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ค�ำน�ำ

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) จัดท�ำหนังสือ TBCSD Sustainable Development
อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของสมาชิก
ตามแนวทางที่ทั่วโลกยอมรับ และในบริบทของประเทศไทย โดยมีเนื้อหาสาระแตกต่างในแต่ละปี รวมทั้ง
บอกเล่าเรื่องราว และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนมุมมองแนวคิดของภาคเอกชนไทยเกี่ยวกับ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สังคมได้รับทราบอย่างทั่วถึง
หนังสือ TBCSD Sustainable Development 2019 ฉบับนี้ น�ำเสนอแนวปฏิบัติและการด�ำเนินงาน
ของสมาชิก TBCSD ซึ่งมีส่วนร่วมขับเคลื่อนธุรกิจสู่ Circular Economy อันเป็นทางออกที่ท�ำให้องค์กร
ภาคธุรกิจสามารถด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มแข็ง
มั่งคง และยั่งยืนได้ นับได้ว่ารูปแบบการด�ำเนินธุรกิจดังกล่าวจะเป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐ
ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นั่นเอง ขณะเดียวกัน
เป็นการเผยแพร่ แนวทางปฏิบัติที่ดีของสมาชิก TBCSD และธุ ร กิ จไทย ซึ่ ง หลายแห่ ง ได้ รั บรางวั ล
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจ�ำปี พ.ศ.2561 รวมทั้งมุมมองของสมาชิกเกี่ยวกับอนาคตธุรกิจไทยกับ
โอกาสที่จะได้จาก Circular Economy
การจัดท�ำหนังสือ TBCSD Sustainable Development 2019 ส�ำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของสมาชิก
TBCSD จ�ำนวน 39 บริษัท ซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของไทย ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง
กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มอื่นๆ ส�ำนักเลขานุการ
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงขอขอบคุณสมาชิกที่ได้ให้ความกรุณาอนุเคราะห์ข้อมูลในการ
จัดท�ำหนังสือฉบับนี้
คณะผู้จัดท�ำหนังสือ TBCSD Sustainable Development 2019 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือฉบับนี้
จะเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การด� ำ เนิ น งานด้ า นการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ของภาคธุ ร กิ จ ไทย และขออภั ย ใน
ความบกพร่องทุกประการ ตลอดจนขอน้อมรับค�ำติเตือน แนะน�ำ และข้อเสนอแนะจากทุกท่าน เพื่อน�ำมา
ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป
TBCSD sustainable development 2019
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บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร
หนังสือ TBCSD Sustainable Development 2019 จัดท�ำโดยองค์กรธุรกิจเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) มีวตั ถุประสงค์เพื่อสื่อสารแนวทางการด�ำเนินงาน
ของสมาชิ กในการร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจสู่ Circular Economy อันเป็ นทางออก
ที่ ท� ำให้ อ งค์ ก รภาคธุ รกิ จ สามารถด� ำ เนิ น ธุ รกิ จ ควบคู่ ไ ปกั บ การรั ก ษา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มอั น เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ท่ี ดี ใ ห้ แ ก่ อ งค์ ก ร
ภาคธุรกิจไทย
สื บ เนื่ อ งจาก ปั จ จุ บั น องค์ ก รภาคธุ ร กิ จ ได้ เ ข้ า มามี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก
ภาคธุรกิจได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะถ้าหากภาคธุรกิจยังคงขับเคลือ่ นเศรษฐกิจแบบเส้นตรง
เช่นที่ผ่านมาอันเป็นการน�ำเอาทรัพยากรมาผลิต ใช้ แล้วทิ้งไป อันจะส่งผลต่อความเสี่ยงการขาดแคลน
วัตถุดิบในการผลิต และปัญหามลภาวะของสิ่งแวดล้อมที่มากขึ้นในอนาคตอันใกล้ ท�ำให้องค์กรภาคธุรกิจ
ทั่วโลกเริ่มหาทางออกของปัญหาดังกล่าว ซึ่ง “ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy)”
เป็นทางออกที่ท�ำให้องค์กรภาคธุรกิจสามารถด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเข้มแข็ง มั่งคง และยั่งยืนได้ นับได้ว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจดังกล่าว
จะเป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจแบบ
หมุนเวียน (Circular Economy)
ดังนั้น องค์กรภาคธุรกิจไทยจึงควรด�ำเนินการศึกษาและท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับ “ระบบเศรษฐกิจแบบ
หมุนเวียน (Circular Economy)” เพื่อน�ำข้อมูลที่ตรงกับบริบทขององค์กรมาใช้ทบทวนการด�ำเนินงาน
ของธุรกิจ เพือ่ เตรียมพร้อมองค์กรให้กา้ วสูเ่ ส้นทาง “ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy)”
ได้อย่างยั่งยืน และหากองค์กรธุรกิจใดสามารถขับเคลื่อนธุรกิจของตนให้เข้าสู่ Circular Economy ได้นั้น
ก็จะเป็นแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ใี ห้แก่องค์กรภาคธุรกิจไทยอืน่ ๆ สามารถน�ำรูปแบบการด�ำเนินงานทีด่ ไี ปปรับใช้
ให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจขององค์กรธุรกิจนั้นๆ เพราะระบบการขับเคลื่อนธุรกิจควรจะต้อง
ร่วมขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน เพื่อความยั่งยืนในอนาคตนั้นเอง

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มธุรกิจชั้นน�ำ
ที่มีการลงทุนในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการเสริมสร้างความตระหนัก และสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของภาคธุรกิจ ในการปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับ
การด�ำเนินธุรกิจ ภายใต้แนวทาง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” กิจกรรมที่ผ่านมามุ่งเน้นการสร้างความรู้
ความตระหนักถึงผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม สนับสนุนการมีสว่ นร่วมในการรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม และ
การศึกษานโยบายสาธารณะจากมุมมองทางธุรกิจ ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก
สมาชิกของ TBCSD ในปัจจุบนั มีจำ� นวน 39 องค์กร ครอบคลุมกลุม่ อุตสาหกรรมหลักของไทย มีแผนการ
ด�ำเนินงานธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ โดยต่างแสดงบทบาทและ
จุดยืนตามบริบทของแต่ละองค์กร และมีความพร้อมทีจ่ ะร่วมเดินหน้านโยบายของประเทศ เพือ่ น�ำประเทศ
สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือฉบับนี้
ส�ำนักเลขานุการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขอขอบคุณองค์กรสมาชิกฯ ที่ร่วมผนึกก�ำลัง
ขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ TBCSD ด้วยดีมาเป็นระยะเวลานานกว่าสองทศวรรษ และ
หวังว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างเข้มแข็งจากสมาชิกในช่วงระยะเวลาข้างหน้า พร้อมกับขอถือโอกาสนี้
เชิญชวนองค์กรธุรกิจไทยที่สนใจ เข้าร่วมเป็นสมาชิก TBCSD เพื่อช่วยกันผลักดันให้การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทยก้าวหน้าควบคูไ่ ปกับการจัดการและอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
อย่างยั่งยืนตลอดไป
ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือ TBCSD Sustainable Development 2019 ได้ทาง website ของ
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน http://www.tei.or.th/tbcsd/
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แนะน�ำองค์กร
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council
For Sustainable Development : TBCSD) เป็ นองค์กรที่เกิดจากการ
รวมตัวของกลุ่มธุ รกิจชั้ นน�ำที่มีการลงทุนในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดย
คุณอานันท์ ปั นยารชุ น ตัง้ แต่ปี 2536 ซึ่ งท่านได้ด�ำรงต�ำแหน่งประธาน
องค์ ก รฯ มาจนถึงปี 2550 และยั งด� ำ รงต� ำ แหน่ งประธานกิ ตติ ม ศั ก ดิ์
องค์ ก รฯ จนถึ ง ปั จจุ บั น องค์ ก รธุ ร กิ จ เพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
มีเป้าหมายในการเสริมสร้างความตระหนัก และสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของ
ภาคธุรกิจ ในการปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ควบคู่ไปกับการด�ำเนินธุรกิจ ภายใต้แนวทาง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ปัจจุบนั TBCSD มีจำ� นวนสมาชิกทัง้ สิน้ 39 องค์กร ซึง่ ครอบคลุมกลุม่ ธุรกิจหลักของประเทศ
ได้แก่ กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มธุรกิจธนาคาร กลุ่มธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ กลุ่มธุรกิจ
พาณิชย์ กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มธุรกิจยานยนต์ กลุ่มธุรกิจบรรจุ
ภัณฑ์ กลุ่มธุรกิจกระดาษและวัสดุการพิมพ์ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ กลุ่มธุรกิจเหล็ก
กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
กลุ่มธุรกิจแฟชั่น กลุ่มธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและส�ำนักงาน ฯลฯ
ปัจจุบันสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยท�ำหน้าที่เป็นส�ำนักงานเลขานุการขององค์กรธุรกิจเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้ร่วมมือกับสมาชิก TBCSD ในการด�ำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ
มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงจุดยืนของการเป็นผู้น�ำในภาคธุรกิจ อันเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมไทย
ให้ก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์การก่อตัง้ TBCSD

1. ส่งเสริมแนวคิด “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในกลุ่มผู้น�ำธุรกิจ
2. ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเข้าไปมีบทบาทในการก�ำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอันจะน�ำไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งมีบทบาทน�ำในการป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ
3. เสริมสร้างจิตส�ำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรภาคธุรกิจ โดยเน้นการสนับสนุน
ความคิดริเริ่มที่มุ่งปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ
TBCSD sustainable development 2019
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โครงสร้าง
องค์กรธุ รกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)
ประธานกิตติมศักดิ์
ประธาน

คุณอานันท์ ปันยารชุน
คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์

คณะที่ปรึกษา
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คุณปราโมทย์ อินสว่าง

คุณวีระ อัครพุทธิพร

ดร.ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์

คุณประพนธ์ นิลวัชรมณี

ส�ำนักงานเลขานุการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย)

ดร. อรทัย พงศ์รักธรรม
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ

คุณภิญญดา เจริญสิน
ผู้จัดการโครงการ

คุณสุพรรณิภา หวังงาม
เจ้าหน้าที่แผนงาน

คุณจารุวรรณ พลเสน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงาน
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รายชือ
่ องค์กรสมาชิก TBCSD
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ได้รับ
ความสนใจจากองค์กรภาคธุรกิจต่างๆ ซึ่ งปั จจุ บนั มีสมาชิ ก
เข้าร่วมจ�ำนวน 39 องค์กร ดังต่อไปนี้
1) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
2) บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ�ำกัด (มหาชน)
3) บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จ�ำกัด
4) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
5) บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ำรวจและผลิต จ�ำกัด
6) บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
7) บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
8) กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
9) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
10) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
11) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
12) บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จ�ำกัด
13) บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
14) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
15) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
16) บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
17) บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
18) ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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19) ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
20) บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
21) บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จ�ำกัด
22) บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
23) บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ�ำกัด
24) บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
25) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
26) บริษัท ปตท. น�้ำมันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)
27) บริษัท พีทีที ฟีนอล จ�ำกัด
28) บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
29) บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
30) บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
31) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
32) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
33) บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
34) บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
35) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
36) บริษัท ไทยน�้ำทิพย์ จ�ำกัด
37) บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)
38) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด
39) บริษัท วีนิไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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Circular Economy :
พลิกวิกฤติทรัพยากรด้วย
ระบบเศรษฐกิจใหม่
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การเพิ่มขึ้นของประชากรโลกอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการ
ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานส�ำหรับการผลิตเพื่อตอบสนองความ
ต้ อ งการในการบริ โ ภคของประชากรเพิ่ มขึ้ น ตามไปด้ ว ย แต่ เ นื่ องจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) และพลังงานที่ใช้ส่วนใหญ่ในปั จจุ บัน
เป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป (Nonrenewable energy) ซึ่ งมีจ�ำนวนจ�ำกัดและใน
อนาคตอันใกล้ทรัพยากรเหล่านี้ก�ำลังเริ่มหมดไป ถึงแม้จะมีการสร้างขึ้นมาทดแทน
ใหม่แต่อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ทัง้ ในแง่ของเวลาและจ�ำนวน รวมทัง้
ในการผลิตและการบริโภคยังก่อให้เกิดของเสีย หรือ “ขยะ” จ�ำนวนมาก ในขยะ
จ�ำนวนนี้ บางส่วนสามารถน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ และบางส่วนกลายเป็นขยะ
ตกค้างในสิ่งแวดล้อมยากต่อการก�ำจัดและการจัดการ ท�ำให้ระบบนิเวศเสื่อมโทรม
ในระยะยาว หลายประเทศทั่วโลกทัง้ จากองค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาล และในกลุม่
ธุรกิจรายใหญ่ ได้น�ำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้
ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศและองค์กรของตนเอง เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับ
ประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจ ถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ของประเทศอย่างยั่งยืน

ที่มา : Ministry for the Environment (2018)

TBCSD sustainable development 2019 13

เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy เป็นโมเดลทีเ่ ปลีย่ นเศรษฐกิจโลกจากการด�ำเนินธุรกิจ
“แบบเส้นตรง (Linear Economy)”
ที่ เ ป็ น ระบบเศรษฐกิ จ ที่ เ น้ น การน� ำ
ทรั พ ยากรมาผลิ ต และบริ โ ภคแบบ
ใช้แล้วทิ้งที่ก่อให้เกิดขยะจ�ำนวนมาก
(Take-Make-Dispose) เปลีย่ นมาเป็น
ระบบผลิ ต “แบบวงกลม หรื อ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)” ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการจัดการ
ขยะและของเสียจากสินค้าหลังจาก
การบริโภค เป็นระบบทีเ่ อือ้ ให้เกิดการ
ใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สูงสุด และน�ำสินค้าที่ใช้แล้วกลับเข้าสู่
กระบวนการผลิตได้อีก (Make-UseReturn) เพื่อการเติบโตอย่างสมดุลของธุรกิจ คุณภาพชีวิต และอนาคตโลกที่ยั่งยืน โดยแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุ น เวี ย นมี ห ลั ก การพื้ น ฐานมาจากแนวคิ ด ชี ว ลอกเลี ย น หรื อ นวั ต กรรมเลี ย นแบบธรรมชาติ
(Bio mimicry) แนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-industry) และแนวคิดการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยวิธีคิดเชิงกระบวนการ (ไม่ใช่เชิงผลผลิต) ที่ตามติดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ขั้นก่อนการผลิตไป
จนถึงหลังการใช้งาน โดยยึดหลักของธรรมชาติเป็นแม่แบบ “ธรรมชาติ” หรือ Cradle to cradle design
(C2C) จึงอาจกล่าวได้ว่าระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นระบบการผลิตที่ไม่มีของเสีย เนื่องจากของเสียของ
ธุรกิจหนึง่ จะสามารถน�ำไปเป็นวัตถุดบิ ต้นทางของอีกธุรกิจเสมอ ซึง่ การ Reuse-Recycle จะเป็นสิง่ ส�ำคัญ
ที่สุดในระบบเศรษฐกิจนี้
หลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน : เศรษฐกิจหมุนเวียนตั้งอยู่บนหลักการ 3 ประการ ได้แก่
1) การรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ 2) การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ด้วยการหมุนเวียนวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบและวัสดุต่างๆ และ 3) การรักษาประสิทธิภาพของ
ระบบด้วยการออกแบบเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบจากผลิตภัณฑ์ให้มากที่สุด ดังนี้
• หลักการที่ 1: การรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Capital)
ผ่านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด โดยเริ่มจากการสร้างประโยชน์หรือคุณค่าของ
ทรัพยากรในทุกโอกาสที่สามารถท�ำได้ การจัดการระบบหมุนเวียนของทรัพยากร เริ่มตั้งแต่การเลือกใช้
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ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์ ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพหรือเทคโนโลยี
สะอาด และการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งมีระบบจัดการการไหลเวียนของ
ทรัพยากรธรรมชาติในระบบและการสร้างเงือ่ นไขทีเ่ หมาะสมต่อการฟืน้ คืนสภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
• หลักการที่ 2: การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการหมุนเวียนวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์
ส่วนประกอบและวัสดุต่างๆ ผ่านการออกแบบ/การดีไซน์สินค้าให้ใช้ได้อย่างยาวนาน (Long-Lasting
Design) เป็นการออกแบบเพื่อลดของเสียและเข้ากับห่วงโซ่ชีวภาพ โดยจะต้องไม่มีสารพิษ สามารถ
ย่อยสลายได้ง่าย ส่วนผลิตภัณฑ์ประเภท พลาสติก โพลีเมอร์ อัลลอย หรือวัสดุประดิษฐ์อื่นๆ จะต้อง
ถูกออกแบบให้สามารถน�ำมาใช้ได้อีกครั้งและใช้พลังงานน้อยที่สุด สามารถคงคุณภาพเดิมได้มากที่สุด
รวมทัง้ การน�ำสินค้าทีผ่ า่ นการใช้งานมาแล้วในระยะหนึง่ กลับมาปรับปรุงแปรสภาพให้มคี ณ
ุ สมบัติเหมือน
ของใหม่ เพือ่ ยืดอายุการใช้งานของสินค้านัน้ ๆ (Remanufacturing) การซ่อมแซ่มหรือปรับปรุงใหม่ สินค้า
ประเภททีไ่ ด้รบั ความเสียหายหรือเกิดต�ำหนิทถี่ กู ส่งคืนกลับไปยังผูผ้ ลิต แล้วน�ำกลับมาวางจ�ำหน่ายอีกครัง้
(Refurbishing) การบ�ำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ให้มีสภาพที่พร้อมจะใช้งานอยู่ตลอดเวลา (Maintenance)
การซ่อมแซมของที่เสียแล้วให้ใช้งานได้ดีดังเดิม (Repair) การน�ำเอาของที่ยังใช้ประโยชน์ได้กลับมาใช้ซ�้ำ
ให้คุ้มค่าที่สุด (Reuse) การสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่จากวัสดุที่ใช้แล้ว โดยการน�ำกลับไปเข้ากระบวนการ
แปรรูปให้เป็นวัตถุดิบ (Recycling) และการแปรวัสดุต่างๆ ที่จะกลายเป็นขยะให้กลับมาเป็นของใช้ใหม่
โดยการน�ำมาเพิ่มความสวยงาม ใส่ไอเดียใหม่ๆ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่ก�ำลังจะกลายเป็นขยะ
(Upcycling)
• หลักการที่ 3: การรักษาประสิทธิภาพของระบบด้วยการออกแบบเพือ่ หลีกเลีย่ งผลกระทบด้านลบ
(Negative Externalities) จากผลิตภัณฑ์ หลักการดังกล่าวครอบคลุมการลดผลกระทบด้านลบ
ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของชีวิต และการจัดการ
ผลกระทบด้ า นลบที่ ม าจากการใช้ ท รั พ ยากร เช่ น การใช้ ที่ ดิ น อากาศ น�้ ำ มลภาวะทางเสี ย ง
และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
ในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนประกอบด้วยวงจรหมุนเวียนทั้งหมด 2 วงจร ได้แก่ “วงจรหมุนเวียนทาง
ชีวภาพ (Biological Cycles)” เป็นวงจรหมุนเวียนของกลุ่มวัสดุชีวภาพ (biological materials) หรือ
วัสดุทมี่ าจากสารธรรมชาติ น�ำมาผ่านกระบวนการทีแ่ ทบจะปราศจากการปนเปือ้ นสารเคมี ท�ำให้สามารถ
ย่ อ ยสลายคื น สู ่ สิ่ ง แวดล้ อ มได้ การหมุ น เวี ย นของกลุ ่ ม วั ส ดุ ชี ว ภาพมี ตั้ ง แต่ ก ระบวนการง่ า ยๆ เช่ น
การเอาเศษอาหารเหลือทิ้งจากชีวิตประจ�ำวันไปท�ำปุ๋ยเพื่อคืนเป็นสารอาหารสู่ดิน หรือการน�ำไปผลิตเป็น
ไบโอแก๊ส การใช้บรรจุภณ
ั ฑ์จากธรรมชาติทยี่ อ่ ยสลายได้ ไปจนถึงการน�ำวัสดุธรรมชาติมาผ่านกระบวนการ
เพื่อใช้ใหม่ก่อนที่จะน�ำไปผ่านกระบวนการที่เหมาะสมในการส่งคืนสู่สิ่งแวดล้อม และ “วงจรหมุนเวียน
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ทางเทคนิค (Technical Cycles)” เป็นวงจรหมุนเวียนของกลุม่ วัสดุทางเทคนิค (technical materials)
ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่อาศัยเทคนิคต่างๆ เช่น ชิ้นส่วนจากโลหะและพลาสติก ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อมหากหลุดลอดสูธ่ รรมชาติ จึงต้องมีการออกแบบใหม่ให้สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์
ในระบบปิดได้ โดยไม่ส่งของเสีย (Waste) ออกนอกระบบผลิต โดยคุณลักษณะของเศรษฐกิจหมุนเวียน
มี 5 ประการ ได้แก่ 1) การออกแบบเพื่อลดของเสีย การออกแบบเพื่อให้เข้ากับวงจรหมุนเวียนทางชีวภาพ
โดยต้องไม่มีสารพิษและย่อยสลายได้ง่าย หรือวงจรหมุนเวียนทางเทคนิค ที่สามารถน�ำมาใช้ได้อีกครั้ง
โดยใช้พลังงานน้อยที่สุดและสามารถคงคุณภาพเดิมได้มากที่สุด 2) การสร้างความยืดหยุ่น (Resilience)
ผ่านความหลากหลาย (Diversity) ระบบที่มีความหลากหลาย มีคุณสมบัติการแยกส่วน (Modularity)
มีความสามารถรอบตัว (Versatility) มีความสามารถในการปรับตัวและมีการเชื่อมต่อจ�ำนวนมากจะมี
ความยืดหยุน่ ทีส่ ูงกว่าเมื่อเกิดการกระทบ (shocks) จากภายนอก เมื่อเทียบกับระบบทีเ่ รียบง่ายที่เน้นการ
สร้างประสิทธิภาพแต่มีความเปราะบางสูง 3) มุ่งใช้พลังงานทดแทน ระบบต่างๆ ควรใช้พลังงานทดแทน
ให้มากขึ้น และลดระดับการการใช้พลังงานที่ในการคืนสภาพและการหมุนเวียนเศรษฐกิจให้น้อยลง
4) การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) และ 5) การคิดอย่างมีความต่อเนื่อง (Think in Cascade)
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แนวทางการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน: ขัน้ ตอนแนวทางการปฏิบตั ใิ นการสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ประกอบด้วย 4 แนวทาง ได้แก่ 1) การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เกิดการหมุนเวียนได้ (Circular economy
design) เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Product) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการด้วยการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Design) ทีจ่ ะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพด้านสิง่ แวดล้อม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และประสิทธิภาพของทรัพยากรในวงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์ทงั้ หมด ซึง่ การออกแบบ
เหล่านี้จะช่วยให้ประหยัดทรัพยากรและพลังงาน รวมไปถึงยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น สามารถ
ซ่อมแซมและใช้ซำ�้ ได้ หลักการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ (Package) เพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืน ได้แก่ การใช้วตั ถุดบิ
ที่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น อลูมิเนียม แก้ว กระดาษ, ออกแบบ package โดยใช้วัสดุชนิดเดียว เพื่อให้ง่าย
ต่อการระบุประเภทของวัสดุที่ใช้และง่ายต่อการแยกวัสดุในการรีไซเคิล, ออกแบบโดยค�ำนึงถึงขนาดของ
สินค้าต่อขนาดของ package โดยขนาดของ package ต้องเล็กมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ในขณะ
เดียวกันก็ยังสามารถบรรจุสินค้าและมีพื้นที่พอส�ำหรับข้อมูลแบรนด์สินค้าได้, ออกแบบให้ง่ายต่อการ
ประกอบชิ้นงาน และง่ายในขั้นตอนการผลิต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด, หลีกเลี่ยงการใช้กาว
เนื่องจากการใช้กาวท�ำให้ยากต่อการแยกสิ่งของเพื่อรีไซเคิล, ออกแบบ package ส�ำหรับการจัดส่ง โดย
ค�ำนึงถึงความสามารถในการบรรจุลงใน pallet ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ในการขนส่ง รวม
ถึงสามารถวางที่จุดขายได้เลย, ระบุวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน โดยออกแบบใส่
recycle code ลงใน mold ของ package เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการและการแยกรีไซเคิล และใช้การ
ประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) เพื่อให้เห็นถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่
มีต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบไปจนถึงการก�ำจัดผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน 2) การก�ำหนดรูปแบบ
ของธุรกิจแบบใหม่ (New business models) ให้สมั พันธ์กบั ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนทีใ่ ห้ความส�ำคัญ
กั บ การบริ ห ารจั ด การขยะและของเสี ย จากสิ น ค้ า หลั ง จากการบริ โ ภคโดยการมาใช้ ป ระโยชน์ ใ หม่
3) การด�ำเนินการแบบวงจรย้อนกลับ (Reverse cycles) โดยน�ำทรัพยากรมาใช้ซ�้ำ ซ่อมแซม และ
รีไซเคิล แทนการผลิตใหม่ทั้งหมด เพื่อลดการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติและน�ำขยะกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มาก
ที่สุด เพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ไม่สร้างผลกระทบด้านลบทั้งต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้จะต้อง
ใช้นวัตกรรมและความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลือ่ นระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึน้
อย่างยั่งยืน และ 4) มีระบบการจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ (Enablers and favourable system
conditions) หรือการจัดการวัตถุดิบอย่างยั่งยืน (Sustainable Material Management) ที่มุ่งเน้นการ
เพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบในห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนวัตถุดิบอย่างยั่งยืนและเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของทรัพยากร ซึ่งเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การคิดค้นระบบนวัตกรรม เพื่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่จะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจสีเขียวต่อไป
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ที่มา : Ellen MacArthur Foundation

การด�ำเนินงานเศรษฐกิจหมุนเวียนของสหภาพยุ โรป (European Union - EU):

สหภาพยุโรป (European Union: EU) เป็นกลุ่มประเทศหนึ่งที่ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยในปี ค.ศ. 2012 คณะกรรมาธิการยุโรป (European
Commission) ได้ตีพิมพ์เอกสาร Manifesto for a Resource Efficient Europe ซึ่งกล่าวถึงความส�ำคัญ
ของการเปลีย่ นรูปแบบการด�ำเนินเศรษฐกิจให้มคี วามหมุนเวียน ต่อมาในปี ค.ศ. 2013 คณะกรรมาธิการฯ
ได้จัดท�ำนโยบาย European environmental research and innovation policy โดยหนึ่งในวาระหลัก
ของนโยบายดังกล่าวมุง่ เน้นการผลักดันให้มกี ารด�ำเนินการด้านนวัตกรรมและการวิจยั เพือ่ ผลักดันเศรษฐกิจ
และสั ง คมของสหภาพยุ โ รปโดยรวมให้ มี ค วามเป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มมากขึ้ น ในปี ค.ศ. 2014
คณะกรรมาธิการฯ ได้เสนอแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน “Towards a Circular Economy
: a Zero Waste Programme for Europe” เพือ่ ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจของภูมภิ าคและเพือ่ อนุรกั ษ์ทรัพยากร
ของโลก และในปี ค.ศ. 2015 คณะกรรมาธิการฯ ได้เสนอแนวคิด “Industry 2020 in the Circular
Economy” ซึง่ ครอบคลุมมิตเิ กีย่ วกับด้านการผลิตของอุตสาหกรรมในรูปแบบใหม่ การปรับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค และการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม คณะกรรมาธิการฯ ได้เสนอแนวทาง
การแปรรูปและน�ำกลับมาใช้ใหม่ของขยะและวัตถุดิบประเภทต่างๆ ได้แก่ ขยะจากพลาสติก (Plastic
Waste) ขยะจากอาหาร (Food waste) วัตถุดิบจ�ำพวกอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์และแร่ธาตุที่ส�ำคัญ
(Critical raw materials) ขยะที่เกิดจากการรื้อถอน ท�ำลาย และสร้างสิ่งก่อสร้าง (Construction and
demolition) และวัตถุดิบทางชีวภาพ (Biomass and bio-based products) รวมทั้ง ได้เสนอข้อเสนอ
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เชิงนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน
Circular Economy Package ขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรก
ข้อเสนอดังกล่าวประกอบด้วย แผนการด�ำเนินการ
(Action Plan) รายชื่อโครงการ และข้อเสนอการแก้
กฎหมายที่เกี่ยวกับของเสียจ�ำนวน 4 ข้อ ซึ่งข้อเสนอ
เชิงนโยบายดังกล่าวให้ความส�ำคัญใน 2 ภาคส่วน คือ
ภาคส่วนของการจัดการของเสียภายหลังการบริโภค
และภาคส่ ว นของการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ
สิ่งแวดล้อม (Eco-design) โดยมี Key action areas
ทั้งหมด 4 ด้าน คือ 1) การผลิต (Production) 2) การ
บริโภค (Consumption) 3) การจัดการของเสีย
(Waste management) และ 4) การใช้วัตถุดิบ
รอบสอง (Secondary raw material)
คณะกรรมาธิการฯ ได้ด�ำเนินการในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อผลักดัน Circular Economy Package เช่น การ
จัดตั้งงบประมาณสนับสนุนการด�ำเนินงานกว่า 650
ล้านยูโรจากกองทุน Horizon 2020 และกว่า 5.5 พัน
ล้านยูโรจากกองทุน structural fund, มาตรการลด
ขยะอาหาร เช่น การพัฒนาการติดฉลาก, การพัฒนามาตรฐาน secondary raw material, การวางแผน
Eco-design working plan, การทบทวนข้อบังคับที่เกี่ยวกับปุ๋ย, นโยบายที่เกี่ยวกับพลาสติก และการน�ำ
น�้ำมาใช้อีกครั้ง โดยในเดือนมกราคม ค.ศ. 2018 สหภาพยุโรปได้ประกาศและน�ำ “แผนการพัฒนา
เศรษฐกิจหมุนเวียน 2018 Circular Economy Action Package” มาใช้ในสหภาพยุโรปอย่างเต็มรูป
แบบ ซึ่งแผนดังกล่าวครอบคลุมเป้าหมายและนโยบายในการลดขยะพลาสติก (Plastic Waste) การลด
การฝังกลบขยะ (Landfill) และการเพิ่มปริมาณการรีไซเคิล (Recycle) เพื่อร่วมผลักดันให้เศรษฐกิจของ
สหภาพยุโรปมีความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น โดยขับเคลื่อนการด�ำเนินงานผ่าน Circular Economy Action
Plan รายละเอียดของแผนโดยรวม ได้แก่
• ยุทธศาสตร์จดั การพลาสติก หรือ EU Strategy for Plastics in the Circular Economy ทีค่ รอบคลุม
ทัง้ สหภาพยุโรป ทีม่ งุ่ เปลีย่ นแปลงการออกแบบ การใช้สอย และการน�ำมาใช้อกี ครัง้ ของผลิตภัณฑ์พลาสติก
โดยมุ่งด�ำเนินการให้บรรจุภัณฑ์พลาสติกจะต้องสามารถน�ำมาใช้ซ�้ำได้ทั้งหมดภายในปี ค.ศ. 2030

TBCSD sustainable development 2019 19

• การผลักดันข้อเสนอเกี่ยวกับการด�ำเนินการของท่าเรือ (Port reception facilities) เพื่อเป็น
การผลักดันลดการรั่วไหลของพลาสติกไปสู่สิ่งแวดล้อม และท้องทะเล รวมทั้งการรายงานผลกระทบของ
oxo-degradable พลาสติก ต่อสิง่
แวดล้อม
• การน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผลการ
ประเมินแนวทางการด�ำเนินการก
ร อ บ ก ฎ ห ม า ย ด ้ า น ส า ร เ ค มี
ผลิตภัณฑ์ และของเสีย (Legislation on the interface between
chemical, product, and waste)
• การจัดท�ำกรอบการติดตามผล
การด�ำเนินการเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในระดับสหภาพยุโรปและประเทศ
สมาชิก ซึง่ ประกอบด้วย 10 ตัวชีว้ ดั
ในแต่ละภาคส่วน เช่น การผลิต การบริโภค การจัดการของเสียและทรัพยากร การลงทุนการจ้างงาน รวม
ไปถึงด้านนวัตกรรม
• การจัดท�ำรายงานทรัพยากรที่มีความส�ำคัญและเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่เน้นผลกระทบในการน�ำเอา
วัตถุดิบ 27 ประเภท มาใช้ซ�้ำภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
จากการด�ำเนินงานของสหภาพยุโรปสะท้อนให้เห็นว่า Circular Economy ก�ำลังถูกผลักดันอย่างจริงจัง
ทั้งจากภาครัฐและภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคยุโรป ซึ่งสหภาพยุโรปคาดการณ์ว่าการปฏิรูป
เศรษฐกิจให้เป็นแบบหมุนเวียนนัน้ จะช่วยส่งเสริมการรีไซเคิล การสร้างงาน ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
(Greenhouse Gas) และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันได้

