรวดเร็ว นอกจากนี้ TBCSD ซึ่งประกอบด้วย
สมาชิกที่เป็นธุรกิจชั้นน�ำของประเทศเกือบทุกกลุ่ม
อุ ต สาหกรรม ยั ง ได้ มี ก ารคิ ด ค้ น นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ และลดผลกระทบในทุกด้าน
ทั้งในช่วงวิกฤตและในระยะยาว เช่น การคิดค้นประดิษฐ์ และน�ำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ การใช้
ระบบสื่อสารที่ทันสมัยเพื่อกระตุ้นการรับรู้ของประชาชน การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม
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การเกษตรแบบไม่เผา และการท�ำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ประชาสังคม และภาคธุรกิจ
อื่น ๆ เพื่อก�ำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมและส่งผลกระทบในวงกว้าง
ของประเทศ ในส่วนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึง่ เป็นองค์กรพันธมิตรของ TBCSD ได้แถลง
ถึงบทบาทของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการร่วมสนับสนุนแก้ไขปัญหา PM2.5 ที่ ส.อ.ท.
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา PM2.5 ผ่านโครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง
(Logistics and Transport Management; LTM) นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรม
บริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ในกระบวนการผลิตและการขนส่ง รวมถึง การปรับเปลีย่ น
อุปกรณ์ให้มกี ารเผาไหม้ทสี่ มบูรณ์และใช้เชือ้ เพลิงสะอาด และการเพิม่ มาตรการตรวจติดตามและป้องกัน
ฝุ่นอย่างใกล้ชิด ส�ำหรับแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อร่วมแก้ไขปัญหา PM2.5 ในบริบทของภาคธุรกิจไทย
(TBCSD) โดยเฉพาะมาตรการด้าน Logistic/Transportation สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ได้ขอความร่วมมือจากสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมฯ ให้น�ำมาตรการดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
จากความร่วมมือทั้งของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนดังกล่าว ถือเป็นแรงขับเคลื่อนส�ำคัญที่จะน�ำ
ไปสู่การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปั ญหามลพิษด้านฝุ่ นละออง” ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
และมีประสิทธิภาพ ในการลดมลพิษทางอากาศได้อย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไป

ทีม่ า :

๑. https://www.greennetworkthailand.com/3-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88
%E0%B8%99-pm-2-5/ (สืบค้นเมือ่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒)
๒. https://gnews.apps.go.th/news?news=48211 (สืบค้นเมือ่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒)
๓. https://www.thebangkokinsight.com/216594/ (สืบค้นเมือ่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒)
๔. http://www.oic.go.th/INFOCENTER4/ifunc_prnews.asp?i=TXFO%2E325 (สืบค้นเมือ่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒)
๕. https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/849300 (สืบค้นเมือ่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒)
๖. http://www.oic.go.th/INFOCENTER4/ifunc_prnews.asp?i=TXFO%2E325 (สืบค้นเมือ่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒)
๗. https://www.bltbangkok.com/CoverStory/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5-%E0%B8%
9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-pm25-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E (สืบค้นเมือ่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒)

10

The Way For Sustainability
เรียบเรียงโดย นางสาวภิญญดา เจริญสิน

TBCSD แสดงวิสัยทัศน์

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไทยให้ยั่งยืน

องค์ ก รธุ รกิ จ เพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (TBCSD) ได้จัดงาน
ประจ� ำ ปี ๒๕๖๒ (Gala Dinner 2019) เมื่ อ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๖๒ ที่ ผ ่ า นมา
ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อรับฟังปาฐกถาพิเศษ และวิสัยทัศน์ขององค์กรฯ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมไทยให้ยั่งยืน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวนกว่า ๔๐๐ ท่าน จากหน่วยงาน
ภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน โดยได้รับเกียรติอย่างสูง
จากคุณประเสริฐ บุ ญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มาเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารจากองค์กรสมาชิกเกือบ ๔๐ องค์กร เข้าร่วม
เป็นเกียรติภายในงานดังกล่าว

คุณประเสริฐ บุ ญสัมพันธ์ กล่าวว่า
TBCSD ได้ ก ่ อ ตั้ ง ขึ้ น ในประเทศไทยโดย
คุณอานันท์ ปั นยารชุน เมื่อปี ๒๕๓๖ หรือ
เมื่อ ๒๖ ปีที่ผ่านมา ซึ่งในขณะนั้นการพัฒนา
อย่างยั่งยืนยังเป็นเรื่องใหม่มากของสังคมไทย
และรวมถึงองค์กรภาคธุรกิจด้วย ในเวลานั้น
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ยังมีหลายภาคส่วนไม่เข้าใจว่าจะต้องด�ำเนินธุรกิจอย่างไร ถึงจะสามารถเรียกได้ว่าเป็น
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยสาเหตุนี้บริษัทชั้นน�ำที่มีการลงทุนในประเทศไทย ได้รวมตัวกัน
โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสนับสนุน
การบูรณาการมิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อส่งเสริมและ
ผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย
TBCSD มีองค์กรสมาชิกครอบคลุมกลุ่ม
อุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย ซึ่งบริษัท
สมาชิกล้วนเป็นบริษทั ชัน้ น�ำในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และมีหลายบริษัทที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนในท�ำเนียบของ DJSI หรือ
Dow Jones Sustainability Index อีกด้วย
ซึ่ ง นี่ เ ป็ น จุ ด เด่ น ที่ ท� ำ ให้ TBCSD เป็ น ผู ้ น� ำ
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจและ
ของประเทศ
จุ ด แข็ ง ที่ ส� ำ คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ของ
TBCSD ก็คอื การเป็นเครือข่ายของสภาธุรกิจโลก
เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน World Business Council for Sustainable Development
หรือ WBCSD ท�ำให้ TBCSD ได้รับข้อมูลและรับรู้ทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับโลก
ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีองค์ความรู้ที่สามารถน�ำมาปรับให้เหมาะสมกับแนวปฏิบัติต่าง ๆ
ของประเทศไทยได้
จากจุดแข็งดังกล่าวของ TBCSD รวมถึงประสบการณ์ทสี่ งั่ สมมาบนเส้นทางการพัฒนา
อย่างยั่งยืนมาเกือบ ๓๐ปี ท�ำให้ TBCSD มุ่งมั่นที่จะ “ส่งเสริมให้ธุรกิจในประเทศไทย
มีความยั่งยืนและประสบความส�ำเร็จ เพื่อช่ วยการเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกที่ย่งั ยืน” และ
ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีต่าง ๆ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย
ก้าวต่อไปของทิศทางการด�ำเนินงานของ TBCSD จะผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในสังคมไทยให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น และขยายการด�ำเนินงานเรื่องนี้อย่างเป็นวงกว้าง
ด้วยความร่วมมือของสมาชิกและความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
และในงานประจ�ำปีครัง้ นี้ TBCSD ได้รบั เกียรติอย่างสูงจาก คุณอานันท์ ปั นยารชุ น
ประธานกิตติมศักดิ์และผู ้ก่อตั้ง TBCSD มาปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “TBCSD and
Future Direction” ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่เราจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน อดีต ปัจจุบัน อนาคต รวมถึงคุณค่าของการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อธุรกิจและสังคม

12

คุณอานันท์ ปั นยารชุ น ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า TBCSD ควรมีการปรับ
โครงสร้างขององค์กร เพื่อให้มีความคล่องตัวในการด�ำเนินงาน และปรับทิศทาง
การด�ำเนินงานเพื่อจัดการกับปัญหาส�ำคัญๆ ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น โดยจะต้องชักชวน
ให้บริษัทต่างๆ มาเป็นสมาชิกของ TBCSD เพิ่มขึ้น มีการตั้งคณะกรรมการบริหาร
TBCSD ขยายขอบเขตการท�ำงานให้กว้างและลึกขึ้น และตอบสนองต่อประเด็น
การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ คุณอานันท์ ยังเน้นย�้ำ
ถึงความส�ำคัญของการร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ
ภาคประชาสังคม และเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆ และส่งเสริม
การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ฉะนั้ น TBCSD ควรเชิ ญ ชวนหน่ ว ยงานราชการที่ มี
ความเกีย่ วข้องโดยเฉพาะด้านสิง่ แวดล้อม องค์กรเอกชนอืน่ ๆ (เช่น สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย) สถาบันวิจยั
และองค์กรพัฒนาสังคม (เช่น สถาบันลูกโลกสีเขียว มูลนิธโิ ลกสีเขียว สถาบันธรรมรัฐ
เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม) เข้ามาเป็นภาคีองค์กรพันธมิตรเพิ่มขึ้นด้วย
ทัง้ ความในรูปแบบความร่วมมือในการแก้ปญ
ั หาต่าง ๆ และการสือ่ สารประชาสัมพันธ์
เพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง นอกจากนั้น TBCSD ควรเป็นองค์กรที่
เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสามารถให้ค�ำปรึกษาและข้อเสนอแนะ
เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนให้กบั บริษทั เอกชนทัว่ ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งยังได้รับเกียรติจาก คุณภาณุ อิงคะวัต ผู้ก่อตั้งและผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายสร้างสรรค์ กลุม่ บริษทั Greyhound มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “New Platform,
Not Higher But Wider” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดในการใช้
ความคิดสร้างสรรค์เพือ่ บูรณาการความยัง่ ยืนเข้ากับการด�ำเนินธุรกิจ ในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มและเกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน
รวมถึง ภายในดังกล่าวเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รู้จักและรับทราบถึงวิสัยทัศน์
ของ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู ้อ�ำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือ TEI
ในฐานะที่มีบทบาทเป็นส�ำนักเลขาธิการของ TBCSD ซึ่งท�ำหน้าที่ประสานงาน
ระหว่างสมาชิกและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ของ TBCSD เชื่อมโยงองค์ความรู้ต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์การ
ด�ำเนินงานมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
ดร.วิจารย์ สิมาฉายา กล่าวว่า ในฐานะที่เข้ามารับต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
TEI และเลขาธิการ TBCSD จะร่วมช่วยผลักดันให้สังคมไทยให้เกิดความยั่งยืน
ในทุกมิติ ทัง้ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิง่ แวดล้อม โดย TBCSD New Chapter

13

จะขยายกรอบการท�ำงานไปยังประเด็นส�ำคัญเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ (country
issue) ทีเ่ ป็นเรือ่ งเร่งด่วน เช่น PM 2.5, climate crisis และ plastic waste โดยประเด็นส�ำคัญทีเ่ ป็น country
issue เหล่านี้ต้องใช้ทั้งพลังและระยะเวลา จึงต้อง Focus สิ่งที่ท�ำเป็นในลักษณะของ Short term และ
Long term ส่วน Long term จะเน้นเรื่อง Climate change ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่และกว้างมาก ๆ และต้องใช้พลัง
ความร่วมมือ ในการรวบรวมองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ และปรับระบบการท�ำงานให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
ในการแก้ปัญหา โดยต้องอาศัย commitment และ network ที่เข้มแข็ง พร้อมทั้งสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ของประเทศไทยเพือ่ ตอบสนองต่อพันธสัญญาระหว่างประเทศทัง้ Sustainable Development Goal (SDGs)
และการรับมือกับ Climate Crisis เพื่อน�ำไปสู่สังคมไทยที่น่าอยู่ และส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังในอนาคต
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีพิธีมอบรางวัลของโครงการ YOUNG CREATIVE ENVIRONMENT
ARTIST โดย คุณมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการมู ลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ให้เกียรติเป็น
ผู้มอบรางวัลฯ ให้แก่เยาวชนที่มีความสามารถด้านศิลปะและมีแนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และรางวัลงานวิจัยดีเด่น กองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน โดยศาสตราจารย์
นพ.ยง ภู่วรวรรณ ประธานกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน ให้เกียรติเป็นผูม้ อบ
รางวัลฯ ให้แก่เยาวชนที่มีความสามารถด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและสภาวะโลกร้อน
ซึ่งในปีนี้ TBCSD ได้จัดท�ำ
หนังสือ Sustainable Development
2019 ขึ้น อันเป็นการน�ำเสนอแนว
ปฏิ บั ติ แ ละการด� ำ เนิ น งานของ
สมาชิก TBCSD ซึ่งมีส่วนร่วมขับ
เคลื่อนธุรกิจสู่ Circular Economy
อันเป็นทางออกที่ท�ำให้องค์กรภาค
ธุรกิจสามารถด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไป
กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มแข็ง มั่งคง และยั่งยืนได้ นับได้ว่ารูปแบบ
การด�ำเนินธุรกิจดังกล่าวจะเป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐใน
การขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
Economy) นั่นเอง ขณะเดียวกันเป็นการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดี
ของสมาชิก TBCSD และธุรกิจไทย ซึ่งหลายแห่งได้รับรางวัลด้าน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนประจ�ำปี ๒๕๖๑ รวมทั้งมุมมองของสมาชิก
เกี่ยวกับอนาคตธุรกิจไทยกับโอกาสที่จะได้จาก Circular Economy
อีกด้วย
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Sustainable Development
เรียบเรียงโดย นางสาวสุพรรณิภา หวังงาม

โมเดลการพั ฒนาเศรษฐกิจไทยรูปแบบใหม่

สู่การพั ฒนาอย่างยั่งยืน

BCG Model เป็นโมเดลการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจไทยรูปแบบใหม่ ตามแนวนโยบายของ
รัฐบาลภายใต้การน�ำของ พล.อ.ประยุ ทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่
๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มีความเข้มแข็ง และมีความสามารถในการแข่งขัน
ได้ ในระดับโลก เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนท�ำให้ชุมชนเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล�้ำ ควบคู่ไปกับการสร้างสมดุล
ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมกับดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้มคี วามยัง่ ยืน ซึง่ BCG
Model มีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy; SEP)
ตามแนวพระราชด�ำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่เป็นหลักส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
อีกทั้งยังตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ของ
สหประชาชาติ อย่างน้อย ๕ เป้าหมาย ได้แก่ การบริโภคและผลิตทีย่ งั่ ยืน (SDG12) การรับมือกับการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ (SDG13) การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (SDG15) ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDG17) และการลดความเหลื่อมล�้ำ (SDG10) อันจะท�ำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่
พัฒนาแล้วโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริง

15

การพั ฒ นาตามกรอบของ BCG Model
เป็นการน�ำแนวคิดหลัก ๒ แนวคิด ได้แก่ แนวคิด
“เศรษฐกิจชี วภาพ (Bio Economy)” ที่มุ่งเน้น
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุม้ ค่า
ควบคู่กับการรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม โดยการน�ำ
ความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยพัฒนา
การผลิตสินค้าและบริการทีใ่ ช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน และแนวคิด
“เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)”
ทีม่ งุ่ เน้นคุณค่าของทรัพยากร/วัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์
ให้คงไว้นานที่สุด และมีการสร้างของเสียต�่ำสุด
มาบูรณาการเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อท�ำให้
เศรษฐกิจของประเทศไทยเป็น “เศรษฐกิจสีเขียว
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(Green Economy)” ที่มีความสมดุลอย่างยั่งยืน
ทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ซึง่ การผลักดัน
ให้ BCG Model เติบโตอย่างต่อเนื่องและบรรลุผล
ตามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ต้องน�ำแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับ
นโยบายการบริหารจัดการที่เหมาะสม ไปสนับสนุน
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ
สีเขียว ใน BCG Model ที่ครอบคลุมอุตสาหกรรม
เป้าหมาย (S-curves) ๔ กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่
๑) เกษตรและอาหาร ๒) พลั ง งานและวั ส ดุ
๓) สุขภาพและการแพทย์ และ ๔) การท่องเที่ยว
และบริการ

จากรายงาน WhitePaper-BCG in Action ของ ประชาคมวิจัยด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green (BCG) Economy เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ได้อธิบาย
กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (B-Bio Economy) และเศรษฐกิจหมุนเวียน (C-Circular Economy)
ใน BCG Model ดังนี้

