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3TBCSD sustainable development 2019

 องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) จัดท�าหนังสือ TBCSD Sustainable Development 
อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของสมาชิก
ตามแนวทางที่ทั่วโลกยอมรับ และในบริบทของประเทศไทย โดยมีเนื้อหาสาระแตกต่างในแต่ละปี รวมทั้ง
บอกเล่าเรื่องราว และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนมุมมองแนวคิดของภาคเอกชนไทยเกี่ยวกับ       
การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สังคมได้รับทราบอย่างทั่วถึง
 หนังสือ TBCSD Sustainable Development 2019 ฉบับนี้ น�าเสนอแนวปฏิบัติและการด�าเนินงาน
ของสมาชิก TBCSD ซึ่งมีส่วนร่วมขับเคลื่อนธุรกิจสู่ Circular Economy อันเป็นทางออกที่ท�าให้องค์กร
ภาคธุรกิจสามารถด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มแข็ง      
มั่งคง และยั่งยืนได้ นับได้ว่ารูปแบบการด�าเนินธุรกิจดังกล่าวจะเป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐ     
ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นั่นเอง ขณะเดียวกัน
เป็นการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีของสมาชิก TBCSD และธุรกิจไทย ซ่ึงหลายแห่งได้รับรางวัล 
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจ�าปี พ.ศ.2561 รวมทั้งมุมมองของสมาชิกเกี่ยวกับอนาคตธุรกิจไทยกับ
โอกาสที่จะได้จาก Circular Economy
 การจัดท�าหนังสือ TBCSD Sustainable Development 2019 ส�าเร็จได้ด้วยความร่วมมือของสมาชิก 
TBCSD จ�านวน 39 บริษัท ซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของไทย ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี กลุ ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง               
กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มอื่นๆ ส�านักเลขานุการ        
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงขอขอบคุณสมาชิกที่ได้ให้ความกรุณาอนุเคราะห์ข้อมูลในการ   
จัดท�าหนังสือฉบับนี้                           
 คณะผู้จัดท�าหนังสือ TBCSD Sustainable Development 2019 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือฉบับนี้                 
จะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคธุรกิจไทย และขออภัยใน               
ความบกพร่องทุกประการ ตลอดจนขอน้อมรับค�าติเตือน แนะน�า และข้อเสนอแนะจากทุกท่าน เพื่อน�ามา
ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป

ค�าน�า



บทสรปุส�าหรบัผู้บรหิาร
 หนังสือ TBCSD Sustainable Development 2019 จัดท�าโดยองค์กรธุรกิจเพื่อ
การพฒันาอยา่งยั่งยนื (TBCSD) มวีตัถปุระสงคเ์พ่ือส่ือสารแนวทางการด�าเนินงาน
ของสมาชิกในการร่วมกันขับเคล่ือนธุรกิจสู่ Circular Economy อันเป็นทางออก 
ที่ ท� าให้องค์กรภาคธุรกิจสามารถด� า เนิ น ธุรกิจควบคู่ ไปกับการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอันเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีให้แก่องค์กร 

ภาคธุรกิจไทย 

 สืบเนื่องจาก ปัจจุบันองค์กรภาคธุรกิจได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ        
การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก           
ภาคธุรกิจได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ       
สิง่แวดล้อม และมคีวามรับผดิชอบต่อสงัคม เพราะถ้าหากภาคธรุกิจยังคงขบัเคลือ่นเศรษฐกจิแบบเส้นตรง
เช่นที่ผ่านมาอันเป็นการน�าเอาทรัพยากรมาผลิต ใช้ แล้วทิ้งไป อันจะส่งผลต่อความเสี่ยงการขาดแคลน
วัตถุดิบในการผลิต และปัญหามลภาวะของสิ่งแวดล้อมที่มากขึ้นในอนาคตอันใกล้ ท�าให้องค์กรภาคธุรกิจ
ทั่วโลกเริ่มหาทางออกของปัญหาดังกล่าว ซึ่ง “ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy)”    
เป็นทางออกที่ท�าให้องค์กรภาคธุรกิจสามารถด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเข้มแข็ง มั่งคง และยั่งยืนได้ นับได้ว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนินธุรกิจดังกล่าว    
จะเป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการขับเคล่ือนประเทศไทยให้ก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจแบบ
หมุนเวียน (Circular Economy) 
 ดังนั้น องค์กรภาคธุรกิจไทยจึงควรด�าเนินการศึกษาและท�าความเข้าใจเกี่ยวกับ “ระบบเศรษฐกิจแบบ
หมุนเวียน (Circular Economy)” เพื่อน�าข้อมูลท่ีตรงกับบริบทขององค์กรมาใช้ทบทวนการด�าเนินงาน
ของธรุกจิ เพือ่เตรยีมพร้อมองค์กรให้ก้าวสูเ่ส้นทาง “ระบบเศรษฐกจิแบบหมนุเวียน (Circular Economy)” 
ได้อย่างยั่งยืน และหากองค์กรธุรกิจใดสามารถขับเคลื่อนธุรกิจของตนให้เข้าสู่ Circular Economy ได้นั้น 
กจ็ะเป็นแนวทางปฏบิตัท่ีิดใีห้แก่องค์กรภาคธรุกจิไทยอืน่ๆ สามารถน�ารปูแบบการด�าเนนิงานทีด่ไีปปรบัใช้
ให้สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจขององค์กรธุรกิจนั้นๆ เพราะระบบการขับเคลื่อนธุรกิจควรจะต้อง           
ร่วมขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน เพื่อความยั่งยืนในอนาคตนั้นเอง 



 องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มธุรกิจชั้นน�า
ที่มีการลงทุนในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการเสริมสร้างความตระหนัก และสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของภาคธุรกิจ ในการปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับ              
การด�าเนินธุรกิจ ภายใต้แนวทาง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” กิจกรรมที่ผ่านมามุ่งเน้นการสร้างความรู้       
ความตระหนกัถงึผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม สนบัสนนุการมส่ีวนร่วมในการรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม และ
การศึกษานโยบายสาธารณะจากมุมมองทางธุรกิจ ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก 
 สมาชกิของ TBCSD ในปัจจบัุนมจี�านวน 39 องค์กร ครอบคลมุกลุม่อตุสาหกรรมหลกัของไทย มแีผนการ
ด�าเนินงานธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ โดยต่างแสดงบทบาทและ
จดุยนืตามบรบิทของแต่ละองค์กร และมคีวามพร้อมท่ีจะร่วมเดินหน้านโยบายของประเทศ เพ่ือน�าประเทศ
สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือฉบับนี้
 ส�านักเลขานุการองค์กรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขอขอบคุณองค์กรสมาชิกฯ ท่ีร่วมผนึกก�าลัง
ขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ TBCSD ด้วยดีมาเป็นระยะเวลานานกว่าสองทศวรรษ และ   
หวังว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างเข้มแข็งจากสมาชิกในช่วงระยะเวลาข้างหน้า พร้อมกับขอถือโอกาสนี้
เชิญชวนองค์กรธุรกิจไทยที่สนใจ เข้าร่วมเป็นสมาชิก  TBCSD เพื่อช่วยกันผลักดันให้การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมของประเทศไทยก้าวหน้าควบคูไ่ปกบัการจดัการและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างยั่งยืนตลอดไป
 ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือ TBCSD Sustainable Development 2019 ได้ทาง website ของ
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน http://www.tei.or.th/tbcsd/
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 องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council 
For Sustainable Development : TBCSD) เป็นองค์กรที่เกิดจากการ 
รวมตัวของกลุ่มธุรกิจช้ันน�าที่มีการลงทุนในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดย 
คุณอานันท์ ปันยารชุน ตัง้แต่ปี 2536 ซ่ึงท่านได้ด�ารงต�าแหน่งประธาน 
องค์กรฯ มาจนถึงปี 2550 และยังด�ารงต�าแหน่งประธานกิตติมศักด์ิ 
องค์กรฯ จนถึงปัจจุบัน องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

มเีป้าหมายในการเสรมิสรา้งความตระหนกั และสนบัสนนุการมสีว่นรว่มของ
ภาคธุรกิจ ในการปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจ ภายใต้แนวทาง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