การด� ำ เนิ น งานเศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย นของ World Business Council for
Sustainable Development - WBCSD):

ปีเตอร์ บากเกอร์ (Peter Bakker) ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร World Business
Council for Sustainable Development) กล่าวว่า ภาคธุรกิจจ�ำเป็นต้อง “ปฏิวัติโมเดลธุรกิจ”
จากการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจแบบเส้นตรง (Linear Economy) “ผลิต ใช้ทงิ้ ขายได้กำ� ไร” มาสู่ “เศรษฐกิจ
หมุนเวียน” (Circular Economy) โดยการน�ำเอาทรัพยากรที่ใช้แล้วมาผลิตใช้ใหม่ จากรายงาน CEO
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Guide to the Circular Economy ของ WBCSD ระบุว่า มีวัสดุหรือกิจกรรมทั้งหมด 8 ชนิด ที่ต้อง
ขับเคลื่อนให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยเร่งด่วน ได้แก่ เหล็ก (Steel) อลูมิเนียม (Aluminium) พลาสติก
(Plastic) แก้ว (Glass) ซีเมนต์ (Cement) ไม้ (Wood) พืช (Primary Crops) และปศุสัตว์ (Cattle)
เนือ่ งจากการน�ำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในกิจกรรมเหล่านีจ้ ะช่วยให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการ
ด้วยนวัตกรรมที่สามารถใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์สูงสุด ท�ำให้องค์กรลดต้นทุนจากการใช้ทรัพยากร
และมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงสนับสนุนให้ภาคธุรกิจทั่วโลกเติบโตได้ถึง 4.5 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี ค.ศ. 2030 นอกจากนี้ ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกลงอย่างน้อย
ร้อยละ 20 ลดการใช้น�้ำร้อยละ 95 และลดการใช้ที่ดินร้อยละ 88 ซึ่งการด�ำเนินธุรกิจด้วย Circular
Economy มีผลโดยตรงต่อความตกลงปารีส (Paris Agreement) รวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals, SDGs) ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
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ภาคธุรกิจสามารถปรับรูปแบบการด�ำเนินงานสู่ Circular Economy ได้ โดยเริ่มจากการทบทวน
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของตนเอง รวมทั้ง การก�ำหนดวิสัยทัศน์ของธุรกิจเพื่อการตอบสนองต่อ
Circular Economy และการเรียนรูท้ จี่ ะน�ำโมเดลธุรกิจและเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบท
ของแต่ละองค์กร ซึ่งโมเดลธุรกิจ (Business Models) มี 5 รูปแบบ ได้แก่ 1) การสนับสนุนวัสดุทดแทน/
หมุนเวียน (Circular Supplies) 2) การขายสินค้าพร้อมบริการ (Product as a Service) 3) การน�ำ
ทรัพยากรกลับมาผลิตใหม่ (Resource Recovery) 4) การพัฒนานวัตกรรมทีย่ ดื อายุสนิ ค้า (Product Life
Extension) และ 5) เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Platform) ดังนี้
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1) การสนับสนุนวัสดุทดแทน/หมุนเวียน (Circular Supplies) การน�ำวัสดุจากการรีไซเคิล วัสดุ
ชีวภาพ (Bio-based materials) และวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ทั้งหมด มาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต
เพื่ อ ลดการใช้ ท รั พ ยากรในการผลิ ต และลดการเกิ ด ของเสี ย ตลอดจนการใช้ พ ลั ง งานหมุ น เวี ย นใน
กระบวนการผลิต ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเป็นพลังงานหลัก
2) การขายสินค้าพร้อมบริการ (Product as a Service) การน�ำผลิตภัณฑ์หรือสินค้ามาให้บริการ
ในรูปแบบ “การเช่า” หรือ “การจ่ายเมื่อใช้งาน” (pay-for-use) แทนการซื้อขาด และจากการขายอย่าง
เดียวเป็นการบริการด้านอื่นๆ เพื่อช่วยให้สินค้ามีอายุการใช้งานนานขึ้น เช่น บริการซ่อมแซมหลังการขาย
ซึง่ เป็นการลดภาระผูซ้ อื้ ในการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ ในขณะเดียวกันก็ยงั เป็นการช่วยลดการซือ้ ทีไ่ ม่จำ� เป็น
และท�ำให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยลดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
3) การน�ำทรัพยากรกลับมาผลิตใหม่ (Resource Recovery) การออกแบบให้มี “ระบบน�ำกลับ”
(take-back system) ในกระบวนการเพือ่ น�ำวัตถุดบิ เหลือใช้ ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าทีถ่ กู ก�ำจัด ซึง่ ยังสามารถ
ใช้งานได้กลับเข้าสู่กระบวนการใหม่ เพื่อลดการเหลือทิ้งให้มากที่สุด เช่น น�ำขยะกลับมาเป็นวัตถุดิบ
4) การพัฒนานวัตกรรมทีย่ ดื อายุสนิ ค้า (Product Life Extension) มุ่งเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์
หรือส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานยาวนาน ผู้ใช้สามารถซ่อมแซม อัพเกรด ปรับปรุง หรือ
ตกแต่งใหม่ได้ รวมถึงออกแบบให้เอื้อต่อการน�ำผลิตภัณฑ์ไปรีไซเคิลได้ง่ายหลังจากที่ไม่สามารถใช้งานได้
แล้ว ซึ่งโมเดลธุรกิจนี้ต้องอาศัยการวางแผนเชิงกลยุทธ์ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าเพื่อเพิ่มโอกาสในการน�ำ
ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ไปใช้ซ�้ำให้ได้มากที่สุด
5) เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Platform) มุ่งเน้นการใช้และแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน เพื่อการใช้
ผลิตภัณฑ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น บริการแบ่งปันพื้นที่หรือสถานที่ท�ำงานร่วมกัน (co-working
spaces) การเช่าพื้นที่ระยะสั้น การเช่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ หรือบริการร่วมเดินทาง (ridesharing) ที่ให้
ผู้โดยสารใช้รถร่วมกัน เพื่อลดปัญหาการจราจร การปล่อยมลภาวะ และการใช้พื้นที่ในการจอดรถ
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ส่วนเทคโนโลยีทมี่ บี ทบาทส�ำคัญในการสนับสนุนโมเดลธุรกิจทัง้ 5 โมเดล เพือ่ เปลีย่ นแปลงรูปแบบการ
ด�ำเนินธุรกิจไปสู่ Circular Economy เพือ่ ให้เกิดการสือ่ สารในช่องทางใหม่ๆ และการพัฒนากระบวนการ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยใช้ทรัพยากรที่ลดลง ประกอบด้วย 3 เทคโนโลยี ได้แก่ 1) เทคโนโลยีดิจิตอล
(Digital Technologies) 2) เทคโนโลยีกายภาพ (Physical Technologies) และ 3) เทคโนโลยีชีวภาพ
(Biological Technologies) ดังนี้
1) เทคโนโลยีดจิ ติ อล (Digital Technologies) เป็นการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการข้อมูลและ
การสื่อสาร เช่น Big Data การรวบรวมข้อมูลทั้ง Structured และ Unstructured มาท�ำการประมวล
วิเคราะห์ขอ้ มูลและน�ำไปใช้ประโยชน์, Block Chain ระบบโครงข่ายในการเก็บข้อมูลออนไลน์ ซึง่ มีลกั ษณะ
เป็นเครือข่ายใยแมงมุม, Internet of Things (IoT) เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือ
ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน โดยเครื่องมือต่างๆ จะสามารถ
เชือ่ มโยงและสือ่ สารกันได้โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และ RFID - Radio frequency identification หรือ
เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการระบุสิ่งต่างๆ โดยอาศัยคลื่นวิทยุ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ได้
ถูกน�ำมาใช้เพื่อช่วยในการติดตามและตรวจสอบข้อมูลการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตและจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ และของเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งท�ำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
2) เทคโนโลยีกายภาพ (Physical Technologies) เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของวัสดุ
และพลังงาน เพื่อช่วยในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีความแข็งแรงทนทานและสามารถน�ำกลับมาใช้
ใหม่ได้ ช่วยลดการเกิดของเสียในกระบวนการ ท�ำให้การผลิตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
รวมทั้งช่วยลดค่าใช่จ่ายและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่
		 (1) เทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ (3D printing) เป็นการสร้างโมเดลเสมือนจริง หรือการขึ้น
รูปวัสดุชิ้นงานทั้งจากพลาสติก ยาง โลหะ ไนล่อน อัลลอย ฯลฯ เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุด้วยการพิมพ์
แบบสามมิติ เช่น เทคโนโลยี Stereo lithography (SLA) การใช้เลเซอร์ยิงผ่านน�้ำยาเรซิ่น ส�ำหรับสร้าง
ชิ้นงานความละเอียดสูง, เทคโนโลยี Fused Deposition Modeling (FDM) การใช้ความร้อนละลายเส้น
พลาสติก (Filament) แล้วฉีดพลาสติกออกมาตามรูปทรงหน้าตัดของชิ้นงานทีละชั้นซ้อนกันเรื่อยๆ จนได้
ชิ้นงาน, เทคโนโลยี Selective laser sintering (SLS), เทคโนโลยี Digital Light Processing (DLP) และ
เทคโนโลยี Laminated object manufacturing (LOM) จากความหลากหลายของเทคนิคการพิมพ์แบบ
สามมิติท�ำให้เทคโนโลยีนี้สามารถสร้างรูปแบบของโมเดลได้หลากหลาย จึงถูกน�ำไปใช้ประโยชน์ใน
หลายๆ ด้าน
		 (2) เทคโนโลยีวิทยาการหุ่นยนต์ (robotics) เป็นวิทยาการที่ใช้ความรู้ทั้งทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
การออกแบบเครื่องจักรกล การออกแบบระบบควบคุม และการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยน�ำมา
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ใช้ประกอบกันในการสร้างหุน่ ยนต์ให้มี “มันสมอง” ทีส่ ามารถคิด รับรู้ ตัดสินใจได้ในระดับหนึง่ และสามารถ
ตอบสนองได้จากข้อมูลของสิ่งแวดล้อม หรือจากการควบคุม หรือจากโปรแกรมที่ตั้งไว้ เพื่อการน�ำมาใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ
		 (3) เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) การน�ำเอาพลังงานส่วนเกินมากักตุนไว้เพื่อ
น�ำออกมาใช้ในยามที่ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ ได้แก่ แบตเตอรี่ ซึ่งปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ เช่น
แบตเตอร์รี่ที่สามารถอัดประจุซ�้ำได้ (Rechargeable Battery) ลีดแอซิดแบตเตอรี่ (Lead-Acid Battery)
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Lithium Ion Battery; LIB) แบตเตอรี่ลิเธียม-พอลิเมอร์ (Lithium Polymer
Battery) แบตเตอรีน่ กิ เกิล-เมทัล ไฮไดรด์ (Nickel Metal Hydride Battery) และแบตเตอรีซ่ บิ ร้า (Zebra
Battery; Na-Nicl2) ปัจจุบันเทคโนโลยี Energy Storage ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากไม่เฉพาะกับการ
พัฒนาและผลิตพลังงานทดแทนเท่านั้น ในอุตสาหกรรมยานยนต์เทคโนโลยีดังกล่าวก็ได้รับความสนใจ
เช่นเดียวกัน เนื่องจากบริษัทผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่ มุ่งเน้นการใช้แบตเตอรี่รถยนต์ที่ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในอนาคต
		 (4) เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวพลังงาน (Energy Harvesting หรือ Energy Scavenging)
เป็นกระบวนการน�ำหรือเปลี่ยนแปลงพลังงานซึ่งเป็นผลพลอยได้จากแหล่งพลังงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์
เช่น การเก็บเกี่ยวพลังงานการไหลหรือการตกของน�้ำด้วยกังหันน�้ำ แล้วน�ำพลังงานการหมุนของกังหันมา
ขับเคลื่อนอุปกรณ์ต่างๆ
		 (5) เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีลักษณะเป็นหน่วยย่อยหรือโมดูลมาประกอบกัน
(Modular Design Technology) เพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์มอี ายุการใช้งานยาวนานขึน้ เมือ่ หน่วยย่อยใดเสียหรือ
หมดอายุการใช้งานลง ผู้บริโภคสามารถที่จะเปลี่ยนหน่วยย่อยนั้นได้ใหม่โดยไม่ต้องท�ำการเปลี่ยนทั้ง
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ผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะดังกล่าวของผลิตภัณฑ์ท�ำให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นเวลานาน
ขึ้นท�ำให้ของเสียที่จะต้องก�ำจัดทิ้งลดลง เช่น การออกแบบมาเธอร์บอร์ด (Motherboard) หรือเมนบอร์ด
(Mainboard) ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถท�ำการปรับเสริมส่วนต่างๆ ได้
		 (6) นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) เป็นเทคโนโลยีประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
การสร้าง การสังเคราะห์วัสดุหรืออุปกรณ์ในระดับของอะตอม โมเลกุล หรือชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กในช่วง
ประมาณ 1-100 นาโนเมตร ซึ่งส่งผลให้วัสดุหรืออุปกรณ์มีหน้าที่ใหม่ๆ และมีคุณสมบัติที่พิเศษขึ้นทั้งทาง
ด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ท�ำให้มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น การน�ำ
นาโนเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ยาเพือ่ เพิม่ ความจ�ำเพาะเจาะจงต่อเซลล์เป้าหมายและลดขนาด
ยาในการรักษา ในผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางประเภทครีมกันแดดเพื่อท�ำให้เนื้อครีมโปร่งแสงไม่เป็นคราบ ใน
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อยืดอายุอาหารท�ำให้บูดเสียช้าลง ในเสื้อผ้าและสิ่งทอโดยการเคลือบหรือฝังอนุภาค
นาโนเพือ่ ฆ่าเชือ้ แบคทีเรีย ในอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์หรือวัสดุในยานอวกาศ คอมพิวเตอร์ รถยนต์เพือ่ ท�ำให้
แข็งแรง ทนทาน มีความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพสูง มีขนาดเล็กและน�้ำหนักเบา และในผลิตภัณฑ์ฆ่าแมลง
เพื่อเพิ่มความเจาะจงต่อแมลงเป้าหมายและลดการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
3) เทคโนโลยีชีวภาพ (Biological Technologies) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้กับระบบ
ทางชีวภาพ หรือ สิ่งมีชีวิต (ที่มีชีวิตอยู่) หรือ สิ่งที่ได้จากระบบทางชีวภาพและสิ่งมีชีวิต เพื่อที่ท�ำการสร้าง
หรือปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์/สินค้าหรือบริการ การผลิตหรือกระบวนการ และเพื่อน�ำมาใช้ประโยชน์ใน
เรื่องเฉพาะด้านที่ต้องการ เทคโนโลยีด้านโครงสร้างทางชีวภาพ เช่น (1) พลังงานชีวภาพ (Bio-energy)
เป็นพลังงานที่ได้จากชีวมวลชนิดต่างๆ โดยกระบวนการแปรรูปชีวมวลไปเป็นพลังงานรูปแบบต่างๆ เช่น
การเผาไหม้โดยตรง (Combustion) การผลิตก๊าซ (Gasification) การหมัก (Fermentation) และการ
ผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากพืช ผ่านกระบวนการทางชีวภาพ (การย่อยสลายแป้ง น�้ำตาล และเซลลูโลสจากพืช
ทางการเกษตรให้เป็นเอทานอล เพือ่ ใช้เป็นเชือ้ เพลิงเหลว) กระบวนการทางฟิสกิ ส์และเคมี (การสกัดน�ำ้ มัน
ออกจากพืชน�้ำมัน ไปผ่านกระบวนการ transesterification เพื่อผลิตเป็นไบโอดีเซล) และกระบวนการใช้
ความร้อนสูง (การไพโรไลซิส วัสดุทางการเกษตรโดยความร้อนสูงในสภาพไร้ออกซิเจนจนสลายตัวเกิดเป็น
เชื้อเพลิงในรูปของเหลวและแก๊สผสมกัน) และ (2) วัสดุชีวฐาน (Bio-based materials) เป็นวัสดุที่มาจาก
ธรรมชาติซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และสามารถหาใหม่ทดแทนได้ ตัวอย่างของวัสดุชีวฐาน
ได้แก่ พลาสติกชีวฐาน (bio-based plastic) เป็นพลาสติกที่มาจากสิ่งมีชีวิตจ�ำพวกพืชและสัตว์ เช่น
เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช (thermoplastic starch, TPS) พลาสติกจากโปรตีนถั่วเหลือง (soy protein
plastic) พอลิแลคติกแอซิด (polylactic acid, PLA) และพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอท (polyhydroxy
alkanoate, PHAs) พลาสติกชีวฐานส่วนใหญ่สามารถย่อยสลายได้โดยจุลชีพในธรรมชาติ จึงไม่ก่อให้เกิด
การตกค้างของขยะพลาสติกภายหลังการใช้งาน เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถน�ำมาใช้พัฒนาวัสดุทดแทนที่มี
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ช่วยให้ธุรกิจลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเทคโนโลยีในกลุ่มนี้มีบทบาทใน
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การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีนัยส�ำคัญ
การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน : ประเทศไทยให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาประเทศ
ไปสู่ความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน โดยรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้องค์กรธุรกิจน�ำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy มาปรับประยุกต์
ใช้ในการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ ได้มกี ารจัดท�ำ “แผนยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการเติบโตด้วยคุณภาพชีวติ
ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม” ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพื่อให้สอดรับกับ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDG) เป้าหมายที่ 12 การผลิต
และการบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Consumption and Production) ขององค์การสหประชาชาติ
ภาคธุรกิจหลายองค์กรในประเทศไทย มีการน�ำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นพื้น
ฐานในการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในขั้นตอนการผลิต การอุปโภคบริโภค
การลดการเกิดของเสีย การก�ำจัดขยะและของเสียจากผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการลด
ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน โดยบูรณาการหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนมาสร้างรูป
แบบการบริหารจัดการขยะและของเสียจากผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการด�ำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด 5Rs ที่
ต่อยอดมาจากแนวคิด 3Rs โดยแผนการปฏิบัติงาน 5Rs จะให้ความส�ำคัญในการบริหารจัดการของเสียทั้ง
วงจรการผลิตและการบริหารจัดการของเสียจากผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นไปสู่กลุ่มผู้บริโภค รวมทั้งการยืดอายุ
การใช้งานของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ให้นานที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ ซึ่ง 5Rs ประกอบด้วย 1) Reduce:
ลดการใช้หรือใช้นอ้ ยเท่าทีจ่ ำ� เป็น และหาทางเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้งานของสิง่ ของเครือ่ งใช้ตา่ งๆ ทีม่ อี ยู่
2) Reuse: การน�ำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกลับมาใช้ซ�้ำ 3) Recycle: การแยกขยะที่ยังใช้ประโยชน์ได้ให้ง่ายต่อ
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การจัดเก็บและส่งไปแปรรูปเพื่อน�ำมาใช้ใหม่ เช่น บรรจุภัณฑ์ พลาสติก แก้ว และกระป๋องเครื่องดื่มต่างๆ
4) Refuse: การปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างปัญหาขยะรวมทั้งเป็นมลพิษต่อสิ่ง
แวดล้อม เช่น สารเคมี กล่องโฟม หรือขยะมีพษิ อืน่ ๆ และ 5) Renewable: การใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียน
โดย Renewable จะมุง่ เน้นการด�ำเนินงานใน 2 มิติ คือ มิตใิ นเรือ่ งของ “วัตถุดบิ ” ทีเ่ น้นเรือ่ งของเศรษฐกิจ
ชีวภาพ หรือ เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) เป็นการน�ำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการเพิ่มคุณค่า
หรือการประยุกต์ใช้งาน และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จากการเกษตร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ท�ำให้ผลผลิต
ทางการเกษตรแบบดั้งเดิมมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น และมิติในเรื่องของ “พลังงานทางเลือก”
เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Roof) และพลังงานลม (Wind Turbine)
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนถือเป็นกุญแจส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เกิดความ
ยั่งยืน การน�ำโมเดลธุรกิจและเทคโนโลยี รวมถึงมาตรการต่างๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนและเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้นจ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนทัง้ จากภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนซึง่ เป็นผูบ้ ริโภค เพือ่ ให้ทกุ ฝ่ายมีความ
พร้อมรับมือกับเทคโนโลยีที่ก�ำลังจะเปลี่ยนไป โดยการเปลี่ยนแปลงจะต้องมาจากทั้งการสนับสนุน
เชิงนโยบายของภาครัฐ (top down) และการสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค (bottom up) ให้ยอมรับในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อประเทศ
ก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ที่มา:
(1) กลุ่มงานบริการวิชาการ 2 ส�ำนักวิชาการ. เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy). [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 14 มีนาคม 2562
จากเว็บไซต์ : https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_w3c/ewt_dl_link.php?filename=house2554&nid=54888
(2) ฝ่ายเศรษฐกิจและศูนย์ข้อมูล หอการค้าไทย. Circular Economy. [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 13 มีนาคม 2562
(3) ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพือ่ ความยัง่ ยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (เมษายน 2561). เตรียมพร้อมก้าวสู่ “Circular Economy”.
[ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 13 มีนาคม 2562
(4) นิตยสารการเงินธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์. (กันยายน 2560). Circular Economy: พลิกวิกฤติทรัพยากรด้วยระบบเศรษฐกิจ
ใหม่. [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 13 มีนาคม 2562
(5) กองสหภาพยุโรป กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ. บทความวิชาการ : แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
Economy) ของสหภาพยุโรป. [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 13 มีนาคม 2562
(6) ส�ำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ. เศรษฐกิจหมุนเวียน (CIRCULAR ECONOMY). [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 13
มีนาคม 2562
(7) ส�ำนักงานทีป่ รึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ�ำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์. (กันยายน 2557). รายงานผลการ
ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลนโยบายมาตรการในสหภาพยุโรป ประกอบข้อเสนอแนะนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของประเทศไทย “นโยบายระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน”. [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 14 มีนาคม 2562
(8) World Business Council for Sustainable Development. CEO Guide to the Circular Economy. [ออนไลน์]. ค้น
เมื่อ 13 มีนาคม 2562
(9) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. (กรกฎาคม 2560). รายงานการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ 16-RP-23-GE-CON-A International Environmental and Economic Forum: Action for the future and Moving toward a Virtuous Circle for
Sustainable Development ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2560 ณ เมืองโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม. [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ
29 มีนาคม 2562
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การด�ำเนินงานขององค์กรสมาชิ ก TBCSD
ในการขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจและเทคโนโลยีเพื่อ
ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ Circular Economy

กลุ่ ม อุ ตสาหกรรมเกษตรและ
อุ ตสาหกรรมอาหาร

Agro & Food Industry

บริษัท ไทยน�้ำทิพย์ จ�ำกัด

ไทยน�้ำทิพย์ เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย ที่ด�ำเนินธุรกิจ
ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์โคคา-โคลา ทัว่ ประเทศ ยกเว้น 14 จังหวัด
ภาคใต้ ซึ่ งกลุม่ ธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทยมีความมุง่ มัน่ ในทุกกระบวนการท�ำ
ธุรกิจ ด้วยเล็งเห็นว่า ธุรกิจจะยั่งยืนได้เมื่อสังคม ชุ มชน และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
โดยมุ่งสร้างคุณค่าร่วมผ่านการท�ำงานร่วมกับภาครัฐ องค์กรไม่แสวงผลก�ำไร
และชุ มชนตามแนวทางของสามเหลี่ยม ความร่วมมือสู่ความยั่งยืน หรือ Golden
Triangle ซึ่ งตรงกั บ นโยบายการท� ำ งานด้ า นความยั่ ง ยื น ของโคคา-โคลา
ทั่วโลก โครงการ “รักน�้ำ” เป็นโครงการจัดการทรัพยากรน�้ำที่ด�ำเนินงานตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2550 ซึ่ งด�ำเนินการทัง้ ภายในและภายนอก ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการ องค์กรที่ไม่แสวงผลก�ำไร อาทิ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
และชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ด�ำเนินงานที่กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ใช้น้ำ� ในการผลิตเครื่อง
ดื่ม ได้แก่ จังหวัดล�ำปาง บุ รีรัมย์ นครสวรรค์ นครราชสีมา ขอนแก่น และปทุมธานี
อันน�ำไปสู่การจัดการทรัพยากรน�้ำอย่างยั่งยืน
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โครงการ “รักน�ำ้ ” สอดคล้องกับเป้าหมายระดับโลกของโคคา-โคลา ในการคืนน�ำ้ สูช่ มุ ชนและธรรมชาติ
อย่างปลอดภัยในปริมาณเทียบเท่ากับปริมาณที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มภายในปี พ.ศ. 2563 และแนวคิด
การขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ไทยน�้ำทิพน์น�ำน�้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มคืนสู่ธรรมชาติผ่านการบ�ำบัดน�้ำที่ใช้แล้วอย่าง
เข้มงวด จนได้น�้ำสะอาดในระดับที่สัตว์น�้ำสามารถอาศัยอยู่ได้ อีกทั้งน�ำน�้ำที่ผ่านการบ�ำบัดแล้วกลับมาใช้
ในกระบวนการอืน่ ๆ นอกเหนือจากการผลิต อาทิ รดน�ำ้ ต้นไม้ ล้างพืน้ และรถขนส่ง เป็นต้น ซึง่ กระบวนการ
น� ำ น�้ ำ กลั บ มาใช้ นี้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการลดปริ ม าณน�้ ำ ดิ บ ที่ ใ ช้ ใ นกระบวนการผลิ ต ดั ง กล่ า วไปแล้ ว
ในเรื่อง Reduce จึงถือเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำ
นอกเหนือจากการด�ำเนินโครงการ “รักน�้ำ” แล้ว ไทยน�้ำทิพย์ มีแนวปฏิบัติเพื่อลดการใช้วัตถุดิบเรซิน
ที่เสียหายระหว่างการผลิตขวด PET กลับเข้าสู่กระบวนการเพื่อน�ำกลับมาใช้ร่วมกับเรซินใหม่ในปริมาณ
ร้อยละ 2.5
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กลุ่มอุ ตสาหกรรมธุรกิจการเงิน

Financials Industry

ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ระบบสถาบันการเงินมีบทบาทสาํ คัญในการส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสูร่ ะบบ
เศรษฐกิจคาร์บอนต�่ำ (Low-carbon Economy) โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy) เป็นส่วนหนึ่งในกลไกที่สร้างผลกระทบเชิ งบวกและลดผลกระ
ทบเชิ งลบที่อาจจะเกิดขึน้ จากการด�ำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของธนาคาร และเป็นโอกาส

ในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
ที่ ช ่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนและ
ผูป้ ระกอบการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม สามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนและสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
โดยธนาคารกําหนดนโยบายการให้
สินเชือ่ และการลงทุนอย่างรับผิดชอบ
และมี ก ระบวนการพิ จ ารณาที่ นํ า
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิ บ าล (Environmental,
Social and Governance – ESG) ตามหลักปฏิบัติสากล มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อและ
การลงทุนมีการกําหนดประเภทของสินเชื่อที่ธนาคารจะไม่สนับสนุน (Exclusion List) และกําหนด
แนวปฏิบัติในการพิจารณาสินเชื่อสําหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ (Sector-Specific Guideline) รวมทั้งมี
มาตรการบริหารความเสีย่ งอย่างเข้มข้นแก่กลุม่ ลูกค้าทีม่ คี วามเสีย่ งสูง เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าทุกโครงการทีธ่ นาคาร
สนับสนุนจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม นอกจากนี้ ยังสนับสนุนโมเดลธุรกิจและ
เทคโนโลยีที่มีส่วนสร้างให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อให้ธุรกิจเจริญเติบโต
อย่างมั่นคงพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (United Nations Framework Convention on
Climate Change: UNFCCC) และเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน (Sustainable Development Goals: SDG)
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ธนาคารกรุ งไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งไทยในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ มีภารกิจหลักช่ วยสนับสนุน
โครงการตามนโยบายของภาครัฐในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เศรษฐกิจไทยเติบโตและมี
ศักยภาพสูงขึน้ เป็นล�ำดับ ซึ่ งรวมถึงบทบาท ด้านการพัฒนานวัตกรรมการช� ำระเงิน
และการส่งเสริมการท�ำธุรกรรมการเงินผ่านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบสนอง
นโยบาย Digital Economy และ National e-Payment โดยธนาคารมีเป้าหมาย
ในระยะยาว คือ การเติบโตและสร้างก�ำไรอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
เพือ่ ให้ธนาคารสามารถบรรลุตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจทีว่ างไว้ ธนาคารกรุงไทยจึงได้ดำ� เนินธุรกิจ โดยค�ำนึง
ถึงผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกภาคส่วนใน 3 มิตทิ สี่ ำ� คัญ อันได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 3 Summits ผ่านการเติบโตของ Krungthai Digital Banking โดยได้
ด�ำเนินการขับเคลือ่ นธุรกิจควบคูไ่ ปกับการน�ำทรัพยากรมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ทำ� ลายสิง่ แวดล้อม
มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการลดต้นทุนและเพิม่ ประสิทธิภาพจากการน�ำเทคโนโลยี และนวัตกรรม
มาใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน น�ำไปสู่แนวทางการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสอดคล้อง
กับนโยบายของภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
ธนาคารกรุงไทยได้น�ำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการด�ำเนินการต่างๆ ดังนี้
• การลดการใช้ทรัพยากร การควบคุมต้นทุนและปรับปรุงกระบวนการภายใน โดยด�ำเนินโครงการ
Internal Process Digitization เช่น การใช้ e-Slip และ e-Signature ทีจ่ ะช่วยลดปริมาณ การใช้กระดาษ
ลดปัญหาในการจัดเก็บสลิปกระดาษประจ�ำวัน อีกทัง้ ยังเพิม่ ประสิทธิภาพ ในการให้บริการและการจัดเก็บ
ข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มความปลอดภัย ตลอดจนช่วยลดต้นทุนของการให้บริการได้
ประมาณ 25% ของต้นทุนการให้บริการโดยรวมของสาขา
• การน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในธุรกิจของธนาคาร เช่น พัฒนาระบบและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี เช่น Blockchain, AI, Biometrics Verification,
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Data Analytics, Cybersecurity และ Cloud Computing เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของธนาคาร ตลอดจนใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ โดยมี
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนี้
- Krungthai NEXT ซึ่งเป็น Mobile Application ที่รองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร
ภายในแอปพลิเคชันเดียว เชื่อว่าจะลดการใช้บริการที่สาขา ลดการเดินทาง ลดกระดาษ ลดระยะเวลา
และประหยัดต้นทุนในการให้บริการ โดยมีการพัฒนาที่ส�ำคัญ 3 ด้าน คือ 1. Platform ใหม่ เป็นแบบ
Micro Service ส่งผลให้การท�ำงานของแอปพลิเคชันมีความรวดเร็วขึ้น ใช้งานง่ายขึ้น ไม่ซับซ้อน
2. Product มีความปลอดภัยและเสถียรมากขึ้น และ 3. Process ในการจ่ายค่าบริการครอบคลุมที่สุดใน
ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติเด่นอีกหลายประการ เช่น e-Donation หรือ กรุงไทย เติมบุญ
บริ ก ารซื้ อ -จองสลาก บริ ก าร Money
Connect by Krungthai บริการถอนเงินไม่
ใช้บัตร บริการ Krungthai Travel Card
และในปี 2562 ธนาคารกรุงไทยจะเป็น
ธนาคารแห่งแรกทีส่ ามารถให้บริการสินเชือ่
ออนไลน์แบบครบวงจร กล่าวคือ ทุกขัน้ ตอน
ของการขอสินเชื่อจะเป็น Paperless และ
ท�ำผ่าน Mobile Application ตั้งแต่ต้น
จนจบ
- Krungthai QR Code Payment ผ่าน
ผลิตภัณฑ์ “เป๋าตุง” เป็นบริการรับช�ำระเงินด้วย QR Code ส�ำหรับร้านค้า ช่วยลดการใช้เงินสดซึง่ เป็นการ
ลดต้นทุนโดยรวมของประเทศ โดย ณ เดือนธันวาคม 2561 ธนาคารได้ติดตั้ง QR Code ไปแล้วกว่า
490,000 จุดทั่วประเทศ
- โครงการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (e-Payment ภาครัฐ) เป็นการด�ำเนินการ
ให้สว่ นราชการทัว่ ประเทศ 163 หน่วยงานสามารถรับหรือจ่ายเงินกับประชาชนผ่านระบบ KTB Corporate
Online หรือ QR Code หรือเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) เป็นต้น โครงการนี้ จะช่วยลดการใช้
เงินสดซึ่งเป็นการลดต้นทุนโดยรวมของประเทศ
• การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม โดยธนาคารมีบทบาทส�ำคัญ ต่อการ
มีสว่ นร่วมสร้างสิง่ แวดล้อมทีด่ ี ด้วยการเป็นแหล่งทุนให้สนิ เชือ่ ต่อภาคเอกชน และผูป้ ระกอบการเพือ่ สังคม
เพื่อพัฒนานวัตกรรม ลดผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และ
การรักษาสภาพแวดล้อม เช่น โครงการสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
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• การร่วมมือกับพันธมิตรในการพัฒนา Solution ที่จะสามารถตอบโจทย์ลูกค้าแบบครบวงจร
โดยเป็นการด�ำเนินธุรกิจแบบ Sharing platform เพือ่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และต่อยอดให้เกิด
รายได้ทางธุรกิจจากการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์รว่ มกัน อีกทัง้ ยังเป็นการเพิม่ ความพึงพอใจแก่ลกู ค้า
เพิ่มตัวเลือกในการบริโภคมากขึ้น และยังช่วยลดผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น
- Payment for Capital Market โครงการพัฒนาระบบการช�ำระเงินของตลาดทุนร่วมกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารต่าง ๆ
- Platform for SMEs โครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงไทยกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 8
แห่ง บริษัท ปตท. และไปรษณีย์ไทย เพื่อจัดตั้ง Platform ในการซื้อขายสินค้า OTOP และสินค้าร้านค้า
ธงฟ้า
- การเชื่อมโยง Big Data ระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 13 แห่ง ทั้งในกลุ่มสถาบันการเงินของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจกลุ่มสาธารณูปการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบูรณาการข้อมูลด้านการเงิน และสาธารณูปการ
และยกระดับสู่การเป็น Big Data ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ดียิ่งขึ้น
เป็นต้น
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ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
สถาบั น การเงิ น เป็ น หนึ่ งในกลไกที่ มี บ ทบาทส� ำ คั ญในการเคลื่ อ นย้ า ยทุ น
จากภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจและโครงการพัฒนาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นโครงการ
สาธารณู ป โภค พลั ง งาน
ที่อยู ่อาศัย หรืออุ ตสาหกรรม
มีเงินทุนในการด�ำเนินธุ รกิจ
และก่ อให้ เ กิ ด การขยายตั ว
ทางเศรษฐกิ จ อย่างไรก็ตาม