กลยุ ทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจชี วภาพ (B-Bio Economy) ใน BCG Model
ของแต่ละกลุ่มอุ ตสาหกรรมเป้าหมาย S-curves
๑) เกษตรและอาหาร: ส่งเสริม “เกษตรอัจฉริยะ” ด้วยกลยุทธ์ “เพิ่มผลผลิตต่อไร่ ลดปัจจัย
การผลิต ด้วยเทคโนโลยีเกษตรแม่นย�ำ” ได้แก่ การท�ำเกษตรพันธสัญญา โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผ่านเกษตรพันธสัญญา การท�ำแปลงทดสอบประสิทธิภาพเทคโนโลยี (Technology Optimization Pilot
Field) และการปรับปรุงให้เทคโนโลยีเหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อย และส่งเสริม “การผลิตอาหารฟังก์ชนั ”
ด้วยกลยุทธ์ “ยกระดับผู้ประกอบการสู่ผู้ผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่มสูง ด้วยแพลตฟอร์มสนับสนุนการท�ำ
นวัตกรรม” ได้แก่ การสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหญ่ท�ำนวัตกรรมแบบเปิด และสนับสนุนผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) โดยใช้แพลตฟอร์มแชร์เครือ่ งมือ/อุปกรณ์ หรือหน่วยงานทดสอบมาตรฐาน
หรือผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมอาหาร
๒) พลังงานและวัสดุ: ส่งเสริม “พลังงานชีวภาพ” ด้วยกลยุทธ์ “เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตพลังงาน
ชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้ง” ได้แก่ การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นที่สอง โดยพัฒนาเทคโนโลยีการหมักและ
เอนไซม์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากวัสดุเหลือทิ้ง และส่งเสริม “เคมีชีวภาพและพลาสติก
ชีวภาพ” ด้วยกลยุทธ์ “การดูดซับเทคโนโลยี เพื่อก้าวขึ้นเป็น Biorefinery Hub ของเอเชีย” ได้แก่
สนับสนุนการพัฒนา/ฝึกอบรมก�ำลังคนแบบทวิภาคีทั้งในระดับช่างเทคนิคและวิศวกรด้านไบโอรีไฟเนอรี
การลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานระดับขยายขนาดด้านไบโอรีไฟเนอรีเพือ่ รองรับการวิจยั พร้อมขยายผลสูก่ ารผลิต
เชิงพาณิชย์ และกลยุทธ์ “การสร้าง niche premium market ส�ำหรับพลาสติกชีวภาพ” ได้แก่ ส่งเสริม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพชนิดใหม่ๆ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างเจ้าของแบรนด์ (Brand
owner) และผู้ประกอบการขึ้นรูปพลาสติก พร้อมกับการสร้างตลาดพลาสติกชีวภาพในประเทศ
๓) การแพทย์และสุขภาพ: ส่งเสริมการน�ำ “สมุนไพรไทย” ไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
ด้วยกลยุทธ์ “การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสมุนไพรเป้าหมายอย่างครบวงจร พัฒนาแพลตฟอร์ม
ส�ำหรับงานวิจัยทางคลินิก” ได้แก่ สนับสนุนการพัฒนางานวิจัยด้านสมุนไพรอย่างครบวงจรเพื่อรองรับ
การขึน้ ทะเบียนและรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในระดับอุตสาหกรรม ตลอดจนเชือ่ มโยงอุตสาหกรรม
สารสกั ด สมุ น ไพรกั บ เกษตรกรผู ้ ป ลู ก สมุ น ไพรในประเทศด้ ว ยระบบเกษตรพั น ธสั ญ ญา และส่ ง เสริ ม
“อุตสาหกรรมยาชีววัตถุ (Biologics)” ด้วยกลยุทธ์ “ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตยาและ
บริการทางการแพทย์ และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ธุรกิจมีต้นทุนที่แข่งขันได้” ได้แก่ สนับสนุนให้เกิดการผลิต
ยาชีววัตถุในระดับอุตสาหกรรม ตลอดจนการวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุชนิดใหม่ๆ ส�ำหรับรักษาโรคส�ำคัญ
ในไทย
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๔) ท่องเที่ยวและบริการ: ส่งเสริม “การท่องเที่ยวเชิงปริมาณอย่างยั่งยืน (mass tourism)”
ด้วยกลยุทธ์ “ดึงดูดนักท่องเที่ยวสู่เมืองรองและท้องถิ่น โดยใช้ IT อ�ำนวยความสะดวกและชูอัตลักษณ์”
ได้แก่ การพัฒนาเมืองรองที่มีเอกลักษณ์ด้านชีววิทยาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism City)
และส่งเสริม “การท่องเที่ยวสุขภาพ (Wellness)” ด้วยกลยุทธ์ “สร้างภาพลักษณ์สมุนไพร ด้วยผลพิสูจน์
จากงานวิจยั สรรพคุณสมุนไพรทีไ่ ด้รบั การยอมรับระดับโลก” ได้แก่ สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ร่วมกันระหว่างธุรกิจสปา/นวดแผนไทยกับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สปา และสนับสนุนโรงเรียนสอนนวดไทยที่ถูก
ตามหลักกายภาพบ�ำบัด (physical therapy) เพื่อสร้างจุดขายทั้งในแง่เอกลักษณ์ของความเป็นไทยและ
ความถูกต้องตามหลักสากล

กลยุ ทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน (C-Circular Economy) ใน BCG Model
การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนใน BCG Model มุ่งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าใน ๓ ประเด็น
หลัก คือ ๑) การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเพื่อท�ำให้ของเสียเป็นศูนย์ หรือให้เกิดของเสีย
น้อยที่สุด (Eco-design and Zero-Waste) ๒) การจัดการของเสีย โดยการหมุนเวียนและการแปรสภาพ
วัตถุดิบที่ผ่านการผลิตและการบริโภคแล้วเข้าสู่กระบวนการแปรสภาพเพื่อน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
(Recycle, Upcycle) และ ๓) ส่งเสริมการใช้ซ�้ำโดยการใช้งานผลิตภัณฑ์เต็มวงจรชีวิต (Reuse, Refurbish,
Sharing)
จากการคาดการณ์ ผ ลที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ จากการพั ฒ นาตามกรอบ BCG Model ที่ มี ก ารอ้ า งถึ ง
ในรายงาน BCG in Action: The New Sustainable Growth Engine จากหน้าเว็บไซต์ของส�ำนักงาน
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เมือ่ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบุว่า หากประเทศไทยมีการด�ำเนินการตามกรอบ BCG Model จะส่งผลให้เศรษฐกิจหลักของประเทศ
เกิดการขยายตัวและสร้างมูลค่าเพิ่มจาก ๓.๔ ล้านล้านบาท ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น ๔.๔ ล้านล้านบาท
(คิดเป็นร้อยละ ๒๔ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หรืออีก ๕ ปีขา้ งหน้า นอกจาก
ผลกระทบเชิงบวกทีเ่ ป็นรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจแล้ว การพัฒนาตาม BCG Model ยังช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรตลอดห่วงโซ่คุณค่า และลดการใช้ทรัพยากรลงได้ถึง ๒ ใน ๓ จากปัจจุบัน ซึ่งในอนาคต
หากประเทศไทยสามารถบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพและเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้าด้วยกันอย่าง
เป็นระบบ จะท�ำให้การพัฒนาเศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจสีเขียวทีส่ มบูรณ์ ทีส่ ามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ควบคูก่ บั
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ได้อย่างยั่งยืน
ทีม่ า :
๑. สำ�นักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.). สิงหาคม 2562. BCG in Action: The New Sustainable
Growth Engine. เว็บไซต์: http://www.nxpo.or.th/th/bcg-economy/ (สืบค้นเมือ่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒)
๒. file:///C:/Users/supunnipa/Downloads/BCG_Booklet201811051.pdf (สืบค้นเมือ่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒)
๓. file:///C:/Users/supunnipa/Downloads/BCG_WhitePaper201811051.pdf (สืบค้นเมือ่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒)
๔. https://www.prachachat.net/politics/news-352391 (สืบค้นเมือ่ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
๕. https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/844298 (สืบค้นเมือ่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
๖. สำ�นักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์:http://thainews.prd.go.th/th/website_th/news/news_detail/WNPOL6109290010002
(สืบค้นเมือ่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
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เรียบเรียงโดย: ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา

มารู้จักกับ

PM2.5 กัน
PM2.5 คือ ละอองลอยในอากาศที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
เท่ากับหรือเล็กกว่า ๒.๕ ไมโครเมตร หรือ ไมครอน หรือ ๒.๕ ส่วน
ของ ๑ ล้านเมตร ซึ่งเมื่อเทียบกับเส้นผมแล้ว มีขนาดเพียง ๑ ส่วน ๒๕
ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมเท่านั้น ดังนั้น PM2.5 จะสามารถ
ผ่านเข้าไปถึงถุงลมในปอดซึ่งเป็นส่วนลึกสุดของปอด ก่อให้เกิดโรค
เกีย่ วกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ระบบทางเดินหายใจติดเชือ้ หลอดลม
อักเสบ ถุงลมปอดอุดกั้น หอบหืดก�ำเริบ และภูมิแพ้ เป็นต้น มีรายงาน
ว่า PM2.5 สามารถผ่านผนังหลอดเลือดในปอดเข้าไปในระบบหมุนเวียน
โลหิต ท�ำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
และโรคหลอดเลือดสมองตีบ เป็นต้น นอกจากนี้ PM2.5 ยังมีองค์ประกอบ
ของสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) ซึ่งเป็น
สารก่อมะเร็ง ท�ำให้เกิดโรคมะเร็งปอดได้ จากรายงานการศึกษา
ยังพบว่า จาก ๗๐ ปัจจัยเสี่ยง PM2.5 เป็นปัจจัยเสี่ยงล�ำดับที่ ๖ ที่ท�ำให้
คนทั่วโลกเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร โดยใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ PM2.5
มีส่วนท�ำให้คนทั่วโลกเสียชีวิตถึง ๔.๑ ล้านคน

ความจริงแล้ว กรุงเทพมหานคร มีปัญหา PM2.5 เกินค่า
มาตรฐานมานานแล้ว ตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มมีข้อมูลการตรวจวัด
PM2.5 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เสียอีก เนือ่ งจากมี PM2.5 ถูกระบายจาก
แหล่ ง ก� ำ เนิ ด ต่ า งๆ ในกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล
ในปริมาณสูงมาก ประกอบกับการที่มีสภาวะอากาศปิดและ
ลมสงบ ซึง่ ไม่เอือ้ ต่อการลอยตัวและการแพร่กระจายของ PM2.5
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว งฤดู ห นาว ท� ำ ให้ เ กิ ด การสะสมของ PM 2.5
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ในอากาศและมีความเข้มข้นเฉลี่ยรายวันเกินค่า
มาตรฐาน ๕๐ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร อยู่บ่อย ๆ
ในช่วงวิกฤตระหว่างเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือน
มีนาคมของทุกปี หลังจากนั้น PM2.5 จะลดลงอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานในระหว่างเดือนเมษายนไปจนถึง
เดือนตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน
ที่มีสภาวะอากาศเปิดและกระแสลมแรง ที่เอื้อต่อ
การลอยตัวและการแพร่กระจายในอากาศของ PM2.5
ท�ำให้ไม่เกิดการสะสมของ PM2.5 ในอากาศและ
มีความเข้มข้นเฉลี่ยรายวันลดลงอยู่ในค่ามาตรฐาน
อย่างไรก็ตาม พบว่าค่าเฉลี่ยรายปีของ PM2.5 ใน
กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ หลังจากที่ประเทศไทยเริ่มบังคับใช้
น�้ ำ มั น Euro 4 ซึ่ ง มี ป ริ ม าณก� ำ มะถั น น้ อ ยกว่ า
50 ppm และรถใหม่ที่มีปริมาณการระบายมลพิษ
อากาศเป็นไปตามมาตรฐานระดับ Euro 4
แหล่งก�ำเนิด PM2.5 ที่ส�ำคัญเป็นล�ำดับที่ ๑
ในกรุงเทพมหานคร คือ การจราจรขนส่ง ซึ่งมีรถ
ที่จดทะเบียนประเภทต่าง ๆ รวมกันมากกว่า ๑๐
ล้านคัน โดยเฉพาะรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลซึ่งไม่มี
อุปกรณ์ก�ำจัดฝุ่นในท่อไอเสียเลยแม้แต่คันเดียว
นอกจากนี้ การจราจรที่ติดขัดเป็นอย่างมากเข้าขั้น
วิกฤต ยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้รถมีการระบายฝุ่น
เพิ่มมากขึ้น แหล่งก�ำเนิด PM2.5 ทีส่ ำ� คัญเป็นล�ำดับที่ ๒
คือ การเผาในที่โล่งของชีวมวลประเภทต่าง ๆ ได้แก่
เศษวัสดุทเี่ หลือจากการเพาะปลูกพืชประเภทต่าง ๆ
ขยะ เศษใบไม้ วัชพืชริมถนน เป็นต้น นอกจากนี้
ยังมี PM2.5 ที่เกิดขึ้นในอากาศเองจากปฏิกิริยาเคมี
ในอากาศ ซึ่งเปลี่ยนก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และ
ก๊ า ซไนโตรเจนออกไซด์ ไปเป็ น ฝุ ่ น ซั ล เฟตและ
ฝุ ่ น ไนเตรท ในส่ ว นของการก่ อ สร้ า งและถนน
ถึ ง แม้ ว ่ า จะก่ อ ให้ เ กิ ด ฝุ ่ น เป็ น จ� ำ นวนมากก็ ต าม
แต่ฝุ่นส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจะเป็นฝุ่นขนาดใหญ่ซึ่งจะ
ตกลงสู่พื้นในเวลาอันสั้น โดยมีส่วนที่เป็นฝุ่น PM2.5
จ�ำนวนไม่มาก
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การแก้ไขปัญหา PM2.5 ในกรุงเทพมหานครในช่วงวิกฤตระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม
ที่ก�ำลังจะมาถึงในไม่ช้าที่จะได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ควรมุ่งเน้นไปที่การควบคุมที่ต้นเหตุ
เป็นหลัก คือ การลดปริมาณการระบาย PM2.5 จากแหล่งก�ำเนิดที่ส�ำคัญต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
โดยมีข้อเสนอแนะที่น่าจะสามารถท�ำได้ดังต่อไปนี้ คือ
การลดการระบาย PM 2.5 จากรถที่ใช้เครื่อ งยนต์ ดี เ ซล ด้ ว ยการใช้ น�้ ำ มั น ดี เ ซลที่ มี
สารก�ำมะถันไม่เกิน 10 ppm แทนน�ำ้ มันดีเซลทีม่ สี ารก�ำมะถันไม่เกิน 50 ppm ซึง่ สามารถ
ลดการระบาย PM2.5 ได้ระหว่างร้อยละ ๑๕ ถึง ๒๐
การใช้รถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงแทนรถที่ใช้น�้ำมันดีเซล
การลดปริมาณรถที่เข้ามาในกรุงเทพมหานคร
• ขยายเขตจ�ำกัดเวลารถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่ให้เข้าสู่กรุงเทพมหานคร
• อนุญาตให้เจ้าหน้าทีแ่ ละพนักงานบางส่วนสามารถปฏิบตั งิ านจากทีบ่ า้ นได้ ส�ำหรับงาน
ที่มีลักษณะที่ไม่จ�ำเป็นต้องเข้ามาท�ำที่ส�ำนักงาน โดยเฉพาะในช่วงวิกฤต
• ส่ ง เสริม และให้แ รงจูงใจแก่เจ้าหน้าที่แ ละพนั ก งานให้ เ ดิ น ทางโดยรถสาธารณะ
แทนการใช้รถส่วนบุคคล หรือการใช้รถร่วมกัน
• ก�ำหนดเขตควบคุมอากาศที่เคยใช้มาแล้วในอดีต
การจัดการให้การจราจรมีความคล่องตัวมากขึ้น ให้มีความเร็วเฉลี่ยของการจราจร
ในระหว่าง ๒๐-๓๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่งจะท�ำให้รถบรรทุกดีเซลมีการระบายฝุ่นลดลง
ร้อยละ ๕๐ เมื่อเทียบกับที่ความเร็ว ๑๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง เช่น การห้ามจอดรถริมถนน
อย่างเด็ดขาด การคืนพืน้ ผิวการจราจรให้มากทีส่ ดุ และการแก้ไขจุดกลับรถต่าง ๆ เป็นต้น
การตรวจจับและปรับรถที่มีควันด�ำเกินมาตรฐาน จะต้องควบคู่ไปกับการห้ามใช้รถ
ที่มีควันด�ำเกินมาตรฐานดังกล่าว จนกว่าจะน�ำไปซ่อมให้มีควันด�ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก่อน จึงจะอนุญาตให้น�ำกลับมาใช้ได้
การควบคุม/ห้ามการเผาชีวมวลประเภทต่างๆ ในที่โล่งอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะในช่วง
เวลาที่สภาวะอากาศไม่เอื้อต่อการลอยตัวและการแพร่กระจายของ PM2.5
การแก้ไขปัญหา PM2.5 ที่ผ่านมาด้วยการฉีดพ่นน�้ำไปในอากาศ การล้างถนน หรือการกรองอากาศ
เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งมีผลต่อการลด PM 2.5 ได้ไม่มากนัก ไม่สามารถที่จะลด PM2.5
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
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Vision to Action
เรียบเรียงโดย นางสาวสุพรรณิภา หวังงาม และทีมบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำ�กัด

บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ�ำกัด

ขั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ ตามแนวทางการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
เมือ่ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทีผ่ า่ นมา TBCSD
ได้รบั เกียรติอย่างสูงจาก คุณวิทยา พิณเมืองงาม

กรรมการผู จ้ ดั การ บริษทั พีทที ี อาซาฮี เคมิคอล
จ�ำกัด ในการให้สมั ภาษณ์พเิ ศษเกีย่ วกับแนวคิดในการ
ขับเคลือ่ นธุรกิจและดูแลสังคมของบริษัทฯ ส�ำหรับลง
เผยแพร่ ในวารสาร Green Society by TBCSD
คอลัมน์ Vision to Action ซึ่ง บริษัท พีทีที อาซาฮี
เคมิคอล จ�ำกัด ได้ ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นหนึ่งในองค์กร
สมาชิก TBCSD ตัง้ แต่วนั ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ทีผ่ า่ นมา
เพือ่ ร่วมกันผลักดัน และเสริมสร้างจิตส�ำนึกในการรักษา
สิง่ แวดล้อมควบคูไ่ ปกับการด�ำเนินงานธุรกิจทีร่ บั ผิดชอบ
ต่อสังคม และเป็นแบบอย่างอันดีให้แก่องค์กรอืน่ ๆ ของ
ประเทศ ในการก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ�ำกัด หรือ PTTAC เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท พีทีที
โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) หรือ GC บริษัทชั้นน�ำในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทย และ
บริษัท อาซาฮี คาเซอิ คอร์ปอเรชั่น (Asahi Kasei Corporation: AKC) ผู้น�ำในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ของโลกจากประเทศญี่ปุ่น โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ ๕๐ และ ร้อยละ ๕๐ ตามล�ำดับ PTTAC
จึงมีความโดดเด่นในทุกด้าน ทั้งด้านเทคโนโลยี วัตถุดิบ การผลิต และการตลาด
โดยบริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตสารอะคริโลไนไตรล์ (Acrylonitrile: AN) รายแรกในประเทศไทย และ
ผู้ผลิตสารเมทิลเมตะคริเลต (Methyl Methacrylate: MMA) รายส�ำคัญ บริษัทฯ ช่วยสร้างดุลการค้า
แก่ประเทศด้วยการลดการน�ำเข้าสารอะคริโลไนไตรล์ (Acrylonitrile: AN) และเพิ่มการส่งออก
สารเมทิลเมตะคริเลต (Methyl Methacrylate: MMA) ผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบที่ถูกสรรค์สร้าง
โดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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สาร Acrylonitrile ถูกน�ำไปผลิตเป็นของใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น ผลิตเส้นใยอะคริลิค (Acrylic
Fiber) ส�ำหรับท�ำเครื่องนุ่งห่ม พรม ผ้าห่ม วิกผม ผมตุ๊กตา รวมถึงเส้นใยคาร์บอน, ผลิตพลาสติก
เอบีเอส (Acrylonitrile Butadiene Styrene: ABS) ส�ำหรับท�ำชิ้นส่วนรถยนต์ และส่วนประกอบของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน, ผลิตพลาสติกแซน (Styrene Acrylonitrile: SAN) ส�ำหรับท�ำบรรจุภัณฑ์
อาหาร ไฟแช็ค และผลิตยางไนไตร (Nitrile or Acrylonitrile-Butadiene Rubber: NBR) ส�ำหรับท�ำ
ถุงมือผ่าตัด ส่วนสาร Methyl Methacrylate ส่วนใหญ่จะถูกน�ำไปผลิตเป็นสารโพลีเมทิลเมทาคริเลต
(Poly Methyl Methacrylate: PMMA) ส�ำหรับท�ำแผ่นกระจายแสงซึ่งเป็นส่วนประกอบส�ำคัญของ
จอโทรทัศน์แอลซีดี ไฟท้ายรถยนต์ และส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตแผ่นอะคริลิค
(Acrylic Sheet) ส�ำหรับท�ำป้ายโฆษณา, เครื่องสุขภัณฑ์, เฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์ส�ำหรับตกแต่ง
ต่าง ๆ นอกจากนี้ สาร Methyl Methacrylate ยังสามารถน�ำไปใช้เป็นส่วนผสมของสี กาว สารเคลือบ
พื้นผิว และสารเติมแต่งส�ำหรับพีวีซี
นอกจากการมุ่งเน้นการบริหารจัดการธุรกิจ
การผลิตสารอะคริโลไนไตรล์ (AN) และสารเมทิล
เมตะคริเลต (MMA) ให้ดแี ล้วนัน้ บริษทั ฯ ยังมีการ
ด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ที่ค�ำนึงถึง “สังคมและชุมชน” ที่อยู่อาศัยบริเวณ
พื้นที่รอบๆ โรงงาน โดยการด�ำเนินงานธุรกิจจะ
ต้องไม่สง่ ผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่
ชุมชนโดยรอบ โดยมีมาตรการที่เข้มงวดในเรื่อง
มลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน�้ำ
และมลพิษอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเน้นย�้ำแก่
พนักงานทุกคนเสมอว่า “บริษทั จะอยู ไ่ ด้กต็ อ่ เมื่อ
ชุมชนให้การยอมรับ อันจะน�ำไปสูก่ ารอยู ร่ ว่ ม
กันได้อย่างมีความสุข” ควบคู่กับการให้ความ
ส�ำคัญด้าน “สิ่ ง แวดล้ อ ม” บริษัทฯ เลือกใช้
เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานระดับ
สากล และมีการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
หรือ Environmental Impact Assessment (EIA)
ทีม่ มี าตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ยิ่งท�ำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการดูแลและควบคุม
ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด

อีกทั้ง บริษัทฯ มีการสร้างความเข้าใจและ
ความเชื่อมั่นในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ อย่าง
สม�่ำเสมอ ผ่านกิจกรรม “เปิ ดบ้ าน PTTAC”
เพื่อให้ชุมชนบริเวณพื้นที่รอบ ๆ โรงงาน ได้มี
โอกาสได้เข้ามาสัมผัสเยี่ยมชมวิธีการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ มีการด�ำเนินกิจการธุรกิจ
ด้วยความระมัดระวังและไม่สง่ ผลกระทบกับชุมชน
จากกิ จ กรรมเปิ ด บ้ า นดั ง กล่ า วท� ำ ให้ บ ริ ษั ท ฯ
ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากชุมชน
เพิ่มมากขึ้น
บริษัทฯ ต้องบริหารจัดการเพื่อให้ทั้งสาม
ประการที่กล่าวมาข้างต้นนี้เกิดความสมดุล อันจะ
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ท�ำให้ธุรกิจของบริษัทฯ เกิดความ
ยั่งยืน และมั่นคง ทั้งนี้รวมถึงการ
สร้างความเชื่อมั่นต่อ “ผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย หรื อ Stakeholders”
ทุกกลุม่ ทัง้ ในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า
คู ่ ค ้ า หุ ้ น ส่ ว นทางธุ ร กิ จ พนั ก งาน
ชุมชน และสังคม โดยยึดมั่นในหลัก
ธรรมมาภิบาลและการก�ำกับกิจการ
ที่ดี
กิจกรรม “เปิ ดบ้าน PTTAC”
กับความเชื่ อมัน่ ทีไ่ ด้รบั จากชุมชน:
การเปิดบ้านให้ชมุ ชนได้มโี อกาสเข้า
เยี่ยมชมการด�ำเนินงานธุรกิจของ
บริษัทฯ นั้น ทางบริษัทฯ ได้มีการ
เชิญชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริเวณ
รอบๆ โรงงานเข้าร่วมกิจกรรม โดย
มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนชุมชนกัน
ไปในแต่ละปีเนือ่ งจากชุมชนในพืน้ ที่
มีจ�ำนวนค่อนข้างมาก ซึ่งตามปกติ
แล้วชุมชนที่เข้าร่วมจะเป็นชุมชน
บริเวณรอบๆ โรงงานในเขตพื้นที่
รั ศ มี ๕ กิ โ ลเมตร (ตามที่ EIA
ก�ำหนด) แต่ทาง PTTAC ได้เปิด
โอกาสให้ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไกล
กว่าทีก่ ำ� หนดไว้ใน EIA ได้มโี อกาสได้
เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมนี้
ด้วย จากการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อ
เนือ่ งเป็นประจ�ำทุกปี ท�ำให้มกี ระแส
การตอบรับจากชุมชนที่ดีอย่างต่อ
เนื่อง เนื่องจากชุมชนได้เข้ามาเห็น
ถึ ง วิ ธี ก ารท� ำ งานจริ ง ของบริ ษั ท ฯ
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รวมทัง้ ได้รบั ฟังการบรรยายข้อมูลด้านการบริหารจัดการโรงงาน
และวิธกี ารป้องกันผลกระทบด้านต่าง ๆ ท�ำให้ชมุ ชนเกิดความเข้าใจ
มั่นใจ และมีความเชื่อมั่นในการด�ำเนินกิจการธุรกิจของบริษัทฯ
มากขึ้น และในขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็ยังด�ำเนินกิจกรรมที่ช่วย
เพิ่มคุณค่าด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดระยอง
ผ่านกิจกรรม CSR ของบริษทั ฯ ภายใต้โครงการ “PTTAC Reading
Lovers (พีทีที อาซาฮี รักการอ่าน สร้างการเรียนรู้)”
ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๙
เพื่อช่วยปลูกฝังจิตส�ำนึกนิสัยรักการอ่าน อันเป็นการส่งเสริม
ด้านการศึกษาให้แก่เด็กเยาวชน โดยบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
โครงการนี้จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเยาวชนไทย ใฝ่หาความรู้
นอกห้องเรียนและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
การด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อมในภาพรวมของบริษทั ฯ:
การด�ำเนินงานเรือ่ ง “พืน้ ที่สเี ขียว” เป็นกิจกรรมทีบ่ ริษทั ฯ มีการ
ด�ำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง บริษัทมีการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่
สี เ ขี ย ว ใ น บ ริ เ ว ณ
โรงงาน รอบ ๆ โรงงาน
และในชุ ม ชนต่ า ง ๆ
รวมทั้ ง ได้ ร ่ ว มกั บ
บริษัท พีทีที โกลบอล
เ ค มิ ค อ ล จ� ำ กั ด
(มหาชน) ในการปลูก
ป่ า เพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย วที่
เขาห้วยมะหาด
จั ง หวั ด ระยอง และ
ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ใน
การเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว
ภายในจังหวัดระยอง
นอกจากพื้ น ที่ สี
เขี ย วแล้ ว บริ ษั ท ฯมี
แนวคิ ด เรื่ อ งการใช้

ทรัพยากรให้มปี ระโยชน์สงู สุด เช่น มีการด�ำเนินงานทีเ่ ป็น “Green”
เพิ่มมากขึ้นได้แก่การด�ำเนินการเรื่อง “การจั ด ประชุ ม สี เ ขี ย ว
(Green Meetings)” ที่บริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจประเมิน และได้
รับใบรับรองเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา
บริ ษั ท ปลู ก ฝั ง และผลั ก ดั น ให้ พ นั ก งานมี แ นวคิ ด ในการใช้
ทรั พ ยากรที่ บ ริ ษั ท ฯ มี อ ยู ่ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ ้ ม ค่ า โดย
ในแผนการด�ำเนินงานระยะ ๕ ปีของบริษัทฯ บริษัทฯ จะด�ำเนินการ
ศึกษาและน�ำนวัตกรรมใหม่ๆมาปรับปรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์ ให้มี
ประสิทธิภาพดีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะท�ำให้บริษัทฯ ลดการใช้พลังงาน
ต่าง ๆ ลงได้ อีกทัง้ มีการศึกษาปรับปรุงกระบวนการผลิตของบริษทั ฯ
ให้สามารถใช้วัตถุดิบก๊าซโพรเพน ให้มีผลผลิตร้อยละ (percent
yield) ที่มากขึ้น ที่กล่าวมาทั้งหมดจะเป็นการสร้างมูลค่าให้กับ
วัตถุดิบโดยใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด
ในส่วนนโยบายด้านสิง่ แวดล้อม นอกเหนือจากทีไ่ ด้กล่าวไปแล้ว
บริ ษั ท ได้ มี ก ารน� ำ เอานโยบายจากผู ้ ถื อ หุ ้ น ทั้ ง สองบริ ษั ท ซึ่ ง เป็ น
ผู้น�ำด้านปิโตรเคมีมาปรับ
ใช้ให้เหมาะสมกับบริบท
ของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน
รางวัลที่ได้รับและ
สร้างความภาคภูมิใจ:
บริษทั ฯ ได้รบั รางวัลอันเป็น
เกียรติยศแห่งความส�ำเร็จ
ที่ ส ร้ า งความภาคภู มิ ใ จ
ให้ กั บ บริ ษั ท ฯ หลาย
รางวั ล ได้ แ ก่ รางวั ล
ธงธรรมาภิบาลสิง่ แวดล้อม
และความปลอดภัย (ธงขาวดาวทอง) จากการนิ ค ม
อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ห ่ ง
ประเทศไทย (บริษัทได้รับ
รางวัลติดต่อกันทุกปีนับ

ตั้งแต่บริษัทฯ เริ่มเปิดด�ำเนิน
การ), รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว
(Green Industry : GI) ระดับ ๔
วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ มีการติดตาม
ประเมินผล และทบทวนเพือ่ การ
พัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง จากกระทรวง
อุ ต สาหกรรม รวมทั้ ง รางวั ล
CSR-DIW Awards 2017 และ
CSR-DIW Continuous Award
2019 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
และได้ รั บ การรั บ รองโรงงาน
อุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศ (Eco
Factory) จากการนิคมอุตสาหกรรม
แห่ ง ประเทศไทย และสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ซึ่ ง รางวั ล ที่ ไ ด้ รั บ เหล่ า นี้ เ ป็ น
ความภาคภู มิ ใ จของบริ ษั ท ฯ
และพนักงานที่มีส่วนร่วมทุกคน
โดยในอนาคตบริษัทฯ คาดหวัง
ว่าจะมีการต่อยอดขยายกรอบ
การด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อ
ขอรับรางวัลเพิ่มเติม อาทิเช่น
รางวั ล Prime Minister’s
Award เนือ่ งจากรางวัลดังกล่าว
ครอบคลุมไม่วา่ จะเป็นด้านความ
ปลอดภัย บริหารคุณภาพ และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น
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ก า ร จั ด ก า ร น�้ ำ แ ล ะ
ท รั พ ย า ก ร อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น :
บริษัทฯ ด�ำเนินการโดยยึดหลัก
๓R ได้แก่ Reuse Reduce และ
Recycle อาทิ การใช้ น�้ ำ ใน
กระบวนการผลิ ต อย่ า งคุ ้ ม ค่ า
โดยบริษทั น�ำน�ำ้ ทีผ่ า่ นกระบวนการ
ผลิตแล้วกลับไปใช้ใหม่ (Reuse)
โดยน�ำไปใช้เพื่อลดอุณหภูมิใน
บางอุปกรณ์ซึ่งท�ำให้สามารถลด
การใช้น�้ำดีได้ถึง ๑๐๐ ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง และอยู่ระหว่าง
ท� ำ การศึ ก ษาเพื่ อ ปรั บ ให้ น�้ ำ ที่
ผ่ า นกระบวนการผลิ ต แล้ ว
สามารถกลับมาใช้ให้ได้มากทีส่ ดุ
ต่อไป
นอกจากน�้ำแล้ว บริษัทฯ
ก็ได้มีการน�ำพลังงานความร้อน
จากกระบวนการผลิ ต มาใช้
ประโยชน์อนื่ ๆ รวมถึงการศึกษา
ที่จะน�ำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้
เพื่ อ สามารถใช้ วั ต ถุ ดิ บ ของ
บริ ษั ท ฯ ให้ เ ต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
สูงสุดต่อไป
ท้ า ยสุ ด นี้ บริ ษั ท พี ที ที
อาซาฮี เคมิคอล จ�ำกัด ในฐานะ
สมาชิกของ TBCSD เห็นว่าการ
ด�ำเนินงานของ TBCSD ตลอด
ระยะเวลาทีผ่ า่ นมา มีการด�ำเนิน
การจั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ สร้ า ง
ความตระหนักในการท�ำธุรกิจที่
ควบคูไ่ ปกับการรักษาทรัพยากร
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และสิง่ แวดล้อมเพือ่ ความยัง่ ยืน หรือการเยีย่ มชมศึกษาดูงานกิจการ
ขององค์กรเพือ่ นสมาชิก TBCSD ท�ำให้ได้เห็นแนวคิดการด�ำเนินงาน
ทีด่ ขี องแต่ละองค์กรหรืออีกนัยหนึง่ ก็อาจเกิดการแลกเปลีย่ นองค์ความ
รูร้ ะหว่างเพื่อนสมาชิกด้วยกัน นอกจากนี้ คุณวิทยา พิณเมืองงาม
ได้มีประเด็นส�ำคัญที่ขอฝากถึงเพื่อนสมาชิก TBCSD ให้ช่วยกัน
ร่วมคิดเพือ่ น�ำไอเดียมาแลกเปลีย่ นกัน เนือ่ งจากปัจจุบนั สิง่ ทีพ่ วกเรา
ทุกคนก�ำลังเผชิญอยู่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องภาวะโลกร้อน ปัญหา
ฝุ่นละออง PM2.5 และปัญหามลพิษต่าง ๆ ว่าจะมีวิธีการอย่างไร
ที่ จ ะช่ ว ยแก้ ป ั ญ หาหรื อ บรรเทาปั ญ หาเหล่ า นั้ น ลง ช่ ว ยกั น ลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ แต่ในขณะ
เดียวกันช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
มลภาวะอีกทางหนึ่ง
จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมาของ PTTAC แสดงให้เห็นถึง
ความมุ่งมั่นที่จะด�ำรงความเป็นองค์กรที่ดีของสังคม ยึดมั่นใน
การด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านการด�ำเนินงานที่โปร่งใส
และมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
ของสังคมและสิ่งแวดล้อม สมดังวิสัยทัศน์ ของบริษัทที่ตั้งไว้คือ
“เป็นบริษัทในธุรกิจ AN/MMA ที่ย่งั ยืน”

Member Activities
เรียบเรียงโดย นางสาวภิญญดา เจริญสิน

TBCSD
New Chapter
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ได้จัดงานเปิดตัว
TBCSD New Chapter ขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมี
วัตถุประสงค์ส�ำคัญเพื่อแสดงจุดยืนขององค์กรในการผลักดันภาคธุรกิจและประเทศไทยไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน ภายใต้พันธกิจขององค์กร “ส่ ง เสริ มให้ ธุ ร กิ จในประเทศไทยมี ค วามยั่ ง ยื น และ
ประสบความส�ำเร็จเพื่อช่ วยการเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกที่ย่งั ยืน”
TBCSD ก่อตัง้ มาเมือ่ ๒๖ ปีทแี่ ล้วโดยกลุม่ ธุรกิจชัน้ น�ำในประเทศไทยและมีสถาบันสิง่ แวดล้อมไทย (TEI)
เป็นส�ำนักเลขาธิการ ปัจจุบนั มีสมาชิกเกือบ ๔๐ องค์กร ซึง่ ครอบคลุมกลุม่ อุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย
ได้แก่ อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน บริการ สินค้าอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ทรัพยากร
เทคโนโลยี สินค้าอุปโภคบริโภค อาหาร และกลุม่ อืน่ ๆ ซึง่ บริษทั สมาชิกล้วนเป็นบริษทั ชัน้ น�ำในตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย และมี ห ลายบริ ษั ท ที่
ได้รบั การขึน้ ทะเบียนในท�ำเนียบของ DJSI
หรือ Dow Jones Sustainability Index
อีกด้วย ซึ่งนี่เป็นจุดเด่นที่ท�ำให้ TBCSD
เป็นผู้น�ำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
กลุ่มธุรกิจและของประเทศ
ที่ผ่านมา TBCSD ได้มีการผลักดัน
การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น โดยมุ ่ ง เน้ น ไปที่
การให้ความรูแ้ ละแลกเปลีย่ นประสบการณ์
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ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในกลุ่มสมาชิก รวมทั้งโครงการด้านการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน
เช่น ฉลากเขียว เป็นต้น
TBCSD New Chapter จะขยายกรอบการท�ำงานไปยังประเด็นส�ำคัญเรื่องที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ (country issue) ที่เป็ นเรื่องเร่งด่วน เช่ น PM2.5
climate crisis และ plastic waste โดยประเด็นส�ำคัญที่เป็น country issue เหล่านี้เป็นเรื่องใหญ่
และต้องใช้พลังความร่วมมือ ในการรวบรวมองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ และปรับระบบการท�ำงาน
ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานในการแก้ปัญหา โดยต้องอาศัย commitment และ network ที่เข้มแข็ง
ซึ่ง TBCSD ด�ำเนินการเรื่องเหล่านี้ได้เนื่องจาก
• TBCSD ขับเคลื่อนโดย CEO หรือผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
สมาชิกที่เป็นธุรกิจแนวหน้าของประเทศที่มีความมุ่งมั่น และ
ยังมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ เช่น สภาอุตสาหกรรม
แห่ ง ประเทศไทย สภาหอการค้ า แห่ ง ประเทศไทย และ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ที่ จ ะสร้ า งพลั ง บวกใน
การขับเคลื่อนด้าน sustainable development ได้อย่างดี
• TBCSD มีองค์ความรู้ และเทคนิคใหม่ๆ ซึ่งเชื่อมโยงกับสภา
ธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ World Business
Council for Sustainable Development: WBCSD
• TBCSD มี สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือ TEI ซึ่งเป็นองค์กร
คลังสมองที่ติดอันดับโลก และเป็นกลาง มาท�ำหน้าที่เป็น
ส�ำนักเลขาธิการ

28

ด้วยจุดแข็งเหล่านี้ TBCSD จึงเป็นผู้น�ำและ focal point
เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืนทีม่ าจากการร่วมคิด ร่วมเข้าใจ
และร่วมปฏิบัติ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการชี้น�ำนโยบายที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน
โดยในงานเปิดตัว TBCSD New Chapter, คุณประเสริฐ
บุ ญ สั ม พั น ธ์ ประธาน TBCSD และคณะกรรมการบริ ห าร
(Executive Committee : ExCom) จ�ำนวน ๖ ท่าน ได้แก่
ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ ผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
(มหาชน), คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด, คุ ณ ฉั ต รชั ย
เลื่อนผลเจริญชั ย ประธานบริหารกลุม่ บริษทั ดาว ประเทศไทย,
คุ ณ รุ ่ ง โรจน์ รั ง สิ โ ยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี,
คุณนพดล ปิ่ นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไออาร์พีซี
จ�ำกัด (มหาชน) และ คุณสมชั ย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) ได้ร่วม
กันให้สัมภาษณ์ถึงที่มาของ TBCSD และบทบาทของ TBCSD ใน
New Chapter นอกจากนี้ TBCSD ยังได้จบั มือกับองค์กรพันธมิตร
ที่มีแนวทางการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับบริบทการด�ำเนินงาน
ของ TBCSD ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ องค์กรพันธมิตรทั้ง ๓ หน่วยงาน ยังได้ร่วมแถลงถึง
บทบาทขององค์กรพันธมิตรในการร่วมสนับสนุนการสร้างความ
ยั่งยืนของภาคธุรกิจไทย โดย คุณสมชาย หวังวัฒนาพาณิช
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, คุ ณ กลิ น ท์
สารสิน ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ
ดร.กฤษฎา เสกตระกู ล รองผู ้ จั ด การตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย ตามล�ำดับ โดย TBCSD และองค์กรพันธมิตรได้
มีการลงนามความร่วมมือเพื่อยืนยัน commitment ที่จะท�ำงาน
ร่วมกัน และในงานเปิดตัว TBCSD New Chapter ประธาน
TBCSD, ExCom ผูน้ ำ� สูงสุดขององค์กรสมาชิกและองค์กรพันธมิตร
ได้ร่วมกันแสดงความมุ่งมั่น “ภาคเอกชนไทยพร้อมเดินหน้า
ขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวไปสู่การพัฒนาที่ย่งั ยืน”

คุณสมชาย หวังวัฒนาพาณิช

คุณกลินท์ สารสิน

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล
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โดยในวันเดียวกันนี้ TBCSD ร่วมกับ TEI ได้จัดงานพิธีมอบใบรับรอง
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ได้แก่ ฉลากลดคาร์บอน,
ฉลากเขี ย ว, การใช้ ห รื อ ผลิ ต พลั ง งานหมุ น เวี ย น และการประชุ ม สี เ ขี ย ว
ซึง่ TBCSD และ TEI ได้รว่ มส่งเสริมและผลักดันให้เกิดขึน้ ตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ องค์กร
ทัง้ นี้ ท่านสามารถสแกน QR Code ด้านล่างนี้ เพือ่ รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ประเด็ น ส� ำ คั ญ ของงาน TBCSD New Chapter เพื่ อ น� ำ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว
ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในวงกว้างต่อไป
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Eco-Labeling
เรียบเรียงโดย นางสาววิศรา หุ่นธานี

ยกระดับธุรกิจ
ด้ ว ยการบริ ก าร
ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเริ่มเข้าใกล้ตัวเรามากขึ้น คนเมืองเริ่มรับรู้ได้ถึงผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมในชีวติ ประจ�ำวัน เช่น อากาศร้อนเพิม่ ขึน้ น�ำ้ ประปาขาดแคลนในฤดูแล้ง
หรือ ปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก เป็นต้น และอย่างที่ทราบกันดีว่า
ทุกภาคส่วนต่างหาเครือ่ งมือทีจ่ ะช่วยให้สภาพแวดล้อมดีขนึ้ หรืออย่างน้อยก็เสือ่ มถอย
ช้าลง ผูบ้ ริโภคเองก็มสี ว่ นร่วมในการรักษาสิง่ แวดล้อมได้ เอาใจใส่กบั การบริโภคสินค้า
ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมเครือ่ งมือของฉลากสิง่ แวดล้อม หรือการรับรองความเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมของคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงรับรองความเป็นมิตรของ
ผู้ผลิต
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การรั บ รองความเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ไม่ ไ ด้ มี เ ฉพาะการรั บ รองในกลุ ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใน
ปัจจุบนั หน่วยรับรองต่าง ๆ ยังสร้างสรรค์กลไกการ
รับรอง เพือ่ รับรองให้กบั กระบวนการบริการทีเ่ ป็น
มิตรกับสิง่ แวดล้อมด้วย เช่น ฉลากเขียวของมูลนิธิ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มีเกณฑ์การรับรองบริการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้กับบริการสื่อสิ่งพิมพ์
ประเภทกระดาษ บริการท�ำความสะอาด บริการ
จัดประชุมสัมมนาและฝึกอบรม บริการโรงแรม
บริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร บริการอู่ซ่อมรถ
สถานีบริการน�้ำมันเชื้อเพลิง สถานีบริการเปลี่ยน
ถ่ายน�้ำมันหล่อลื่น เป็นต้น
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ล่ า สุ ด มู ล นิ ธิ ส ถาบั น สิ่ ง แวดล้ อ มไทย
พัฒนาเกณฑ์เพือ่ ให้การรับรองสถานีบริการต้นแบบ
ด้านนวั ต กรรมและสิ่ ง แวดล้ อ ม (Inno-Green
Station) ซึ่งมีความแตกต่างออกไป เพื่อให้ตอบ
โจทย์กับการใช้นวัตกรรมรูปแบบต่าง ๆ ให้เกิด
ประโยชน์ทงั้ ในด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อม ที่จะเพิ่มคุณค่าการด�ำเนินงานให้กับ
ธุรกิจเอกชน ซึง่ ให้บริการน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงรวมถึงให้
บริการเปลี่ยนถ่ายน�้ำมันหล่อลื่น ในด้านการยก
ระดับการให้บริการทีแ่ สดงถึงความมุง่ มัน่ ในการลด
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมด้านอากาศเสีย น�ำ้ เสีย และ
ของเสีย โดยการจัดการอย่างถูกต้องตั้งแต่ต้นทาง
และที่ส�ำคัญคือ การสร้างความมั่นใจด้านความ
ปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการและพนักงานที่มีส่วน
ร่วมด�ำเนินงานด้วยกัน

สร้างความแตกต่างให้กับสถานีบริการของท่าน...ได้อย่างไร
นอกจากข้อก�ำหนดเบื้องต้นที่สถานีบริการจะต้องมีการด�ำเนินงานได้สอดคล้องกับกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว เกณฑ์การรับรอง Inno-Green Station ได้ให้ความส�ำคัญกับ
นวัตกรรมและการประเมินวัฏจักรชีวติ (Life Cycle Analysis; LCA) ของงานบริการ ตัง้ แต่การออกแบบ
การให้บริการ จนกระทัง่ หลังการด�ำเนินงาน และให้ความส�ำคัญกับการเป็นส่วนหนึง่ ของชุมชน โดยเกณฑ์
ครอบคลุมมิติต่าง ๆ ได้แก่ การผลิตและการใช้พลังงานหมุนเวียน การอนุรักษ์พลังงาน การจัดการขยะ
และของเสีย การอนุรักษ์และการจัดการน�้ำ การด�ำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเลือกใช้วัสดุ
และสินค้าทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม การออกแบบทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม การสร้างสรรค์ทเี่ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิต ซึ่งหน่วยงานเอกชนหรือเจ้าของกิจการที่สนใจ สามารถ
น�ำเกณฑ์ไปใช้ส�ำหรับการออกแบบก่อสร้างหรือปรับปรุงสถานีบริการน�้ำมัน เพื่อให้เป็น “ต้นแบบด้าน
นวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม” และจัดเก็บข้อมูลการด�ำเนินงานเพือ่ ใช้ประกอบการยืน่ ขอการรับรองจาก
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้ต่อไป

ภาพประกอบ : เกณฑ์การให้คะแนนและน�้ำหนักคะแนนส�ำหรับให้การรับรอง Inno-Green Station
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ติดตัง้ จุ ดให้บริการอัดประจุ ไฟฟ้า
ส�ำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charger Station)
ภาพประกอบ : สถานีบริการน�้ำมันต้นแบบด้านนวัตกรรม
และสิ่งแวดล้อม: บางจาก สาขาราชพฤกษ์ ๒

จัดให้มีถังขยะแยกประเภท ในจ�ำนวนที่เหมาะ
สมและเพียงพอ พร้อมทัง้ มีป้ายบ่งชี้ ประเภท
ขยะก�ำกับชั ดเจน
ภาพประกอบ : สถานีบริการน�้ำมันต้นแบบด้านนวัตกรรม
และสิ่งแวดล้อม : บางจาก สาขากาญจนาภิเษก กม.๔๑

ใช้แผ่นหลังคาโปร่งแสง ผนังโปร่งแสง
เพื่อลดการใช้พลังงานของอาคารห้องน�้ำ
ของสถานีบริการน�้ำมัน
ภาพประกอบ : สถานีบริการน�้ำมันต้นแบบด้านนวัตกรรม
และสิ่งแวดล้อม : บางจาก สาขาศรีนครินทร์ ๑
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การติดตัง้ ถังเก็บน�้ำฝนหรือน�้ำใช้แล้ว
เพื่อน�ำมา Reuse/ Recycle
และลดการใช้น้ำ� ประปา
ในการรดน�้ำต้นไม้
ภาพประกอบ : สถานีบริการน�้ำมันต้นแบบ
ด้านนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม : บางจาก สาขา
สุขุมวิท ๖๒

การใช้หลอดไฟ LED และติดตัง้
เครื่องปรับอากาศประหยัดไฟเบอร์ ๕
ภายในสถานีบริการน�้ำมัน
อาคารส�ำนักงาน และอาคารบริการ
ภาพประกอบ : สถานีบริการน�้ำมันต้นแบบด้าน
นวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม : บางจาก
สาขากาญจนาภิเษก (บางบอน)

การออกแบบสถานีบริการน�้ำมันเชื้ อเพลิง
โดยใช้หลักอารยสถาปั ตย์
ภาพประกอบ : สถานีบริการน�้ำมันต้นแบบด้านนวัตกรรม
และสิ่งแวดล้อม : บางจาก สาขากาญจนาภิเษก กม.๔๑
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PR News