การให้ สิ น เชื่ อ หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริการทางการเงินอืน่ ๆ ทีพ่ จิ ารณาแต่
ความเสีย่ งต่อผลตอบแทนทางการเงิน
เพียงอย่างเดียว โดยไม่ค�ำนึงถึงความ
เสี่ ย งด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและ สั ง คม
ขาดการการวางแผนและการจัดการที่
เหมาะสม อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่
ตามมาได้ ธนาคารไทยพาณิชย์ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นจึงอยู่ระหว่างการผนวกการ
พิจารณาประเด็นความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อมและสังคมเข้าเป็นส่วนหนึง่ ในกระบวนการพิจารณาให้สนิ เชือ่
แก่ทกุ กลุม่ ธุรกิจ ควบคูไ่ ปกับการพิจารณาผลตอบแทนทางการเงินอย่างยัง่ ยืน เพือ่ ให้กระบวนการพิจารณา
สินเชือ่ ของธนาคารมีการประเมินผลกระทบอย่างรอบด้าน และมีสว่ นร่วมในการสนับสนุนการบริหารจัดการ
เพื่อลดผลกระทบเชิงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเหมาะสม ในปี 2561 ธนาคารไทยพาณิชย์ได้มีการ
ปรับปรุงแนวนโยบายสินเชื่อ (Credit Policy Guide) ซึ่งเป็นกรอบในการให้สินเชื่อของทุกกลุ่มธุรกิจของ
ธนาคาร โดยได้เพิ่มขั้นตอนการพิจารณาความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมีการจัดท�ำรายการ
สินเชื่อต้องห้าม (Exclusion List) ที่แสดงเจตนารมณ์ของธนาคารในการไม่สนับสนุนสินเชื่อแก่ธุรกิจที่
ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย มีการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับและผลิตหรือจ�ำหน่ายอาวุธท�ำลายล้างสูง
(Weapon of Mass Destruction)
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ในด้านการใช้เทคโนโลยี ธนาคารไทยพาณิชย์
ตระหนักดีว่าปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาท
ส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการด�ำเนินธุรกิจ และช่วยส่งเสริม
ศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจน
สร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน ธนาคาร
จึงมุ่งพัฒนาขีดความสามารถด้านดิจิทัลผ่านการ
สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลครบวงจร ภายใต้แนวคิด
“Bank as a Platform” โดยปรับใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการเงิน (Financial Technology:
FinTech) อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) บล็อกเชน (Blockchain) ตลอดจนสร้างระบบนิเวศทางการเงิน (Financial Ecosystem)
ที่แข็งแรงให้กับประเทศเพื่อยกระดับการให้บริการทางการเงินและผลักดันประเทศสู่สังคมไร้เงินสด
ในอนาคต
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กลุ่มอุ ตสาหกรรมบริการ

Services Industry

บริษทั อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
ความรับผิดชอบต่อสังคม : บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินการเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ลูกค้า ผู ้ถือหุ้น กลุ่มผู ้ผลิตรายการ
ผู ้ชม ผู ้ฟัง ผู ้อุดหนุนสินค้าและบริการ ผู ้อุปถัมภ์รายการ คู่ค้า เจ้าหนี้หรือลูกหนี้
คูแ่ ข่งทางการค้า พนักงาน ผู บ้ ริหาร ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอด
จนสังคมโดยรวม รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้เกิดการรับรูแ้ ละมีสว่ นร่วมกับกิจกรรม
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ โดยผลักดันให้ บมจ. อสมท น�ำนโยบายไป
ด�ำเนินการให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้การด�ำเนินกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
บริษัทเป็ นการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างสังคมและองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการ
ก�ำหนดโครงสร้างการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ บมจ.อสมท
ซึ่ งประกอบด้วย คณะท�ำงานด�ำเนินกิจกรรม CSR คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี และคณะกรรมการบริษัท
บมจ. อสมท ยังคงขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้แผนแม่บท
ความรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อมวลชน (Media Social Responsibility Master Plan– MSR) ของ
บมจ.อสมท ที่ให้ความส�ำคัญกับมิติของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ACT ปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบ–CREATIVITY ส่งมอบสื่อสร้างสรรค์–
SOCIETY มุ่งมั่นพัฒนาสังคม เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” บมจ. อสมท
มีความเชือ่ มัน่ เป็นอย่างยิง่ ว่า การด�ำเนินธุรกิจทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นรากฐานที่ส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บมจ.อสมท ได้น�ำประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา
ก�ำหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ ารของ บมจ.อสมท เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืน ภายใต้แนวคิด
“สังคมอุดมปัญญา” โดยในปี 2561 ได้ด�ำเนินการ ดังนี้
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CSR- In process

1. บมจ.อสมท ได้จดั ตัง้ หน่วยงานด้านก�ำกับและดูแลธรรมาภิบาลองค์กร ความโปร่งใส ต้านทุจริต คือ
“ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต” (ศปท.) เพื่อท�ำหน้าที่ในการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบ
ปรามทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในองค์กร สร้างทัศนคติ ค่านิยมในการรักษามาตรฐานทาง
จริยธรรมและวินยั ของพนักงาน บมจ.อสมท เพือ่ น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั งิ านทีโ่ ปร่งใสและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
2. บมจ. อสมท ลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ได้รับ
อนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทบริการธุรกิจ ในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อ
สะอาด กับสมาคมสือ่ ช่อสะอาด” เพือ่ ส่งเสริมศักยภาพผูไ้ ด้รบั อนุญาตจากส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง ประเภทบริการธุรกิจในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด รวมถึงสร้างความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ขา่ วสาร เนือ้ หาและกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคมผ่านเครือข่ายช่องทางการสือ่ สารของ
ทั้งสองฝ่ายเพื่อเพิ่มฐานผู้ฟัง พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการ การตลาด
ที่สามารถน�ำไปสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจ
3. บมจ.อสมท ได้ก�ำหนดให้มีกลไกในการป้องกันไม่ให้การด�ำเนินธุรกิจของ บมจ.อสมท เกิดผลกระ
ทบเชิงลบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคม ด้วยการน�ำแนวคิด “สังคมอุดมปัญญา” มาเป็นแนวทางในการ
ด�ำเนินธุรกิจ โดยให้ความส�ำคัญกับการน�ำเสนอเนือ้ หาสาระ ข่าวสาร และรายการ ทีเ่ ป็นสาระความรูแ้ ละ
ความบันเทิงที่สร้างสรรค์สังคม โดย บมจ. อสมท มีการก�ำหนดแนวคิดและนโยบายในการน�ำเสนอข้อมูล
ข่าวสารและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านระบบงานหลักในการออกอากาศเป็น
ลายลักษณ์อักษรและมีข้อก�ำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของการผลิตสื่อและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของการประกอบวิชาชีพ มาเป็นปัจจัยส�ำคัญในการพิจารณาจัดท�ำผังรายการวิทยุและ
โทรทัศน์ รวมถึงการผลิตรายการข่าวของ บมจ. อสมท โดยส�ำนักโทรทัศน์ ส�ำนักวิทยุ ส�ำนักข่าวไทย และ
จัดท�ำระบบรับฟังเสียงของลูกค้าและจัดการเรื่องร้องเรียน (Voice of the Customer-VOC) เพื่อเป็น
ช่องทางในการรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีเ่ กีย่ วกับการน�ำเสนอ Content
ของ บมจ. อสมท รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลการรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท
จากการที่สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางการสื่อสารที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ทุกคนสามารถส่งต่อข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว จึงท�ำให้ขาดการตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร
ที่ถูกต้อง เกิดกระแสข่าวปลอม (Fake news) ที่สร้างผลกระทบกับสังคมในวงกว้าง บมจ.อสมท
ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันในการรับข้อมูลข่าวสาร จึงได้
สร้างสรรค์รายการ “ชัวร์ก่อนแชร์” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลและการหาข้อมูลจาก
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แหล่งข่าวทีถ่ กู ต้องและเชือ่ ถือได้
โดยมีการน�ำเสนอเนื้อหาที่แก้ไข
ความเข้ า ใจผิ ด ของคนไทยไป
มากกว่า 900 เรื่อง ผ่านสื่อต่างๆ
ทัง้ ในรูปแบบของคลิปวิดโี อ สกูป๊
ข่าว สารคดีวิทยุ อินโฟกราฟิก
และบทความข่ า ว นอกจากนี้
รายการชัวร์กอ่ นแชร์ ยังได้ขยาย
ผลและยกระดับการด�ำเนินงาน
ไปสู่การจัดตั้ง “ศูนย์ชัวร์ก่อน
แชร์” เพือ่ ประกาศเจตนารมณ์ใน
การเป็นศูนย์กลางการเฝ้าระวัง
และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องให้แก่ประชาชน โดยใน
ปี 2561 ที่ผ่านมา รายการชัวร์
ก่อนแชร์ ได้รับรางวัลจากหลาก
หลายสถาบัน
4. บมจ.อสมท ให้ความส�ำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอาคาร ส�ำนักงาน (CSR-in Process)
ตามกฎหมายเกีย่ วกับอาคารควบคุม กฎหมายด้านสิง่ แวดล้อม กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน และกฎหมายและข้อก�ำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการด�ำเนินการ ดังนี้
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน หรือ คปอ. ได้มีการ
ด�ำเนินการ ดังนี้ จัดตรวจสุขภาพพนักงานประจ�ำปี, จัดอบรมความปลอดภัยให้กับคณะกรรมการ คปอ.,
มีการทบทวนนโยบายด้านความปลอดภัยอย่างสม�่ำเสมอ, เชิญเจ้าหน้าที่จากส�ำนักงาน เขตห้วยขวาง มา
ให้ความรู้เรื่องการแยกขยะให้แก่พนักงานท�ำความสะอาดของ บมจ. อสมท จัดงาน MCOT Safety Day
2018 ซึ่งนอกจากการส่งเสริมความรู้และรณรงค์ด้านความปลอดภัยในที่ท�ำงานแล้ว ยังได้ด�ำเนินการ
คู่ขนานไปกับ โครงการ 5 ส. เพื่อสร้างจิตส�ำนึกของพนักงานในการจัดสถานที่ท�ำงานให้มีความปลอดภัย
สูงสุด รวมทั้งการจัดกิจกรรม “คน (เฮ้ว) Health” ซึ่งเป็นการประกวดคลิปวิดีโอและภาพถ่ายเพื่อ
ร่วมสนุกและชิงรางวัลภายในงาน MCOT Safety Day 2018 ตลอดจนจัดอบรมการป้องกันอัคคีภัยและ
การระงับอัคคีภัยให้กับผู้บริหารและพนักงาน เป็นต้น
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CSR- After Process

1. บมจ.อสมท มีแนวทางในการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กบั กลุม่ เป้าหมายทีส่ ำ� คัญต่อองค์กร
อย่างจริงจัง โดยมีกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ คือ การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างสังคมและองค์กรเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ใน 3 มิติหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล บมจ.อสมท ตระหนักว่า ความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทัง้ ทีเ่ ป็นวิกฤตและโอกาสการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ
ของคนไทยเพื่อให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี
มาสร้างสรรค์นวัตกรรมสือ่ ทีส่ ร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจและสังคมได้ เป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญยิง่ ต่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของประเทศไทย จึงได้ด�ำเนินโครงการ “U ME IDEA” ในกิจกรรม MCOT INNO 2018
ซึ่งเป็นการประกวดการสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อ (Media Innovation) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้
เกีย่ วกับการพัฒนานวัตกรรมสือ่ ทีต่ อบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคยุคดิจทิ ลั ให้กบั นิสติ นักศึกษาและ
นักพัฒนาอิสระที่สนใจ รวมทั้งให้การสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์กับ
นวัตกรไทย
2. บมจ.อสมท ได้จัดท�ำรายงานความยั่งยืนประจ�ำปี ตามกรอบ GRI เพื่อเผยแพร่ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยน�ำเสนอคณะท�ำงานด�ำเนินกิจกรรม CSR และคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน�ำเผยแพร่
นอกจากนี้ บมจ.อสมท ยังให้ความส�ำคัญกับการสร้างกลไกในการก�ำกับดูแล ติดตามและประเมิน
ผลการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคณะท�ำงานด�ำเนินกิจกรรม CSR รายงานผล
การด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส
เพื่อให้การด�ำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯที่ก�ำหนด
(รายละเอียดปรากฎตามรายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 ตามที่เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท)
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บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จ�ำกัด
วิสัยทัศน์ฮอนด้า 2030 เพื่อน�ำไปสู่การด�ำเนินธุรกิจที่ย่งั ยืนในอนาคต คือ....
“การส่งมอบความสุขให้กับผู ้คน เพื่อเพิ่มศักยภาพของการใช้ชีวิต”
(Serve people worldwide with the “JOY of expanding their life’s potential”)
แนวคิดผู ้น�ำด้านสิ่งแวดล้อมแก่พันธมิตรในห่วงโซ่ คุณค่า (Valued Chain)

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จ�ำกัด ผู้จัดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย ที่ได้รับการแต่งตั้ง
อย่างเป็นทางการจากบริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จ�ำกัด ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวิสัยทัศน์สากล ในการมุ่งสู่
การเป็นองค์กรที่สังคมต้องการให้ด�ำรงอยู่ ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 33 ปี เอ.พี. ฮอนด้า ได้ท�ำการยกระดับ
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน ทั้งในส่วนการพัฒนาเทคโนโลยีด้านยนตรกรรม, ด้านการบริการอย่าง
ครอบคลุมและทัว่ ถึง รวมถึงการจัดการศูนย์บริการรักษ์สงิ่ แวดล้อม (Green Dealer) เป็นโครงการส่งเสริม
ให้ร้านผู้จ�ำหน่ายฯ ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยความร่วมมือของเอ.พี. ฮอนด้า และ
กรมควบคุมมลพิษ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มศักยภาพ และเพิ่มจ�ำนวนร้านผู้จ�ำหน่ายเพื่อให้ร่วมกัน
เป็นเครือข่ายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่เน้นเรื่องการส่งของเสียทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ยางเก่า (Tire),
น�้ำมันเครื่องเก่า (Oil) และ แบตเตอรี่เก่า (Battery) กลับมายังบริษัทฯ เพื่อด�ำเนินการตามกระบวนการ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับร้านผู้จ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้ากว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศ

ในฐานะบริษัทผู้จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นบริษัทกลุ่มธุรกิจยานยนต์ที่เป็นเป้าหมาย
ในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ โดยถูกจัดให้เป็นอุตสาหกรรมกลุม่ ที่ 1 คือการต่อยอดอุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพ (First S-curve) และมีเป้าหมายหลักในการด�ำเนินงานที่ให้ความส�ำคัญกับพันธกิจด้าน
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สิง่ แวดล้อมเป็นล�ำดับแรก เพือ่ ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ที่เกิดขึ้น ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะมาตรการ
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตามนโยบายของ บริษทั
ฮอนด้า มอเตอร์ จ�ำกัด ประเทศญีป่ นุ่ ในการลดการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตยานยนต์และเครือ่ งยนต์
เอนกประสงค์ทั่วโลกลงให้ได้ 50% ภายในปี 2030 (2593)
เมื่อเทียบกับปี 2000 (2543) โดยก�ำหนดเป้าหมายตั้งแต่
กระบวนการทางธุรกิจต้นน�ำ้ จนกระทัง่ กระบวนการปลายน�ำ้
ในห่วงโซ่อุปทาน โดยกลุ่มบริษัทฮอนด้าในภูมิภาคเอเชียโอเชียเนีย ได้รว่ มกันเดินหน้าผลิตสินค้าทีม่ คี วามปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่การพัฒนาเทคโนโลยี และให้ความส�ำคัญกับการสร้างสังคม
ปลอดก๊าซคาร์บอน และปลอดจากอุบัติเหตุเป็นส�ำคัญ

การบริหารจัดการห่วงโซ่ คุณค่า (Valued Chain) บนพื้นฐานปรัชญาฮอนด้าและ
วิสัยทัศน์ 2030

ด้วยความสู่การเป็นองค์กรที่สังคมต้องการให้ด�ำรงอยู่อย่างแท้จริง ฮอนด้าได้ให้ความส�ำคัญ
กับการตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Valued Chain) เพื่อสร้างความพึง
พอใจสูงสุดให้กบั ทุกคน ด้วยการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นธรรมและโปร่งใส ด้วยสินค้าและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
สูงสุด เพียงพอต่อความต้องการ จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทฯ จะต้องมีแนวทางในการปฏิบัติ
และให้ความใส่ใจกับห่วงโซ่ทุกราย โดยจะต้องค�ำนึงถึงการพัฒนาและ ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีหัวใจส�ำคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด มุ่งให้ความส�ำคัญกับการเลือกใช้วัสดุ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในกระบวนการที่เกี่ยวข้องตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อท�ำให้เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การก�ำหนดมาตรฐาน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า

นอกจากนี้ เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั การบริการทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกันทัว่ ประเทศ เอ.พี. ฮอนด้า จึงได้กำ� หนด
มาตรการ CSI No. 1 (Customer Satisfaction Index No.1) เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้าเป็น
อันดับ 1 โดยการพัฒนามาตรฐานร้านผู้จ�ำหน่าย 5S ส�ำหรับ Honda Wing Center และ Honda Big
Wing ซึ่งเป็นการให้บริการแบบครบวงจร เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าอย่างสูงสุด ได้แก่ การขาย
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(Sale), การบริการ (Service), อะไหล่ (Spare Parts), การฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย (Safety) อีกทั้ง ยังให้
ความส�ำคัญกับกระบวนการ Circular Economy หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการก่อตั้งศูนย์ปรับสภาพ
รถจักรยานยนต์มือสองเกรดเอ (Second Hand) ขึ้น ซึ่งเราเชื่อว่ามาตรฐาน 5S จะท�ำให้ธุรกิจเติบโตได้
อย่างต่อเนื่องและมั่นคง

การด�ำเนินการ ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ Circular Economy

จากการคาดการณ์ในอดีต บริษทั ฯ ได้มกี ารคาดการณ์อตั ราการถือครองรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย
ใน อนาคต มีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะอิ่มตัว จึงได้ริเริ่มด�ำเนินการก่อตั้งศูนย์ปรับสภาพรถจักรยานยนต์มือสอง
เกรดเอ (Second Hand) ภายในพื้นที่ส�ำนักงานใหญ่ของ เอ.พี.ฮอนด้า จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่ปี
1999 จนถึงปัจจุบัน และ ได้รับการตรวจสอบระบบโรงงานจากผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัท ไทยฮอนด้า
แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด พร้อมทั้งได้ด�ำเนินการตามมาตรฐาน ISO 14001 เพื่อท�ำให้เกิดการหมุนเวียนการ
ใช้งานรถจักรยานยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ท�ำให้เศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียน อีกทั้งยังช่วยลด
การปล่อยของเสียให้กับโลก โดยมีนโยบายหลักในการด�ำเนินงาน ดังนี้
1.รองรับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนรถคันใหม่ ด้วยบริการซื้อ-ขายครบวงจร ในราคาที่เหมาะสม

4

2. Circular Economy ด้านการจัดการของเสียจากธุรกิจ โดยการน�ำรถจักรยานยนต์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว เข้าสู่
กระบวนการต่าง ๆ เพื่อน�ำกลับไปเป็นทรัพยากรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ อาทิ
o การซ่อมบ�ำรุง ด้วยกระบวนการที่มีมาตรฐานและเหมาะสม โดยมีแผนการซ่อมอะไหล่แทนการเปลี่ยนใหม่
เพื่อได้ใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสีย วัตถุดิบ และพลังงาน จ�ำนวน
6 รายการ (โช้คอัพหน้า-เบาะ-กุญแจ-วงล้อ-เสื้อสูบ-ปลายท่อไอเสีย)
o การสร้างคุณค่าใหม่ (Value Added) โดยการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งจะท�ำให้คนบน
โลกได้ใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

4
3. เพิม่ ทางเลือกให้แก่ลกู ค้าทีต่ อ้ งการซือ้ รถจักรยานยนต์มอื สองเกรดเอทีไ่ ด้มาตรฐาน และผ่านการประเมินราคา
ที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญ ด้วยคุณภาพที่ดี และ ราคาที่เหมาะสม ภายใต้มาตรฐานรถจักรยานยนต์มือสองเกรดเอ
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นับแต่ปี 1999 – 2018 บริษัทฯ ได้จัดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์มือสองเกรดเอให้กับผู้ใช้โดยตรง ผ่านทาง
โชว์รูมรถจักรยานยนต์มือสองเกรดเอ ภายในส�ำนักงานใหญ่ ส�ำโรง จ.สมุทรปราการ, ส�ำนักงานสาขา
จรัญสนิทวงศ์, ศูนย์จ�ำหน่ายฮอนด้า บิ๊กวิง ถนนเลียบทางด่วนรามอินทรา และ ผู้จ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์
มือสองเกรดเอทั่วประเทศ ซึ่งจากการด�ำเนินธุรกิจจัดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์มือสองเกรดเอ บริษัทฯ
ได้ท�ำการปรับสภาพรถจักรยานยนต์ไปแล้วกว่า 1 แสนคัน ซึ่งสามารถช่วยโลกลดการใช้ทรัพยากรในการ
ผลิต อีกทั้งยังลดการเกิดของเสียจากธุรกิจ ตลอดจนเกิดการใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต
ซึ่งเป็นความมุ่งมั่น ตามแนวความคิดใหม่ ภายใต้แบรนด์แคมเปญ

รายละเอียดเพิ่มเติม: www.aphonda.co.th/honda2017/download/SustainabilityReportTh.pdf
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บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
ด้วยสภาวะสิ่งแวดล้อมในปั จจุ บัน จะเห็นได้ว่าโลกของเรามีปรากฏการณ์หรือ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นหลายอย่างที่ส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งมีชีวิต ซึ่ งสาเหตุ
ส่ ว นใหญ่ ล้ ว นเกิ ด จากการใช้ส อยและจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ท่ ีมี อ ยู ่ อ ย่ า ง
ไม่ถกู ต้อง ท�ำให้โลกต้องเผชิ ญกับวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อม ซึ่ งเรื่องนีไ้ ม่ใช่ เรื่อง
ที่สามารถเปลี่ยนแปลงจากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งได้ ทุกฝ่ ายต้องร่วมมือกันรวมถึงผู ผ
้ ลิต
ก็สามารถเป็นอีกหนึ่งก�ำลังส�ำคัญในการช่ วยเหลือสิ่งแวดล้อมได้ ด้วยการขับเคลื่อน
ธุรกิจแบบ “Circular Economy” หรือ “เศรษฐกิจหมุ นเวียน” ที่เน้นย�้ำในเรื่อง
ของการ Re – Material หรือ Reuse เพื่อปรับปรุ ง และพัฒนาสินค้าให้เกิด
ผลกระทบต่อทรัพยากรน้อยที่สุด และเกิดประโยชน์สูงที่สุด
ดั๊บเบิ้ล เอ เอง ก็มีความเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่า การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ เป็นจุดเริ่มต้นในการวางพื้นฐานธุรกิจอันส�ำคัญ จึงท�ำให้ตลอดเส้นทาง
การผลิตกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ทุกแผ่น จะต้องผ่านขั้นตอนที่สมดุลกันระหว่างคุณภาพและการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ดั๊บเบิ้ล เอ ใส่ใจตั้งแต่
เริม่ ต้นในเรือ่ งของ วัตถุดบิ ซึง่ เรามีการท�ำธุรกิจ
กระดาษที่แตกต่างจากทั่วไป นั่นคือ การพัฒนา
วัตถุดบิ จากไม้ปลูก และไม่ใช้ไม้จากป่าธรรมชาติ
โดยเด็ดขาด
เราจึงเริม่ ต้นงานวิจยั และพัฒนาพันธุไ์ ม้ เพือ่
น�ำมาส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็นวัตถุดิบใน
การผลิตกระดาษคุณภาพ ให้มีผลผลิตปริมาณ
เยื่อสูงและคุณภาพดีเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากร
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อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยัง
เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ
และภูมิอากาศของประเทศ จน
ได้เป็น “ต้นกระดาษดับ๊ เบิล้ เอ”
ที่ใช้ระยะเวลาปลูกเพียง 3-5 ปี
ซึ่ ง นอกจากจะไม่ เ ป็ น การ
รบกวนธรรมชาติแล้ว ยังเป็น
การช่วยให้เกษตรกรไทยมีราย
ไ ด ้ เ ส ริ ม จ า ก ก า ร ป ลู ก ต ้ น
กระดาษบนคันนาหรือพืน้ ทีว่ า่ ง
เปล่ า จนเกิ ด เป็ น โมเดล
“กระดาษจากคันนา” ถือเป็น
การช่วยอนุรักษ์ไม้จากป่าธรรมชาติ และยังท�ำให้พื้นที่ว่างเปล่ากลายเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
ที่ยั่งยืนแหล่งใหม่ให้กับโลก ด้วยเหตุนี้ท�ำให้กระดาษดั๊บเบิ้ล เอ 1 รีม มีส่วนช่วยในการลดโลกร้อน
จากการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 12.5 กิโลกรัมหรือปีละ 6.7 ล้านตัน ตามผลการศึกษาวัฏจักร
ผลิตภัณฑ์ของ ดั๊บเบิ้ล เอ โดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT), Oy Keskuslaboratorio - Centrallaboratorium Ab (KCL) จากประเทศฟินแลนด์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย* รวมทั้งอยู่ระหว่าง
ด�ำเนินการขอมาตรฐานการรับรองด้านป่าไม้จากแหล่งป่าปลูกทั้งมาตรฐานในระดับชาติและสากล ได้แก่
FSC, PEFC, TFCC (มอก.14061)
กระดาษ ดั๊บเบิ้ล เอ ยังสร้างพลังงานที่ยั่งยืนหมุนเวียน ตามแนวคิด “ท�ำของเสีย ไม่ให้เสียของ”
โดยการน�ำของเหลือในกระบวนการผลิตเยือ่ และกระดาษ อาทิ เปลือกไม้ เศษไม้ น�ำ้ มันยางไม้ มาผลิตเป็น
พลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล ทดแทนการใช้นำ�้ มันเป็นเชือ้ เพลิง เพือ่ เป็นพลังงานหมุนเวียนใช้เองภายในโรงงาน
และมีไฟฟ้ามากเพียงพอที่จะรองรับการกระจายไฟฟ้าสู่ชุมชนได้อีกกว่า 400,000 ครัวเรือน เทียบเท่ากับ
เป็นการลดการใช้น�้ำมันหรือเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ถึง 340 ล้านลิตรต่อปี ท�ำให้ประหยัดการน�ำเข้าน�้ำมัน
นับปีละ 10,000 ล้านบาท รวมไปถึงการสรรสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ
- สร้างอ่างเก็บน�้ำ ไม่รบกวนแหล่งน�้ำชุมชน ดั๊บเบิ้ล เอ มีอ่างเก็บน�้ำที่ขุดขึ้นไว้ใช้เอง เพื่อรองรับน�้ำฝน
ไว้ใช้ในโรงงานได้ตลอดทั้งปี มีขนาดความจุรวม 32 ล้านลูกบาศก์เมตร
- ระบบปอกเปลือกแบบแห้ง ท่อนไม้ทนี่ ำ� มาเป็นวัตถุดบิ จะถูกเข้าเครือ่ งปอกเปลือกแบบแห้ง ทีใ่ ช้หลัก
การกระแทกกันของไม้ เพื่อกระเทาะเปลือกออก โดยไม่ต้องแช่ไม้ในน�้ำ ท�ำให้ลดการใช้ทรัพยากรน�้ำและ
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ไม่เกิดน�้ำเสียจากกระบวนการนี้
- ใช้หม้อต้มเยื่อคุณภาพสูง ที่สามารถดึงลิกนิน (น�้ำมันยางไม้) ออกจากเยื่อไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ท�ำให้ใช้สารเคมีน้อยลง
- ระบบฟอกเยื่อ ECF : เป็นระบบฟอกเยื่อแบบ Elemental Chlorine Free ไม่ใช้ก๊าซคลอรีนในการ
ฟอกเยื่อ
- ผลิตเยื่อที่ใช้น�้ำน้อยที่สุด เลือกใช้ระบบการล้างเยื่อที่ใช้น�้ำน้อยเพียง 6-7 ลบ.ม.ต่อตันเยื่อ โดยแต่ละ
ขั้นตอนจะผ่านเครื่อง wash press ที่มีแรงบีบถึง 120 bars ท�ำให้สามารถรีดน�้ำออกจากเยื่อไม้ได้สูง
จึงสะอาดและช่วยประหยัดน�้ำได้มาก
- ระบบบ�ำบัดฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (ESP) : ติดตั้งระบบดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (ESP) ที่ดักจับฝุ่นได้
สูงถึง 99% ช่วยลดการเกิดมลภาวะทางอากาศ
- ระบบบ�ำบัดน�้ำทิ้งมาตรฐานสากล : บ�ำบัดด้วยระบบตะกอนเร่ง “Activated Sludge” ที่มีคุณภาพ
สูงตามมาตรฐาน
รวมถึ ง ในส่ ว นของการบ� ำ บั ด น�้ ำ ทิ้ ง
หลังจากบ�ำบัดจนได้มาตรฐานแล้ว ก็จะ
ไม่มกี ารปล่อยน�ำ้ ลงแหล่งน�ำ้ สาธารณะ แต่
จะเก็บในบ่อพักและน�ำทีบ่ ำ� บัดแล้วกลับมา
ใช้ประโยชน์ในการรดแปลงไม้ต่อไป
นอกเหนื อ จากที่ ก ล่ า วไปข้ า งต้ น
เมื่อมาถึงขั้นตอนสุดท้าย นั่นคือ “การ
บริโภค” เมื่อใช้งานกระดาษเสร็จสิ้นแล้ว
สิง่ ทีเ่ หลืออยูก่ ค็ อื “ห่อกระดาษ” ซึง่ หลาย
คนอาจจะมองว่าของเหลือจากการใช้งาน
ก็จะกลายเป็น “ขยะ” แต่ ดั๊บเบิ้ล เอ ก็ยัง
คงเล็งเห็นถึงคุณค่าของทุกทรัพยากร จึงได้มีการจัดท�ำโครงการ “กระดาษแปลงร่าง ถุงยารักษ์โลก”
เป็นการน�ำห่อกระดาษมาประยุกต์ และเอากลับไปใช้ใหม่เป็น “ถุงใส่ยา” มอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ
เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์แก่สังคมหมุนเวียนต่อไป ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ดั๊บเบิ้ล เอ ใส่ใจในทุกขั้นตอน
การผลิต โดยค�ำนึงถึงการหมุนเวียนและความยั่งยืนทางทรัพยากรเป็นส�ำคัญ จึงมุ่งมั่นคัดสรรเลือกใช้แต่
เทคโนโลยีและกระบวนการที่ดีที่สุดเพื่อสิ่งแวดล้อม
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กลุม่ บริษทั ดาว ประเทศไทย

ตลอดระยะเวลาของการด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทย กลุม่ บริษทั ดาว ประเทศไทย
ไม่เพียงแค่มุ่งเน้นสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลายของลูกค้าและผู บ้ ริโภค แต่ยงั มุง่ มัน่ ที่จะร่วมกับภาคีเครือข่าย
ในการสร้างสังคมและชุมชนให้มคี ณ
ุ ภาพชี วติ ที่ดแี ละประสบความส�ำเร็จอย่างยัง่ ยืน
โดยเน้นน�ำศักยภาพของพนักงานมาช่ วยสร้างคุณค่าเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่ ดี ขึ้ น ทั้ง ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมตามเป้ าหมายเพื่ อ ความยั่ ง ยื น พ.ศ. 2568
(Sustainability Goals 2025) ขององค์กร ผ่านการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ ปี
คุ ณ ฉั ต รชั ย เลื่ อ นผลเจริ ญ ชั ย ประธานบริ ห าร กลุ ่ ม บริ ษั ท
ดาว ประเทศไทย ได้ให้มุมมองที่น่าสนใจว่า “ดาว มุ่งมั่นในการด�ำเนินการ
ธุรกิจให้เติบโตอย่างมีคณ
ุ ค่า ส่งเสริมการเปลีย่ นแปลงทีย่ งั่ ยืนโดยผนวกโซลูชนั
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เรายึดมัน่ ในการช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ของผูค้ นให้ดยี งิ่
ขึ้น ควบคู่ไปกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อให้โลกของเราน่าอยู่ และประสาน
ความร่วมมือจากหลากหลายองค์กรเพื่อขยายผลกิจกรรมเพื่อสังคมให้ได้
ประโยชน์แก่คนในจ�ำนวนมากขึน้ เพือ่ เปลีย่ นแปลงชุมชนให้เป็นสังคมทีย่ งั่ ยืน”
ในปี พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการด�ำเนินโครงการส�ำคัญ ๆ เพือ่
กระตุน้ ให้คนในสังคมตระหนักถึงความส�ำคัญของการเปลีย่ นผ่านสังคมไทยสูส่ งั คมทีย่ งั่ ยืนอย่างมีสว่ นร่วม
อาทิโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน
โดยร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาชิกองค์กรธุรกิจเพื่อการ
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พัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) หน่วยงานภาคเอกชน และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดการปัญหาขยะ
และส่งเสริมการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยมี
เป้าหมายทีจ่ ะลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเล
ไทยลงไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ.
2570 ผ่านการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐาน
ธุรกิจรีไซเคิล การส่งเสริมผูป้ ระกอบการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทสี่ อดคล้องกับการใช้
พลาสติกอย่างยัง่ ยืน การให้ความรูแ้ ก่ผบู้ ริโภค
และประชาชนในการคัดแยกขยะและจัดการ
ขยะตั้งแต่ต้นทางที่ถูกวิธี เพื่อจูงใจให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงการสร้างโมเดลเมืองสะอาดในพื้นที่น�ำร่องกรุงเทพมหานคร
เขตคลองเตย และจังหวัดระยอง
นอกจากนี้ ดาว ยังได้ร่วมมือกับ เอสซีจี ด�ำเนินโครงการความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีส�ำหรับถนน
จากพลาสติกรีไซเคิล โดยน�ำพลาสติกใช้แล้วมาเป็นส่วนผสมในการสร้างถนนที่สามารถใช้สัญจรได้จริง
มีความแข็งแรงมากขึ้น ในขณะที่ต้นทุนไม่ได้แตกต่างจากการท�ำถนนยาง
มะตอยโดยทั่วไป ปัจจุบันดาวและเอสซีจียังคงเดินหน้าหาพันธมิตรเพื่อ
ขยายนวัตกรรมดังกล่าวไปสู่ชุมชน เช่น การลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหาชน) ที่น�ำนวัตกรรม
ดั ง กล่ า วไปใช้ ก ่ อ สร้ า งถนนจากพลาสติ ก รี ไ ซเคิ ล เพื่ อ ใช้ ง านในนิ ค ม
อุ ต สาหกรรมอมตะซิ ตี้ จากขยะที่ เ กิ ด ขึ้ น ในภาคการผลิ ต ของนิ ค ม
อุตสาหกรรมเอง ฯลฯ
เพือ่ ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมไทยสูอ่ ตุ สาหกรรม 4.0 ซึง่ สอดคล้องกับ
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
ดาวได้ ผ สานความร่ ว มมื อ กั บ กระทรวงอุ ต สาหกรรมและสถาบั น
สิ่งแวดล้อมไทย ด�ำเนิน โครงการ ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 พร้อมก้าวสู่ปีที่ 8 โดยส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ให้มมี าตรฐานด้านสิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย สร้างการเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ส่งเสริมระบบการผลิต
ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด
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บริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) หรือ GGC มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับ ตลอดจนก�ำหนดนโยบายด้านความมั่นคง ความปลอดภัย
อาชี วอนามัย สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจ และนโยบายการบริหาร
จัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้ม่ันใจในการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม
ในปี 2561 GGC ได้ด�ำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมการบริหารพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การบริหารน�้ำ และการจัดการของเสีย เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้และลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมเพือ่ การด�ำเนินธุรกิจ
ที่ ยั่ ง ยื น ในระยะยาว โดยได้ ด� ำ เนิ น โครงการอนุ รั ก ษ์
พลังงาน ดังนี้
1. โครงการติดตั้งระบบน�ำความร้อนกลับมาใช้ใหม่
(Heat Recovery System)
บริษทั ฯ ได้ตดิ ตัง้ ระบบน�ำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ท่ี
กระบวนการผลิ ต แฟตตี้ แ อลกอฮอล์ เ พื่ อ ลดการใช้
พลั ง งานไอน�้ ำ แลกเปลี่ ย นความร้ อ นที่ หน่ ว ยกลั่ น
เมทานอลบริสุทธิ์ ซึ่งส่งผลให้ลดการใช้พลังงานไอน�้ำใน
กระบวนการผลิตลง 96 ตันต่อวัน และลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 4,292 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รวมทั้ง ลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ในการ
ซื้อไอน�้ำได้ 32.85 ล้านบาทต่อปี
2.โครงการผลิตไอน�้ำจากความร้อนที่เหลือในกระบวนการผลิต (Steam Generator)
บริษัทฯ ด�ำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตแฟตตี้แอลกอฮอล์ต่อ
เนือ่ งมาจากปี 2560 โดยน�ำพลังงานความร้อนเหลือใช้กลับมาผลิตเป็นไอน�ำ้ ความดันต�ำ่ (Low Pressure
Steam: LLPS) เพื่อใช้งานในกระบวนการกลั่นแฟตตี้แอลกอฮอล์ ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯสามารถ
ลดปริมาณการใช้พลังงานไอน�้ำในกระบวนการผลิตได้ 13,600 ตันต่อปี และลดปริมาณการปล่อย
TBCSD sustainable development 2019 53

ก๊าซเรือนกระจก 1,890 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ในการซื้อ
ไอน�้ำได้ 12.24 ล้านบาทต่อปี
3. โครงการติดตั้ง Absorption Chiller
บริษัทฯ ด�ำเนินการติดตั้งเครื่องท�ำความเย็นแบบดูดซึม (Absorption chiller) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ผลิต
ความเย็นโดยใช้พลังงานความร้อนเหลือทิ้งแทนอุปกรณ์ผลิตความเย็นที่ใช้พลังงานไฟฟ้า (Compressor
chiller) โดยน�ำพลังงานเหลือทิ้ง คือ น�้ำร้อน หรือ Steam condensate จากโรงงานผลิตเมทิลเอสเตอร์
และแฟตตี้แอลกอฮอล์ มาเป็นแหล่งพลังงานให้กับอุปกรณ์ท�ำความเย็นแบบดูดซึม ส่งผลให้บริษัทฯ
สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 1,648 เมกะวัตต์ต่อปี นอกจากนี้ ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 4.97
ล้านบาทต่อปี จากการประหยัดพลังงาน
การจัดการของเสีย
บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายการจัดการของเสียอุตสาหกรรม ภายใต้
หลักการ 3Rs ได้แก่ การลดใช้ (Reduce) การใช้ซ�้ำ (Reuse) และ
การน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ร่วมกับการจัดซื้อสีเขียว (Green
Purchasing) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การคัดแยก การจัดเก็บ การขนส่ง
และการก�ำจัด รวมทั้งมีการจัดการของเสียที่สอดคล้องตามกฎหมาย
ก�ำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดตั้งคณะกรรมการจัดการของเสีย
อุตสาหกรรม เพือ่ ก�ำหนดแผนการด�ำเนินงานและเป้าหมายโครงการให้มี
ประสิทธิภาพ ซึง่ โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสียอุตสาหกรรมทีส่ ำ� คัญในปี 2561 ได้แก่
1. โครงการลดปริมาณของเสียไปฝังกลบให้เป็นศูนย์
บริษัทฯ ด�ำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสียอุตสาหกรรมเพื่อลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ตามหลักการ 3Rs ด้วยการน�ำของเสียไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ซึ่งโครงการนี้
ประสบความส�ำเร็จในการลดปริมาณการฝังกลบของเสียให้เป็นศูนย์ตงั้ แต่ปี 2557 และด�ำเนินการต่อเนือ่ ง
เสมอมาจนถึงปัจจุบัน จากความส�ำเร็จนี้ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัลการจัดการของเสียที่ดี
ตามหลัก 3Rs (3Rs Award) และรางวัลการใช้ประโยชน์ของเสียได้ทั้งหมด (Zero Waste to Landfill
Achievement Awards)
2. โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตกลีเซอรีน
บริษัทฯ มีโครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตกลีเซอรีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ลดของเสียในการกระบวนผลิต โดยเปลี่ยนสารเคมีที่ใช้ในการผลิตกลีเซอรีนจากโซเดียมไฮดรอกไซด์
(NaOH) เป็นโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) ซึ่งส่งผลให้ได้กลีเซอรีบริสุทธิ์ในปริมาณที่มากขึ้น อีกทั้ง
ของเสียที่ได้จากกระบวนการผลิตสามารถเปลี่ยนเป็นเกลือโพแทสเซียมที่น�ำไปต่อยอดเป็นปุ๋ยหรือ
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สารปรับปรุงดิน ซึ่งผลการศึกษาโครงการนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ ได้ปริมาณกลีเซอรีนบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น
ลดปริ ม าณกากของเสี ย อุ ต สาหกรรมได้ 40 ตั น ต่ อ ปี และช่ ว ยลดค่ า ใช้ จ ่ า ยในการก� ำ จั ด ของเสี ย
รวมประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 7 ล้านบาทต่อปี และส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลผลตอบแทน
ทางเศรษฐศาสตร์ที่ดี (3Rs+ Award) ระดับเหรียญเงิน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในปี 2561
การบริหารทรัพยากรน�้ำ
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่บริหารทรัพยากรน�้ำให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการลดการใช้น�้ำ
และการน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณการใช้น�้ำในองค์กร และป้องกันความเสี่ยงที่อาจะเกิดขึ้น
ต่อการด�ำเนินธุรกิจในอนาคต ตลอดจนเพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ
โดยในปี 2561 มีโครงการส�ำคัญ คือ
โครงการติดตั้งระบบรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis System; RO Units) ที่ระบบผลิต
น�้ำหล่อเย็น (Cooling Water)
บริษทั ฯ ด�ำเนินการติดตัง้ ระบบรีเวอร์สออส
โมซิส (Reverse Osmosis System: RO Units)
ที่ระบบผลิตน�้ำหล่อเย็น (Cooling Water) เพื่อ
น�ำน�้ำระบายทิ้งจากระบบน�้ำหล่อเย็นมาผ่าน
กระบวนการกรองให้ได้น�้ำคุณภาพดีที่สามารถ
น�ำกลับมาใช้ใหม่เป็นน�้ำชดเชยในระบบต่อไป
ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการทดลองใช้งาน ซึง่ จากค่า
การออกแบบส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท ฯ สามารถลด
ปริมาณน�้ำระบายทิ้งได้ 16,800 ลูกบาศก์เมตร
ต่ อ ปี (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 35 ของปริ ม าณน�้ ำ ระบาย ทิ้งทั้งหมด) และลดปริมาณการดึงน�้ำมาใช้
16,800ลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือ คิดเป็นร้อยละ 9.58 ของปริมาณน�้ำในระบบน�้ำหล่อเย็นทั้งหมด
ซึ่งส่งผลให้ บริษัทฯ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้น�้ำได้ 250,272 บาทต่อปี
จากการด�ำเนินโครงการต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมการบริหารพลังงานนั้น บริษัทฯได้รับการ
รับรองตามมาตรฐานสากลประกอบด้วย ระบบการจัดการด้านสิง่ แวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001
ระบบการจัดการด้านพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001 และระบบบริหารงานความปลอดภัย
ด้านอาหารตามมาตรฐานสากล ISO 22000 ซึ่งมีการตรวจประเมินเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรใน
กระบวนการผลิต ในทุกพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงการด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการบริหารพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การบริหารน�้ำ และการจัดการของเสีย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการด�ำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว
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บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ�ำกัด
ส�ำนักงานระยอง 8 ถนนผังเมืองเฉพาะ 3-1 ต�ำบลห้วยโป่ง อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ส�ำนักงานกรุงเทพฯ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 8 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กทม. 10900

วิสัยทัศน์ เป็นบริษัทในธุรกิจ AN/MMA ที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

ปกป้องสิ่งแวดล้อมและช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตชุมชน
ด�ำเนินธุรกิจเพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่เหมาะสมที่สุดให้กับผู้ถือหุ้น
ด�ำเนินธุรกิจกับคู่ค้าด้วยความเป็นธรรมและเป็นอิสระต่อกัน
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยการมอบบริการระดับสากล
สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และบรรยากาศการท�ำงานที่เป็นสุข

ด้าน ทั้งด้านเทคโนโลยี วัตถุดิบ การผลิตและการตลาด
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บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ�ำกัด (PTTAC) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท พีทีที
โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)(GC) บริษัท
ชั้นน�ำในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทย
และบริษัท อาซาฮี คาเซอิ คอร์ปอเรชั่น (AKC)
ผู ้ น� ำ ในอุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี ข องโลกจาก
ประเทศญีป่ นุ่ โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ 50% และ
50% ตามล�ำดับ PTTAC จึงมีความโดดเด่นในทุก

โดยบริษทั ฯ ในฐานะผูผ้ ลิตสารอะคริโลไนไตรล์ (AN) รายแรกในประเทศไทย และผู้ผลิตสารเมทิล
เมตะคริเลต (MMA) รายส�ำคัญ บริษัทฯ ช่วยสร้างดุลการค้าใหม่ด้วยการลดการน�ำเข้าสารอะคริโลไนไตรล์ (AN) และเพิ่มการส่งออกสารเมทิลเมตะคริเลต (MMA) ผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบที่ถูก
สรรค์สร้างโดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิต แบ่งออกเป็น
1. ผลิตภัณฑ์สารอะคริโลไนไตรล์ (AN)
สารอะคริโลไนไตรล์ ถูกน�ำไปใช้ผลิตเป็นของใช้ทั่วไปในชีวิตประจ�ำวัน เช่น ผลิตเป็นเส้นใยสังเคราะห์
ส�ำหรับ เครื่องนุ่งห่ม พรม ผ้าห่ม วิกผม ตุ๊กตา รวมถึง เส้นใยคาร์บอน นอกจากนี้ ยังน�ำไปผลิตพลาสติก
เอบีเอส (ABS) ซึ่งมีคุณสมบัติ แข็งแรง ทนความแรงกระแทก ความร้อน และสารเคมี จึงถูกน�ำมาใช้ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ และ เป็นส่วนประกอบในเครื่องใช้ไฟฟ้า พลาสติกแซน (SAN) ด้วยคุณสมบัติ
แข็งแรง และใส จึงถูกใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร และ ไฟแช็ค ซึ่ง ปัจจุบัน บริษัท พีทีที อาซาฮี
เคมิคอล จ�ำกัด เป็นผู้ผลิตสารอะคริโลไนไตรล์ รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย
2. ผลิตภัณฑ์สารเมทิลเมตะคริเลต (MMA)
สารเมทิลเมตะคริเลต ส่วนใหญ่จะถูกใช้เพื่อผลิตสารพีเอ็มเอ็มเอ (โพลีเมทิล เมตระคริเลต) และ
แผ่นอะคริลิค สารพีเอ็มเอ็เอ ใช้ในการผลิตแผ่นกระจายแสงซึ่งเป็นส่วนประกอบส�ำคัญของจอโทรทัศน์
แอลซีดี ไฟท้ายรถยนต์ ส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้า แผ่นอะคริลิค ใช้ในการผลิต ป้ายโฆษณา,
เครื่องสุขภัณฑ์, เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับตกแต่ง นอกจากนี้ สารเมทิลเมตะคริเลตสามารถยังน�ำไป
ใช้ได้หลากหลาย เช่น เป็นส่วนผสมของสีและสารเคลือบพื้นผิวต่างๆ
3. ผลิตภัณฑ์แอมโมเนียมซัลเฟต (AMS)
คือผลิตภัณฑ์ทเ่ี กิดจากผลผลิตพลอยได้จากการผลิตสารเมทิลเมตะคริเลต (MMA) ท�ำปฎิกริยาเคมีกบั
สารเคมีเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ผลิตภัณฑ์แอมโมเนียมซัลเฟต (AMS) ซึ่งเป็นส่วนผสมในการผลิตปุ๋ย
ปัจจุบันบริษัทฯ เน้นการรักษาคุณค่าของทรัพยากรให้มากที่สุด ผ่านวงจร Make–Use–Return
ซึง่ เป็นระบบทีเ่ อือ้ ให้เกิดการใช้ทรัพยากรให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด และน�ำผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้แล้วจากการผลิต
กลับเข้ามาสู่กระบวนการผลิตอีกครั้ง โดยมีกระบวนการน�ำกลับองค์ประกอบซัลเฟอร์ เกิดเป็นกระบวน
การเปลี่ยนเป็นกรดซัลฟูริก และได้ความร้อนกลับคืนมาในรูปแบบของไอน�้ำ (Steam) เพื่อใช้เป็น
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ส่วนประกอบกลับมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ตั้งต้นอีกครั้ง ตลอดจนโครงการด้านสิ่งแวดล้อม น�ำหลัก
3 R มาประยุกต์ใช้ โดยศึกษาและพัฒนาระบบ RO (Reverse Osmosis) หรือกระบวนการบ�ำบัดน�้ำทิ้ง
ให้เป็นน�้ำปราศจากแร่ธาตุแล้วน�ำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่อีกครั้ง หลักการ คือการน�ำน�้ำทิ้ง
ที่ผ่านการบ�ำบัดแล้วตามมาตรฐานก่อนที่จะส่งตรงไปยังระบบน�้ำทิ้งของการนิคมฯ น�ำมาผ่านขบวนการ
RO เพื่อผลิตเป็นน�้ำสะอาดที่ปราศจากแร่ธาตุซึ่งเป็นการน�ำน�้ำทิ้งในระบบกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งจะสามารถ
ลดปริมาณการใช้น�้ำที่น�ำเข้ามาจากต้นทางได้อีกด้วย
บริษทั พีทที ี อาซาฮี เคมิคอล จ�ำกัด ให้ความส�ำคัญในเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
Economy) มาบูรณาการเข้ากับการด�ำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเทคโนโลยีกับ
ชีวภาพเพื่อลดการเกิดของเสียและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งพิจารณาตั้งแต่
ขั้ น ตอนการน� ำ วั ต ถุ ดิ บ มาใช้ (Resources)
กระบวนการผลิต (Production) การบริโภคหรือ
ใช้งาน (Consumption) และการน�ำกลับมาใช้ใหม่
(Recovery) โดยการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์
ผลพลอยได้ให้เกิดมูลค่าสูงสุดและลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งแสดงถึงความมุ่งมั่นใน
การลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกและแสดงถึ ง
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม สุดท้ายนี้
บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญกับการชุมชน สังคม และ
สิง่ แวดล้อม โดยบริษทั ฯ ได้จดั ท�ำโครงการ CSR อาทิ
เช่น โครงการรักการอ่านสร้างการเรียนรู้ฯ โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โครงการซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับ
ชุมชนฯ เพื่อให้ชุนชนกับบริษัทฯ อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน และตลอดไป
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บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
อุ ตสาหกรรมเคมีและการเติบโตอย่างยั่งยืน
การเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนประชากร ความต้องการในการอุปโภคบริโภค การขยายตัวของสังคมเมือง
รวมถึงการพัฒนาทางอุตสาหกรรม ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญที่เป็นแรงผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ
เร่งพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ก่อให้เกิดการเพิ่มก�ำลังการผลิต
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติทเี่ พิม่ ขึน้ เป็นผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ไม่วา่
จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การขาดแคลนทรัพยากร หรือขยะในทะเล ปัญหาเหล่านี้
ล้วนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
จากการส�ำรวจปริมาณขยะและการจัดการขยะจาก 192 ประเทศทั่วโลก ประเทศไทยถูกจัดให้เป็น
หนึ่งในประเทศที่ขาดการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 6 ของประเทศ
ที่มีปริมาณขยะที่ได้รับการจัดการอย่างไม่ถูกต้องมากที่สุด กล่าวคือขยะประมาณ 1 ล้านตันถูกจัดการ
ผิดวิธี โดยขยะประมาณ 0.4 ล้านตัน เป็นขยะที่รั่วไหลลงสู่ทะเล ซึ่งเมื่อเทียบจากสถิติจากกรมควบคุม
มลพิษแล้ว ประเทศไทยมีขยะพลาสติกเกิดขึ้นประมาณ 2 ล้านตันต่อปี โดย 0.5 ล้านตันได้รับการจัดการ
และน�ำกลับมาใช้ใหม่อย่างถูกต้อง อีก 1.5 ล้านตัน ถูกจัดการโดยการฝังและเผา ซึ่งขยะเหล่านี้มีโอกาส
ที่จะหลุดรอดไปสู่สิ่งแวดล้อม

เศรษฐกิจเส้นตรงสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แต่เดิมในการด�ำเนินธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อเป็นวัตถุดิบ ส่งผ่านกระบวนการ
ผลิต เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ในปริมาณมาก โดยมิได้คำ� นึงถึงปริมาณของเสียทีอ่ าจเกิดขึน้ ระหว่างกระบวนการ
ผลิต และหลังจากที่ผลิตภัณฑ์นั้นถูกใช้ไป หากมองตามทฤษฎีแล้วหลักการดังกล่าวเรียกว่า “หลักการ
เศรษฐกิจแบบเส้นตรง” หรือ “Linear Economy Concept” ซึ่งเป็นการ “ผลิต ใช้ และทิ้ง” โดยไม่มี
การหมุนเวียนน�ำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งถ้าโลกมีประชากรเพียง 1 ล้านคน การด�ำเนินธุรกิจตามหลักการ
เศรษฐกิจแบบเส้นตรงอาจไม่ก่อให้เกิดปัญหา แต่ในปัจจุบัน โลกมีประชากรกว่า 7,600 ล้านคน จากการ
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ประเมินโดยองค์การสหประชาชาติ
ใน 20 ถึง 30 ปีขา้ งหน้า จะมีประชากร
โลกเพิม่ ขึน้ ถึง 8,500 ล้านคน ซึง่ ความ
ต้องการใช้ทรัพยากรของโลกจะสูงถึง
ร้อยละ 300 ของปริมาณทรัพยากร
ที่มีอยู่ ท�ำให้อัตราการใช้ทรัพยากร
มีมากกว่าอัตราที่โลกสามารถผลิตได้
ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนทรัพยากร
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
ทวีความรุนแรงมากขึ้น และเป็นเรื่อง
เร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข
เพื่อเป็นการลดผลกระทบพร้อม
กับเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจและด�ำรงชีพอย่างยั่งยืน “หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน” หรือ
“Circular Economy Concept” ถือเป็นหนึ่งในแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยการปรับใช้หลักการ
ดังกล่าวสามารถช่วยลดการใช้ทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ช่วยลดค่าใช้จา่ ย และเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ด�ำเนินธุรกิจให้กบั องค์กร หากมองในมุมของการด�ำเนินงานแล้วหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนคือการเปลีย่ น
วงจรการใช้ทรัพยากรให้มีการหมุนเวียนได้มากที่สุด หรือการเปลี่ยนจากขั้นตอนที่จ�ำเป็นต้องใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด เป็นการใช้ทรัพยากรที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ “Renewable
Resource” หรือทรัพยากรทีม่ าจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้แล้ว “Re-Material” มาใช้ในกระบวนการ
ผลิต พร้อมทั้งลดปริมาณการเกิดของเสียให้น้อยที่สุดตลอดทั้งกระบวนการ (การเลือกใช้ทรัพยากร
การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การใช้ การจัดการของเสีย) ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงาน บริษัท หรือองค์กร
จากภาคส่วนต่างๆ ได้มีการรวมตัวเพื่อร่วมมือกันในการหาแนวทาง เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน

เคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชี วิต

ในฐานะเป็นผู้น�ำการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในภูมิภาค บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ “จีซี” “GC” เป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการประกอบกิจการตามแนวทางเศรษฐกิจ
หมุนเวียน โดยยึดหลักการด�ำเนินการเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ เป้าที่ 12, 13, และ 17 (รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน, ด�ำเนินมาตรการ
เร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ, สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน
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ความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) เน้นการด�ำเนินธุรกิจด้วยการผสมผสานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ผ่านการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ควบคูก่ บั การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม ตามหลักการของเศรษฐกิจ
หมุนเวียนมาเป็นพื้นฐานในการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน
ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาทางสิ่งแวดล้อม และความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมแก้ไข
ปัญหา GC มีแผนการด�ำเนินธุรกิจตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง
ผ่าน 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
1. Resources: จัดสรรทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ผ่ า นการบริ ห ารจั ด การอย่ า งเป็ น ระบบ
ด้วยการใช้พลังงานทางเลือกมาใช้ทดแทนพลังงานที่
ผลิตจาก Fossil และการน�ำ By-products มาเพิม่ มูลค่า
ให้สูงขึ้น หรือน�ำกลับมาเป็นวัตถุดิบอีกครั้ง
2. Production: ด�ำเนินงานตามหลักการ 3Rs และ
ก้าวสู่การท�ำ 5Rs ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากร และลด
การเกิดของเสีย
3. Consumption & Use: ผลิตผลิตภัณฑ์เพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ทัง้ ในด้านคุณภาพ
และการค�ำนึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4. Waste Management: มีระบบการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงไม่มีขยะอันตราย
น�ำไปฝังกลบ ซึ่งช่วยลดพื้นที่การฝังกลบ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

พลาสติก....คุณค่าที่ไม่เคยเปลี่ยน

นอกเหนือการด�ำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานแล้ว GC ยังให้ความส�ำคัญในการน�ำหลัก
การเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน โดยการเป็นต้นแบบธุรกิจการท�ำ Plastic Circular
Economy อย่างครบวงจร “Closed loop” ครอบคลุมทัง้ กระบวนการ หรือ “End-to-End Process”
ร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจ ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า
โดยสื่อให้เห็นว่าเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการลดการใช้ทรัพยากร ลดการเกิดขยะ และอนุรักษ์
สิง่ แวดล้อมได้ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในชีวติ ประจ�ำวัน กิจกรรมและความร่วมมือที่ GC ได้มสี ว่ นร่วมประกอบ
ด้วย 3 กระบวนการหลัก คือ
1. การจัดการขยะ : เป็นการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพือ่ สร้างการตระหนักรู้ ความเข้าใจ
ต่อการใช้พลาสติกอย่างรูค้ ณ
ุ ค่า การคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง และการเห็นคุณค่าของขยะซึง่ เป็นทรัพยากร
TBCSD sustainable development 2019 61