“ซี พี ออลล์” คว้าที่ ๑ ของโลก

ในฐานะบริษัทชั้นน�ำด้านองค์กรความยั่งยืน (DJSI) ประจ�ำปี 2019
กลุ่ม World Index ในกลุ่มอุ ตสาหกรรมค้าปลีกอาหาร
และอุ ปโภค บริโภค (Food & Staples Retailing Industry)
S&P Dow Jones Indices และ RobecoSAM
ประกาศผลการประเมินประสิทธิผลการด�ำเนินธุรกิจ
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นน�ำ
ระดับโลก ประจ�ำปี ๒๐๑๙ หรือดัชนีความยั่งยืน
ดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices)
หรือ DJSI ปรากฏว่า บริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
ผูก้ อ่ ตัง้ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ได้รบั การ
จัดอันดับให้เป็นบริษัทชั้นน�ำด้านองค์กรความยั่งยืน
อันดับ ๑ ของกลุ่ม World Index ในกลุ่ม Food &
Staples Retailing Industry โดยได้คะแนนอันดับ ๑
ของโลกในกลุ่มเดียวกัน
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์ ประธานกรรมการ
บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด(มหาชน) ผู้ก่อตั้ง
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เซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย เปิดเผยว่า จากรายงาน
ได้ระบุถึงความส�ำเร็จในครั้งนี้ว่ามาจากความมุ่งมั่น
ด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวไปสู่องค์กร
แห่งความยั่งยืน ภายใต้ปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์
และแบ่งปั นโอกาสให้ทุกคน” มาอย่างต่อเนื่อง
กว่า ๓๐ ปี ส่งผลให้ในปี ๒๐๑๙ นี้ ซีพี ออลล์ ไม่
เพียงได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI กลุ่ม World
Index ติดต่อกันเป็นปีที่ ๒ และกลุ่ม Emerging
Markets Index ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ ๓ (๒๐๑๗-๒๐๑๙)
และสามารถเป็นที่ ๑ ในกลุม่ อุ ตสาหกรรม Food
& Staples Retailing Industry ของกลุ่ม
World Index ได้คะแนนสูงสุดในกลุ่มนี้

ดาว ประเทศไทย
ตอกย�้ำความส�ำเร็จด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้วยรางวัลองค์กรดีเด่นจากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ๙ ปี ซ้อน
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กลุม่ บริษทั ดาว
ประเทศไทย รับรางวัล “องค์กรที่มีผลงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจ�ำปี
๒๕๖๒ ระดั บ ทอง” (2019 AMCHAM
Corporate Social Responsibility Excellence
Recognition Award with Gold Level)
ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๙ จากการท�ำกิจกรรมเพื่อสังคม
ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมีนางภรณี
กองอมรภิญโญ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์
ประจ�ำภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผูร้ บั มอบ
รางวัลจาก ไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทน
เอกอัครราชทูต สถานทูตเอกอัครราชทูตสหรัฐ
อเมริกาประจ�ำประเทศไทย และมี เกรกอรี บาสเตียน
ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ร่วม
แสดงความยินดี ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะเป็น
องค์กรพลเมืองที่ดีของสังคม จึงร่วมกับพันธมิตร
ในภาคส่วนต่าง ๆ ด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มากกว่า
๒๐ โครงการ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างบุคลากร
แห่งอนาคตด้วยการบ่มเพาะและพัฒนาเยาวชน
ในช่วงอายุต่าง ๆ ตั้งแต่ปฐมวัยจนเข้าสู่ตลาด
แรงงาน อี ก ทั้ ง พั ฒ นาทั ก ษะให้ แ ก่ ค รู อ าจารย์
เพื่อส่งต่อความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในเรื่อง
สะเต็มศึกษาให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ อีกทั้งยังให้
ความส�ำคัญกับการส่งเสริมความเป็นอยูข่ องชุมชน
ทัง้ ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิง่ แวดล้อม
และเศรษฐกิจ อย่างมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมสังคม
และชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและประสบ
ความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน
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GGC ตอกย�้ำความเป็นอุ ตสาหกรรมสีเขียว
คว้ารางวัล Green Industry Level 5 ปี ๒๕๖๒

เมื่ อ วั น ที่ ๕ กั น ยายน ๒๕๖๒
นายนิ ค ม เกษมปุ ร ะ ผู ้ ช ่ ว ยกรรมการ
ผูจ้ ดั การบริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ GGC เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรม
สีเขียวระดับ ๕ ซึ่งเป็นระดับสูงสุด (Green
Industry) ในงานรับรางวัลอุตสาหกรรม
สี เขี ย ว และสั ม มนาแลกเปลี่ ย นความรู ้
Green Industry Forum โครงการส่งเสริม
และพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรม
สีเขียว ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จาก
นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสร
ทหารบก ถนนวิภาวดีรงั สิต กรุงเทพมหานคร
รางวัล Green Industry ถือเป็น
รางวัลที่กระทรวงอุตสาหกรรมมอบให้กับ
ภาคอุตสาหกรรมที่ประกอบการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมและสังคมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สิ่งแวดล้อมสามารถด�ำรงอยู่คู่กันอย่างยั่งยืนโดยรางวัล Green Industry แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ
GGC ได้รางวัลอุ ตสาหกรรมดีเด่นในระดับที่ ๕ เครือข่ายสีเขียว (Green Network)
ต่อเนื่องเป็นปี ที่ ๒ แล้ว โดยรางวัลดังกล่าว คือ การขยายขอบเขตการเป็นอุ ตสาหกรรม
สีเขียวจากภายในองค์กรสูภ่ ายนอก ตลอดทัง้ ห่วงโซ่ อุ ปทาน (Supply Chain) โดยสนับสนุน
ให้คู่ค้าและพันธมิตรเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย
นายนิคม ฯ กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เคมี เพื่อสิ่งแวดล้อมของไทยและเป็น
Green Flagship ของกลุ่ม GC GGC จึงมุ่งมั่นรักษาความเป็น “อุ ตสาหกรรมสีเขียว” ตลอดสาย
การผลิต ตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ตลอดจนการนาไปใช้ พร้อมปลูกฝังค่านิยมนี้ให้เกิดขึ้น
ในใจพนักงาน และขยายไปยังคูค่ า้ มุง่ มัน่ รักษามาตรฐานแห่งคุณภาพนีไ้ ว้ เพือ่ สิง่ แวดล้อมและสังคมไทย
ในอนาคต
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GPSC รับใบรับรอง
Green Meetings ปี ๒๕๖๒
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ คุ ณ จารุ วั ฒ น์
สิงห์สมดี ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร
บริ ษั ท โกลบอล เพาเวอร์ ซิ น เนอร์ ยี่ จ� ำ กั ด
(มหาชน) หรือ GPSC แกนน�ำนวัตกรรมธุรกิจ
ไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. เข้ารับมอบใบรับรองการจัด
ประชุมสีเขียว (Green Meetings) ในองค์กร
ประจ�ำปี ๒๕๖๒ จาก คุณประเสริฐ บุ ญสัมพันธ์
ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Thailand Business Council for Sustainable:

TBCSD) และคุณนิศากร โฆษิตรัตน์ ประธาน
กรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ทั้งนี้ GPSC ได้ผ่านการตรวจประเมินตาม
หลั ก การประชุ ม สี เขี ย วในการส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายในองค์กรและ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการจัดกิจกรรม
รูปแบบต่าง ๆ ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล
พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
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IRPC

คว้า “รางวัลชนะเลิศองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” ๒๕๖๒
คุณนพดล ปิ่ นสุภา กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน) (IRPC) รับ
“รางวั ล ชนะเลิ ศ องค์ ก รต้ น แบบด้ า นสิ ท ธิ
มนุษยชน” ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ประเภทองค์กรธุรกิจ
ที่มีผลการด�ำเนินงานโดดเด่นในเรื่องการค�ำนึงถึง
สิทธิมนุษยชน จาก คุ ณ สมศั ก ดิ์ เทพสุ ทิ น
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม ในพิธรี บั โล่รางวัล
ชนะเลิศองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจ�ำปี
๒๕๖๒ จัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุตธิ รรม ณ ห้องจูปเิ ตอร์ ๔-๗ อิมแพ็ค
เมืองทองธานี เมือ่ วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒
ภายในงาน ท่ านกรรมการผู้จัด การใหญ่
ได้น�ำเสนอการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของ
IRPC และได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ร่ ว มกั บ องค์ ก รที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล องค์ ก รต้ น แบบฯ
ในฐานะองค์กรภาคธุรกิจ โดยการสร้างสังคมให้
มี ค วามสงบสุ ข และปราศจากการละเมิ ด สิ ท ธิ
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มนุษยชนของผู้อื่น ถือเป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
ทุกภาคส่วน ทัง้ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชา
สังคม โดย IRPC ขอเป็นส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจ
ที่จะท�ำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบในการเคารพ
สิทธิมนุษยชน และน�ำหลักการด้านสิทธิมนุษยชน
เช่น กระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่าง
รอบด้าน (Human Rights Due Diligence) และ
มาตรการเยียวยา ผนวกเข้ากับกระบวนการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกขั้นตอน เพื่อหลีกเลี่ยง
และป้องกันผลกระทบอันอาจจะเกิดขึน้
รางวัลดังกล่าว ถือเป็นการยืนยันว่า IRPC
มีความโดดเด่นในเรื่องการค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชน
เป็นหลักปฏิบตั ริ ว่ มกันในการด�ำเนินธุรกิจ ครอบคลุม
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ อาทิ พนักงาน ชุมชน สังคม
คู่ธุรกิจ และจะเป็นองค์กรต้นแบบให้แก่องค์กร
อืน่ ๆ ต่อไป

พิธมี อบใบรับรอง Green Meetings
ในองค์กร ประจ�ำปี ๒๕๖๒

เมือ่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์
เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ คุณวิทยา พิณเมืองงาม
กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ�ำกัด
ได้รับมอบ ใบรับรองการจัดประชุมตามแนวทางการประชุม
สีเขียว (Green Meetings) ในองค์กร ประจ�ำปี ๒๕๖๒ จาก
คุ ณ ประเสริ ฐ บุ ญ สั ม พั น ธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน TBCSD และคุณนิศากร โฆษิตรัตน์
ประธานกรรมการบริหารสถาบันสิง่ แวดล้อมไทย โดยภายในงาน
มีบริษทั ชัน้ น�ำต่างๆ เข้าร่วมรับรางวัลดังกล่าว เป็นจ�ำนวนมาก
โดยแนวทางการจัดประชุมสีเขียวในองค์กร มีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ รณรงค์ ใ ห้ องค์ก รทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนส่งเสริ มให้ เ กิ ด การใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งคุ ้ มค่ า และ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และน�ำไปสู่การเติบโตและพัฒนาร่วมกันระหว่างองค์กรและชุมชน
อย่างยั่งยืนตลอดไป

ปตท.สผ. รับรางวัลชนะเลิศ

องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจ�ำปี ๒๕๖๒
นายพงศธร ทวีสนิ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ปตท.ส�ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เข้ารับมอบโล่รางวัลชนะเลิศองค์กรต้นแบบ
ด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจ�ำปี ๒๕๖๒ จากกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุตธิ รรม โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทนิ (ซ้าย) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม เป็นผูม้ อบรางวัล
ทีอ่ มิ แพ็ค เมืองทองธานี
ทัง้ นี้ ปตท.สผ. เป็น ๑ ใน ๓ หน่วยงานทีไ่ ด้รบั รางวัล
ดังกล่าว ซึ่งผ่านการประเมินตามเกณฑ์คัดเลือกที่สอดคล้อง
กับหลักการขององค์การสหประชาชาติ ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชน คือ เป็นองค์กรที่มีการก�ำหนดแนวปฏิบัติในการ
ป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีการปลูกฝังความรับผิดชอบ
และสร้ า งความเข้ า ใจด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนให้ กั บ บุ ค ลากร
มีมาตรการบริหารจัดการสอดส่องดูแลหน่วยงานในระบบ และ
มีกลไกการร้องทุกข์สาหรับผูท้ มี่ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
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GC คว้าอันดับ ๑

ดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI ใน
Chemical Sector
อีกหนึ่งความภูมิใจ เพื่อคนไทย โดย
คนไทย ก้าวไกลในเวทีโลก บริษัท พีทีที
โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) หรือ GC
ได้รับการจัดอันดับเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนี
Dow Jones Sustainability Indices หรือ
DJSI ปี 2019 อันดับ ๑ ของโลกด้านการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน และอยูใ่ นระดับ Top 10
ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๗ ใน Chemical sector
สะท้อนถึงมาตรฐานการด�ำเนินงานด้วยความ
เป็นเลิศ มีประสิทธิภาพทัดเทียมองค์กรระดับ
โลกในภูมภิ าคอืน่ ๆ ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิง่ แวดล้อม ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน กรมป่ าไม้ มอบโล่รางวัล ปตท.
อย่างยัง่ ยืน พร้อมสร้างความเชือ่ มัน่ แก่นกั ลงทุน ท�ำคุณประโยชน์ด้านการป่ าไม้ของชาติ
ในระยะยาว
นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
GC เคมีทเี่ ข้าถึงทุกความสุข
ก�ำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษทั ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) เข้ารับโล่ผชู้ ว่ ยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจ�ำปี
๒๕๖๒ สาขาบริ ห ารจั ด การ ทรั พ ยากรป่ า ไม้ จาก
ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม ในฐานะที่ ปตท. เป็ น องค์ ก รที่ ท� ำ
คุณประโยชน์ด้านการป่าไม้ของชาติ ทั้งนี้ ปตท. ได้ส่ง
เสริ ม สนั บ สนุ น การปลู ก และฟื ้ น ฟู ป ่ า ไม้ ข องประเทศ
มาอย่างต่อเนื่องกว่า ๒๕ ปี และในปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒
ได้ มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาและฟื ้ น ฟู พื้ น ที่ สี เขี ย ว
“สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา” คุ้งบางกะเจ้า
ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ร่วมกับ
กรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และชุมชนในพืน้ ที่
เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติในพื้นที่
ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนล่างอีกด้วย
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เอสเอสไอได้รับการรับรอง

เป็นสมาชิ กแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตต่อ
เนื่องครัง้ ที่ ๒
นายจิร โชตินชุ ิ ต ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
หรือ เอสเอสไอ เป็นผูแ้ ทนรับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ภิ าคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption : CAC) ต่อเนือ่ งเป็นครัง้ ที่ ๒ โดยได้รบั เกียรติจาก
ดร.กอปร กฤตยากีรณ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ให้เกียรติเป็นผูม้ อบประกาศนียบัตร ณ ห้องรีเจนซี่ บอลลรูม
โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ สุขมุ วิท
ทัง้ นี้ เอสเอสไอได้รบั การรับรองเป็นสมาชิกดังกล่าว
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ การได้รับการต่ออายุต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๒
เป็นการแสดงให้เห็นความมุง่ มัน่ ของบริษทั ในการบริหารงานบน
พืน้ ฐานของความถูกต้องและโปร่งใส เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ และ
สร้างความไว้วางใจแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่

หลังคาและปู นเอสซี จี ได้ใบรับรอง
“ฉลากเขียว” และ “ฉลากลดคาร์บอน”

พร้อมมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และช่ วยลดก๊าซเรือนกระจก

เอสซีจี ได้รบั ใบรับรองสินค้าทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม จากสถาบันสิง่ แวดล้อมประเทศไทย
(TEI) ทัง้ ฉลากเขียว (Green Label) และฉลากลด
คาร์บอน (Carbon Reduction Label) ในหมวด
ปูนซีเมนต์และหลังคา โดยเป็นผูผ้ ลิตปูนซีเมนต์
ไฮดรอลิกรายแรกที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว
รวมถึงเป็นผู้ผลิตหลังคารายแรกและรายเดียว
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ทีไ่ ด้รบั การรับรองฉลากลดคาร์บอนที่มีส่วนช่วยลดก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas) ได้มากกว่า
ร้อยละ ๒ และเป็นผู้ผลิตหลังคารายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองพร้อมกันทั้ง ๒ ฉลากในปี
เดียวกัน
สินค้าของเอสซีจีที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว (Green Label) ได้แก่
• ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮบริด
• หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นเพรสทีจ เอ็กชิลด์ สีไอวอรี่เกรย์
• หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นลอนคู่ สีขาวมะลิ
สินค้าของเอสซีจีที่ได้รับการรับรองฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Label) ได้แก่
• ปูนเสือ ก่อ ฉาบ เท สูตรเนื้อแน่น
• หลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่นเอ็กซ์เซลล่า และรุ่นเซลิกา เคิร์ฟ
• หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจีทุกรุ่น

วีนิไทยได้รับการยกย่อง
ส�ำหรับผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทอง

บริษัท วีนิไทย จ�ำกัด (มหาชน) ได้แสดงให้เห็น
ถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
ได้รับการยกย่องผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ระดับทอง จากการประเมินของ EcoVadis หน่วยงาน
จัด อัน ดับ องค์ ก รด้ า นการปฏิ บัติก ารเพื่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของกลุ่มซัพพลายเออร์ทั่วโลก
ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วย ๔ หัวข้อ
หลัก ได้แก่ สิง่ แวดล้อม สิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน
จริยธรรม และการจัดซื้ออย่างยั่งยืน ทั้งนี้ วีนิไทย
ได้รับคะแนนรวม ๗๒ คะแนนจากคะแนนเต็ม
๑๐๐ คะแนน อยู ่ในอันดับที่ ๙๙ เปอร์เซ็นไทล์
ซึ่ งเป็นอันดับสูงสุด
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WBCSD Update
By: Dr. Orathai Pongruktham

The role of business
in accelerating systems
transformation
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Since the first quarter of 2019,
WBCSD has been updating WBCSD’
Vision 2050 through intensive discussion
among experts and member across the
globe. Based on knowledge and information
receiving vie consultation meetings/
workshop throughout the year on refreshing
Vision 2050, WBCSD prioritizes 5 key
areas (Figure 1) and will identify precise
action agenda for business. The 5 key
workstreams are 1) Defining Systems
Transformation to establish common
business understanding of system
transformation based on information from
a broad range of research and insight;
2) Updating the Pathway to update
Vision 2502 Pathway and the content
and align it with WBCSD Workprograms;
3) The 2020-3030 Operating Environment
to explore themes, risks and opportunities

for business in the next decade and
beyond; 4) Transformation Barriers and
Enablers to identify key barriers and
enables to transformation; and 5)
Regional Inputs to ensure that the Vision
2050 is applicable to key geographies.
Within the 5 workstreams, WBCSD will
further review researches and insights to
establish community business understanding
of systems transformations; bring the
Vision 2050 Pathway up to date; explore
key themes of the 2030 Agenda for
Sustainable Development in tern of risks
and opportunism for businesses; identify
key enables to transformation; and ensure
that the Vision 2030 is incorporated the
regional context. WBCSD will be organizing
a regional engagement workshop in
Singapore in February 2020, to gather
regional context from Southeast Asia.