ที่สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้
2. การสร้างโรงงานรีไซเคิลพลาสติก:
เป็นการจัดตัง้ โรงงานรีไซเคิลพลาสติกครบวงจร
ระดับสากลขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยการ
ใช้พลาสติกทีไ่ ม่ใช้แล้วและมีคณ
ุ ภาพดีเหมาะกับ
การรีไซเคิลมาผลิตเป็นเม็ดพลาสติก และน�ำไป
จ�ำหน่ายเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบกลับเข้าสู่วงจรการ
ผลิตอีกครั้ง
3. การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และการ
พัฒนาพลาสติกชีวภาพ: เป็นการสร้างความ
ร่วมมือกับภาคีธุรกิจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าให้กับขยะพลาสติก เช่น กระเป๋า เสื้อ จีวร สินค้า
แฟชั่น และเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งผลิตจากขยะพลาสติกประเภท PET และ PE การพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก
ชีวภาพหรือพลาสติกย่อยสลายได้เพือ่ เป็นทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริโภค และเป็นหนึง่ ในแนวทางการแก้ไขปัญหา
ขยะที่เกิดจากพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว “Single Use Plastic” เช่น บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพ
แก้ว ชาม ถาดใส่อาหาร ถุงช๊อปปิ้ง เป็นต้น
ในมุมมองของการด�ำเนินธุรกิจ หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนถือเป็นแนวทางในการสร้างมูลค่า
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด ก่อให้เกิดโมเดลทางธุรกิจ
และนวัตกรรมใหม่ๆ และการสร้างงาน หากมองในมุมของภาคประชาชนแล้วแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
สามารถน�ำมาปรับใช้ได้ในทุกๆ กิจกรรมในชีวิตประจ�ำวัน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี การใช้ผลิตภัณฑ์อย่างรู้คุณค่า และการร่วมมือกันรักษา
สิง่ แวดล้อม และแน่นอนว่าความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานหรือกิจกรรมตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน
จะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน… เพื่อให้
ประเทศไทยก้าวต่อไปอย่าง “มั่นคง” และ “ยั่งยืน”
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บริษทั เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เต็ดตรา แพ้ค ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างไร - ธุรกิจด้านกระบวนการ
ผลิต บรรจุ ภัณฑ์ และการให้บริการเชิ งเทคนิคในอุ ตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
ของเต็ดตรา แพ้ค มุ่งเน้นเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า แนวคิดของเศรษฐกิจ
หมุนเวียนถือเป็ นหัวใจส�ำคัญของธุรกิจ ซึ่ งรวมถึงแนวทางของห่วงโซ่ แห่งคุณค่า
และการท�ำงานร่วมกันแบบพันธมิตร โดยหลักแล้ว เราใช้หลากหลายแนวทางในการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน ดังนี้
1) การใช้ทรัพยากรทดแทน : ทรัพยากรทดแทน คือ วัตถุดบิ ทีส่ ามารถสร้างขึน้ มาใหม่ได้ตามธรรมชาติ
เช่น ป่าไม้และต้นอ้อย การใช้ทรัพยากรเหล่านีอ้ ย่างรับผิดชอบสร้างความแตกต่างให้เราในตลาดและช่วย
ปกป้องโลก วันนี้กล่องเครื่องดื่มของเต็ดตรา แพ้ค ประกอบไปด้วยวัสดุจากทรัพยากรทดแทนโดยเฉลี่ย
75% และในระยะยาว เราตั้งเป้าใน
การผลิตกล่องเครื่องดื่มทั้งหมดจาก
วั ต ถุ ดิ บ จากทรั พ ยากรทดแทนได้
100%
2) การจัดหาวัตถุดิบอย่างรับ
ผิดชอบ : การจัดหาวัตถุดิบอย่างรับ
ผิดชอบ คือ ขั้นตอนส�ำคัญในการ
เปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน
ด้วยการพัฒนาในส่วนต้นน�ำ้ ของการ
ผลิ ต เราสามารถท� ำ ให้ เ ศรษฐกิ จ
หมุนเวียนมีความยัง่ ยืนมากขึน้ ในแง่
ของวัตถุดิบ กระดาษทั้งหมดที่ใช้
ผลิตกล่องเครื่องดื่มของเราได้มาจากป่าปลูกเชิงพาณิชย์ที่มีการจัดการอย่างรับผิดชอบภายใต้มาตรฐาน
FSC™ และแหล่งควบคุมอื่นๆ นอกจากนั้น ชั้นอลูมิเนียมแผ่นบางที่ใช้กับบรรจุภัณฑ์ของเรา ท�ำหน้าที่
ป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เก็บอาหารและเครื่องดื่มไว้ได้นานโดยไม่ใช้วัตถุกัน
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เสีย และไม่สิ้นเปลืองพลังงานในการขนส่งและจัดเก็บ เรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปริมาณการ
ใช้วัสดุ และท�ำการวิจัยค้นคว้าวัสดุใหม่ ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของ Aluminum Stewardship Initiative
(ASI) เรามุ่งมั่นในการแก้ไขประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับวัสดุประเภทนี้
3) ผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ : เราต้องการสร้างผลผลิตที่มาก
ขึ้นในขณะที่ใช้ทรัพยากรน้อยลงเพื่อที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ที่มีประสิทธิภาพ เราลดปริมาณของเสียลงในขณะที่ลดการใช้ทรัพยากรไปพร้อมๆ กัน อุปกรณ์ใน
กระบวนการผลิตและเครื่องบรรจุของเต็ดตรา แพ้ค สามารถตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้ดีที่สุด เราพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อช่วยลดการใช้ทรัพยากรและต้นทุนให้กับลูกค้า
4) การเพิ่มอัตราการรีไซเคิล : การรีไซเคิลถือเป็นการช่วยรักษาวัตถุดิบที่มีค่าไว้ในระบบเศรษฐกิจ
และวัสดุรีไซเคิลเป็นที่ต้องการมากขึ้นส�ำหรับน�ำไปใช้ในงานต่างๆ กล่องเครื่องดื่มของเต็ดตรา แพ้ค
สามารถน�ำไปรีไซเคิลได้ และในปีพ.ศ. 2560 กล่องเครื่องดื่มมากกว่า 46,000 ล้านกล่อง ได้ถูกน�ำเข้าสู่
กระบวนการรีไซเคิล เราท�ำงานเพื่อพัฒนาห่วงโซ่แห่งคุณค่าของการรีไซเคิลในทุกที่ที่มีกล่องเครื่องดื่ม
ในตลาด ด้วยการเป็นส่วนหนึ่ง
ของค� ำ สั ญ ญาเกี่ ย วกั บ พลาสติ ก
แห่งสหภาพยุโรป เราท�ำงานร่วม
กับพันธมิตร ในอุตสาหกรรมเพื่อ
ให้ มั่ น ใจได้ ว ่ า จะมี ก ารรี ไ ซเคิ ล
กล่องเครื่องดื่มตลอดทั่วทั้งทวีป
ยุโรปภายใน ปี พ.ศ. 2573
การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม
กั บ ความส� ำ คั ญ ของเศรษฐกิ จ
หมุนเวียนต่อธุรกิจและประเทศ
- กล่องเครื่องดื่มใช้แล้วถือเป็น
วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี ค ่ า เพราะประกอบ
ไปด้วยเยื่อกระดาษใยยาวสูงถึง 75% โดยน�้ำหนัก และมีพลาสติกอลูมิเนียมประมาณ 25% โดยน�้ำหนัก
ทั้งหมดนี้สามารถน�ำมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่าได้ เต็ดตรา แพ้ค เป็นผู้ริเริ่มการใช้นโยบาย
เชิงรุกเพื่อท�ำให้เกิดการคัดแยก จัดเก็บ และรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนตลอด
ห่วงโซ่หรือวงจรของการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม
การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประเทศชาติ โดยเฉพาะในกลุ่ม
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการรีไซเคิล และกลุ่มที่เชื่อมโยง ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม
ตั้งแต่ผู้คัดแยกกล่อง จนถึงผู้ประกอบการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว
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1) ผู้คัดแยกกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ในปัจจุบัน มีทั้งกลุ่มที่หวังผลทางธุรกิจและกลุ่มที่ไม่แสวงหา
ผลก�ำไร ส�ำหรับกลุ่มที่มีการคัดแยกแบบสมัครใจโดยไม่หวังผลก�ำไร ถือเป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ
ซึ่งรวมถึงประชาชน ภาครัฐบาล เอกชน ตลอดจนผู้ผลิตเครื่องดื่มส่วนใหญ่ ที่ร่วมกันสร้างประโยชน์เพื่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม โดยร่วมกับโครงการสิ่งแวดล้อมของเต็ดตรา แพ้ค เช่น โครงการหลังคาเขียวฯ
โครงการกล่องยูเอชทีรีไซเคิลได้ เป็นต้น ส�ำหรับกลุ่มธุรกิจ เช่น บริษัทที่ค้าวัสดุรีไซเคิล ถือเป็นการเพิ่ม
ชนิดของวัสดุท่ีจะตอบสนองต่อความต้องการใหม่ในอนาคต ก่อให้เกิดผลดีในกลุ่มผู้คัดแยกส่งขายเป็น
ทอดๆ ท�ำให้สามารถสร้างยอดขายและผลก�ำไรให้กบั ผูป้ ระกอบการรายย่อย ตลอดจนท�ำให้เกิดเสถียรภาพ
ของราคาและความมั่นคงของธุรกิจอีกด้วย
2) ผูข้ นส่งกล่องเครือ่ งดืม่ ใช้แล้ว สามารถแบ่งได้เป็นทัง้ ประเภทธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐ ทัง้ นีจ้ าก
นโยบายของภาครัฐที่ช่วยส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน มีผลให้เกิดการลดขยะ และเพิ่มจ�ำนวนกล่อง
เครือ่ งดืม่ ทีส่ ง่ กลับเข้าสูก่ ระบวนการรีไซเคิล หน่วยงานขนส่งภาครัฐได้ประโยขน์ในด้านการลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการลดปริมาณขยะในหลุมฝังกลบ ในขณะเดียวกัน ถือเป็นการเพิ่มโอกาสให้
ผูป้ ระกอบการในการขยายตัวของตลาดขนส่ง สามารถสร้างรายได้และผลก�ำไรเพิม่ ขึน้ จากธุรกิจการขนส่ง
กล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว
3) ผู้ประกอบการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม ในที่นี้ คือ โรงงานผลิตกระดาษ ได้รับประโยชน์จากการ
ใช้เยื่อกระดาษกล่องเครื่องดื่มที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับเยื่อใหม่ซึ่งยัง
ไม่เคยผ่านการใช้งาน นอกจากจะสามารถแปรรูปเป็นกระดาษที่มี
คุณภาพสูง ยังสามารถลดต้นทุนวัตถุดบิ ได้อย่างมีนยั ส�ำคัญ เมือ่ เทียบกับ
การใช้เยื่อใหม่ ในส่วนของพลาสติกอลูมิเนียมสามารถน�ำมารีไซเคิลเป็น
ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรวมถึง แผ่นกระดาน แผ่นหลังคา ที่มีความ
ทนทานและสามารถลดความร้อนได้เป็นอย่างดี จึงถือเป็นการสร้าง
นวั ต กรรมและการเปิ ด ตลาดใหม่ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ รี ไ ซเคิ ล จากกล่ อ ง
เครื่องดื่ม อันจะน�ำมาซึ่งการสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ ส่งผลท�ำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน เศรษฐกิจหมุนเวียน ได้สร้างโอกาสใหม่ๆ
ให้เกิดขึ้นกับธุรกิจทั้งในแง่ของการขยายตัวของธุรกิจ การเกิดโมเดล
ทางธุรกิจและนวัตกรรม การเพิ่มรายได้ลดต้นทุน รวมไปถึงการจ้าง
แรงงานเพิ่มในอนาคต
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บริษัท วีนิไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท วีนิไทย จ�ำกัด (มหาชน) ได้ด�ำเนินกิจกรรมนวัตกรรมและข้อเสนอแนะ
มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2542 โดย
เน้นให้พนักงานได้มสี ว่ นร่วม
ในการน�ำเสนอ การปรับปรุง
พัฒนาในงาน โดยในกิจกรรม
ดังกล่าว มุง่ เน้นการปรับปรุง
พั ฒ นาในหลายๆ ด้ า นซึ่ ง
รวมถึงการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า การอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
ต่างก็เป็นส่วนหนึ่งที่พนักงานได้มกี ารน�ำเสนอเพื่อปรับปรุงพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่างด้านการใช้วัตถุดิบในการผลิตอย่างคุ้มค่า เช่น
1. พนักงานพบเห็นลักษณะงานถ่ายตัวเร่งปฏิกิริยาแล้วพบว่ามีการสูญเสียไปโดยไม่จ�ำเป็นได้มี
การด�ำเนินการแก้ไขระบบท่อเพื่อน�ำตัวเร่งปฏิกิริยาดังกล่าว วนกลับมาเก็บในบรรจุภัณฑ์ที่สามารถ
น� ำ กลั บ มาใช้ ไ ด้ (อ้ า งอิ ง ไอเดี ย
หมายเลข 93920)
2. กระบวนการผลิตวีซีเอ็มที่ใช้
ก๊าซเอทิลีนเป็นวัตถุดิบ ฝ่ายผลิตได้
ติดตามและประเมินประสิทธิภาพ
การผลิ ต อย่ า งสม�่ ำ เสมอ ช่ ว ยให้
วิเคราะห์และปรับปรุงพารามิเตอร์
ได้อย่างเหมาะสม และส่งผลทีช่ ดั เจน
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ในการปรับปรุงการใช้เอทิลีนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (อ้างอิงไอเดียหมายเลข 95504)
ตัวอย่างด้านการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น
1. การใช้เนื้อไม้ชนิดอื่นที่มีความแข็งแรง
และมี ป ริ ม าณมากพอที่ จ ะใช้ ท� ำ พาเลท มา
ทดแทนไม้เดิมที่หายาก ต้นทุนสูง และได้เปลี่ยน
แบบของการจัดเรียงพาเลทเพื่อการขนส่ง ท�ำให้
เพิ่มปริมาณการขนส่งจาก 170 ตัวต่อเที่ยว เป็น
280 ตัวต่อเที่ยว นอกจากลดต้นทุนแล้ว ยังช่วย
ลดมลภาวะจากยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง
ได้อีกด้วย (อ้างอิงไอเดียหมายเลข 76616)
2. กระบวนการผลิตโซดาไฟความเข้มข้น
50% ด้วยหน่วยระเหย ฝ่ายผลิตมีการจัดแบ่ง
สัดส่วนการใช้งานระหว่างหน่วยการระเหยทีอ่ อก
แบบมาสองแบบอย่างสมดุล เพือ่ การบริโภคไอน�ำ้ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุด (อ้างอิงไอเดียหมายเลข 91020)
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กลุ่มอุ ตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง

Property &
Construction
Industry

บริษทั พฤกษา โฮลดิง้ จ�ำกัด (มหาชน)
ด�ำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ประเภท ทาวเฮาส์ บ้านเดี่ยว และ
อาคารชุ ด ทัง้ ในกรุ งเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด นอกจากนี้ยังมีโรงงาน
พฤกษา พรีคาสท์ ล�ำลูกกา และโรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ นวนคร ที่จังหวัด
ปทุ ม ธานี ซึ่ งเป็ น โรงงานผลิ ต ชิ้ นส่ ว นคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ส� ำ เร็ จ รู ป ที่ช่ วยลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างที่อยู ่อาศัยและสาธารณูปโภคต่างๆ
โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ Eco Factory
โมเดลธุรกิจและเทคโนโลยีดา้ นสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่ Circular Economy
โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ นวนคร ได้รับโล่เกียรติยศโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะทีเ่ ป็นโรงงาน
ทีด่ ำ� เนินงานตามมาตรฐานของข้อก�ำหนดการบริหารจัดการวัตถุดบิ การจัดการน�ำ้ เสีย การจัดการมลพิษ
ทางอากาศ การจัดการก๊าซเรือนกระจก การจัดการของเสีย การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย
การจัดการสุขภาพและความ
ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร ท� ำ ง า น
การจั ด การระบบขนส่ ง และ
โลจิสติกส์ การจัดการห่วงโซ่
อุ ป ทานสี เ ขี ย ว การจั ด การ
ภู มิ ทั ศ น์ สี เ ขี ย ว การจั ด การ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
การกระจายรายได้ให้กับชุมชน
และการอยู ่ ร ่ ว มกั บ ชุ ม ชน
โดยรอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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และยั ง เป็ น Green
Factory แห่งแรกของไทย ที่
มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ที่ สุ ด ระดั บ โลก จากการ
ด�ำเนินงานที่ช่วยลดการใช้
พลั ง งานและทรั พ ยากรน�้ ำ
อย่างมีคุณค่า ท�ำให้ไม่มีเศษ
วั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง จากการผลิ ต
และใช้ ร ะบบการผลิ ต ที่ ไ ม่
ท�ำให้เกิดมลพิษทางเสียงใน
โรงงาน จากการด�ำเนินงาน
ด้านต่างๆ เช่น
1. เพิ่มความแม่นย�ำในการผลิตชิ้นงานโดยใช้หุ่นยนต์วางแบบข้าง
2. ลดเศษปูนในการผลิตด้วยเครื่องเทคอนกรีตระบบอัตโนมัติ
3. ผนังเรียบ สวย ประณีต ด้วยเครื่องขัดแต่งผิวหน้าคอนกรีตอัตโนมัติ
4. ลดความเสียหายของชิ้นงาน ด้วยการจัดเก็บด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ
5. Concrete Recycling System เครื่องแยกน�้ำ หิน และทราย เพื่อน�ำกลับมาใช้ใหม่
ลดเศษวัสดุเหลือทิ้ง
6. สายพานล�ำเลียงหินทรายระบบปิด ลดฝุ่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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บริษทั ปู นซิ เมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
การมุง่ เน้นสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทัง้ การขยายตัวของประชากรโลก
ส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นเป็ นทวีคูณ เพื่อตอบสนองและยกมาตรฐาน
การด�ำรงชี พของผู ้คน หากยังคงด�ำเนินธุรกิจแบบเดิมๆ โดยน�ำทรัพยากรมาใช้
ผลิต และทิ้ง ตามระบบเศรษฐกิจแบบเส้นตรง (Linear Economy) เชื่ อได้ว่าโลก
จะต้องเผชิ ญกับความเสี่ยงจากการขาดแคลนทรัพยากร รวมถึงปั ญหามลภาวะ
ด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากยิ่งขึ้น
เอสซีจตี ระหนักถึงความส�ำคัญถึงปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรทีอ่ าจเกิดขึน้ จึงได้นำ� แนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม สังคม
และชุมชนอย่างแท้จริง

• ด�ำเนินงานภายใต้แนวปฏิบัติ SCG Circular Way

มุง่ เน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงู สุดตัง้ แต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ คัดเลือกวัตถุดบิ ผลิต จนถึง
ส่งมอบสินค้าและโซลูชนั่ ให้กบั ลูกค้า รวมถึงการหมุนเวียนเพือ่ น�ำกลับมาใช้ใหม่และการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การใช้ ภายใต้ 3 กลยุทธ์หลัก คือ
1. Reduced material use / Durability ลดการใช้ทรัพยากรและออกแบบสินค้าให้มอี ายุยาวนาน
ขึ้น อาทิ บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก Green Carton ที่สามารถลดการใช้วัตถุดิบลงร้อยละ 25 แต่ยังคง
ความแข็งแรงเท่าเดิม สินค้าเม็ดพลาสติกที่น�ำไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์หรือสินค้าที่น�ำไปใช้ได้ครั้งเดียว
แล้วทิ้ง จะมีการปรับลดสัดส่วนการผลิตและขายให้ลดลง สินค้าปูนซีเมนต์ทนน�้ำทะเลออกแบบให้มี
ความแข็งแรงคงทนท�ำให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น
2. Upgrade / Replace เพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัสดุและวัสดุทดแทนด้วยวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อท�ำให้ใช้ทรัพยากรน้อยลง หรือน�ำสินค้านั้นไปรีไซเคิลได้มากขึ้น เช่น ปูนโครงสร้าง SCG สูตร Hybrid
ทีใ่ ช้วตั ถุดบิ หินปูนน้อยลงกว่าปูนโครงสร้างสูตรเดิมในกระบวนการผลิต สินค้าเม็ดพลาสติกทีอ่ อกแบบให้
มีความแข็งแรง สามารถใช้วัสดุน้อยลงและสามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้
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3. Reuse / Recycle ใช้ซ�้ำและน�ำกลับมาใช้ใหม่ อาทิ การพัฒนา CIERRATM ซึ่งเป็น Functional
Material สารพิเศษที่ช่วยปรับคุณสมบัติพลาสติกให้สามารถใช้วัสดุเพียงชนิดเดียว แต่มีคุณสมบัติที่
หลากหลายทดแทนการใช้วัสดุหลายชนิด ท�ำให้สามารถรีไซเคิลได้สมบูรณ์มากขึ้น

• ส่งเสริมให้พนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแนวทาง SCG Circular Way

ริเริม่ โครงการ Circular Economy: Bangsue Model เพือ่ เป็นจุดเริม่ ต้นในการขับเคลือ่ นพนักงาน
ในพืน้ ทีส่ ำ� นักงานใหญ่กว่า 8,000 คนและผูเ้ กีย่ วข้อง ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจแนวคิด Circular Economy
และน�ำแนวปฏิบัติ SCG Circular way ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เริ่มจาก
การคัดแยกขยะ ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง น�ำไปสู่การบริหารจัดการขยะ
อย่างยั่งยืน
ขยะที่ถูกแยกประเภทแล้ว จะถูกส่งต่อเพื่อน�ำเข้ากระบวนการจัดการ และขยะบางประเภทจะถูกน�ำ
กลับมาสร้างมูลค่าหรือสร้างประโยชน์ได้อีก เช่น ขยะประเภทกระดาษขาว-ด�ำ น�ำมาเป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตกระดาษไอเดียกรีน กระดาษน�้ำตาล น�ำมาผลิตเป็นกระดาษบรรจุ-ภัณฑ์ส�ำหรับท�ำลอนลูกฟูก
ในอนาคตจะมีการแปรรูปขยะประเภทเศษอาหาร เพื่อน�ำกลับมาใช้ในการปรับปรุงดิน
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ผลจากการด�ำเนินโครงการ Circular Economy: Bangsue Model พนักงานในพื้นที่ส�ำนักงานใหญ่
เกิดความตระหนักเรือ่ งการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ท�ำให้ปริมาณขยะต่อเดือนลดลงกว่า 20% และมีขยะ
ที่สามารถน�ำกลับไปสร้างมูลค่าได้เพิ่มมากขึ้นจาก 10% ไปเป็น 20% หรือกว่าเท่าตัว
เอสซีจีเชื่อมั่นว่า หากพนักงานสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้ใช้น้อย ใช้นาน ใช้ซ�้ำ และ
ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ก็จะน�ำไปสู่การเชิญชวนให้ครอบครัว คนรอบข้างเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย ซึ่งในที่สุด
จะช่วยให้สังคมของเราดีขึ้น

• สร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อขับเคลื่อน Circular Economy อย่าง
เป็นรู ปธรรม

สนับสนุนให้ทกุ หน่วยงานในองค์กรมองหาโอกาสในการสร้างคุณค่าแก่สงั คมเพือ่ ผลักดันให้ทรัพยากร
เกิดการหมุนเวียนและถูกใช้ประโยชน์สูงสุด ตามแนวคิด Circular Economy อาทิ ร่วมกับกลุ่มบริษัท
ดาว ประเทศไทย คิดค้นนวัตกรรมในการน�ำพลาสติกใช้แล้ว เช่น ถุงพลาสติกหูหิ้ว ถุงร้อน หลอด แก้ว
กาแฟ ซองบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีชั้นโลหะ ฯลฯ บดย่อยให้มีขนาดเล็กมาผสมกับน�้ำยางมะตอยเทท�ำถนน
โดยทดแทนน�้ำยางมะตอยได้ถึง 8% เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน
การจะท�ำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืนนั้น จ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน เอสซีจี ในฐานะภาคธุรกิจจึงขอเป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อท�ำให้เศรษฐกิจหมุนเวียน สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนได้
อย่างแท้จริง
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กลุ่มอุ ตสาหกรรมทรัพยากร

Resources Industry

บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

บางจากฯ - เอสซี จี - อินโดรามา เวนเจอร์ส ร่วมลดขยะพลาสติกใน
โครงการ “รักษ์ ปั น สุข”
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 20 ธันวาคม 2561 ได้มพ
ี ธิ ลี งนามบันทึกข้อตกลงในโครงการ
“รักษ์ ปั น สุข” ระหว่าง บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท
เอสซี จี เคมิคอลส์ จ�ำกัด และบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อ
น�ำขวดน�้ำดื่ม PET และแกลลอนน�้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว มาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
ด้ ว ยนวั ต กรรมการแปรรู ป ด้ ว ยแนวคิ ด ระบบเศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น (Circular
Economy) และน�ำรายได้จากโครงการมอบให้องค์กรสาธารณประโยชน์ ณ อาคาร
M Tower ถ.สุขุมวิท ซอย 62
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บางจากฯ กล่าวว่า
ขณะนี้วิกฤติขยะพลาสติกส่งผลกระทบต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงส�ำหรับประเทศไทย จากข้อมูล
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมระบุว่าช่วง 10 ปี
ที่ผ่านมา มีขยะพลาสติกเฉลี่ยปีละประมาณ 2 ล้านตัน
แต่ น� ำ กลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ ใ หม่ ไ ด้ เ พี ย งปี ล ะประมาณ
5 แสนตัน แนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา คือ ระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่เน้นการใช้
ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ใช้เท่าที่
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จ�ำเป็นและหมุนเวียนกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่ บาง
จากฯ จึงได้ริเริ่มโครงการ “รักษ์ ปัน สุข” เพื่อลดขยะ
พลาสติก โดยได้ร่วมกับ เอสซีจี และอินโดรามา เวนเจอร์ส
จัดท�ำโครงการผ่านกระบวนการทางธุรกิจของทั้ง 3 บริษัท
ได้แก่
Greenovative Lube Packaging : นวัตกรรมการผลิต
บรรจุ ภั ณ ฑ์ น�้ ำ มั น หล่ อ ลื่ น จากเม็ ด พลาสติ ก รี ไ ซเคิ ล ที่
บางจากฯ และเอสซีจี ร่วมกันพัฒนาและน�ำมาใช้เป็นครัง้ แรก
ในประเทศไทย โดย บางจากฯ จะรวบรวม แกลลอนน�ำ้ มันหล่อลืน่ ใช้แล้วจากสถานีบริการน�ำ้ มันบางจาก
และศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน�้ำมันหล่อลื่น FURiO Care เพื่อน�ำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลเป็นเม็ด
พลาสติกรีไซเคิลชนิดพิเศษที่พัฒนาสูตรและวิธีการผลิตโดยธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เพื่อใช้ผลิตแกลลอน
น�้ำมันหล่อลื่น มีเป้าหมายช่วยลดขยะแกลลอนน�้ำมันหล่อลื่นได้ไม่ต�่ำกว่าปีละ 1 ล้านใบ ส�ำหรับโครงการ
Greenovative Lube Packaging ถือเป็นมิติใหม่ของการพัฒนาโมเดลการจัดการบรรจุภัณฑ์แกลลอน
น�้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว นับเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่นอกจากจะ
ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิตแล้วยังช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน โดย
วิธีการผลิตยังคงคุณสมบัติและประสิทธิภาพเทียบเท่ากับแกลลอนน�้ำมันหล่อลื่นตามมาตรฐานของบาง
จากฯ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ผู้ผลิตเม็ด ผู้ขึ้น
รูปบรรจุภัณฑ์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้ให้บริการ ผู้บริโภค และผู้รับรีไซเคิล เพื่อให้วงจรการผลิตตามแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้นได้จริงและสมบูรณ์ ซึ่งจะเป็นแบบอย่างในการขยายผลไปสู่การจัดการ
บรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ต่อไปอย่างยั่งยืน
PET Bottle Recycling : เป็นความร่วมมือระหว่าง บางจากฯ กับบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส
จ�ำกัด (มหาชน) โดยให้สถานีบริการน�้ำมันบางจากเป็นจุดรวบรวมขวดน�้ำดื่ม PET จ�ำหน่ายให้อินโดรามา
เวนเจอร์ส น�ำไปรีไซเคิลเป็นเส้นใยเพือ่ ใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ เช่น
เสื้อผ้า มีเป้าหมายช่วยลดขยะพลาสติกขวด PET ได้ไม่ต�่ำกว่าปีละ
10 ล้านขวด
ในระยะแรกมีแผนจะทยอยเปิดจุดรวบรวมและรับบริจาคขวด
น�้ำดื่ม PET และแกลลอนน�้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วที่สถานีบริการน�้ำมัน
บางจาก ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จ�ำนวน 100 แห่ง โดยรายได้
จากโครงการ จะน�ำไปมอบให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ จึงได้มีการเชิญชวนลูกค้าบางจากและ
ประชาชนทั่วไปร่วมน�ำขวดน�้ำดื่ม PET และแกลลอนน�้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วมาบริจาค เพื่อร่วมลดขยะ
พลาสติก ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และแบ่งปันความสุขให้สังคม
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานด�ำเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดให้
ได้มาและจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ กฟผ. ยังคงมุ่งเน้นการด�ำเนินธุรกิจ
เพื่อให้สอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์สร้างการเจริญเติบโตจากธุรกิจเกี่ยวเนื่องอีกด้วย
โดยให้บริการด้านธุรกิจอุ ตสาหกรรมไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพแก่หน่วยงานภายนอก
ได้แก่ บริการงานเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า งานบริการด้านโทรคมนาคม
และบ�ำรุ งรักษาระบบส่ง แก่กลุ่มลูกค้าโรงไฟฟ้าของ กฟผ. โรงไฟฟ้าเอกชนราย
ใหญ่ (Independent Power Producer: IPP) โรงไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small
Power Producer: SPP) รวมถึงโรงไฟฟ้าจากอุ ตสาหกรรมอื่น ๆ และผลิตภัณฑ์
วัตถุพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้า จะเห็นได้ว่าการด�ำเนินธุรกิจของ กฟผ. นัน้ มี
ความสอดคล้องกับหลักการขับเคลื่อนธุรกิจแบบ Circular Economy กล่าวคือ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล�ำปางเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ในภาคเหนือ เป็นสื่อกลางใน
การน�ำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชุมชน เหมืองแม่เมาะ
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งเชือ้ เพลิงลิกไนต์ซงึ่ เป็นแหล่ง
พลังงานที่ส�ำคัญของประเทศ โรงไฟฟ้าแม่เมาะจึง
ด� ำ เนิ น การผลิ ต ไฟฟ้ า จากเชื้ อ เพลิ ง ถ่ า นหิ น ลิ ก ไนต์
จากกระบวนการผลิตไฟฟ้านั้นท�ำให้เกิดวัตถุพลอยได้
จ�ำนวนมาก กฟผ. มีนโยบายในการน�ำวัตถุพลอยได้ที่
เกิดขึ้น ได้แก่ เถ้าลอยลิกไนต์ เถ้าหนักลิกไนต์ และ
ยิปซัมสังเคราะห์ กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทดแทน
การน�ำไปทิ้งโดยการกลบฝังหรือท�ำลาย เป็นแนวคิดการออกแบบเศรษฐกิจที่เน้นการน�ำวัตถุดิบกลับมา
ใช้ใหม่ จึงท�ำให้เกิดการด�ำเนินธุรกิจวัตถุพลอยได้ขนึ้ อีกทัง้ ธุรกิจนีถ้ อื ว่าเป็นการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการท�ำลายทรัพยากร และเน้น
นวัตกรรมด้านสินค้า (Product Innovation) เป็นการพัฒนาวัตถุพลอยได้ ให้มปี ระสิทธิภาพ และคุณสมบัติ
ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น และให้ทันกับยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 โดยมี
การร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นน�ำในประเทศ รวมถึงนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อศึกษา
วิจัยและพัฒนาวัตถุพลอยได้ ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น น�ำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
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ปัจจุบันได้มีการน�ำวัตถุพลอยได้ไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย เถ้าลอยลิกไนต์สามารถใช้ทดแทน
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เช่น
การลดอุณหภูมทิ เี่ กิดขึน้ จากปฏิกริยาไฮเดรชัน่ ลดความเสีย่ งของการแตกร้าวในงานคอนกรีตได้ อีกทัง้ ยัง
เพิ่มก�ำลังรับแรงอัด และสามารถทนทานต่อคลอไรด์และซัลเฟตของคอนกรีต ปัจจุบันมีการน�ำไปใช้ใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างที่ส�ำคัญมากมาย อาทิ งานผลิตเสาเข็ม งานผลิตท่อคอนกรีต และงานคอนกรีต
ตัวหนอน แม้แต่สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น งานก่อสร้างเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก
งานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินในกรุงเทพมหานคร งานก่อสร้างตอม่อสะพานพระราม 8 งานก่อสร้าง
ฐานรากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ งานก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรีและเขื่อนน�้ำเทิน 1 ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็นต้น ส่วนเถ้าก้นเตาลิกไนต์ มีลักษณะคล้ายทรายสามารถใช้
ทดแทนทรายได้และเป็นวัสดุบ่มภายใน ยังสามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ ตลอดจน
อุตสาหกรรมเซรามิค และหากน�ำไปบดให้มอี นุภาคเล็กลงจะมีคณ
ุ สมบัตเิ ทียบเคียงกับเถ้าลอย ส่วนยิปซัม
สังเคราะห์นั้นสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง รวมถึงภาคการเกษตรที่สามารถ
น�ำยิปซัมสังเคราะห์เป็นวัสดุปรับปรุงดินได้ เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของรากพืช ลดการท�ำลายเหมือง
ยิปซัมธรรมชาติ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ลดการเกิดของเสียและผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด
นอกจากผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแล้ว กฟผ. ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้
เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงการจ้างงานที่จะเพิ่มขึ้น โดยมีนโยบายการสร้างคุณค่าร่วมกับ
ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ถือเป็นการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เริ่มต้นจากที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
น�ำเถ้าหนักไปถมเพื่อปรับพื้นที่ส�ำหรับก่อสร้างถนนหรือสนามฟุตบอลให้กับชุมชนบางส่วน และต่อมาได้
มีการท�ำวิจยั และพัฒนาวัตถุพลอยได้เพือ่ น�ำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กบั ชุมชนอีกหลาย ๆ โครงการ เช่น
โครงการวิจยั “การวิจยั การใช้ FGD ยิปซัมในการเกษตร” โครงการ “เถ้าหนักในรูปแบบของวัสดุผสม
เพิม่ เพือ่ การปรับปรุงคุณสมบัตกิ ารรับน�ำ้ หนักของดิน” และโครงการ “การน�ำร่องใช้ Activated Fly
Ash กับงานก่อสร้าง” เป็นต้น เห็นได้ว่าธุรกิจวัตถุพลอยได้ของ กฟผ. เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของธุรกิจที่
ขับเคลื่อนตามรูปแบบ Circular Economy
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บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน)
จากปั ญหาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มทั้งในเรื่ อ งการขาดแคลนทรั พ ยากรธรรมชาติ
การเพิ่มขึ้นของขยะและของเสีย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการ
สูญเสียความหลากหลายทางชี วภาพ ที่ท่วั โลกก�ำลังเผชิ ญวิกฤตอยู ่ในปั จจุ บัน อัน
เนื่องมาจากจ�ำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่ งส่งผลต่อความต้องการใช้ทรัพยากรที่
มีมากขึน้ บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน) หรือ GPSC (“บริษทั ”)
ในฐานะเป็ นผู ้ด�ำเนินธุ รกิจผลิตไฟฟ้ าและสาธารณูปโภค ผู ้ซ่ึ งเป็ นหนึ่งในผู ้ใช้
ทรั พ ยากรโลก อาทิ ทรั พ ยากรน�้ ำ ที่ ใ ช้ เ ป็ น ปั จจั ย หลั กในกระบวนการผลิ ต
ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของปั ญหาดั ง กล่ า ว และตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมซึ่ งเป็นแหล่งก�ำเนิดของสิ่งมีชีวิตและจ�ำเป็นต่อ
วัฎจักรในการด�ำรงชี วิต จึงมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม
ด้วยการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทัง้ ลดการ
ใช้ทรัพยากรที่อาจหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ ควบคู่ไป
กั บ การสร้ า งสมดุ ล ระหว่ า งการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และการรักษาระบบนิเวศ
โดยก�ำหนดให้มกี ารบริหารจัดการ ควบคุม ป้องกัน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน อันเป็ นการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ใน
เป้าหมายที่ 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ย่งั ยืน โดยบริษทั ฯ มีการด�ำเนินธุรกิจ
ที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ดังนี้
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การจัดการน�้ำในกระบวนการผลิต

บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำแผนและด�ำเนินการลดการใช้นำ�้ อย่างต่อเนือ่ งมาโดยตลอด รวมถึงด�ำเนินการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลการใช้นำ�้ เพือ่ พิจารณาก�ำหนดแนวทางบริหารจัดการน�ำ้ ตามหลัก 3Rs ในการบริหารจัดการน�ำ้
ภายในอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณการใช้น�้ำในกระบวนการผลิตให้มากที่สุด โดยการเลือกใช้
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและน�ำน�้ำที่ใช้แล้วในกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ อาทิ
• การลดปริมาณการใช้น�้ำในกระบวนการผลิตไฟฟ้า โดยมีดัชนีชี้วัดที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ ปริมาณการ
ใช้น�้ำต่อหนึ่งหน่วยการผลิต
• การเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้นำ�้ ในกระบวนการผลิต ได้แก่ การเพิม่ รอบการใช้นำ�้ ในระบบน�ำ้ หล่อเย็น
การน�ำน�้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็นมาใช้ประโยชน์ในการลดอุณหภูมิของน�้ำทิ้งจากหม้อต้มไอน�้ำ การน�ำ
น�ำ้ เสียทีผ่ า่ นการบ�ำบัดแล้วมาใช้ดว้ ยประโยชน์ในการน�ำมารดต้นไม้และใช้ทำ� ความสะอาดพืน้ ทีโ่ รงไฟฟ้า
และการน�ำน�ำ้ คอนเดนเสท (Condensate) ทีผ่ า่ นกระบวนการปรับปรุงคุณภาพกลับมาใช้ในกระบวนการ
ผลิตไอน�้ำ (Steam)