Figure 1: 5 workstreams of the Refreshing Vision 2050.
Source: https://docs.wbcsd.org/2019/10/Five-WorkStreams.jpg
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While in the process of shaping and advancing the Vision 2050, WBCSD
continuously and actively provides business leadership for sustainable development
through its six work programs (Figure 2): Circular Economy, Cities&Mobility Climate&Energy,
Food&Nature, People and Redefining Value, which target to the realization of
the Sustainable Development Goals (SDGs); and collaboration with its collaborative
partners around the world.

Figure 2: WBCSD’s 6 work programs: Circular Economy, Cities&Mobility
Climate&Energy, Food&Nature, People and Redefining Value
Source: https://www.wbcsd.org/Overview/Our-approach

Moreover, WBCSD actively participated in and contributed to the latest UN General
Assembly (UNGA) (the 74th session, in New York) which the global leader from divers
sectors and geographies came together to discuss on key global environmental
and sustainable development issues and frame the advance solutions to address
the challenges. Along with the UNGA’s landmark events: Climate Action Summit,
the Sustainable Development Goals (SDGs) Summit, and the High-Level Dialogue on
Financing for Development, WBCSD hosted and co-hosted more than 10 events/
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meetings to provide the opportunities and platforms for visionary COEs to step up
support on the sustainable development agenda, amplifying the business voices on
strong commitment and innovative solutions, and raising ambition to drive systems
transformation.
WBCSD encouraged businesses to do what they do best in addressing the
pressing environmental challenges, setting up concrete action plan to get to a 1.5
degree world and working together to drive the implementation of the plan in
order to successfully achieve the desirable outcomes.

Sources:

1) https://www.wbcsd.org/Overview/News-Insights/Insider-perspective/Key-WBCSD-takeaways-from-the-UNGeneral-Assembly-Week-2019 (Retrieved on 21 November, 2019)
2) https://www.wbcsd.org/Overview/News-Insights/Insights-from-the-President/Business-needs-to-do-what-itdoes-best-to-innovate-and-set-up-action-plans-to-get-to-a-1.5-degree-world (Retrieved on 21 November,
2019)
3) https://www.wbcsd.org/Overview/About-us/Vision2050/News/The-role-of-business-in-accelerating-systemstransformation (Retrieved on 21 November, 2019)
4) https://www.wbcsd.org/Overview/News-Insights/Insights-from-the-President/Business-needs-to-do-what-itdoes-best-to-innovate-and-set-up-action-plans-to-get-to-a-1.5-degree-world (Retrieved on 21 November,
2019)
5) http://view.s6.exacttarget.com/?qs=098d9879e52533e4dc1611842aa6bc9c8e881edc400b99e31a94e0ff4
85967290916ad636496a0a5a6868cc2ad465058b713033fdbd54f239e1d798cdd4814c1c50cbde4e7165930
(Retrieved on 21 November, 2019)
6) https://www.wbcsd.org/Overview/Our-approach (Retrieved on 21 November, 2019)
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Energy&Climate Solution
By: Ms.Supunnipa Wangngarm

Thai Business
and measures to
mobilize efforts
to resolve

Incomplete combustion of diesel engine is a major cause of PM2.5
particulate emission. PM2.5 pollution has been a serious problem in
Bangkok during the winter months of November and March due to
atmospheric inversion and increase in the particulates’ concentration
beyond the international recognized standard, resulting in major health
impact. PM2.5 is suspended particulates of 2.5 micro meter (micron) in
diameter or 2.5 parts per million of a given volume. The particulates are
roughly 1/25 of human hair’s diameter in size and were known to cause
various respiratory diseases such as Pulmonary Emphysema and lung
cancer. According to the Pollution Control Department, the primary source
of PM2.5 particulates in Bangkok is emission from diesel engine vehicles,
particularly older models and poorly maintained cars, which account for
60% of total emission of the pollutant. The PM2.5 pollution is therefore an
urgent environmental challenge that needs to be tackled by effective
cooperation between the state, businesses and the general public.

49

Measures undertaken
by the state: Policies of
Ministry of Energy as
described by Mr. Sontirat
Sontijirawong, Minister of
Energy, in his October 2019
statement identify 3
directives for addressing
the PM2.5 problem. These
are; 1) enhancing quality of
petrol and increasing
numbers of service stations
for biofuel, promoting the
use of B7, B10 and B20
biodiesel and encouraging
oil refineries to meet the
new petrol standard of
having sulphur content of
less than 10 ppm (parts per
millions) by the year 2023;
2) promoting use of Green
energy in power generation
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including the use of agricultural byproducts for
community power plants (to be commenced in 2020) in
order to reduce burning of such wastes and 3) promoting
electric vehicles (EVs) as replacement for conventional
fossil fuel vehicles and to encourage greater use of Green
energy. To this end, the Minister has assigned the tasks
of implementing these policies to agencies under the

Ministry of Energy with the view to effectively mobilize of Bangkok, reducing the
their efforts to tackle the PM2.5 problem.
use of personnel cars by
Measures undertaken by Thai businesses: on October allowing some employees
24, 2019, Thailand Business Council for Sustainable to work at home and
Development (TBCSD), Thailand Environment Institute (TEI) adopting flexible working
and Federation of Thai Industries issued a joint statement hours and discouraging
on a directive for cooperation among TBCSD members in open field burning ; and
addressing the PM2.5 problem, particularly during the 3) building public awareness
critical period between the end of December and March. with proactive public
The directive consists of 3 guidelines/measures which are relation actions and
1) voluntary actions such as encouraging regular effective use of social
maintenance of motor vehicles, ensuring loading media. With memberships
efficiency and promoting appropriate and safe driving from major businesses and
behavior; 2) cooperative actions by TBCSD members in industries, TBCSD also
adopting bio-based fuel (biodiesel), NGV or petrol with low developed innovations and
sulphur content (less than 10 ppm), increasing transport technologies to address air
efficiency, avoiding use of diesel vehicles in inner sections pollutions and reduce their
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impacts in intermediate and longer terms. These included invention and adoption
of electric vehicles and development of agricultural technology to remove every kind
of burning from farming practices. TBCSD also worked with other sectors, including
the state, civil societies and other businesses in developing responsive and preventive
measures to enable wider implications of actions on the issue. As a partner of TBCSD,
Federation of Thai Industries announced the organization’s participation in addressing
the PM2.5 problem through a project on promotion of logistics and transport
management (LTM) and by encouraging factories to enable effective energy management
in both manufacturing and transport, including by adopting more fuel efficient
equipments, more environmentally friendly fuel and measures to monitor particulate
emission. Members of the Federation were also encouraged to adopt the above
mentioned TBCSD directive, particularly the Logistic/Transportation.
The cooperation by the state and the business community would likely become
a major driving force for effective actions to address the national agenda on “resolving
particulate pollution” in sustainable manners.

Sources:
1) https://www.greennetworkthailand.com/3-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B
2%E0%B8%87-%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9D
%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-pm-2-5/ (Retrieved on 30 October, 2019)
2) https://gnews.apps.go.th/news?news=48211 (Retrieved on 30 October, 2019)
3) https://www.thebangkokinsight.com/216594/ (Retrieved on 30 October, 2019)
4) http://www.oic.go.th/INFOCENTER4/ifunc_prnews.asp?i=TXFO%2E325 (Retrieved on 30 October, 2019)
5) https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/849300 (Retrieved on 30 October, 2019)
6) http://www.oic.go.th/INFOCENTER4/ifunc_prnews.asp?i=TXFO%2E325 (Retrieved on 30 October, 2019)
7) https://www.bltbangkok.com/CoverStory/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8
%A5-%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-pm25-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E
0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E (Retrieved on 30 October, 2019)
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The Way For Sustainability
By: Ms. Pinyada Charoensin

TBCSD’s

vision for
mobilizing
toward sustainable
economy, society
and environment

Thailand Business Council for
Sustainable Development (TBCSD) held
a gala dinner 2019 on October 1, 2019
at Centara Grand at Central Plaza
Ladprao, Bangkok. The event was aimed
to be informed the organization’s vision
in driving Thailand’s economic, social and
environmental sustainability. The Gala Dinner is
also a good opportunity for TBCSD members, including
collaborative partners, potential members, Thai businessmen and the
media to share their environmental and social development
experiences as well as listen to the speech and vision of leaders in
sustainable development. The event was attended by over 400
participants from public and private sectors and the press as well as by
Mr. Prasert Bunsumpun, Chairman of TBCSD, presided over the event
and gave opening speech and executive member of TBCSD.
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Mr. Prasert Bunsumpun said that
TBCSD was founded in Thailand by
Mr. Anand Panyarachun in 1993.
Back to that time, 26 years ago,
sustainable development was
a very new topic for Thai society
and business organizations. At that
time, there were still many sectors
that do not understanding how
to conduct business in according to
sustainable development. For this
reason, the leading companies that have
invested in Thailand have gathered with the goal of raising awareness on
sustainable development and supporting the integration of social and
environmental dimensions into business operations. This is to promote the
competitiveness of business sector in both Thai and global markets and to promote
sustainable development in Thailand.
Because TBCSD has member organizations which cover the main industry groups
in Thailand such as industry, financial business, service, industrial product, real estate
and construction, resource, technology, consumer goods, food, and other groups.
All of which are leading companies on the DJSI and the Stock Exchange of Thailand.
This is what makes TBCSD a leader in sustainable development of business groups
and the country.
Another important strength of TBCSD is the network of the World Business
Council for Sustainable Development
(WBCSD). In this regard, TBCSD
receives information and
understand the direction of
sustainable development as well
as having knowledge that can be
adapted to suit various practices
in Thailand.
From the strengths and
almost 30year experiences of

54

TBCSD on the sustainable development pathway,
TBCSD is committed to “accelerate the transition
to a sustainable world by making more
sustainable businesses in Thailand more
successful” and collaborate with various partner
organizations for the sustainable future of Thailand.
For the way forward under TBCSD New Chapter,
TBCSD will take concrete action to drive sustainable
development in the Thai society, and scale up sustainable
business practices more broadly, both through
member cooperation and cooperation with
collaborative partners.
The event was honored by Mr. Anand
Panyarachun, honorary chairman of TBCSD and
one of TBCSD founders, to give a keynote address
on “TBCSD and Future Direction”. This is a good
opportunity for us to learn about sustainable
development in the past, present, future, including
the value of sustainable development for business
and society.
Mr. Anand Panyarachun recommended
restructuring TBCSD to enable greater flexibility in
its operation and redirecting actions to better meet
coming challenges. He further suggested recruiting
addition members for TBCSD and expanding scope
and responsibility of TBCSD Executive Committee
in order to be more responsive to sustainable
development agenda. Mr. Panyarachun was
adamant about the importance of cooperation
from every sector including public sector, business
sector, civil societies and the youths in overcoming
environmental problems and promoting sustainable
development. He suggested inviting environment
agencies from the public sector, other private

Mr. Anand Panyarachun

Mr. Bhanu Inkawat

Dr. Wijarn Simachaya
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organization (i.e. the Federation of
Thai Industries, the Board of Trade of
Thailand and the Thai Bankers’ Association)
as well as research institutes and civil
societies (i.e. Green Global Institute, Green
World Foundation and The Good Governance
for Social Development and the Environment
Institute (GSEI) to forge partnerships with
TBCSD including through various kinds
of cooperation in tackling environmental
problems and by communicating messages
that have far-reaching positive impacts
on national efforts on the environment.
Mr. Panyarachun visualized TBCSD as
an organization of technical excellence
on sustainable development, capable
of providing advices and recommendations to effectively promote sustainable
development among businesses of the
country.
Mr. Bhanu Inkawat, founder and
creative director Greyhound Group, to
give a special remark on “New Platform,
Not Higher But Wider” so as to share
creative thinking experiences and concepts
in integrating sustainability into business
operations for creating added value and
expanding into sustainable social benefits.
welcome TEI’s new president,
Dr. Wijarn Simachaya, President of Thailand Environment Institute and Secretary
general of TBCSD and hear his vision. TEI
is the Secretariat of TBCSD, which liaison
among members and various sectors,
support the implementation in according
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to TBCSD’s objectives, facilitate knowledge
sharing platform and implement public
relation activities since TBCSD was
established.
Dr. Wijarn Simachaya said that as
the TEI President and TBCSD Secretary,
reaffirmed his commitment to pursue
sustainability in social, economic and
environmental aspects in Thai society. He
noted that TBCSD New Chapter would
expand scope of the organization’s actions
on sustainable development into areas
of immediate national importance such
as PM2.5, climate crisis and plastic waste.
Dr. Simachaya pointed out the need to
focus time and efforts in meeting
immediate and intermediate challenges
while building commitment and networking
for cooperation on data gathering,
strengthening awareness and organizational

restructuring for meeting major long term challenges such as the climate
change. He also believed that it would be necessary to continue supporting
Thailand’s implementation to achieve Sustainable Development Goals (SDGs)
and cope with Climate Crisis. This effort will lead Thailand to be a pleasant,
livable and sustainable society and we will proudly hand this society to
the future generations.
The event had two
awarding ceremonies which
are “YOUNG CREATIVE
ENVIRONMENT ARTIST”
and “Outstanding Research
of the Health and Global
Warming Fund”. The first
ceremony was honored
by Mr. Mechai Viravaidya,
Chairman of Thailand Environment Institute, to present the award to young people
who have the artistic ability and ideas to conserve natural resources and the
environment. The second ceremony was honored by Professor Yong Poovorawan,
M.D., Chairman of the Health and Global Warming Fund, to present the award to young
people with research capability related to health and global warming.
This year, TBCSD has published Sustainable Development 2019 to
present guidance adopted and actions undertaken by its members in
mobilizing toward Circular Economy. The Circular Economy was regarded
as a possible solution in enabling business to operate with conservation
of natural resources and the environment in viable and sustainable
manner and to contribute toward adoption of such concept by the state. The
publication also informs the public of good practices undertaken by TBCSD members
and other local businesses, including several who received sustainable development awards for 2018 and of the members’ opinions on future of and opportunity
provided by Circular Economy for Thai business.
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Sustainable Development
By: Ms.Supunnipa Wangngarm

BCG Model: New economic
development model for
sustainable development
Bio-Circular-Green (BCG Model) is
a new model for integrated development of
national economy in accordance to a policy
statement made by General Prayut
Chan-o-cha, the Prime Minister in his
address to the Parliament on July 25, 2019.
The Model aims to strengthen Thai economy,
enhance competitiveness, enable better
income distribution, reduce inequalities and
ensure that economic growth can be
achieved while ensuring protection of
natural resources and the environment in
sustainable manner. The Model is also
consistent with the principle developed by
King Rama IX on sufficiency economy and
with national efforts in meeting at least five
of the United Nations’ Sustainable Development
Goals (SDGs) which are Goal 10 (reduced
inequalities), Goal 12 (responsible consumption
and production), Goal 13 (climate action),
Goal 15 (life on land) and Goal 17 (partnerships
for the goals). The Model could therefore
prevent marginalization of national development
and ensure sustainable development.
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Actions taken under the
framework of the BCG Model are
an adoption of bio economy and
circular economy concepts. The
bio economy concept focuses
on efficient use of natural
resources and protection of
environmental equilibrium
through adoption of technologies
and innovations that enable
effective and sustainable use of
biological resources for production
and services while the circular
economy emphasizes maximizing
value of resources, materials and
products and minimizing waste.
Systematic integration of these
concepts would enable realization
of Green economy where
competitiveness in global market
is achieved while maintaining
economic, social and environmental

59

equilibrium. To pursue consistent expansion in adoption of the BCG Model and to meet
the sustainable development goals, scientific, technological and innovative concepts
must be adopted by effective management systems to support bio economy, circular
economy and Green economy in 4 s-curve target businesses which are; 1) food and
agriculture; 2) energy and materials; 3) medicine and health and 4) tourism and
services.

A report entitled “White Paper-BCG in Action” was complied by the Research
Community on Bio-Circular-Green (BCG) Economy for Sustainable Development.
The report describes strategies for development of bio economy and circular economy
under the BCG Model as follow;
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 Strategies for development of bio economy in the s-curve
target businesses include;

1) Food and agriculture: Promoting
“genius agriculture” with adoption of
a strategy to “increase productivity per
area and reduce input with precision
farming technologies”. This includes
introduction of contract farming with
technology transfers, arranging for
technology optimization pilot fields and
adopting technologies for small scale
farmers. “Functional Food” could to be
promoted with a strategy to “enable
producers to produce value-added
products with platforms to support
innovation”, including by aiding large scale
operators to make innovation accessible
and assisting small and medium enterprises
(SME) in employing platforms where tools
and expertise are shared, services on
product standards are provided and

funding sources for food innovations are
accessible.
2) Energy and materials: Promoting
“bio-fuel” with adoption of a strategy to
“increase effectiveness in producing
bio-fuel from byproducts”. The strategy
includes development of second
generation bio-fuel with fermentation and
enzyme technologies that enhance
effectiveness in producing ethanol from
waste materials. Bio-chemicals and
bio-plastic could also to be promoted with
a strategy to “adopt technology for
becoming bio-refinery hub of Asia”.
The strategy consists of supporting
bilateral training of technicians and
engineers on bio-refinery and investing in
infrastructure to accommodate expansion
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with a strategy to “encourage investment
in medicine and medical service
industries and create business
environment with competitive
investment capital”. The strategy consists
of promoting industrial scale biologic
production and supporting biologic
research and development for major illness
in Thailand.
4) Tourism and services: Promoting
“sustainable mass tourism” with
adoption of a strategy to “attract tourist
to secondary and local tourist sites
through the use of information
technologies and promotion of local
identity”. The strategy includes developing
secondary tourist sites with biological3) Medicine and health: Promoting based identity into smart tourism cities.
commercial use of “Thai herbal plant” Wellness could be used as an approach to
with adoption of a strategy to “develop promote tourism by employing a strategy
technology for comprehensive
development of herbal products and
a platform for clinical research on
herbs”. The strategy includes a support
for comprehensive research for official
registration of herbs and commercial
development of new herbal products and
utilization of contract farming to connect
herbal extraction business with growers.
“Biologic industry” could be promoted
toward commercial production. A strategy
to “create niche premium market for
bio-plastic” may be adopted and included
promotion on production of new forms of
bio-plastic products under cooperation
between brand owners and manufacturers
while building domestic market for such
products.
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to “enhance profile of Thai herbs with researches on proven benefits of the
species”. The strategy consists of supporting development of herbal products in
association with spa and traditional Thai massage operators and assisting massage schools
in adoption internationally recognizable standards on physical therapy in their teaching.

 Strategies for development of circular economy under BCG
Model
Development of circular economy under BCG Model emphasized efficient resource
utilization in 3 areas which are; 1) eco-design and zero waste; 2) recycle and upcycle
and 3) reuse, refurbish and sharing.
Office of the National Higher Education, Science, Research and Innovation Policy
Council (NXPO) published a report entitled “BCG in Action: The New Sustainable
Growth Engine” on the office’s website in August 2019. The report predicted outcomes
of economy development under the framework of BCG Model and indicated that adoption of the Model could increase value of the national economy from 340 trillions baht
in 2019 to 440 trillions baht in 2023, accounting for 25% of the gross domestic product
(GDP). In addition to the fiscal benefit, development under the BCG Model is to increase
efficiency in resources utilization throughout the entire production chain and reduce
the resource use by two–third of the present level. If Thailand is able to systematically
integrated development of bio economy and circular economy, development of Green
economy, where added value is attained with efficient use of resources and sustainable
protection of the environment, will likely be achieved.
Sources:
1. ส�ำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.). สิงหาคม 2562. BCG in Action:
The New Sustainable Growth Engine. เว็บไซต์: http://www.nxpo.or.th/th/bcg-economy/ (Retrieved on 17
October, 2019)
2. file:///C:/Users/supunnipa/Downloads/BCG_Booklet201811051.pdf (Retrieved on 17 October, 2019)
3. file:///C:/Users/supunnipa/Downloads/BCG_WhitePaper201811051.pdf (Retrieved on 17 October, 2019)
4. https://www.prachachat.net/politics/news-352391 (Retrieved on 7 November, 2019)
5. https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/844298 (Retrieved on 7 November, 2019)
6. ส�ำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์:http://thainews.prd.go.th/th/website_th/news/news_detail/WNPOL
6109290010002 (Retrieved on 7 November, 2019)
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Life & Health
By: Dr Supat Wangwongwatana

Getting to know PM2.5
PM2.5 is suspended particulates of 2.5 micro meter (micron) in
diameter or 2.5 parts per million of a given volume. The particulate’s size
is roughly 1/25 of human hair’s diameter and the particulates therefore
were known to penetrate lung tissues and cause various respiratory
diseases such as respiratory tract infection, Bronchitis, chronic obstructive
pulmonary disease (COPD), asthma and allergy. The particulates could also
enter blood circulation and induce coronary artery disease (CAD) and stroke
while Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) compounds found among
the particulates are carcinogenic and known to cause lung cancer. A study
ranked PM2.5 as the sixth most common causes (from the total of seventy)
for early dead while another report noted that PM2.5 contributed to the
dead of 4.1 millions in 2016.
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Concentration of PM2.5 in Bangkok has
long exceeded the international recognized
standard before the pollutant was first
measured in 2011. Large amount of
its emission in Bangkok and adjacent
provinces and the lack of air flow obstruct
dissipation of the pollutant in the
metropolitan, particularly in winter, and result in daily accumulation of 50
microgram per cubic meter on regular
occasions during the months of November
and March. The concentration drops below
the standard between April and October
as summer and rainy seasons increase air
flow and induce dispersal of the pollutants.
Annual concentration of PM2.5 has been
in the decline since 2013 when utilization
of EURO 4 petrol with sulfur concentration
of less than 50 parts per million (ppm) was
mandatory for motor vehicle and new
vehicles with EURO 4 emission were made
available.
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The primary source of
PM2.5 in Bangkok is motor
vehicles. Over 10 millions
vehicles were registered in
Bangkok and none of those
with diesel engines is
equipped with filters for
the pollutant. Heavy
traffic congestion further
contributes to the problem
by increase duration of the emission. The second largest contributor to PM2.5 pollution
is open field incineration of biomass including agricultural byproducts, plant waste,
dry leafs and weeds. PM2.5 is also derived from chemical reactions in the atmosphere
where Sulfur Dioxide and Nitrogen Oxide (NOx) are converted into Sulfate and Nitrate
particulates. Building and road constructions were found to generate large amount of
particulates. Most of these are large particulates that often deposit in nearby areas while
PM2.5 constitutes minimal parts of emission from the source.
To effectively and sustainably address the PM2.5 problem in Bangkok during
the critical months
from November to
March, focus should
be placed on regulating
its sources in order to
minimize the emission.
To this end, the
following actions are
recommended;

66

• Reducing PM2.5 emission from vehicles with diesel engines by adopting for petrol
with sulfur concentration of less than 10 ppm. This is expected to cut down the
emission by 15-20% from the present level with the use of petrol with sulfur
concentration of less than 50 ppm.
• Replacing diesel engine vehicles with those fueled by natural gases.
• Reducing numbers of vehicles in Bangkok by…
• Lengthening the period large trucks are prohibited from inner parts of Bangkok.
• Allowing some civil servants and state employees to work at home including for
tasks that their presence at offices is not required. This is particularly importance
when the pollution level is critical.
• Promoting and providing incentives for civil servants and state employees to use
public transport or car-pool.
• Designating air pollution control areas.
• Lessening traffic congestion and enabling traffic flow of 20-30 kilometers per hour.
At such speed, particulate emission from a diesel truck is 50% less than the same
truck travelling at 10 kilometers per hour. Other measures including no-parking on
major roods, removing traffic obstacles and redesigning u-turn could also be
introduced.
• Inspecting and fining vehicles that violate the emission standard and prohibiting
use of the vehicles until measures are taken to keep their emission below the
standard.
• Regulating and prohibiting open field incineration of biomass, especially during the
period when natural dispersal of suspended particulates is limited.
The previous efforts to resolve PM2.5 problem, including spraying water, cleaning
roads and installing public air filter were can only serve as mitigation measures, often
reduced the pollutant by relatively insignificant amount and can not provide sustainable
and effective solutions for the problem itself.
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Vision to Action
By: Ms.Supunnipa Wangngarm and PR Team, PTT Asahi Chemical Company Limited

PTT Asahi Chemical Company Limited :
Mobilizing Business toward sustainability

Mr.Vitaya Pinmuangngarm,
President of PTT Asahi Chemical
Company Limited (PTTAC)

On November 29, 2019, Mr.Vitaya Pinmuangngarm, President of PTT Asahi
Chemical Company Limited (PTTAC) gave Thailand Business Council for Sustainable
Development (TBCSD) a special interview on the company’s directives on business
and social responsibility for publishing in Vision to Action column of TBCSD‘s Green
Society journal. PTT Asahi Chemical Company Limited became a member of TBCSD
on January 31, 2019 and has jointed other members in pursuing enhancement of
environmental awareness and socially responsible business practices in order to
provide models for other organizations in achieving sustainable development.
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PTT Asahi Chemical Company Limited (PTTAC) is a joint venture of PTT Global
Chemical Public Company Limited (GC), Thailand’s leading company in the petrochemical
industry and Asahi Kasei Corporation (AKC) of Japan, the world’s leading
petrochemicals producer with the shareholding ratio of 50% and 50% respectively.
PTTAC receives joint support from the shareholders with strengths in technology,
feedstock, operations and marketing.

PTT Asahi Chemical Company
Limited (PTTAC) is the first manufacturer
of Acrylonitrile (AN) in Thailand and the major
manufacturer of Methyl Methacrylate
(MMA). We have been contributed to
decrease in trade deficit with the reduction
in import of AN and increase export of
MMA product. A great variety of products
manufactured with environmentally
sound process.
Acrylonitrile (AN) is used as material
for many applications in human daily life.
Acrylic fiber is used for clothes, carpet,
blanket, hair piece, doll hair and carbon
fiber. Acrylonitrile Butadiene Styrene: ABS
is used in automotive part and electric
appliances. Styrene Acrylonitrile: SAN is
used as a food container box and lighter.

Nitrile or Acrylonitrile-Butadiene Rubber:
NBR is used for surgery gloves. Methyl
Methacrylate (MMA) has variety used in
many applications. Main application is
Poly Methyl Methacrylate: PMMA is used
for light guide panel in LCD screen, car tail
light and electric appliances part and
Acrylic Sheet is used for advertisement /
sign board, sanitary, furniture, decorating
items. MMA is also used as a raw material
of many products such as paint, coating
resin.
In light of the focus on manufacturing
of Acrylonitrile (AN) and Methyl Methacrylate
(MMA) and other operations, the company
has conducted its business in sustainable
manner by taking into account adjacent
“local communities and society” and
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taking steps to prevent any
impact and effect on the
communities. These include
adopting strict measures
on acoustic, air, water and
other pollutions and taking
action to constantly remind
the employees that the
continuation of the business
relies on acceptance of the
communities and happy
co-existence. In addition
to these environmental
measures, the company
adopted internationally
recognized standards
for its production
p r o c es s a n d e m p lo y s

through “PTTAC Open House” activity. The activity
aims to provide members of adjacent communities
with opportunities to visit the company and to directly
learn how cautious the business has operated in
order to prevent impacts to their communities.
The activity has proven to be effective in gaining trust
and confidence of the communities.
The company is aware of the need to achieve
equilibrium between business, the environment and
the general publics and of its implication in enabling
sustainability and viability of the business as well as
strengthening confidence of every stakeholder including
shareholders, customers, clients, partners, employees,
communities and the society at large. This could be
met by adhering to good governance and good business
practices.
“PTTAC Open House” activity and community
confidence: To provide opportunities to observe the

environmental impact
assessment (EIA) as a
preventive and mitigation
measure in order to reassure
strict supervision and control
of environmental impacts.
The company constantly
builds public understanding
and trust in its operation

company’s operations, communities located adjacent
to its factories were invited to visit the facilities. With
many communities in vicinity of each of the factories,
selects numbers were invited for annual visits. The invitation
itself was also extended to communities located beyond
5 kilometers radius of the factories (as stipulated by
the EIA). This annual activity has been well received by
local communities. Having first hand look at how the
PTTAC operates and learning about their management
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and methods employed to prevent environmental impacts
have enabled the communities to better understand on
and gain more confidence in the company’s business
operation. Furthermore, “PTTAC Reading Lovers”
program was initiated in Rayong Province as corporate
social responsibility (CSR) activity on youth education.
The program has been implemented for 9 consecutive
years and expected to contribute toward enabling school
students to acquire extra curriculum knowledge and make
productive use of their free time.
Overview of the company actions on the
environment: The company has continued to pursue
actions to increase “Green Areas”, including by adding
more trees in and around its facilities as well as in adjacent
communities. The firm also jointed PTT Global Chemical
Public Company Limited (GC) on afforestation activities at
Khao Huay Mahad, Rayong Province and worked with PTT
Group on expanding Green Area in the province.
The company also adopted a concept on maximizing
resources use efficiency, including through implementation of “Green” actions. “Green meetings” organized
by the company was officially assessed and certified on
October 1, 2019.
Employees of the company have been motivated to
make effective and efficient use of the company’s
resources. In addition, the company’s 5 years plan includes

a study on introduction of
innovations to enhance
performance efficiency of
machinery and equipments
and reduce energy use as
well as a study on possible
improvement on production
process to increase percentage
yield from propane. Both of
these study are expected
to contribute to maximizing
value of raw materials used
in its operations.
The company also
adopted environmental
policies employed by the 2
shareholders in the manner
that best accommodate its
business.
Awards and certificates:
The company received
several distinguish awards
and certificates, including
of Good Governance,
Environmentaland
Safety Flag Award
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“White Flag – Gold Star”
by Industrial Estate
Authority of Thailand (IEAT)
(receiving consecutively
since the company’s
inception); Green Industry
(GI) (Level 4), Green Culture
and environmental
management, monitoring
and assessment awards
from Ministry of Industry;
CSR-DIW Awards 2017 and
CSR-DIW Continuous Award
2019 from Department of
Industrial Works; and
Eco Factory Certificate from
Industrial Estate Authority of
Thailand and the Federation
of Thai Industries. Such
accolades are not only a
pride of the company and
its employees but also
serve as a motivation
to build on existing
achievements and gain
further decoration such as
the Prime Minister’s Award
for safety, quality services
and social responsibility.
Sustainable management
of water and other resources:
The company adopted
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Reuse Reduce and Recycle Principle (3Rs) in managing
its water resources. Reusing water for cooling at its
facilities was found to reduce water usage by 100 cubic
meters per hour. A study is now being conducted on
maximizing water recycling.
Thermal energy from production process was utilized
for several purposes and another study is being carried
out to maximize utilization of resources in the company.
As a member of TBCSD, PTT Asahi Chemical
Company Limited (PTTAC) are aware of TBCSD’s efforts to
enhance awareness on enabling business to operate with
protection of natural resources and the environment in
sustainable manner and took note of field trips to facilities
of fellow members with the view to learn good practices
and stimulate exchange of knowledge. Mr.Vitaya
Pinmuangngarm urged other members of TBCSD to
further pursue exchange of ideas on current
environmental challenges such as global warming
and PM2.5 particulate and other pollutions as well as on
means and ways to resolve or mitigate such problems,
including through reduction of carbon dioxide emission
and expansion of Green Areas.
Actions taken by PTTAC have verified the company’s
commitment to contribute to social well-being and to do
business in the manner that consistent to sustainable
development. Such commitments have been and
continue to be met by ensuring trust of its stakeholders,
ensuring transparency in its operations and enabling
development of innovations. In doing so, the company
could contribute building a future of sustainable society
and environment and achieve its vision of becoming a
‘To be sustainable company in AN/MMA business’