ของเสียและวัสดุเหลือทิ้ง

บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการลดปริมาณของเสียทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิตให้เหลือน้อยทีส่ ดุ และเพิม่ ขีดความ
สามารถในการน�ำวัสดุหรือสิ่งของเหลือใช้ไปใช้
ประโยชน์ตามหลัก 3Rs เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และน�ำทรัพยากรกลับมาหมุนเวียน
ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) โดยในปี 2561
บริษทั ฯ ได้ประกาศใช้นโยบายการจัดการของเสีย
ตามหลัก 3Rs ซึ่งผลักดันให้มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการด�ำเนินงานทั้งในส่วนของ
การผลิตกิจกรรมสนับสนุนการผลิตอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อลดของเสียให้เกิดน้อยที่สุด และจัดการของเสียให้เป็นตามที่กฎหมายก�ำหนด ตั้งแต่การจัดเก็บ
ของเสีย การน�ำไปใช้ประโยชน์ภายใน รวมถึงการน�ำออกไปก�ำจัดนอกโรงไฟฟ้า พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้มกี าร
สร้างมูลค่าเพิม่ โดยน�ำกากของเสียกลับมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบต่างๆ และสร้างจิตส�ำนึก
ในการจัดการของเสียให้กับพนักงานทุกระดับ และด�ำเนินการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs เพื่อให้เกิด
การพัฒนาด้านการจัดการของเสียอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการของเสียโดยการน�ำ
กลับไปใช้ซำ�้ หรือใช้ประโยชน์ใหม่ ส่งผลให้ลดปริมาณการฝังกลบของเสียอย่างต่อเนือ่ ง และสามารถบรรลุ
80

เป้าหมายในการลดปริมาณของเสียทีน่ ำ� ไปฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero waste to landfill) โดยมีการประสาน
งานร่วมกับคูค่ า้ ผูร้ บั เหมาในการคัดแยกวัสดุหลังจากกิจกรรมต่างๆ ในงานซ่อมบ�ำรุง งานเดินเครือ่ ง รวม
ถึงงานส�ำนักงาน ก่อนน�ำมารวบรวมส่งก�ำจัด เช่น
น�้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว สแตนเลส เศษกระดาษ
เหล็กที่ไม่ปนเปื้อน สายไฟเก่า อลูมิเนียม และ
พลาสติก ซึ่งจะกลับมาเป็นรายได้จากการขาย
และลดค่ า ใช้ จ ่ า ยในการก� ำ จั ด ของเสี ย ให้ กั บ
บริษัทฯ อีกด้วย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ด�ำเนินโครงการ
บริหารจัดการขยะครบวงจร จังหวัดระยอง ซึ่ง
เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างจังหวัดระยอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และบริษทั ฯ ภายใต้การสนับสนุนผลักดันของภาครัฐ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ทีจ่ ะแก้ปญ
ั หาขยะมูลฝอยในพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยองอย่างยัง่ ยืนและเพือ่ ลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมจาก
การจัดเก็บ ฝังกลบและการก�ำจัดขยะ ในปัจจุบัน โดยสามารถลดงบประมาณการก�ำจัดขยะท้องถิ่นและ
ท�ำให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ อีกทั้ง ยังสามารถน�ำขยะมาสร้างมูลค่าโดยผลิตเป็น กระแสไฟฟ้าจ�ำหน่าย
เข้าระบบเชื่อมโยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อีกทางหนึ่งซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลในการ
ส่งเสริมการก�ำจัดขยะโดยผลิตเป็นไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานทดแทนของประเทศ โดยในการด�ำเนินโครงการ
มีการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการคัดแยกขยะและผลิตฟ้าทีท่ นั สมัย รวมถึงมีระบบก�ำจัดกลิน่ และมลพิษ
ที่สมบูรณ์ลดผลกระทบต่อชุมชน สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 220,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปีจากการฝังกลบขยะ พร้อมกันนั้นจากการคัดแยกขยะจะสามารถน�ำส่วนประกอบต่างๆ
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ดังนี้
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นอกเหนือจากการด�ำเนินธุรกิจด้านการจัดการขยะแบบครบวงจรแล้ว บริษทั ฯ ยังขยายผลไปยังชุมชน
รอบพื้นที่ศูนย์โครงการคัดแยกและแปลงขยะเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน (Refuel Derived Fuel: RDF)
โดยได้จัดท�ำโครงการ Zero Waste Village เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกและรณรงค์ให้คนในชุมชนคัดแยก
ขยะอย่างถูกวิธี ซึง่ จะเป็นการสร้างคุณค่าให้กบั ขยะและสิง่ ของเหลือใช้จากครัวเรือน อีกทัง้ ช่วยลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมและดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้กับชุมชน โดยโครงการ Zero Waste Village นี้ ได้ร่วมมือ
ชุมชนบ้านไผ่ ต�ำบลหนองตะพาน อ�ำเภอบ้านค่าย, ต�ำบลน�้ำคอกและต�ำบลทับมา อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ระยอง ผ่านการด�ำเนินกิจกรรม 3 ประเภท ได้แก่ 1. การคัดแยกขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ ขวดแก้ว
พลาสติก เพื่อซื้อ-ขาย และแปลงเป็นเงินออมในกิจกรรมธนาคารขยะ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกเดือน
ณ ศูนย์คัดแยกขยะชุมชน และให้บริการซื้อ-ขายขยะ นอกสถานที่เป็นประจ�ำทุกเดือนในพื้นที่ต�ำบล
น�ำ้ คอกและต�ำบลทับมา 2. การแปรรูปขยะเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนและงานประดิษฐ์ตา่ งๆ เพือ่ เพิม่ มูลค่า
เช่น ตะกร้า กระเป๋าสตางค์ใส่เหรียญ ดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น และ 3. การจัดการขยะอินทรียใ์ นครัวเรือน
พัฒนาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งบริษัทฯ มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการแนวทางการจัดการขยะอินทรีย์
ตามความเหมาะสมของแต่ละครัวเรือน ซึ่งจากการด�ำเนินการดังกล่าว นอกจากจะเป็นการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังสามารถเพิ่มรายได้ สร้างอาชีพ
ให้กับชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนผู้สูงอายุอีกด้วย
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บริษทั ไออาร์พซี ี จ�ำกัด (มหาชน)
IRPC ขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจและเทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่ Circular Economy

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ในฐานะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ
การกลั่นด�ำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด�ำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงและเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน หรือ
Circular Economy เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้ด�ำเนินโครงการ “Plastic Rights” รณรงค์
ส่งเสริมการใช้พลาสติกด้วยความรับผิดชอบอย่าง
รู้คุณค่า รักษ์สิ่งแวดล้อม และเกิดประโยชน์สูงสุด
ภายใต้แนวคิด “รักษ์โลกได้ ถ้าใช้พลาสติกเป็น”
เน้นการผลิตและสร้างสรรค์นวัตกรรมเม็ดพลาสติก
ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สั ง คมสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์
จากปิโตรเคมีและพลาสติกนับว่ามีส่วนส�ำคัญที่
ช่วยให้การด�ำเนินชีวติ ในยุคปัจจุบนั สะดวกสบาย
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง
ชิ้นส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงรถยนต์
ล้วนมีส่วนประกอบของพลาสติกทั้งสิ้น พร้อมเน้นย�้ำการใช้พลาสติกด้วยความรับผิดชอบ มุ่งเน้นหลัก
“3R” Reduce ใช้เท่าที่จ�ำเป็น Reuse ใช้ซ�้ำ และ Recycle แยกก่อนทิ้งเพื่อน�ำไปรีไซเคิลและน�ำกลับ
มาใช้ได้อีก พลาสติกช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการด�ำรงชีวิต และไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ถ้าใช้ดว้ ยความรับผิดชอบ นอกจากนี้ IRPC ยังได้สร้างสรรค์กจิ กรรม “พายเรือเก็บขยะ” ในแม่นำ�้ ระยอง
ร่วมกับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงจุดยืนในการรักษาสิ่งแวดล้อมรอบเขตประกอบการ IRPC
ในปี 2562 IRPC ได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการ
การใช้พลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน (Thailand Plastic Partnership for Sustainable Plastic and
Waste Management) เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนโครงการเพื่อจัดการปัญหา
ขยะและส่งเสริมการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไทย
ลงไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2570
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บริษทั ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิ โตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
ปตท.สผ. เป็ นบริษัทส�ำรวจและ
ผลิ ต ปิ โตรเลี ย มชั้ น น� ำในเอเชี ย มี
ภารกิจหลักในการสร้างความมั่นคง
ท า ง พ ลั ง ง า น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ด้ ว ย
จิ ต ส� ำ นึ ก และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยค�ำนึงถึง
การใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์สงู สุด และลดผลกระทบด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ เ หลื อ น้ อ ยที่ สุ ด เพื่ อให้ สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด “เศรษฐกิ จ
หมุนเวียน” หรือ Circular Economy ซึ่ งบริษทั ได้ประยุ กต์ใช้แนวคิดนี้ ในการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส�ำรวจและผลิตปิ โตรเลียม
โดยพิจารณาถึงการน�ำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต ท�ำให้ไม่มี
ของเสียและมลพิษเกิดขึ้น
การด�ำเนินธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้ ปตท.สผ.
บรรลุตามเป้าหมายทีจ่ ะเป็นองค์กรรอยเท้าคาร์บอนและรอยเท้านิเวศต�ำ่ ดังนัน้ บริษทั จึงได้ทำ� การประเมิน
วงจรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) ของผลิตภัณฑ์ เพื่อศึกษาปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ อันเนื่องมาจากการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัท
โดยพิจารณาตลอดวงจรชีวิต ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การน�ำผลิตภัณฑ์ไปใช้ รวมถึง
การจัดการของเสีย และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดผลกระทบนั้น จากนั้นบริษัทได้ริเริ่มโครงการ
ต่างๆ ทัง้ ภายในกระบวนการผลิต และการศึกษาวิจยั เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพือ่ ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย
บริษัท และสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนไปพร้อมๆ กัน ตามหลักการต่อไปนี้
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1. การรักษาและเพิ่มการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในกระบวนการผลิตปิโตรเลียม มีการสูญเสียปิโตรเลียมในระหว่างการผลิตในรูปของการใช้เป็นพลังงาน
ในกระบวนการผลิต การหลุดรั่ว หรือการเผาทิ้ง ดังนั้น บริษัทจึงได้หาแนวทางและวิธีในการลด
การสูญเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านโครงการต่างๆ เช่น
การน�ำก๊าซส่วนเกินหรือก๊าซที่จะเผาทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น น�ำไปผลิตกระแสไฟฟ้า หรือน�ำกลับเข้า
กระบวนการผลิต การพัฒนาปรับปรุงระบบกองเรือและการใช้น�้ำมันเรือให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การดึง
ความร้อนที่เหลือทิ้งเพื่อน�ำกลับไปใช้ในการผลิตไอน�้ำ การปรับลดการใช้งานเครื่องจักร/อุปกรณ์ เช่น
เครื่องสูบน�้ำ เพื่อให้มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุด และไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�ำงาน
การส�ำรวจรอยรั่วซึมเพื่อซ่อมบ�ำรุงและลดการรั่วไหลของปิโตรเลียม เป็นต้น
นอกจากนัน้ น�ำ้ จากกระบวนการผลิตซึง่ เป็นน�ำ้ ตามธรรมชาติทมี่ อี ยูใ่ นแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม ถูกผลิต
ขึน้ มาพร้อมกับการผลิตปิโตรเลียม หากมีการปล่อยน�้ำจากกระบวนการผลิตออกสู่สงิ่ แวดล้อม อาจก่อให้
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ บริษัทจึงได้น�ำน�้ำจากกระบวนการผลิตไปใช้ประโยชน์ด้วยการอัดกลับ
เข้าไปในแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมเพื่อช่วยเพิ่มก�ำลังการผลิต (Improved Oil Recovery) ได้อีกด้วย
2. การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด
ปตท.สผ. ให้ความส�ำคัญกับประสิทธิภาพของการจัดการของเสียจากการผลิตและบริโภค เพื่อลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการด�ำเนินงานของบริษัท โดยเริ่มจากการลดการเกิดของเสีย ด้วยการน�ำ
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วัตถุดิบที่ผ่านการผลิตและบริโภค
แล้ ว เข้ า สู ่ ก ระบวนการผลิ ต ใหม่
(Re-material) และสนับสนุนการ
ใช้ซ�้ำ (Reuse) รวมถึงการน�ำของ
เสียจากการผลิตและบริโภคของ
บริษัทหลังจากผ่านกระบวนการ
บ� ำ บั ด แล้ ว ไปเป็ น วั ต ถุ ดิ บ ของ
อุตสาหกรรมอื่น (Recycle) ซึ่ง
เป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด เช่ น
การน�ำท่อ (Marine Rubber Hose)
จากกิจกรรมของบริษัทไปผ่านการบ�ำบัดให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน�ำเข้าสู่กระบวนการ
แปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่า ได้แก่ ผงคาร์บอน น�้ำมันจากกระบวนการแปรสภาพ และ
เศษเหล็ก เพื่อน�ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบส�ำหรับอุตสาหกรรมอื่นต่อไป ด้วยวิธีการดังกล่าว
บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายในการก�ำจัด ลดพื้นที่จัดเก็บ และลดความเสี่ยงจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในระยะยาว ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมเป้าหมายเรื่อง Zero Waste to Landfill ได้อีกด้วย
นอกจากนัน้ ปตท.สผ. ก�ำลังอยูร่ ะหว่างการศึกษาวิจยั ในการน�ำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ประโยชน์
แทนการปล่อยออกสูบ่ รรยากาศ ด้วยการเปลีย่ นรูปไปเป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ มี ลู ค่าสูง เพือ่ สนับสนุนเป้าหมาย
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษทั และสนับสนุนการสร้างคุณค่าให้ชมุ ชนใกล้เคียงพืน้ ทีส่ ำ� รวจ
และผลิตปิโตรเลียมอีกด้วย รวมถึงการศึกษาแนวทางการน�ำส่วนบนของแท่นผลิตปิโตรเลียม (Wellhead
Platform Topside) ที่หยุดผลิตแล้วไปใช้เป็นแท่นผลิตใหม่ ซึ่งนอกจากเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอนแท่นผลิตเดิมและการสร้างแท่นผลิตใหม่แล้ว ยังเป็นการใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยเช่นกัน
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บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

กว่า 40 ปี ที่ ปตท. มุ่งมั่นในการเป็ นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นน�ำด้วย
พันธกิจอันยิ่งใหญ่ในการสร้างความสมดุลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ าย ภายใต้
การด�ำเนินงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อน�ำองค์กรสู่ความยั่งยืน
ที่ผ่านมา ปตท. ได้น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุ กต์ใช้เป็ น
หลักคิดในการด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยค�ำนึงถึงความ
พอประมาณที่สอดคล้องกับทรัพยากร บุ คลากร และเทคโนโลยี มาใช้ในการวางแผน
กลยุ ทธ์และตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีเหตุมีผล ส�ำหรับก้าวต่อไปของ ปตท. นัน้
ปตท. มีความตัง้ ใจอย่างแน่วแน่ท่จี ะสานต่อสิ่งดีๆ ที่ด�ำเนินการร่วมกันมาจากรุ ่นสู่
รุ ่นเพื่อให้ ปตท. เป็ นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย เน้นความโปร่งใส
สู่ ค วามยั่ ง ยื น เพื่ อ สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ที่ จ ะท� ำให้ ก ารด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ เติ บ โตต่ อไปได้
อย่างมั่นคงและร่วมเป็ นผู ้น�ำในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับความท้าทาย
ที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมการขับเคลื่อนยุ ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
สอดรับกับวิสัยทัศน์เชิ งนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศภายใต้แนวคิด
“ประเทศไทย 4.0 เพื่อรองรับกับสถานการณ์และความท้าทายต่างๆ ดังกล่าว
ทัง้ ในปั จจุ บันและอนาคต ปตท.จึงขับเคลื่อนนโยบาย “CHANGE for Future of
Thailand 4.0” ซึ่ งมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ 6 ด้าน ดังนี้
1. Continuity สานต่อเพื่อความต่อเนื่อง เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
โดยก�ำหนดยุทธศาสตร์ส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจแบบ 3D คือ Do now, Decide now และ Design now
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2. Honesty ความซื่อสัตย์ ความเที่ยงธรรม ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ และด�ำเนินการอย่างมีจริยธรรมน�ำธุรกิจ ค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล
3. Alignment ขยายความร่วมมือ เพิ่มความมั่นคงและยั่งยืน ใช้ความเข้มแข็งจากภายใน ปตท. และ
บริษัทในกลุ่ม ปตท. สร้างพลังร่วมเพื่อบูรณาการความเชี่ยวชาญ กระจายโอกาสการเติบโตออกสู่สังคม
ภายนอก
4. New Innovation Solution สร้างสรรค์สิ่งดีและสิ่งใหม่ หาธุรกิจที่เป็นเส้นทางสู่ความส�ำเร็จใหม่
(New S-Curve) ของ ปตท. โดยน�ำเทคโนโลยี นวัตกรรม และแนว ความคิดใหม่ มาสรรค์สร้างให้เกิด
การลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ
5. Good Governance ก�ำกับดูแลดี มีประสิทธิภาพ ยึดมั่นการด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
เน้นความโปร่งใส เที่ยงตรง เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยปรับปรุงบทบาทในการก�ำกับดูแลบริษัทที่ ปตท.
ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมให้มีประสิทธิผลมากขึ้นและค�ำนึงถึงผลประโยชน์ภาพรวมของกลุ่ม ปตท.
ตลอดทั้งสายโซ่ธุรกิจ เพื่อรักษาความมั่นคงและมั่งคั่งทั้งในเรื่องของธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมีที่ส�ำคัญ
กับประเทศต่อไป
6. Excellence Team Work สร้างคนรุ่นใหม่ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาพนักงานทุกรุ่น
ให้สามารถท�ำงานร่วมกันเป็นทีม มีศกั ยภาพ ความกล้า และพร้อมรับสภาวการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลง นอกจาก
นี้ยังต้องเป็นคนกล้าที่จะก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ
รวมทั้งได้ประกาศนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม ปตท. โดยมุ่ง “ปกป้อง ป้องกัน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียงและ
ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน” เพื่อปรับตัว และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต�่ำ
ปี 2561 กลุ่ม ปตท. ได้ก�ำหนดกลยุทธ์ PTT Group Clean & Green Strategy เพื่อขับเคลื่อนให้
ธุรกิจตืน่ ตัวในเรือ่ งการใช้ทรัพยากรและรักษาสิง่ เเวดล้อม ตามหลักการ Circular economy ทีส่ อดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในแผนการพัฒนาประเทศ เพือ่ เปลีย่ นแปลงกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ
ให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ อีกทัง้ ยังสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของสหประชาชาติ
อีกด้วย ปตท. จึงก�ำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับ Circular Economy ไว้ดังนี้
• Do Now: เพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน เปลี่ยนของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและลดการน�ำทรัพยากรธรรมชาติใหม่ขึ้นมาใช้งาน (Circular Economy in Operations)
ตัวอย่างเช่น โครงการอนุรักษ์พลังงานในพื้นที่ปฏิบัติการและอาคารส�ำนักงาน เป็นต้น
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• Decide Now: ศึกษาและประยุกต์ใช้มาตรการราคา
คาร์บอน (Carbon Price) ในการท�ำธุรกิจ ขององค์กร และ
มุ่งเน้นผลิตผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้
มากขึ้น (Clean & Green Products) โดยขยายผลผ่านการ
ให้การรับรองตราสัญลักษณ์ GREEN FOR LIFE เพื่อสื่อสาร
ความเป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และส่ ง เสริ ม และผลั ก ดั น
นวัตกรรมสีเขียวไปสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์ของกลุ่ม ปตท. ซึ่งปัจจุบันมีมากว่า 200 รายการที่ได้รับ
การรับรองความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• Design Now: พัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ (New S-Curve) ให้สามารถปรับตัวสู่ Circular Economy
ได้ โดยเริ่มจากการทบทวนห่วงโซ่คุณค่า (Circular Economy in Value Chain) ตัวอย่างเช่น สถานีอัด
ประจุไฟฟ้า PTT EV Charging Station (PTTOR) ปัจจุบนั เปิดให้บริการ 14 สถานี ทัง้ นี้ ปตท. อยูร่ ะหว่าง
วิจัยและศึกษาลงทุนธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า-ผลิตแบตเตอรี่หรือเอนเนอร์จีสตอเรจอีกด้วย
กลุ่ม ปตท. ได้น�ำเอาทิศทางกลยุทธ์ข้างต้น มาด�ำเนินธุรกิจปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม และให้ความ
ส�ำคัญกับการสร้าง และกระตุ้นให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เกิดความ
ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเเละยั่งยืน ทั้งภายในอาคารส�ำนักงาน พื้นที่ปฏิบัติการต่างๆ และ
สถานีบริการน�้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ โดยส่งเสริมการคัดแยกขยะ เพื่อน�ำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ รวมทั้งรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ผ่านโครงการรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกภายในองค์กร PTT Touch
Green Society, โครงการ แยก
แลก ยิ้ม (PTTOR) เป็นต้น
ปตท. มุ ่ ง มั่ น ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า ง
ยั่ ง ยื น โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
การบริหารจัดการความยั่งยืน 3
ด้าน (3P) อย่างสมดุล คือ People
การท� ำ ธุ ร กิ จ ควบคู ่ กั บ การดู แ ล
ชุมชนและสังคม Planet การอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
และ Prosperity เป็นฐานความมั่นคงให้แก่ภาคเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเติบโตอย่างแข็งแรง และยั่งยืน
ด้วยหลักธรรมาภิบาล สร้างความสมดุลในการตอบสนองต่อความต้องการ และความคาดหวังของผูม้ สี ว่ น
ได้เสียอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
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1. การพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อผลิตไฟฟ้า

บริษทั ฯ ตัง้ เป้าหมายพัฒนาพลังงานทดแทนเพือ่ ผลิตไฟฟ้าให้ได้รอ้ ยละ 20 ของก�ำลังการผลิตเป้าหมาย
10,000 เมกะวัตต์เทียบเท่าภายในปี 2566 โดยมุ่งเน้นการลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม
พลังงานน�ำ้ และชีวมวล ซึง่ จะช่วยลดการใช้เชือ้ เพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้า ส่งผลให้ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลดลง อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศด้วยการด�ำเนินการดังกล่าวยังสอด
รับกระแสของโลกที่ต้องการแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ที่สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจควบคู่ไปกับการยังประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมในภาพรวมด้วย และยังสอดรับกับเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) เป้าหมายที่ 7 ว่าด้วยการ
มีพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ยั่งยืนทันสมัย
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2. การลดการใช้พลังงานในโรงไฟฟ้าและอาคารส�ำนักงาน

ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี 2548 จนถึง ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ทุ่มเทพัฒนา การจัดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด และในปี2561การด�ำเนินงานภายใต้นโยบายการพัฒนาความยั่งยืน สามารถลด
การใช้พลังงานและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในโรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ โรงผลิต
ไฟฟ้านวนคร และอาคารส�ำนักงานใหญ่ ได้ดังนี้
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การใช้ไอน�้ำ Hot Standby ส�ำหรับ Auxiliary Boiler แทนการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ของโรงผลิตไฟฟ้า นวนคร

โรงผลิตไฟฟ้านวนคร ด�ำเนินงานโดยบริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จ�ำกัด บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40 และ
ท�ำหน้าทีใ่ นการบริหารโรงไฟฟ้าแห่งนี้ ซึง่ มีกำ� ลังผลิตติตงั้ 139.13 เมกะวัตต์ เริม่ เดินเครือ่ งจ�ำหน่ายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์เมื่อปี 2558 โรงไฟฟ้าได้คิดค้นการลดใช้เชื้อเพลิงด้วยการน�ำไอน�้ำคงเหลือ Hot Standby
มาใช้ประโยชน์ในการต้มน�้ำของ Auxiliary Boiler แทนการใช้ก๊าซธรรมชาติ โดยได้เชื่อมต่อท่อระบาย
ไอน�้ำทิ้งเข้ากับ Auxiliary Boiler เพื่อให้ความร้อนไอน�้ำเข้าไปหล่อเลี้ยง Boiler แทน

ผลที่ได้รับ 1) ลดการใช้ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นเชื้อพลิงในการผลิตไฟฟ้า
2) ลดค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิต
3) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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บริษทั สตาร์ ปิ โตรเลียม รีไฟน์น่งิ จ�ำกัด (มหาชน)

ในการด�ำเนินธุรกิจของ บริษัท สตาร์ ปิ โตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ�ำกัด (มหาชน)
(“SPRC”) มุ่งเน้นการบริหารจัดการตามแนวเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในด้านความปลอดภัย การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าสูงสุด
ลดการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการกากของเสีย ควบคู่
ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการอยู ร่ ว่ มกันได้อย่างมีคณ
ุ ภาพของคนในสังคม
่ซึ งเรื่องดังกล่าวถือเป็นรากฐานในการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ
SPRC ให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยทัง้ ในด้านตัวบุคคลและกระบวนการผลิต ซึง่ เป็นพืน้ ฐานส�ำคัญ
ของการด�ำเนินธุรกิจ และเพือ่ สร้างความความเชือ่ ถือได้ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกคนว่า บริษทั ฯ จะไม่สร้างผล
กระทบให้เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจ โดยมุ่งสร้างวัฒนธรรมการท�ำงาน
โดยปราศจากอุ บั ติ ก ารณ์ แ ละการบาดเจ็ บ
ทัว่ ทัง้ องค์กร ผ่านวัฒนธรรมองค์กร “ครอบครัว
เดี ย วกั น ” ซึ่ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การดู แ ล
สมาชิ ก ทุ ก คนทั้ ง ภายในและภายนอก
ครอบครัว SPRC ยึดถือและปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมุ่งเน้นหานวัตกรรม
เทคนิค และวิธีการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานที่ช่วย บริหารจัดการการใช้พลังงานและลดการปล่อย
มลพิษออกสู่อากาศ ลดการเกิดของเสียและการบริหารจัดการน�้ำ โดยยึดหลัก 3Rs ได้แก่ ลดการใช้
การใช้ซ�้ำ และการน�ำกลับมาใช้ใหม่ ตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ
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SPRC ตัง้ เป้าหมายในการลดปริมาณกากของเสียทีส่ ง่ ไปฝังกลบให้เป็นศูนย์ภายในปี 2563 (Zero Waste
to Landfills) ผ่านการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ เช่น จัดให้มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การน�ำฉนวนกันความร้อนมาใช้ซ�้ำ การน�ำเทคโนโลยี “จีโอ แบ็ก (Geo Bags)” มาใช้ในการ
ลดปริมาณกากตะกอนชีวภาพจากการกระบวนการบ�ำบัดน�ำ้ เสีย รวมถึงการให้ความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จัด ท�ำโครงการน�ำร่อง “การน�ำสารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้แล้วจากกระบวนการกลั่นน�้ำมัน
มาใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงเหลวผ่านกระบวนการไพโรไลซีส (Pyrolysis) ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษา
ความเป็นไปได้

และเพือ่ ยกระดับคุณภาพสิง่ แวดล้อมทีด่ ขี นึ้ ให้กบั ชุมชนและสังคมรอบโรงงาน บริษทั ฯ ติดตัง้ ระบบการ
ตรวจ วัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring Systems: CEMS)
ซึ่งระบบนี้ท�ำให้บริษัทฯ มั่นใจได้ว่ามลพิษที่ถูกปลดปล่อยจากการกระบวนการผลิตไม่เกินมาตรฐานที่
กฎหมาย หรือในกรณีทมี่ กี ารปลดปล่อย
เกิ น มาตรฐานที่ ก ฎหมายก� ำ หนด
เหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วจะต้ อ งได้ รั บ การ
ตรวจสอบพร้ อ มทั้ ง ก� ำ หนดแนวทาง
แก้ ไ ข เพื่ อ ลดโอกาสในการเกิ ด
เหตุการณ์ซ�้ำในอนาคต
SPRC มุง่ สร้างมาตรฐานระดับโลก
ด้านความเป็นเลิศในการด�ำเนินธุรกิจ
ปลู ก ฝั ง ความปลอดภั ย ให้ กั บ สมาชิ ก
ทุกคนในครอบครัว SPRC รวมถึงแผ่ขยายออกไปสูช่ มุ ชนรอบข้าง มุง่ พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพือ่
ป้องกันผลกระทบและลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งให้สร้างร่วมมือกับ
ผูม้ สี ว่ น ได้เสียทุกภาคส่วนเพือ่ รักษาสมดุลทางนิเวศวิทยาและสร้างสิง่ แวดล้อมในสังคมให้คงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
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บริษทั ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน�้ำมันปิ โตรเลียมที่ใหญ่
ที่สดุ ในประเทศไทย ด�ำเนินกิจการมา 57 ปี เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
ให้กับประเทศ ซึ่ งถือเป็ นหนึ่งในภารกิจหลักที่สร้างความภาคภูมิใจให้ไทยออยล์
ตลอดมา และด้วยความมุง่ มัน่ ที่จะพัฒนากลยุ ทธ์การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตามที่ระบุ ไว้ในนโยบายบริหารจัดการความยัง่ ยืนกลุม่ ไทยออยล์ ประกอบกับนโยบาย
คุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชี วอนามัย สิ่งแวดล้อม การจัดการ
พลังงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม (QSHE-CSR) น�ำมาซึ่ งการด�ำเนินงานที่
สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตลอดห่วงโซ่ คณ
ุ ค่า
ตัง้ แต่การจัดหาวัตถุดิบ การด�ำเนินการผลิต และการจัดการกากอุ ตสาหกรรม
ในการจัดหาวัตถุดบิ ได้มกี ารศึกษา
แ ล ะ พิ จ า ร ณ า ผ ล ก ร ะ ท บ ต ่ อ
สิ่ ง แวดล้ อ มของวั ต ถุ ดิ บ ตลอด
วั ฏ จั ก รของผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยใน
ปี พ.ศ. 2561 ได้ศกึ ษาคุณสมบัตขิ อง
สารเร่งปฏิกิริยาที่ส่งผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อม เช่น การใช้พลังงานและ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ รวมทั้ ง การ
บริ ห ารจั ด การตลอดวั ฏ จั ก รชี วิ ต
เพื่อพิจารณาจัดซื้อสารเร่งปฏิกิริยา
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ใหม่ทดแทนสารเร่งปฏิกิริยาที่หมดอายุการใช้งานแล้ว โดยใช้ข้อมูลปริมาณโลหะมีค่าในองค์ประกอบของ
สารเร่งปฏิกิริยา ในการวางแผนการแยกโลหะเหล่านั้นออกจากสารเร่งปฏิกิริยาที่หมดอายุการใช้งานแล้ว
(Metal Reclamation) เพื่อน�ำโลหะมีค่าที่แยกได้กลับมาใช้ใหม่ ซึ่งนอกจากจะสามารถทดแทนการใช้
โลหะมีค่าจากทรัพยากรธรรมชาติ ยังมีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าต่อธุรกิจได้อีกด้วย
ในด้านกระบวนการผลิต กลุม่ ไทยออยล์มกี รอบการพัฒนาเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
น�้ำตามหลัก 3Rs (Reduce Reuse Recycle) ที่มุ่งเน้นการลดการใช้ การใช้ซ�้ำและการน�ำกลับมาใช้ใหม่
มาเป็นแนวทางในการจัดการการใช้นำ�้ อย่างคุม้ ค่าผ่านโครงการเพิม่ รอบการหมุนเวียนน�ำ้ ในระบบ Cooling
Water Circulation อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งด�ำเนินโครงการเปลี่ยนท่อน�้ำดิบใหม่ทดแทนท่อเก่าที่ใช้งานอยู่
เพื่อลดการรั่วซึมของน�้ำดิบจากการสึกหรอเนื่องจากอายุ
การใช้งาน
นอกจากนี้ หลัก 3Rs ยังน�ำมาประยุกต์ใช้ในการลดปริมาณ
การก�ำจัดของเสียและลดปริมาณการฝังกลบของเสียให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด และได้ด�ำเนินการพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลส�ำหรับการรวบรวมและบริหารการจัดการของเสีย
(Environmental Database: Waste Management) เพื่อ
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายการฝังกลบ
ของเสียเป็นศูนย์ภายในปี 2563 (สามารถติดตามรายละเอียด
เพิ่ ม เติ ม ใน “รายงานความยั่ ง ยื น แบบบู ร ณาการประจ� ำ
ปี 2561” ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ)
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กลุ่มอุ ตสาหกรรม
สินค้าอุ ปโภคบริโภค

Consumer
Products Industry

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่ น จ�ำกัด

ตลอดระยะเวลา 30 ปี ที่บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่ น จ�ำกัด ได้ตัง้ ฐาน
การผลิตในประเทศไทย บริษัทฯ ยึดหลักการส่งเสริมคุณภาพชี วิตที่ดีทัง้ ในด้าน
การบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผ่านนวัตกรรม เทคโนโลยีและปรับปรุง
กระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดการก่อให้เกิดของเสีย
รวมถึงจัดท�ำโครงการเพื่อลดผลกระทบเชิ งลบต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด
“แพนดอร่า” ได้ลงนามข้อตกลงเพือ่ แสดงความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะร่วมด�ำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
การใ ช้ประโยชน์จากกากของเสียมาอย่างต่อ
เนื่องตั้งแต่ ปี 2560 เป็นต้นมา โดยกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ได้มอบโล่รางวัล 5 ประเภท ให้กับบริษัทฯ
ประกอบด้วยรางวัล “การจัดการของเสีย
ภายในโรงงานตามหลั ก 3Rs” (3Rs
Awards) 2 รางวัล ซึ่งเป็นรางวัลประเภท
ระบบการจัดการของเสียดีเยีย่ มตามหลักการ
ลดของเสีย (Reduce) การน�ำกลับมาใช้ใหม่
(Reuse) และการน� ำ ของเสี ย มารี ไ ซเคิ ล
(Recycle) และรางวั ล การใช้ ป ระโยชน์
จากของเสียได้ทั้งหมด (Zero Waste to
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Landfill Achievement Awards) อีก 3 รางวัล ทั้งหมดนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันความส�ำเร็จของบริษัทฯ
ที่มีความมุ่งมั่นที่จะจัดท�ำระบบบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากของเสียทั้งหมดได้อย่างเหมาะสม
และยั่งยืน
ปัจจุบัน แพนดอร่า ได้ร่วมกับ บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จ�ำกัด ผู้ผลิตและน�ำหลังคาไปสร้างที่อยู่อาศัยให้
กับผูพ้ กิ ารและผูด้ อ้ ยโอกาส จัดท�ำโครงการหลังคา
เขียว เพือ่ มูลนิธอิ าสาเพือ่ นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก มา
อย่างต่อเนื่อง โดยได้รวบรวมและคัดแยกกล่อง
เครื่องดื่มได้ถึง 4.6 ตัน ซึ่งเป็นขยะที่ได้มาจาก
พนักงานน�ำไปจัดท�ำหลังคา รวมถึงการจัดท�ำ
โครงการน�ำกากอุตสาหกรรมทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดกลับ
เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล 100% ดังนี้
1. โครงการน�ำเศษปูนขาวมาจัดท�ำเป็นอิฐบล็อก
และสารปรับปรุงสภาพดิน สามารถลดปริมาณ
ขยะที่ต้องก�ำจัดได้ถึง 3,574 ตัน
2. โครงการน�ำเศษยางมาเป็นเชื้อเพลิงร่วมในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ สามารถลดปริมาณขยะที่ต้อง
ก�ำจัดได้ถึง 53 ตัน
3. โครงการน�ำเศษแก้วเป็นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมท�ำอิฐบล็อก สามารถลดปริมาณขยะทีต่ อ้ งก�ำจัดได้
ถึง 3 ตัน
4. โครงการน�ำเศษเทียนมาใช้ในอุตสาหกรรมหล่อพระ สามารถลดปริมาณขยะที่ต้องทิ้งได้ถึง 36 ตัน
5. โครงการน�ำเศษตะกอนจากระบบบ�ำบัดน�้ำเสียเข้าสู่กระบวนการสกัดน�ำโลหะมีค่ากลับมาใช้ใหม่
สามารถลดปริมาณขยะที่ต้องก�ำจัดได้ถึง 557.21 ตัน

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

“แพนดอร่า” ตัง้ เป้าหมายการอนุรกั ษ์พลังงานภายในองค์กรเพือ่ มุง่ ไปสูภ่ าพลักษณ์ทโี่ ดดเด่นด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิต เพื่อให้เกิดการจัดการ
พลังงานอย่างยั่งยืน ช่วยลดต้นทุน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับองค์กร ภายใต้การรับรองคุณภาพ
มาตรฐานสากล ISO9001: 2015 และมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001: 2011

ผลการด�ำเนินนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน

ปี 2558 - 2560 “แพนดอร่า” มีนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ใช้เงินลงทุนและไม่ใช้เงินลงทุน
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จ�ำนวน 21 นโยบาย อาทิ การควบคุมอัตราการไหล
ของน�้ำเย็นให้เหมาะสม การปิดเครื่องท�ำน�้ำเย็น
ในช่ ว งภาระความเย็ น ลดลงในกะกลางคื น
การเปลี่ยนเครื่องท�ำน�้ำเย็นประสิทธิภาพสูงแบบ
VSD การเปลี่ยนเครื่องอัดอากาศประสิทธิภาพสูง
การติดตั้งระบบ Evaporative cooling pad ที่
เครื่ อ งท� ำ น�้ ำ เย็ น การเปลี่ ย นเป็ น หลอดไฟ LED
นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ที่ท�ำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยลดการใช้พลังงาน
ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ อาทิ การปรับเปลี่ยน กระบวนการตกแต่ ง ชิ้ น งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ที่เรียกว่า “Flow line” และการคิดค้นเครื่องฉีดล้างแยกเบ้าอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานได้ถึง
ร้อยละ 14.51 คิดเป็นพลังงานไฟฟ้า 3.69 GWh หรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดลงถึง 15.41 ล้านบาท
ด้วยเม็ดเงินลงทุน 15.97 ล้านบาท เทียบระยะเวลาคืนทุนในเวลาไม่ถึง 1 ปี

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

“แพนดอร่า” ได้ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ มีการจัดการของเสียและ
มลพิษทางด้านขยะ อากาศ และน�ำ้ ทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ ภายใต้มาตรฐานระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015) อาทิ ติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำปูนที่เกิดจากกระบวนการผลิต
และระบบบ�ำบัดอากาศโดยใช้ “Dust collector” และ “Wet scrubber” ในการบ�ำบัดฝุ่นควันและ
ไอระเหยของสารเคมีที่เกิดจากกระบวนการผลิต และมีระบบการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs เช่น
การสกัดโลหะมีค่าจากตะกอนในน�้ำเสียกลับมา ใช้ใหม่ การใช้ผ้าเช็ดมือในห้องน�้ำแทนกระดาษช�ำระ
เนื่องจากสามารถน�ำกลับมาซักแล้วใช้ต่อได้ และยังช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษช�ำระได้อีกด้วย

การจัดการองค์ความรู ้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

“แพนดอร่า” ได้รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านพลังงานไว้ในรูปแบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
ในระบบ Intranet ผ่าน Application PANDORA LINK และมีการจัดฝึกอบรมความรู้ด้านพลังงาน
เพื่อปลูกจิตส�ำนึกอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม KAIZEN ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและช่วยลดการใช้พลังงาน ท�ำให้พนักงานเกิดแนวคิดในการปรับปรุง
การท�ำงาน และต่อยอดไปจนถึงสร้างเทคโนโลยีขนึ้ ใหม่ได้ และยังได้ขยายผลไปยังแพนดอร่า สาขาล�ำพูน
อีกด้วย
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รางวัลด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของ
องค์กรสมาชิ ก TBCSD ปี 2561

ต่างประเทศ

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

รางวัล Most Sustainability Renewable Energy Company

รายละเอียดของรางวัล

ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรในอุตสาหกรรม
พลังงานที่สร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

หน่วยงานที่มอบรางวัล

นิตยสาร International Finance Magazine, UK’s International Finance
Publications Ltd., England
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บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

รางวัล 3G Sustainability of Performance Award 2018

รายละเอียดของรางวัล

ในฐานะองค์กรที่มีผลงานด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม มีความโดดเด่นด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

หน่วยงานที่มอบรางวัล

Cambridge IF Analytica, London England บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน
ในประเทศอังกฤษ
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

International Finance Awards 2018

รายละเอียดของรางวัล

ได้รับรางวัลประเภท Most Innovative Power Company ซึ่งเป็นรางวัลที่
มอบให้กับองค์กร ในอุตสาหกรรมพลังงาน ที่มีการด�ำเนินกิจการที่โดดเด่นและ
สรรค์สร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานที่มอบรางวัล

International Finance Magazine
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

Asian Excellence Awards 2018

รายละเอียดของรางวัล

รางวัลประเภทบุคคล ผูน้ ำ� องค์กรยอดเยีย่ มในเอเชียแห่งปี และ และรางวัลประเภท
องค์กร นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งปี

หน่วยงานที่มอบรางวัล

Corporate Governance Asia
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

SAM Sustainable Award Gold Class 2019

รายละเอียดของรางวัล

บริษัท SAM ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดอันดับผลการด�ำเนินงานในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ระดับโลก ได้เผยแพร่ The Sustainability Yearbook 2019 โดยผลการจัดอันดับ
IRPC ถูกจัดอันดับในระดับ Gold Class และเป็น Industry Mover คือเป็น
บริ ษั ท ที่ ไ ด้ ค ะแนนสู ง สุ ด และมี ค ะแนนเพิ่ ม ขึ้ น จากปี ที่ แ ล้ ว มากที่ สุ ด ในกลุ ่ ม
อุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดก๊าซและน�้ำมัน (OGR: Oil & Gas Refining
and Marketing) การจัดอันดับดังกล่าวเป็นบทพิสูจน์จากความมุ่งมั่นในการ
ด�ำเนินงานทีพ่ ฒ
ั นาอย่างต่อเนือ่ งของทุกหน่วยงานในองค์กรแสดงถึงศักยภาพและ
ความพร้อมของไออาร์พีซีที่เป็นองค์กรที่ยั่งยืนชั้นน�ำในระดับโลก

หน่วยงานที่มอบรางวัล

SAM ซึง่ เป็นบริษทั ทีจ่ ดั อันดับผลการด�ำเนินงานในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนระดับโลก
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

Top Community Care Companies in Asia 2018

รายละเอียดของรางวัล

รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลทีม่ อบให้กบั องค์กรทีม่ ผี ลงานโดดเด่นในด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคม ใส่ใจดูแลพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น ไม่เพียงแต่ให้
ความส�ำคัญกับการบริหารธุรกิจเพื่อให้มีผลประกอบการที่ดี และสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน แต่ยังตระหนักถึงการสร้างคุณค่าของ
องค์กรร่วมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชนเติบโตเคียงข้างกันไปอย่างยั่งยืน

หน่วยงานที่มอบรางวัล

Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES)
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ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

ดัชนีแห่งความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)

รายละเอียดของรางวัล

เป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทยและภูมภิ าคอาเซียนทีไ่ ด้รบั เลือกให้เป็นสมาชิก
ธนาคารได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีแห่งความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ทั้งในระดับโลก DJSI World และ กลุ่มตลาดเกิดใหม่
DJSI Emerging Markets เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

หน่วยงานที่มอบรางวัล

บริษัทจัดการกองทุนระดับโลก RobecoSAM
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ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

ดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืน Carbon Disclosure Project (CDP) ระดับเกรด B
(Management Level)

รายละเอียดของรางวัล

เป็นธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรกทีไ่ ด้รบั ผลคะแนนเกรด B (Management Level)
โดยได้รับการประเมินผลด้านการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจาก
CDP ซึ่งเป็นมาตรฐานส�ำหรับการเปิดเผยข้อมูลด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(GHG) ขององค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในระดับเกรด B เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

หน่วยงานที่มอบรางวัล

Carbon Disclosure Project (CDP)
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ธนาคารกรุ งไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

Best Social Impact Thailand 2018

รายละเอียดของรางวัล

กรุงไทยได้รับรางวัล Best Social Impact Thailand 2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
ในฐานะที่ เ ป็ น สถาบั น การเงิ น หลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศ
ในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม และสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาล

หน่วยงานที่มอบรางวัล

วารสาร Capital Finance International (CFI)
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ธนาคารกรุ งไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

ASEAN Corporate Governance Awards

รายละเอียดของรางวัล

รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกย่องความมุ่งมั่นของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียน
ที่มีการน�ำหลักการก�ำกับดูแลที่ดีมาใช้ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้าง
ความน่าเชื่อถือ และการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)ร่วมกับผู้แทนของประเทศอื่น
ในกลุ่ม ASEAN
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บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่ น จ�ำกัด

ชื่ อรางวัล

รางวัลชนะเลิศ “ASEAN Energy Awards 2018” ด้านพลังงานทดแทน ประเภท
โรงงานควบคุม (Special Submission Industry Category)

รายละเอียดของรางวัล

รางวัลยกย่ององค์กรที่ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน

หน่วยงานที่มอบรางวัล

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
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บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

รางวัล DGNB First Mover Projects Award สาขา Platinum for Sustainable
Homes

รายละเอียดของรางวัล

บริษัทฯ ได้รับ รางวัล DGNB First Mover Projects Award สาขา Platinum for
Sustainable Homes ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดของสถาบัน German Sustainable
Building Council (DGNB : Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges
Bauen e.V.) ซึ่งเป็นสถาบันที่ดูแลเรื่องการประเมินอาคารเขียวของประเทศ
เยอรมนี โดยพฤกษา เป็น 1 ใน 5 องค์กรแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้
จากการน�ำเทคโนโลยีและกระบวนการก่อสร้างทีช่ ว่ ยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และน�ำพลังงานทดแทนมาใช้กอ่ สร้างบ้านต้นแบบ “พฤกษา พลัส เฮาส์” ทีโ่ ครงการ
เดอะแพลนท์ เอสทีค พัฒนาการ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

German Sustainable Building Council (DGNB : Deutsche Gesellschaft
für Nachhaltiges Bauen e.V.)
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บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิ โตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ระดับโลก
ในกลุ่มธุรกิจน�้ำมันและก๊าซ ประเภทธุรกิจขั้นต้นและธุรกิจครบวงจร ต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 5

รายละเอียดของรางวัล

DJSI เป็ น ดั ช นี ป ระเมิ น ความยั่ ง ยื น ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ระดั บ สากล ซึ่ ง ใช้ วั ด
ประสิทธิผลการด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ 2,500 บริษัท
ชัน้ น�ำทัว่ โลก โดยการคัดเลือกสมาชิกในกลุม่ ดัชนี DJSI จะพิจารณาจากผลประกอบ
การที่ดี ควบคู่ไปกับการด�ำเนินงานด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ DJSI เป็น
ดัชนีหลักซึง่ กองทุนทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับความยัง่ ยืนจะอ้างอิงถึงเพือ่ ใช้ประกอบการ
พิจารณาการลงทุน

หน่วยงานที่มอบรางวัล
RobecoSAM

บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิ โตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

ได้รับการจัดอันดับจาก CDP ด้านการบริหารจัดการสภาพภูมิอากาศในระดับ A

รายละเอียดของรางวัล

CDP เป็นหน่วยงานไม่มุ่งเน้นผลก�ำไรที่ดูแลระบบการเปิดเผยข้อมูลระดับโลก
เพื่ อ การจั ด การผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและเพื่ อ สร้ า งระบบเศรษฐกิ จ ที่ ยั่ ง ยื น
อย่างแท้จริง โดยได้สร้างระบบการเปิดเผยข้อมูลด้วยตนเอง (self-reported
environmental data) ซึ่งมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

Carbon Disclosure Project (CDP)
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บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

Dow Jones Sustainability Indices

รายละเอียดของรางวัล

GC ได้รบั การจัดอันดับจากดัชนีความยัง่ ยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability
Indices : DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ในกลุ่ม Top 10 ประเภท DJSI World และ
Emerging Markets กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์

หน่วยงานที่มอบรางวัล
RobecoSAM
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บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

FTSE4Good

รายละเอียดของรางวัล

GC ได้ผา่ นเกณฑ์การประเมินของ FTSE4Good และได้รบั การคัดเลือกเป็นสมาชิก
FTSE4Good Emerging Index การได้รบั คัดเลือกดังกล่าวสะท้อนความรับผิดชอบ
ขององค์กรธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงการมีบรรษัทภิบาลที่แข็งแกร่ง
(Environmental, Social and Governance (ESG) Performance)

หน่วยงานที่มอบรางวัล
FTSE
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บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

Dow Jones Sustainability Indices

รายละเอียดของรางวัล

ปตท. ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones
Sustainability Indices) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และได้คะแนนสูงสุดเป็น Industry
Leader ในกลุ่ม Oil & Gas Upstream & Integrated ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

หน่วยงานที่มอบรางวัล

Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
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บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

The Asset Award 2018 ประกอบด้วยรางวัล ดังนี้
• The Asset Corporate Award –Platinum Award, 2018 (ได้รับต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 10)
• Best Initiatives in Innovation (ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3) – “The Soothsayer”
• Best Initiatives in Social Responsibility – Floating Solar Photovoltaic Panels for Sustainable Water Management
• Best Initiatives in Environmental Stewardship- The Water Risks
Assessment
• Best Investor Relations Team

รายละเอียดของรางวัล

รางวัลจาก The Asset รวม 5 รางวัล ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นน�ำด้านการเงินการลงทุน
ของภูมิภาคเอเชีย แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ปตท. ที่จะด�ำเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน พร้อมตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล

หน่วยงานที่มอบรางวัล
นิตยสาร The Asset
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บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

เหรียญตราพัฒนา (Cross of Development) รัฐบาล สปป. ลาว

รายละเอียดของรางวัล

รางวัลแสดงความชืน่ ชมผลงานและคุณงามความดีของบริษทั ฯ ในการพัฒนาวงการ
การอาชีวศึกษาด้วยการยกระดับครูและนักเรียนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูงและ
ปริญญาตรี ให้กับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ของสปป.ลาว นับตั้งแต่ปี 2554
– 2558 ผลงานดังกล่าวเป็นส่วนประกอบอันส�ำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์
มิตรภาพ และความร่วมมือระหว่าง สปป.ลาว-ไทย

หน่วยงานที่มอบรางวัล

กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว
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ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

สมาชิ ก ในดั ช นี ค วามยั่ ง ยื น ดาวโจนส์ (2018 Dow Jones Sustainability
Index: DJSI)

รายละเอียดของรางวัล

ธนาคารได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น สมาชิ ก ดั ช นี ค วามยั่ ง ยื น ดาวโจนส์ (Dow Jones
Sustainability Indices: DJSI) ในกลุ่ม World Index และ Emerging Market
Index

หน่วยงานที่มอบรางวัล
RobecoSAM
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ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ B ของ CDP Climate Change Program

รายละเอียดของรางวัล

ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ B ของ CDP Climate Change Program จาก CDP

หน่วยงานที่มอบรางวัล
CDP
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บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ชื่ อรางวัล

รางวัล Gold CSR Rating by EcoVadis

รายละเอียดของรางวัล

แพลตฟอร์มด้านความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคม ใช้เพื่อการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและความ
ยัง่ ยืน (รวมถึงการปฏิบตั งิ านด้านสิง่ แวดล้อมและงานด้านสังคม ธรรมาภิบาล ฯลฯ)
ใน 190 หมวดหมู่ธุรกิจของ 150 ประเทศทั่วโลก

หน่วยงานที่มอบรางวัล
EcoVadis
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บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ชื่ อรางวัล

รางวัล CDP A List Forests Programme

รายละเอียดของรางวัล

เต็ดตรา แพ้ค ได้รับรางวัลนี้เป็นครั้งที่สามติดต่อกัน ซึ่งถือเป็นการยกย่องบริษัท
ของเราจากการปฏิบตั งิ านด้านการบริหารจัดการ และลดความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การแสวงหาทรัพยากรและการผลิตไม้

หน่วยงานที่มอบรางวัล

CDP หรือ Carbon Disclosure Project (โครงการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน) คือ
องค์กรการกุศลทีไ่ ม่แสวงหาผลก�ำไร ซึง่ ด�ำเนินงานในรูปแบบระบบเปิดระดับสากล
ทั้งส�ำหรับ นักลงทุน บริษัท เมือง รัฐและภูมิภาค เพื่อบริหารจัดการผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
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บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

RobecoSAM Sustainability Award 2018 ระดับ Gold Class

รายละเอียดของรางวัล

ไทยออยล์ได้รับการจัดอันดับด้านความยั่งยืนโดย RobecoSAM ให้เป็นผู้น�ำระดับ
Gold Class ต่อเนื่องเป็นปีที่ห้าในอุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดน�้ำมันและ
ก๊าซของโลก ซึ่งเป็นระดับสูงสุด

หน่วยงานที่มอบรางวัล
RobecoSAM
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บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

สมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ 2561

รายละเอียดของรางวัล

บริษทั ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้รบั การประกาศให้เป็นสมาชิกดัชนีความยัง่ ยืน
ดาวโจนส์ ในอุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดน�้ำมันและก๊าซของโลก ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 6

หน่วยงานที่มอบรางวัล

S&P Dow Jones Indices ร่วมกับ RobecoSAM
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ในประเทศ

รางวัลด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของ
องค์กรสมาชิ ก TBCSD ปี 2561

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (Best Sustainability Award)

รายละเอียดของรางวัล

ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อประกาศเกียรติคุณบริษัทจดทะเบียนที่มีความ
โดดเด่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนให้เป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่บริษทั จดทะเบียนอืน่

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

รางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award 2018) ประเภท
ยอดเยี่ยม (Excellence) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และรางวัล Best SDGs Reporting
ประจ�ำปี 2561

รายละเอียดของรางวัล

ในฐานะองค์กรทีใ่ ห้ความส�ำคัญต่อการจัดท�ำรายงานคุณภาพตามมาตรฐาน GRI มี
ความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่มอบรางวัล

CSR Club สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์
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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

ชื่ อรางวัล

รางวัลโล่เกียรติคณ
ุ องค์กรทีท่ ำ� คุณประโยชน์ตอ่ เด็กและเยาวชน เนือ่ งในวันเยาวชน
แห่งชาติ ประจ�ำปี 2561

รายละเอียดของรางวัล

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณองค์กรที่ท�ำคุณ
ประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ�ำปี 2561

หน่วยงานที่มอบรางวัล

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

ชื่ อรางวัล

“รางวัลองค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจ�ำปี 2561
ระดับทอง” (AMCHAM CSR Excellence Recognition Award 2018)

รายละเอียดของรางวัล

รางวัลดังกล่าวจัดขึน้ โดยหอการค้าอเมริกนั ในประเทศไทย (AMCHAM) โดยจะมอบ
ให้กับ องค์กรสมาชิกที่มีผลการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดดเด่น
ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 ปีขึ้นไป

หน่วยงานที่มอบรางวัล

หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM)
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

ชื่ อรางวัล

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจ�ำปี 2561 ประเภทรางวัลการด�ำเนินงานเพือ่ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมดีเด่น

รายละเอียดของรางวัล

ได้รับรางวัลจากโครงการการสื่อสารและสร้างเครือข่ายชุมชนพึ่งตนเองพื้นที่ใกล้
แนวสายส่งอย่างยั่งยืน ที่บ้านห้วยยาง อ.สวนกวาง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน�้ำมากว่า 40 ปี โดยใช้ฝายเดิมวางท่อผันน�้ำ อาศัยแรงโน้ม
ถ่วงตามธรรมชาติ และมีการด�ำเนินการต่อยอดเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
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การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

ชื่ อรางวัล

รางวัล Thailand Coal Awards 2018 ประเภทรางวัลชนะเลิศด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

รายละเอียดของรางวัล

ได้รบั รางวัลจากผลงาน “การด�ำเนินงานด้าน CSR ของเหมืองแม่เมาะ” (Mae Moh
Lignite Mine’s CSR) และผลงาน “ถอดบทเรียนศาสตร์พระราชา สู่แนวทางเพื่อ
การพัฒนาพื้นที่ อ.แม่เมาะ อย่างยั่งยืน” โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
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บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

รางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจ�ำปี 2561

รายละเอียดของรางวัล

รางวัลในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการด�ำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
ต่อเนือ่ งเป็นทีย่ อมรับของชุมชนและสังคมเพือ่ สะท้อนความมุง่ มัน่ ขององค์กรในการ
ด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและอยู่
ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

หน่วยงานที่มอบรางวัล

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

Sustainability Report Award

รายละเอียดของรางวัล

เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจตระหนักและให้ความส�ำคัญกับ
การเผยแพร่ข้อมูลการด�ำเนินงานซึ่งครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
(ESG) แสดงถึงความยัง่ ยืนของธุรกิจอันจะเป็นประโยชน์ตอ่ กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียของ
ธุรกิจ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

CSR Club สมาคมบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทย โดยการสนั บ สนุ น ของส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสถาบันไทยพัฒน์
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2561

รายละเอียดของรางวัล

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
งานวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการน�ำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซิ นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 : วัฒนธรรมสีเขียว

รายละเอียดของรางวัล

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ประจ�ำปี 2561

หน่วยงานที่มอบรางวัล
กระทรวงอุตสาหกรรม
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

รางวัลยอดเยี่ยมด้านความยั่งยืน Best SET Sustainability Awards 2018

รายละเอียดของรางวัล

ในฐานะที่ IRPC เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพบริษัทฯ ให้มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไป
กับการพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างสมดุล ตลอดจนสามารถเปิดเผยข้อมูลผล
การด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างครบถ้วนและโปร่งใส

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น

รายละเอียดของรางวัล

ธนาคารได้ รั บ รางวั ล บริ ษั ท จดทะเบี ย นด้ า นความยั่ ง ยื น ดี เ ด่ น ในกลุ ่ ม บริ ษั ท
จดทะเบียนทีม่ มี ลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท จากงาน
ประกวดรางวัล SET Sustainability Awards ประจ�ำปี 2561

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

รางวัล Thailand Sustainability Investment หรือ THSI

รายละเอียดของรางวัล

ธนาคารได้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เ ป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ อ ยู ่ ใ นรายชื่ อ “หุ ้ น ยั่ ง ยื น ”
Thailand Sustainability Investment หรือ THSI ประจ�ำปี 2561

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ธนาคารกรุ งไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2561 ด้านการเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใสดีเด่น

รายละเอียดของรางวัล

จากการด�ำเนินงานของธนาคารในการเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส
เป็นธรรม มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียตาม
มาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล ซึ่งธนาคารได้รับรางวัลดังกล่าว
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
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ธนาคารกรุ งไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

Bronze Award กลุ่มรางวัลองค์กรที่ประกอบธุรกิจ ประเภทเพื่อสังคม (CSR)

รายละเอียดของรางวัล

จากภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ชุด Krungthai Financial Literacy“คิดก่อนควัก
ชะงักก่อนเปย์”ในโครงการประกวดแคมเปญการตลาด(MAT Award 2018)โดยได้
รับรางวัลในฐานะแบรนด์ทนี่ ำ� เสนอแคมเปญการตลาดผ่านความคิดสร้างสรรค์อย่าง
โดดเด่นและสร้างแรงบันดาลใจ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT)
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บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่ น จ�ำกัด

ชื่ อรางวัล

รางวัล “การจัดการของเสียภายในโรงงานตามหลัก 3Rs” (3Rs Awards) และ
รางวัล “การใช้ประโยชน์จากของเสียได้ทั้งหมด” (Zero Waste to Landfill
Achievement Awards)

รายละเอียดของรางวัล

รางวัลประเภทระบบการจัดการของเสียดีเยีย่ มตามหลักการลดของเสีย (Reduce)
การน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) และการน�ำของเสียมารีไซเคิล (Recycle)

หน่วยงานที่มอบรางวัล

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่ น จ�ำกัด

ชื่ อรางวัล

รางวัลการอนุรกั ษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุมดีเด่น และด้านบุคลากร ประเภท
ทีมงานด้านพลังงาน จากเวที Thailand Energy Awards 2018

รายละเอียดของรางวัล

รางวัลยกย่องโรงงาน อาคาร บุคลากร และผูม้ สี ว่ นส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ
อนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน จนประสบความสําเร็จ และมีผล
งานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรต่างๆ ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมด้านการอนุรักษ์พลังงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
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บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น Outstanding Sustainability
Awards 2018

รายละเอียดของรางวัล

รางวัลในงานประกาศผลรางวัลต้นแบบองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน SET Sustainability
Awards 2018 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

รางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment 2018 (THIS)

รายละเอียดของรางวัล

รางวัลในงานประกาศผลรางวัลต้นแบบองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน SET Sustainability
Awards 2018 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ�ำกัด

ชื่ อรางวัล

CSR-DIW AWARD

รายละเอียดของรางวัล

รายละเอียดของรางวัล มาตรฐานและแนวปฎิบตั ทิ กี่ รมโรงงานอุตสาหกรรมก�ำหนด
และส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมด�ำเนินกิจกรรมด้วยความส�ำนึกรับผิดชอบต่อ
สังคมค�ำนึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน ทรัพยากร ที่จะต้องเติบโตและ
พัฒนาไปพร้อมกับธุรกิจ และสอดคล้องกับขีดความสามารถของโรงงานเอง

หน่วยงานที่มอบรางวัล
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ�ำกัด

ชื่ อรางวัล

ECO-FACTORY 2018

รายละเอียดของรางวัล

โรงงานเชิงนิเวศ (Eco Factory) หมายถึงโรงงานอุตสาหกรรม ที่ยึดมั่นในการ
ประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการ
มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการ
สิง่ แวดล้อมบนพืน้ ฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมทัง้ ภายใน และภายนอกองค์กร
ตลอดโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิ โตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนประจ�ำปี 2561 (SET Sustainability
Award) ประเภทดีเด่น

รายละเอียดของรางวัล

เป็นรางวัลทีม่ อบให้แก่บริษทั จดทะเบียนทีม่ คี วามโดดเด่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน โดยค�ำนึงถึงการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ ให้เป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่บริษทั จดทะเบียนอืน่

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิ โตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการด�ำเนิน
ธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG100)

รายละเอียดของรางวัล

คัดเลือก 100 บริษัทที่มีความโดดเด่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีการ
ด�ำเนินงานที่โดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment,
Social and Governance หรือ ESG) เพือ่ เป็นทางเลือกให้ผลู้ งทุนทีต่ อ้ งการลงทุน
ในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการ
ลงทุนในแบบทั่วไป

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สถาบันไทยพัฒน์
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บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of
Honor)

รายละเอียดของรางวัล

GC ได้รับรางวัล SET Sustainability Awards of Honor ติดต่อกันเป็นปีที่ 2
สะท้อนการด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่โดดเด่นภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง การดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุล หรือ ESG ตลอดจนสามารถเปิดเผยข้อมูลผลการด�ำเนินงานด้านความ
ยั่งยืนได้อย่างครบถ้วน และโปร่งใส

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

รางวัลรายงานความยั่งยืน

รายละเอียดของรางวัล

GC ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2561 ประเภทยอดเยี่ยม ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 4 รางวัลนี้จัดขึ้นโดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒน์

หน่วยงานที่มอบรางวัล

CSR Club สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒน์
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บริษัท ปตท.จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

SET Sustainability Awards 2018 และ SET Awards 2018

รายละเอียดของรางวัล

รางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านความยัง่ ยืนยอดเยีย่ ม (Best Sustainability Awards)
และรางวัลยอดเยี่ยมบริษัทด้านนวัตกรรม จากผลงาน Integrated Pipeline
Maintenance and Monitoring System หรือ iPMMS ตามล�ำดับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นหรือ SOE Award ประจ�ำปี 2561 ประกอบด้วยรางวัล ดังนี้
• รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2561 (ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3)
• รางวัลผู้น�ำองค์กรดีเด่น
• รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น (ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 4)
• รางวัลการด�ำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
• รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น (โครงการพี่เลี้ยง)
• รางวัลนวัตกรรมประเภทชมเชย จากโครงการ “The Soothsayer”
ของ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง

รายละเอียดของรางวัล

เป็นรางวัลที่มอบให้รัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นก�ำลังใจให้กับรัฐวิสาหกิจทุกแห่งที่ท�ำ
ภารกิจสนับสนุนการพัฒนาประเทศ และเป็นแรงจูงใจในการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ด�ำเนินงาน และความร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงาน
ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

หน่วยงานที่มอบรางวัล
กระทรวงการคลัง
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บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

รางวัลหุ้นยั่งยืน ประจ�ำปี 2561

รายละเอียดของรางวัล

เป็นการประเมินความยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ
รวมถึงบรรษัทภิบาล บริษทั จดทะเบียนทีผ่ า่ นการคัดเลือกต้องมีคะแนนการประเมิน
ความยั่งยืนอย่างน้อย 50% ในแต่ละมิติ เช่น การประเมินคุณภาพรายงานด้าน
บรรษัทภิบาล ผลประกอบการด้านก�ำไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้น การก�ำกับดูแล
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของ บจ. และการไม่สร้างผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมสังคม และบรรษัทภิบาล เป็นต้น บริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 4
ติดต่อกัน

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

TBCSD sustainable development 2019

155

บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

รางวัล Green Office Award 2018 ระดับดีเยี่ยม (G–Gold)

รายละเอียดของรางวัล

เป็นโครงการประเมินการจัดการอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณา 7
หมวดพืน้ ฐาน ได้แก่ 1. การบริหารจัดการองค์กร 2.การด�ำเนินงานส�ำนักงานสีเขียว
3.การใช้พลังงานและทรัพยากร 4.การจัดการของเสีย 5. สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกส�ำนักงาน 6. การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว 7. การปรับปรุงกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