Member Activities
By: Ms. Pinyada Charoensin

TBCSD
New Chapter
On October 1, 2019, Thailand Business Council for Sustainable Development
(TBCSD) introduced TBCSD New Chapter held at Centara Grand at Central Plaza
Ladprao, Bangkok. in order to reaffirm the organization’s position in mobilizing
business and the country toward achieving sustainable development under the mission
of “accelerate the transition to a sustainable world by making more sustainable
businesses in Thailand more successful”
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Mr. Somchai
Wangwattanapanich

Mr. Kalin Sarasin

Dr. Krisada Sektrakul
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TBCSD was founded in
Thailand in 1993., a group of
national leading companies and
Thailand Environment Institute
Foundation (TEI) initiated the
Thailand Business Council for
Sustainable Development
(TBCSD). TBCSD has since grown
considerably, and today 40
member companies from every
major business sector in the country are involved, and work
towards sustainability. TBCSD has member organizations
which cover the main industry groups in Thailand such as
industry, financial business, service, industrial product, real
estate and construction, resource, technology, consumer
goods, food, and other groups. All of which are leading
companies on the DJSI and the Stock Exchange of Thailand.
This is what makes TBCSD a leader in sustainable
development of business groups and the country.
TBCSD had been pursuing sustainable development
with emphasis on providing knowledge to and exchanging
experience among its members as well as on sustainable
production and consumption activities such as Green Label.
TBCSD New Chapter was intended to expand scope
of the organization’s actions on sustainable development
into areas of immediate national importance such as PM2.5,
climate crisis and plastic waste. Addressing these issues
would be tremendous undertaking and thus require strong
commitment and effective networking for cooperation
on data gathering, strengthening awareness and
organizational restructuring. To this end, TBCSD could make

use of the following strengths;
• TBCSD is operated by CEO and
executives from the country’s business
leaders who are committed to achieving
sustainable development and have connection with other networks such as the
Federation of Thai Industries, the Board of
Trade of Thailand and the Stock Exchange
of Thailand, who could in turn be positive
force in pursuing sustainable development.
• TBCSD is the network of the World
Business Council for Sustainable
Development (WBCSD). In this regard,
TBCSD receives information and
understand the direction of sustainable
development as well as having
knowledge that can be adapted to suit
various practices in Thailand
• Thailand Environment Institute
(TEI) who serves as TBCSD’s secretariat is a
globally recognizable institute of technical
excellence and nonpartisan organization
These strengths would
therefore enable TBCSD to be
the leader and focal point for
sustainable development
through joint initiation, joint
comprehension and joint
action as well as with
participation in developing
guidance for development of

effective and fair policies.
A press conference on TBCSD New
Chapter was held at the meeting and
comprised of Mr. Prasert Bunsumpun,
TBCSD Chairman, and 6 members of TBCSD
Executive Committee (ExCom), including 1)
Dr. Arak Sutivong, President of Siam
Commercial Bank Public Company Limited
2) Mr.Ninnart Chaithirapinyo, Chairman
on the board of Toyota Motor Thailand Co.,
Ltd. 3) Mr. Chatchai Luanpolcharoenchai,
Thailand Country President of Dow
Thailand Group 4) Mr. Roongrote
Rangsiyopash, President & CEO of The
Siam Cement Public Company Limited
5) Mr. Noppadol Pinsupa, President of
IRPC Public Company Limited and
6) Mr. Somchai Lertsutiwong, Chief
Executive Officer of Advanced Info Service
Public Company Limited. The press
conference introduced the origin of TBCSD
and described the role of the organization
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under its New Chapter. New partnerships with the Federation of Thai Industries,
the Board of Trade of Thailand and the Stock Exchange of Thailand were announced
and representatives of these organizations which were Mr. Somchai Wangwattanapanich,
Vice Chairman of the Federation of Thai Industries, Mr. Kalin Sarasin, Chairman of the
Board of Trade of Thailand and Dr. Krisada Sektrakul, Senior Executive Vice President
of the Stock Exchange of Thailand made statements and signed memorandums of
understanding for the partnerships.
On the same day, TBCSD and TEI jointly handed out certificates for sustainable
production and consumption including Carbon Labels, Green Labels, renewable energy
certificates, Green Meeting Certificates. Promotion and mobilization for sustainable
production and consumption have always been carried out since the founding of
TBCSD.
More information on the introduction of TBCSD New
Chapter is available online and can be accessed by scanning
QR Code below.
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Eco-Labeling
By: Ms.Wisara Hunthanee

Elevating business with
environmental sound services
Environmental problems have
become more prevalence as urban
inhabitants are more aware of their
impacts such as urban heat island, water
shortage in drought season and particulate
pollution. Every sector has been recognized
for its efforts to employ tools to improve or
at least alleviate environmental conditions.
Consumers may also contribute to the
environmental efforts by supporting products
labeled or certified as environmentally
friendly as well as those known to be made
with environmentally sound practices of
their manufacturers.

Environmental friendly
certification is not exclusive to
products and a number of organizations
have developed mechanisms to certify environmental sound services. These include
Thailand Environment Institute Foundation’s (TEI) Green Label which has criteria for
certifying environmentally sound practices of printing, cleaning, meeting organization,
hotel and photocopy rental services as well as regular and oil change service stations.
Thailand Environment Institute Foundation (TEI) recently developed criteria for
distinct service stations known as “Inno-Green Stations”. The criteria aim to employ
various resources utilization, energy and environmental innovations to add value to
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businesses that operates oil change and other service stations and enable then to
elevate their commitments to mitigation of environmental impacts of air pollution,
wastewater and solid waste at the sources in their service. Assuring safety to consumers
and service providers are also emphasized by the criteria
How could your service station make the difference?

In addition to meeting provisions of relevant rules and regulations for service
stations, the criteria for Inno-Green Station place further emphasis on innovations for
and life cycle analysis (LCA) of their services ranging from designs of facilities, their
operation to post-operation activities and focus on integrating the service into local
communities. The criteria therefore encompass various aspects including generation and
utilization of renewable energy, energy conservation, waste disposal, water conservation
and management, environmentally sound practices, environmentally friendly
innovations, environmentally sound materials and products, safety and quality of life.
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Interested operators may adopt the criteria for construction of or renovation for
“Inno-Green Station” and submit records of their operations to Thailand Environment
Institute Foundation (TEI) as applications for certificates on meeting the criteria.
EV Charger Station
Figure: Bangchak Ratchaphruek 2.

Equipping service stations’ toilet with
transparent roofs and walls to safe
energy.
Figure: Bangchak Srinakarin 1.

Providing sufficient disposal bins for waste
segregation with clear instructions.
Figure: Bangchak Kanchanapisek 41.

Installing storages for rainwater and
wastewater in order that they can be
reused or recycled for watering plants and
other usages, enabling water conservation.
Figure: Bangchak Sukhumvit 62.
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Using LED light bulbs and energy saving air conditions at service stations
as well as in offices and service buildings.
Figure: Bangchak Kanchanapisek (Bang Bon).

Adopting Universal Design for construction of service stations.
Figure: Bangchak Kanchanapisek 41.
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PR News

CP ALL

is listed on the DJSI review 2019

S&P Dow Jones Indices (S&P DJSI), one of the world’s leading index providers,
together with SAM, the business unit within RobecoSAM, which specializes in providing
Environmental, Social, and Governance (ESG) data, ratings, and benchmarking, has
announced the results of the annual Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) review.
CP ALL Public Company Limited (CP ALL) is not only selected as a member in DJSI
family in DJSI Emerging Markets for 3rd year, consecutively and in DJSI World for 2nd
year, but this year CP ALL also recognized as Industry Leader in Food & Staples Retailing
sector.
Mr.Korsak Chairasmisak, Chairman of Executive Committee of CP ALL PCL, said that
this success reflects the operation of the Company that take into account environment,
social and corporate governance, while maintaining the initial motto of “Giving and
Sharing Opportunities” together with the international sustainable concept through
various projects such as supporting the farmers, social enterprises, and SMEs to improve
quality of products to shelve in 7-11. The company has been expanding its scope of
work in relation to the development of sustainability throughout the supply chain with
the cooperation from all stakeholders.
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Dow Thailand receives CSR Excellence Award
from American Chamber of Commerce for 9 consecutive years

BANGKOK, November 18, 2019 – Dow Thailand was recognized in this year’s
AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence (ACE) Recognition Award with
Gold Level for 9 consecutive years as a result of continuous contribution to Thai
society. Poranee Kongamornpinyo, Southeast Asia Corporate Affairs Leader, received
the award from Charge d’ Affaires Michael Heath, U.S. Embassy and Consulate in
Thailand, together with Gregory Bastien, President of the American Chamber of
Commerce (AMCHAM) in Thailand, at Shagri-La Hotel.
Dow Thailand is
committed to developing
a ready workforce of
tomorrow by nurturing
children and youth at all
ages from classroom to
careers and empowering
educators with skills and
expertise to inspire a new
generation of students to
study science, technology,
engineering and mathematics or STEM. We are continuing to focus on creating
a better society and preserving our planet, doing our part collaboratively with
community people to improve well-being, through better health & safety, care for
the environment, and development of the local economy.

82

GGC Enhancing Green Industrial Business
by Receiving Green Industry Level 5 2019

On November 5 th , 2019 Mr. Nikom
Kasempura Deputy Managing, Director of
Global Green Chemicals Pub Co., Ltd. (GGC)
received Green Industry Level 5 award from
Mr. Thongchai Chawalitpichaet, Director of
Department of Industrial Works, Ministry of
Industry.
Green Industry Level 5 award of the
Department of Industrial Works is presented only
to the company with the highest level of
environmental and social responsibility. GGC
has been honored with such award every year since 2017.
The achievement of Level 5 by GGC this year signifies its effort to expand
the area of green industry from within the organization to outside, from upstream
to downstream, by encouraging its partners and suppliers to adopt the Green Industry
code of ethics.
“As GC group’s green flagship and one of Thailand’s most environmentally
conscious company, GGC will continue to improve and incorporate the Green Industry
initiatives throughout its supply chain. We cultivate green culture into our employees’
mind. We truly believe that to preserve Thailand’s environment and to give back
society, one must start from within.” Said Mr. Nikom.
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GPSC receives certificate

of Green Meetings 2019

On October 1, 2019,
Mr. Jaruwat Singsomdee,
Vice President (Corporate
Sustainability Management) of
Global Power Synergy Public
Company Limited or GPSC, the
innovative power flagship of PTT
Group, has received the
certification of Green Meetings for
the year 2019 from Mr. Prasert
Bunsumpun, Chairman of
Thailand Business Council for
Sustainable (TBCSD) and
Mrs. Nisakorn Kositratna, Chairman
of the Executive Board of Directors of the Thailand Environment Institute.
GPSC has passed through the assessment of Green Meeting’s criteria, which
aims to raise effectiveness in resource consumption amid the organization as well as
reducing negative impact on environment. The certificate granting ceremony was held
at Centara Grand Hotel, Central Plaza Ladphrao, Bangkok.

IRPC won the “2019 Role Model Organizations

on Human Rights Awards”

On September 20, 2019 at Jupiter 4-7, Impact
Arena, Muang Thong Thani, the Rights and Liberties
Protection Department, Ministry of Justice hosted
the “2019 Role Model Organizations on Human
Rights Awards” ceremony honorably presided by
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Mr. Somsak Thepsutin, Minister of Justice.
For the private sector this year, IRPC Public Company Limited was the winner
in the category of “2019 Role Model Organizations on Human Rights Awards” for its
outstanding contributions on human rights practice, having been a role model in sharing
its know-hows and experiences with other corporates in their adaptations and uses as
a basis of operations concerning human rights.

TBCSD

Green Meetings Award Ceremony 2019

On 1 October 2019 at
Centara Grand, Central Plaza
Ladphrao, Bangkok.PTTAC by
Mr.Vitaya Pinmuangngarm,
President, receied TBCSD Green
Meetings Award 2019 from
Thailand Business Council for
Sustainable (TBCSD) by Mr. Prasert
Bunsumpun, Chairman of TBCSD
and Mrs. Nisakorn Kositratna,
Chairman of the Executive Board
of Directors of the Thailand Environment Institute (TEI). Also many
companies in Thailand got the
award in the event.
The objective of the
award is aim to campaign for
both government and company
organizations to use resources worthily and reduce environmental impact and also
growth and development between organizations and communities sustainability.
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PTTEP receives

Human Rights

the 2019 Role Model Organization Award on

Phongsthorn Thavisin
(right), President and Chief
Executive Officer of PTT
Exploration and Production
Public Company Limited
(PTTEP), received the winning
award for state enterprise
sector as a 2019 Role Model
Organization on Human Rights
from the Department of Rights
and Liberties Protection,
Ministry of Justice. The award
was presented by Somsak
Thepsutin (left), Minister of
Justice, which the awarding
ceremony recently held at
Impact Muang Thong Thani.
PTTEP is one of three organizations that were honored with the award. It has been
evaluated in accordance with criteria from the United Nations Guiding Principles on
Business and Human Rights, which recognizes organizations that have established
guidelines for preventing human rights violations, instilled an awareness and responsibility for human rights among personnel, has systems in place to oversee internal
departments in the company, and has a mechanism for stakeholders to voice their
grievances.
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GC Rated Number One in the World for Sustainability

in DJSI’s Chemicals Sector

PTT Global Chemical PLC (GC) was recently rated number one in the world for
sustainability in the 2019 Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) chemicals industry group.
GC also ranked among the top 10 companies in the chemicals sector for the seventh
consecutive year. These rankings reflect GC’s exceptional capabilities and commitment
to sustainable operations, in line with other leading global companies, together with
its strong support for the environment, society, stakeholders, and investors, to increase
trust over the long term.
GC Chemistry for Better Living
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Royal Forest Department awarded
to PTT for national forestry stewardship.

Recently, Mr. Kris Imsang, Senior Executive Vice President of PTT Corporate
Governance and Regulatory Affairs
received an honorary award from
Dr. Wijarn Simachaya, Permanent
Secretary of Natural Resources and
Environment Ministry. PTT has been
recognized for its outstanding
contribution to national forestry
stewardship, in the category of forest
resources management. PTT has been
continuously supporting forest
reforestation and rehabilitation for over
25 years. In 2016 – 2019, PTT in collaboration with the Royal Forest Department,
Kasetsart University, and Bang Kachao communities, have been developed and restored
green areas in His Majesty’s 80th Birthday Anniversary Park, in Song Khanong Sub-district,
Phra Pradaeng District, Samut Prakan. The main objective is to boost the park as natural
learning center for the lower Chao Phraya basin.

SSI Renews Membership

of Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition
Against Corruption : (CAC-recertification)

Jira Chotinuchit, Senior Vice President
Sahaviriya Steel Industries Plc. (SSI), received
the renewed certification of Thailand’s Private
Sector Collective Action Coalition Against
Corruption for SSI from Dr. Kopr Kritayakirana,
Vice chairman of CAC committee at The
Regency ballroom, Hyatt Regency Bangkok
Sukhumvit.
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SSI was certified for the CAC membership since 2013, the renewed certification
shows that the company has managed on the standard of the fairness and transparency
to be the trusted the organization for our stakeholders.

SCG roofs and cement awarded “Green Label” and

“Carbon Reduction Label” with determination to produce more
eco-friendly and greenhouse-gas-reduction building materials

SCG has been granted “Green Label” and
“Carbon Reduction Label” certification in roof
and cement category by Thailand
Environment Institute (TEI). SCG is the first
hydraulic cement manufacturer to have
received a “Green Label”, and the first and
only roof manufacturer to have received a
“Carbon Reduction Label” with more than 2%
greenhouse gas reduction. Moreover, SCG is
the only roof manufacturer in Thailand to have
been certified with both labels in the same
year.
SCG products that received the Green Label certification include:
• SCG Portland Cement - Hybrid
• SCG Concrete Roofs ‘Prestige X-shield Collection’ in Ivory Grey
• SCG Fiber Cement Roofs ‘Roman Tile Collection’ in Jasmine White
SCG products that received the Carbon Reduction Label certification include:
• Tiger Masonry Cement
• SCG Ceramic Roofs ‘Excella Collection’ and ‘Celica Curve Collection’
• All series of SCG fiber cement roofs
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Vinythai Awarded

EcoVadis Gold Rating for Sustainability

Vinythai Plc. showed our commitment to sustainable development by achieving
EcoVadis Gold Rating for Sustainability. Assessed by EcoVadis, the world’s recognized
Business Sustainability Rating company, Vinythai received a high score of 72 from 100,
ranking in the 99th percentile. The assessment covers four aspects, namely Environment,
Labor & Human Rights, Ethics, and Sustainable Procurement.
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