หน่วยงานที่มอบรางวัล

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล
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บริษัท ปู นซิ เมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of
Honor)

รายละเอียดของรางวัล

รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการ
พั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น และเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ส� ำ หรั บ ธุ ร กิ จ ในตลาดทุ น ไทย
โดยปี 2561 เอสซีจียังคงรักษาความเป็นบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน
ยอดเยี่ยมติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จึงได้รับรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้าน
ความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor)

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

สมาชิกในรายชื่อดัชนีหุ้นยั่งยืน ประจ�ำปี 2561

รายละเอียดของรางวัล

ธนาคารได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศให้อยู่ในรายชื่อดัชนีหุ้น
ยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ�ำปี 2561

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น (Outstanding Sustainability
Awards)

รายละเอียดของรางวัล

ธนาคารได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น (Outstanding
Sustainability Awards) ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท จากงาน SET Sustainability Awards ประจ�ำปี
2561

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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บริษัท สตาร์ ปิ โตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ�ำกัด (มหาชน)
PMS Reflex blue C
PMS 485 C

29.03.13

ชื่ อรางวัล

รางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจ�ำปี 2561

รายละเอียดของรางวัล

CSR-DIW Continuous Award ประจ�ำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงความมุง่ มัน่ ในการสร้างการมีสว่ นร่วมและการพัฒนาชุมชนโดยรอบอย่างต่อเนือ่ ง

หน่วยงานที่มอบรางวัล

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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บริษัท สตาร์ ปิ โตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ�ำกัด (มหาชน)
PMS Reflex blue C
PMS 485 C

29.03.13

ชื่ อรางวัล

SET Award 2018

รายละเอียดของรางวัล

SET Award 2018 ประเภท “บริษัทจดทะเบียนด้านผลการด�ำเนินงานดีเด่น”
(An Outstanding Company Performance Awards)” ส�ำหรับบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000 – 100,000 ล้านบาท

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร
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บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

รางวั ล เกี ย รติ ย ศบริ ษั ท จดทะเบี ย นด้ า นความยั่ ง ยื น จากการประกวด SET
Sustainability Awards 2561

รายละเอียดของรางวัล

รางวัลเกียรติยศบริษทั จดทะเบียนด้านความยัง่ ยืน ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 2 ซึง่ เป็นระดับ
สูงสุดทีม่ อบให้เป็นเกียรติแก่บริษทั ทีด่ ำ� เนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนในระดับยอดเยีย่ มอย่าง
ต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

รางวัลรายงานความยั่งยืนปี 2561 ประเภท “ยอดเยี่ยม”

รายละเอียดของรางวัล

รางวั ล รายงานความยั่ ง ยื น ปี 2561 ส� ำ หรั บ การเปิ ด เผยผลการด� ำ เนิ น งาน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณชน ในระดับยอดเยี่ยม

หน่วยงานที่มอบรางวัล

CSR Club สมาคมบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทย โดยการสนั บ สนุ น ของส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์
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บริษัท วีนิไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green culture)

รายละเอียดของรางวัล

วัฒนธรรมสีเขียว (Green culture) คือการสร้างวัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่
ทุกคนในองค์กรมีจิตส�ำนึกร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีและให้ความ
ร่วมมือร่วมใจในทุกด้านของการประกอบกิจการให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่มอบรางวัล
กระทรวงอุตสาหกรรม
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บริษัท วีนิไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่ อรางวัล

บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นที่ มี ค วามโดดเด่ น ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และ
ธรรมาภิบาล (ESG; Environmental, Social and Governance) หรือที่เรียกว่า
กลุ่มหลักทรัพย์ ESG100

รายละเอียดของรางวัล

วีนิไทยได้รับการจัดอันดับติด 1 ใน 100 ต่อเนื่องมาแล้ว 2 ปี (2560-2561)
จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ตอบโจทย์การลงทุนทีย่ งั่ ยืน โดยประเมิน
จากข้ อ มู ล ด้ า นความยั่ ง ยื น ของหลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สถาบันไทยพัฒน์
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มองอนาคตธุรกิจไทย
กับโอกาสที่จะได้จาก
Circular Economy

166

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่ น จ�ำกัด (มหาชน)
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากสภาวะโลกปัจจุบันที่ก�ำลังประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ วิกฤติด้านพลังงาน วิกฤติขยะพลาสติก และความมัน่ คงทางอาหาร ส่งผลกระทบโดยรวมต่อ
สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม และการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ ท�ำให้ทุกภาคส่วนต่างร่วมมือกัน
เพื่อหาหนทางบรรเทาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน พร้อมป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบเพิ่มเติมจาก
ที่เป็นอยู่
โดยแนวทางหนึ่งที่ส�ำคัญที่จะช่วยสร้างโอกาสและแก้ปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมได้
นั่นคือ เศรษฐกิจชีวภาพ หรือ Bio Economy ซึ่งรวมถึง Circular Economy อันเป็นการน�ำเทคโนโลยี
และแนวคิดนวัตกรรมทีท่ นั สมัยมาใช้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชวี ภาพทีม่ มี ลู ค่า
ทางเศรษฐกิจสูงขึน้ ช่วยต่อยอดการใช้ทรัพยากรชีวภาพ เช่น พืช สัตว์ จุลนิ ทรีย์ รวมถึงวัสดุเหลือทิง้ ทางการ
เกษตร ไปพร้อมกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่โลกเราก�ำลังเผชิญอยู่ ท�ำให้สามารถลดการใช้ทรัพยากรที่
สิ้นเปลืองและหมดไป คือใช้แล้ววนเวียนกลับมาใช้อีก หรือไม่ก็วนเวียนปลูก เพือ่ น�ำมาใช้อกี ในชั่วชีวติ ของ
คนคนหนึ่งโดยไม่เป็นภาระให้ลูกหลานคอยแก้ปัญหาที่เราสร้างไว้ ช่วยสร้างความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยที่มีการท�ำเกษตรกรรมเป็นหลักให้มี
โอกาสก้าวสูก่ ารเป็นผูน้ ำ� ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ ในตลาดโลก “ปัจจุบนั ทิศทางเศรษฐกิจของโลก นอกจาก
จะมุ่งสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว ยังใส่ใจในมิติของสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเศรษฐกิจชีวภาพ
จึงเป็นแนวทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจทีต่ อบโจทย์ได้ดว้ ยเป็นความรูแ้ ขนงใหม่ทแี่ ทบทุกประเทศดึงมา
ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจชีวภาพก�ำลังก้าวเข้ามาเป็นเครื่องมือสาคัญของอนาคต หากเราน�ำ
เทคโนโลยีมาใช้ในทางที่ดีจะเกิดประโยชน์มหาศาล เพราะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพ การพัฒนา
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี เรือ่ งอาหาร เรือ่ งทางการแพทย์ และเรือ่ งพลังงาน ซึง่ ล้วนมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ประกอบ
กับการที่ประเทศไทยมีพื้นฐานทางการเกษตรที่ดีและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง”
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บริษัท ดับ๊ เบิ้ล เอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
สืบเนื่องจาก การขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยปกติมักจะถูกเชื่อมโยงกับการบริโภค ส่งผลให้การผลิต
ถูกเร่งรัดเพื่อมารองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทรัพยากรก็จะต้องถูกใช้เพื่อมาเป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตมากขึน้ ด้วยเช่นกัน อย่างทีเ่ รารูก้ นั ว่าทรัพยากรของเรานัน้ มีอยูอ่ ย่างจ�ำกัด หากไม่รจู้ กั จัดการอย่างเป็น
ระบบระเบียบ ก็อาจท�ำให้วันหนึ่งเกิดภาวะทรัพยากรขาดแคลนอย่างถาวร และอาจส่งผลร้ายแรงอย่าง
คาดไม่ถงึ ในอนาคตข้างหน้าได้ การให้คณ
ุ ค่ากับวัตถุดบิ และทรัพยากรต่างๆ จึงกลายมาเป็นเรือ่ งส�ำคัญของ
ธุรกิจในปัจจุบัน
จากสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นท�ำให้ผู้ผลิตหลายรายเริ่มมองเห็นถึงเรื่องความส�ำคัญของการจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด โดยดูได้จากการที่มีผู้ประกอบการได้เริ่มท�ำธุรกิจด้วยแนวคิด “ธุรกิจสีเขียว”
โดยยึดหลักทฤษฎี “เศรษฐกิจหมุนเวียน” หรือ “Circular Economy” เป็นการออกแบบเศรษฐกิจที่เน้น
น�ำวัตถุดบิ กลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่แบบไม่รจู้ บ แทนรูปแบบวงจรเดิมๆ ทีเ่ ป็นเส้นตรง คือ ขัน้ ตอนการผลิต
- น�ำมาใช้ - แล้วน�ำมาทิ้ง นับเป็นอีกหนึ่งจุดขายที่ก�ำลังเป็นกระแสของแบรนด์ต่างๆ ให้สามารถครองใจ
ผู้บริโภคที่มีความใส่ใจและเห็นความส�ำคัญในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงยังสามารถกระตุ้นการ
ตืน่ ตัวของผูบ้ ริโภคบางกลุม่ ทีไ่ ม่ได้ให้ความส�ำคัญ ให้หนั กลับมาสนใจในเรือ่ งนีไ้ ด้ ไม่แน่วา่ ในอนาคตอันใกล้
กลุ่มของผู้บริโภคส่วนใหญ่อาจจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าโดยค�ำนึงถึงในเรื่องของการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
ของผลิตภัณฑ์เป็นหลักก็เป็นได้ เพราะเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ปัญหาไกลตัวของทุกคนอีกต่อไปแล้ว
ด้วยเหตุนี้ แนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน” หรือ “Circular Economy” จึงควรยึดเป็นหัวใจหลักในการท�ำ
ธุรกิจเพื่อน�ำมาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าว เพราะนอกจากจะท�ำให้เกิดการหมุนเวียนทรัพยากรแล้ว
ยังส่งผลให้ต้นทุนทางธรรมชาติมีความยั่งยืนมากขึ้น และยังเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย ที่ผ่านมาหลายภาคส่วนเองก็คงเห็นพ้องต้องกันแล้วว่า เป้าหมาย
การสร้างและพัฒนาความยั่งยืนในระยะยาว คือสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ไปสู่โลกแห่ง
การค้าต่อไปข้างหน้าได้
ทั้งนี้ แนวคิดแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องเป็นองค์กรใหญ่จึงจะท�ำได้เท่านั้น ปัจจุบันมี
ตัวอย่างจาก SMEs , Start Up ให้เห็นกันแล้วว่า ธุรกิจขนาดเล็กก็สามารถเข้ามามีบทบาทได้ เช่น ธุรกิจ
ร้านอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ที่มีการรณรงค์ให้มีการลดใช้แก้วพลาสติก และมีส่วนลดให้ส�ำหรับผู้ที่น�ำ
แก้วมาใส่น�้ำเอง หรือเปลี่ยนจากการใช้แก้วพลาสติกธรรมดา เป็นแก้ว Bio Cup ที่มีการผลิตมาจากพืช
และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม , ร้านขายของช�ำ ที่ย้อนยุคกลับไปใช้วิธี
ขายแบบชั่งตวงวัดแบบเดิม โดยไม่ต้องพึ่งพาแพ็คเกจส�ำเร็จรูปที่ต้องใช้แล้วทิ้ง หรือธุรกิจกระเป๋าสะพาย
168

ที่น�ำวัตถุดิบมาจากของเหลือใช้อย่างเช่น ยางในรถยนต์ หรือ ผ้าใบคลุมรถบรรทุก มาพัฒนาเป็นสินค้าที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นต้น
โดยสรุปแนวคิดแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ทีส่ ง่ เสริมการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนไม่เพียงเป็นโอกาสทางอนาคต
ของธุรกิจไทย แต่ยังเป็นโอกาสทางอนาคตที่ทั่วโลกต้องการและเปิดรับ
*อ้างอิงจาก Carbon footprint and life cycle assessment of Double A A4 fine paper
and development of life cycle management system By Erick L.J. Bohez & Tin
Nwe Aye

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
แนวคิดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนไม่ได้จ�ำกัดความส�ำคัญเพียงเฉพาะด้านคุณภาพชีวิตของประชากรโลก
หรือประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย
เนื่องจากการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบันจะไม่สามารถด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมถึงเป็นที่ยอมรับจากสังคม โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้า ซึ่งแนวคิดนี้ได้ขยายขึ้นสู่เวที
การค้าระดับโลก ที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญการแข่งขันและการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ รวมถึง
มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีศุลกากร (Non-Tariff Measures: NTMs) หมายถึงการกีดกันทางการค้าที่
อยูภ่ ายใต้กรอบขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) หรือกรอบข้อตกลงระหว่าง
ประเทศอื่นๆ เช่น มาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการค้า (Trade-related Environmental
Measures) เป็นต้น ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรมีแผนงาน หรือนโยบายด้านการด�ำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้น
ความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การประยุกต์ใช้แนวคิด “เศรษฐกิจ
หมุนเวียน” มาสู่ขั้นตอนการผลิตหรือการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งจะท�ำให้ผู้ประกอบการย่อมได้รับประโยชน์
ทั้งในฐานะผู้ร่วมสร้างโลกที่น่าอยู่ขึ้นและยังสร้างโอกาสสู่การแข่งขันทางธุรกิจในทุกระดับอีกด้วย
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
Circular Economy หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นแนวคิดในการหาทางออกของวิกฤตขยะล้นโลก
จากของที่มนุษย์ผลิตหรือซื้อมาใช้ ซึ่งที่สุดแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ต้องกลายเป็นขยะ เป็นภาระให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องต้องมาหาทางจัดการ โดยที่ผ่านมา สิ่งของที่ไม่ต้องการแล้วก็มีการน�ำมาจ�ำหน่ายเป็นสินค้า
มือสอง ซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ขาดแคลนและมีฐานะยากจน ที่ยังอยากได้ของใช้ที่
ยังอยู่ในสภาพใช้งานได้นั้นมาใช้ต่อ ด้วยราคาที่ไม่แพงนัก
จากสถานการณ์ข้างต้น แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จึงถูกน�ำมาใช้เพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว โดยผู้ประกอบธุรกิจหลายแห่ง ซึ่งรวมถึง IRPC ได้ริเริ่มโครงการด้วยแนวคิด Reduce
Reuse & Recycle เป็นการเน้นการน�ำวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่เป็นวงจรไม่รู้จบ แทนการผลิต-ใช้-แล้วทิ้ง
ตามรูปแบบอุตสาหกรรมรูปแบบเดิมที่เน้นก�ำไรเป็นตัวตั้ง โดยใช้หลักว่ายิ่งผลิตออกมามากเท่าไหร่ก็ยิ่ง
สร้างก�ำไรมากเท่านัน้ โดยไม่ตอ้ งค�ำนึงว่าเมือ่ หมดอายุการใช้งานแล้ว สินค้าเหล่านัน้ จะถูกทิง้ อยูท่ ไี่ หนหรือ
สร้างผลกระทบอะไรบ้าง มาเป็นการ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท�ำให้เกิด
ของเสียน้อยที่สุดและส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนถือเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่ง ที่ปฏิวัติรูปแบบการผลิตและการบริโภค ท�ำให้
ทรัพยากรถูกน�ำไปใช้หมุนเวียนจนเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการจะท�ำให้ผู้ประกอบการตระหนักในแนวคิดนี้
และน�ำไปปรับใช้กบั การด�ำเนินธุรกิจของตนนัน้ ต้องเริม่ ต้นจากจิตส�ำนึกของผูบ้ ริหารองค์กรซึง่ จะเผยแพร่
ไปยังพนักงานทุกคน ทุกฝ่าย และทุกระดับในองค์กร ให้มีเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นจริงในกระบวนการผลิตสินค้าขององค์กรธุรกิจนั้นๆ และที่สุดแล้ว ทุกคน
ทุกภาคส่วน ต้องมีความมุง่ มัน่ ร่วมกันทีจ่ ะสร้างความเปลีย่ นแปลงให้กบั โลกใบนีด้ ว้ ย Circular Economy
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ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
การจัดการกระบวนการผลิตในปัจจุบนั ทีเ่ น้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ น�ำมาเป็นวัตถุดบิ ในการ
ผลิตและการบริโภค โดยไม่มกี ารน�ำเอากลับมาใช้ซำ�้ หรือแปรรูปใหม่ (ผลิต-ใช้-ทิง้ ) ได้กอ่ ให้เกิดต้นทุน
ทางอ้อมต่อสังคมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอ ปัญหาภาวะโลกร้อนจาก
การพัฒนาอุตสาหกรรมทีใ่ ช้เชือ้ เพลิงฟอสซิล และปัญหาการเพิม่ ขึน้ ของขยะทัว่ โลก โดยเฉพาะปริมาณ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จากปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลกที่ทวีความน่ากังวลขึ้น UN ได้ประเมินว่า
ประชากรโลกกว่า 19 ล้านคนต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในแต่ละปีจากสาเหตุข้างต้น
หลายประเทศเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมข้างต้น โดยเฉพาะประเทศ
พัฒนาแล้วที่ตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก จึงได้ริเริ่มแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
economy) ซึ่งเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและง่ายต่อการน�ำกลับมาใช้ใน
กระบวนการผลิตใหม่ได้อีกครั้ง รวมถึงการลดการผลิตของเสีย (ผลิต-ใช้-น�ำกลับมาผลิตใหม่) ฉะนั้น
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนจึงกลายมาเป็นแนวโน้มระยะยาวทีส่ ง่ ผลให้ผลิตภัณฑ์และบริการในอนาคต
เปลี่ยนแปลงไปโดยปริยาย
ดังนั้น โอกาสของธุรกิจไทยภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้นจะอยู่ในส่วนของการพัฒนา
เทคโนโลยีสะอาด (Clean technology) ที่สามารถผสมผสานเทคโนโลยีภายใต้การพัฒนา Thailand
4.0 มาเป็นเครื่องมือกระตุ้นการเปลี่ยนผ่านรูปแบบการผลิตและบริการบนพื้นฐานของ 3 แนวคิดหลัก
โดยแนวคิดแรกเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการออกแบบและพัฒนาวัสดุ บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ภายใต้
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) อาทิ ธุรกิจผลิตพลาสติกชีวภาพจากการสกัดสารไคตินจากเปลือก
หอยหรือหัวกุ้ง ธุรกิจผลิตวัสดุก่อสร้างที่สามารถยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานอย่าง คอนกรีตที่ซ่อมแซม
รอยร้าวได้เองผ่านการเพิ่มแบคทีเรียลงไป
แนวคิดที่สองเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการผลิตและการบริโภคที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการผลิต
ของเสีย ซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชุมชนและอุตสาหกรรม (Smart
community and production system) อาทิ ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ส�ำหรับวิเคราะห์และประมวลผล
การจ่ายไฟฟ้า (Smart grid)
ส่วนแนวคิดสุดท้ายนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการน�ำขยะกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่ให้มีมูลค่า
เพิ่มสูงขึ้น หรือธุรกิจ Waste to Value อาทิ การผลิตพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ หรือผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากขยะอย่างอุปกรณ์ตกแต่งบ้านจากพลาสติกรีไซเคิล ทัง้ นี้ เทคโนโลยีระบบอัตโนมัตแิ ละหุน่ ยนต์สำ� หรับ
ถอดแยกส่วนประกอบของขยะสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในแนวคิดนี้ได้อย่างลงตัว
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บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ�ำกัด
ในโลกปัจจุบัน วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน ระบบเศรษฐกิจต้องเผชิญกับ
ความเสีย่ งด้านอุปทานจากการขาดแคลนวัตถุดบิ ในการผลิต และปัญหามลภาวะของสิง่ แวดล้อม ท�ำให้
แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ถูกกล่าวถึงจากทัง้ องค์กรระหว่างประเทศ
รัฐบาล และกลุ่มธุรกิจรายใหญ่ เนื่องจาก Circular Economy ให้ความส�ำคัญกับประสิทธิภาพของ
การจัดการของเสียจากการผลิตและบริโภค ด้วยการน�ำวัตถุดิบที่ผ่านการผลิตและบริโภคแล้วเข้าสู่
กระบวนการผลิตใหม่ (re-material) และสนับสนุนการใช้ซ�้ำ (reuse)
ส�ำหรับในต่างประเทศให้ความส�ำคัญกับแนวคิด Circular Economy คือ การรักษาและเพิม่ ประสิทธิภาพ
ทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการหมุนเวียนวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนรักษาประสิทธิภาพของระบบด้วยการระบุและลดผลกระทบเชิงลบให้มากที่สุด ท�ำให้
เกิดลักษณะส�ำคัญของ Circular Economy คือ การท�ำให้ระบบเศรษฐกิจไม่มขี ยะ การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ด้วยพลังงานหมุนเวียน การให้ความส�ำคัญต่อประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต และการที่ราคาสะท้อน
ถึงต้นทุนที่แท้จริง โดยเมื่อวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต (manufacturing) และกระจายไปยังผู้บริโภค
แล้ว (distribution) สิ่งที่เหลือจากการบริโภค (use and disposal) จะถูกน�ำกลับไปจัดสรรใหม่ (reuse/
redistribution) หรือน�ำกลับสูก่ ระบวนการผลิตอีกครัง้ (re-manufacturing/Recycle) เพือ่ คืนความอุดม
สมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติ ฟื้นฟูระบบนิเวศ ลดผลกระทบเชิงลบ และเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อ
ระบบเศรษฐกิจ
ในประเทศไทย ผู้ประกอบการหลายคนได้ริเริ่มธุรกิจด้วยแนวคิด Reuse & Recycle ซึ่งสามารถท�ำ
เงินให้ผู้ประกอบการเป็นจ�ำนวนมาก และยังได้ชื่อว่าเป็นธุรกิจสีเขียว ที่ช่วยเหลือสังคมและโลก แทนการ
ผลิต-ใช้-แล้วทิ้ง แบบเส้นตรง ตามรูปแบบอุตสาหกรรมรูปแบบเดิมที่เน้นก�ำไรเป็นตัวตั้ง โดย Circular
Economy จะเปลีย่ นโมเดลเศรษฐกิจจากเส้นตรงให้เป็นวงกลม เพราะแนวคิดนีไ้ ด้สร้างเศรษฐกิจแนวใหม่
ที่ท�ำให้การใช้ทรัพยากรเกิดการหมุนเวียน มีประสิทธิภาพ จึงกลายเป็นเรื่องจ�ำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนระบบ
ผลิตทางตรง (Linear: Make-Use-Dispose) เป็นระบบผลิตแบบหมุนเวียน (Circular: Make-Use-Return)
ซึ่งเป็นพื้นฐานของการผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาพรวมได้ในที่สุด
อนาคตธุรกิจไทยกับโอกาสทีจ่ ะได้จาก Circular Economy ขึน้ อยูก่ บั ผูป้ ระกอบการทุกคนทีจ่ ะให้ความ
ส�ำคัญกับการใช้ทรัพยากรเกิดการหมุนเวียนจนเกิดประโยชน์สูงสุด ลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง ปฏิวัติ
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รูปแบบการผลิต และการบริโภคของธุรกิจไทย โดยผู้ประกอบการทุกคนต้องตระหนักในแนวคิดนี้และ
น�ำไปปรับใช้กับการด�ำเนินธุรกิจของตน เริ่มจากผู้บริหาร ส่งไปยังพนักงานทุกระดับในองค์กร มีเป้าหมาย
ร่วมกันในการขับเคลื่อน Circular Economy แต่คนที่ส�ำคัญที่สุดที่จะให้ภาพ Circular Economy หรือ
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนสมบูรณ์แบบ 100% จะเป็นใครไม่ได้เลย นั่นคือ “ผู้บริโภค” อย่างเราๆ นั่นเอง
ที่จะท�ำให้เกิดขึ้นจริงเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับธุรกิจไทยอย่างยั่งยืน และตลอดไป

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับภาคธุรกิจ การด�ำเนินงานภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการก�ำจัดของเสียจากผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่า
จะเป็นธุรกิจเล็ก กลาง หรือใหญ่ ล้วนก่อให้เกิดผลดีต่อธุรกิจทั้งสิ้น เพราะสามารถช่วยลดต้นทุนค่าใช้
จ่าย เพิ่มรายได้ และยังน�ำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เช่น อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ (Biofuel and Biochemical) ที่ประเทศไทยมีความพร้อมในด้านวัตถุดิบเพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ และยังไม่มคี วามกังวลด้านความมัน่ คงทางอาหาร ทัง้ ยังเป็นผูส้ ง่ ออกมันส�ำปะหลังรายใหญ่
ของโลก และมีอตุ สาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงเอทานอลทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ต่อยอดการยกระดับ
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีอยู่ ไปสู่การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นที่สอง ได้แก่ เชื้อเพลิงชีวภาพที่
ผลิตจากวัตถุดิบที่ไม่เป็นอาหาร เช่น ซังข้าวโพดและชานอ้อย และเพิ่มการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นที่สาม ได้แก่ เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากสาหร่ายที่สามารถเพาะเลี้ยงได้
ซึง่ เป็นอุตสาหกรรมทีเ่ พิม่ ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ทัง้ ยังตอบ
โจทย์วิกฤตการณ์ด้านพลังงานประเภทเชื้อเพลิงฟอสซิล
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนถือเป็นความหวังในการสร้างมูลค่าและการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายใต้
ทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัด ทีก่ อ่ ให้เกิดโมเดลทางธุรกิจ และนวัตกรรมใหม่ๆ รวมไปถึงการสร้างงานทีเ่ พิม่
มากขึ้น จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวของภาคธุรกิจที่ต้องแสวงหาโอกาส พร้อมทั้งปรับตัวในการขยายธุรกิจไปสู่รูป
แบบใหม่ อย่างไรก็ตามความส�ำเร็จของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนจะส�ำเร็จได้ ต้องเกิดอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐที่ต้องมีมาตรการส่งเสริมทางภาษีเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับภาคธุรกิจ หรือ
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การส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับโครงการทีด่ ำ� เนินการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมไปถึงภาคประชาชน
ที่ต้องมีความตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีจิตส�ำนึกสาธารณะ เพื่อให้ประเทศไทย
ก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างมั่นคงและยั่งยืน

บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
จากการที่สหภาพยุโรป (EU) ได้ประกาศใช้ “2018 Circular Economy Action Package”
ซึ่งครอบคลุมเป้าหมายและนโยบายในการลดขยะพลาสติก การลดการฝังกลบขยะ (Landfill) และ
เพิ่มปริมาณการรีไซเคิลสะท้อนให้เห็นว่า Circular Economy ก�ำลังถูกผลักดันอย่างจริงจังทั้งจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน และมีความเป็นไปได้วา่ Circular Economy จะถูกน�ำมาแทนทีร่ ะบบเศรษฐกิจ
แบบเดิม (Linear Economy) ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ “ใช้ (ทรัพยากร) – ผลิต – ทิ้ง”
(Take-Make-Dispose) ดังนั้น จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ธุรกิจจะต้องกลับมาทบทวนกระบวนการ
ด�ำเนินงานของตนเองและเตรียมพร้อมเพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ
พัฒนานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มาจากวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ชีวิต
ให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ นับว่าเป็นการสร้างโอกาสและความร่วมมือทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่จะพลิกวิกฤตทรัพยากรด้วยระบบเศรษฐกิจใหม่ ภายใต้แนวคิด
Circular Economy ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มรายได้จากเทคโนโลยีที่ใช้วัตถุดิบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนยังมาพร้อมกับโอกาสการลงทุนธุรกิจใหม่ของ
ประเทศไทยในอนาคตได้ เช่น ธุรกิจการให้บริการด้านการขนส่งและกระจายสินค้า ธุรกิจรีไซเคิลขยะ
คุณภาพสูง ธุรกิจ Re-manufacturing ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจ Biofuel ธุรกิจที่ใช้ผลผลิต
และเศษวัสดุเหลือทิง้ จากการเกษตร ธุรกิจแบบ Sharing platform และธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยี
เป็นต้น
ทั้งนี้ การด�ำเนินการดังกล่าวต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเร่งด่วนในการปลดล็อกข้อจ�ำกัด
ทางกฎระเบียบทีเ่ ป็นปัญหาและอุปสรรค เพือ่ สร้างผูป้ ระกอบการใหม่ (Start-up) และยกระดับผูป้ ระกอบ
การเดิม(Level-up) เพื่อขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ในวงกว้าง ร่วมกันเปลี่ยนขยะหรือของเสียเป็นแหล่ง
ทรัพยากรทดแทน ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหม่ ลดการเกิดขยะและปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและ
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ชุมชน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ Circular Economy ได้อย่างเป็นรูปธรรม
เพือ่ สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม และขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ Circular Economy ปตท.
ให้ความส�ำคัญกับการค้นคว้าพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
เช่น โครงการน�ำพลังงานความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น โครงการหมุนเวียนพลังงาน
ความร้อนเหลือทิ้งกลับคืน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 5 และ หน่วยที่ 6 คาดว่าจะช่วยลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 119,275 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียน
โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อีกทั้งยังทุ่มงบกว่า 3 พันล้านบาท ร่วมกับ
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ด�ำเนินการจัดตั้งพื้นที่โครงการ EECi
(Eastern Economic Corridor of Innovation) หรือเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
บนเนื้อที่กว่า 3,000 ไร่ ตั้งอยู่ที่วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งเน้นการ
สร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมครบวงจร พร้อมด�ำเนิน 6 ธุรกิจใหม่ได้ในอนาคต ได้แก่
Electricity Value Chain, Artificial Intelligence (AI) & Robotics, Life Science, Smart City,
Bio Economy, และ Smart Material

บริษัท ราช กรุ ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
มุมมองโอกาสทางธุรกิจจาก Circular Economy
• รูปแบบธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปสู่การปรับกระบวนการผลิตที่เน้นประสิทธิภาพการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรมากขึ้นและลดการสูญเสียในการผลิต การพัฒนานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มาจาก
วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานหรือสามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่
ได้ และการเพิ่มมูลค่าให้ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตมากขึ้น
• แนวคิดการใช้น้อย (reduce) ใช้ซ�้ำ (reuse) น�ำมาใช้ใหม่ (recycle) ผลิตซ�้ำ (remake) ซ่อมแซม
(repair) จะถูกน�ำมาผลักดันให้ใช้ในการพัฒนา คิดค้น และสร้างสรรค์เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริการใน
อนาคต และเน้นเรื่องการยืดอายุผลิตภัณฑ์ให้ใช้ได้นานขึ้น ล้าสมัยช้าลง
• เกิดการพัฒนาแบบคาร์บอนต�่ำ ที่เน้นการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น รวมไปถึงการรีไซเคิลวัตถุดิบ
พื้นฐานที่ใช้ในการพัฒนา เช่น ซีเมนต์ เหล็ก อลูมิเนียม เพื่อให้สามารถรองรับการพัฒนาส�ำหรับประชากร
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โลกที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย
• พฤติกรรมของผู้บริโภคจะหันไปบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ท�ำให้
ความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการด้านนี้มากขึ้น อันเป็นผลจากความตระหนักถึงผลกระทบของปัญหา
สิ่งแวดล้อม และกระแสการขับเคลื่อนการลดอุณหภูมิของโลก และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
สหประชาชาติ
• เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เช่น ธุรกิจรีไซเคิลขยะคุณภาพสูง ธุรกิจ Re-manufacturing ธุรกิจ
Biofuel ธุรกิจแบบ Sharing platform (เป็นรูปแบบการบริการเพื่อให้เกิดใช้ของที่ผลิตขึ้นมาแล้วให้คุ้ม
ค่าที่สุด) และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการรีไซเคิลวัตถุดิบพื้นฐาน หรือนวัตกรรมการบริหารจัดการ
พลังงาน

บริษัท ไทยน�้ำทิพย์ จ�ำกัด
Circular Economy จะท�ำให้องค์กรธุรกิจ ชุมชน หน่วยงานต่างๆ สามารถด�ำเนินกิจกรรมได้อย่าง
ยั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและต้นทุนในกระบวนการต่างๆ
ได้ ซึ่งส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และ สังคม ในระยะยาว

บริษัท วีนิไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน หรือ Circular Economy นับเป็นหลักการที่ดี ที่ภาคธุรกิจพึงน�ำมา
ใช้ในปรัชญาการด�ำเนินธุรกิจ ในแง่ของสังคม Circular economy ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนทั้งด้านการใช้
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ในแง่ของธุรกิจ การน�ำหลักการ circular economy เป็นการใช้วัตถุดิบอย่าง
รูค้ ณ
ุ ค่า ลดของเสีย ท�ำให้ธรุ กิจมีตน้ ทุนการผลิตทีค่ มุ้ ทุน ส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนามากขึน้
นอกจากนี้ยงั กระตุน้ ให้เกิดการสร้างและการใช้นวัตกรรมใหม่ ไม่วา่ จะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ วิธกี ารผลิตแบบ
ใหม่ หรือเทคโนโลยีใหม่ ส่งผลต่อความยั่งยืนของธุรกิจและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
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