 ปัจจุบนั TBCSD มจี�านวนสมาชกิทัง้สิน้ 39 องค์กร  ซ่ึงครอบคลมุกลุม่ธรุกจิหลกัของประเทศ 
ได้แก่ กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มธุรกิจธนาคาร กลุ่มธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ กลุ่มธุรกิจ
พาณิชย์ กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กลุ่มธุรกิจยานยนต์ กลุ่มธุรกิจบรรจุ
ภัณฑ์ กลุ่มธุรกิจกระดาษและวัสดุการพิมพ์ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ กลุ่มธุรกิจเหล็ก
กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค               
กลุ่มธุรกิจแฟชั่น กลุ่มธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและส�านักงาน ฯลฯ
 ปัจจุบันสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยท�าหน้าท่ีเป็นส�านักงานเลขานุการขององค์กรธุรกิจเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้ร่วมมือกับสมาชิก TBCSD ในการด�าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ            
มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงจุดยืนของการเป็นผู้น�าในภาคธุรกิจ อันเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมไทย
ให้ก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์การก่อตัง้ TBCSD
 1. ส่งเสริมแนวคิด “การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  ในกลุ่มผู้น�าธุรกิจ
 2. ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเข้าไปมีบทบาทในการก�าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอันจะน�าไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งมีบทบาทน�าในการป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ
 3. เสริมสร้างจิตส�านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรภาคธุรกิจ โดยเน้นการสนับสนุน
ความคิดริเริ่มที่มุ่งปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ

แนะน�าองค์กร
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โครงสร้าง
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

ประธานกิตติมศักดิ์

ประธาน

คุณอำนันท์ ปันยำรชุน

คุณปรำโมทย์ อินสว่ำง คุณวีระ อัครพุทธิพร

คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์

ดร.ส่งเกียรติ ทำนสัมฤทธิ์

คณะที่ปรึกษา

คณุประพนธ์ นลิวชัรมณี



9TBCSD sustainable development 2019

ส�านักงานเลขานุการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย)

คุณภิญญดำ เจริญสิน
ผู้จัดการโครงการ

ดร. อรทัย พงศ์รักธรรม
ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ

คุณสุพรรณิภำ หวังงำม
เจ้าหน้าที่แผนงาน

คุณจำรุวรรณ พลเสน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงาน
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1) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

2) บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ�ากัด (มหาชน)

3) บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จ�ากัด

4) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

5) บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลิต จ�ากัด

6) บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)

7) บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน)

8) กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

9) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

10) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)

11) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

12) บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จ�ากัด

13) บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

14) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด  (มหาชน)   

15) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

16) บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

17) บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

18) ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ได้รับ   
ความสนใจจากองคก์รภาคธุรกจิตา่งๆ ซ่ึงปัจจุบนัมสีมาชิก   
เข้าร่วมจ�านวน 39 องค์กร ดังต่อไปนี้

รายชือ่องค์กรสมาชกิ TBCSD



19) ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 

20) บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)

21) บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จ�ากัด

22) บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

23) บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ�ากัด

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

25) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

26) บริษัท ปตท. น�้ามันและการค้าปลีก จ�ากัด (มหาชน)

27) บริษัท พีทีที ฟีนอล จ�ากัด

28) บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

29) บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

30) บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)

31) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

32) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

33) บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

34) บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จ�ากัด

35) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

36) บริษัท ไทยน�้าทิพย์ จ�ากัด

37) บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

38) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด

39) บริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน)
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Circular Economy : 
พลิกวิกฤติทรัพยำกรด้วย
ระบบเศรษฐกิจใหม่

12
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 การเพิ่มขึ้นของประชากรโลกอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง ส่งผลให้ความต้องการ  
ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานส�าหรับการผลิตเพื่อตอบสนองความ
ต้องการในการบริ โภคของประชากรเพิ่ มขึ้ นตามไปด้วย แต่ เ น่ืองจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) และพลังงานที่ใช้ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน
เป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป (Nonrenewable energy) ซ่ึงมีจ�านวนจ�ากัดและใน
อนาคตอันใกล้ทรัพยากรเหล่านี้ก�าลังเริ่มหมดไป ถึงแม้จะมีการสร้างขึ้นมาทดแทน
ใหม่แต่อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ทัง้ในแง่ของเวลาและจ�านวน รวมทัง้     
ในการผลิตและการบริโภคยังก่อให้เกิดของเสีย หรือ “ขยะ” จ�านวนมาก ในขยะ
จ�านวนนี้ บางส่วนสามารถน�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ และบางส่วนกลายเป็นขยะ
ตกค้างในสิ่งแวดล้อมยากต่อการก�าจัดและการจัดการ ท�าให้ระบบนิเวศเสื่อมโทรม
ในระยะยาว หลายประเทศทั่วโลกทัง้จากองคก์รระหวา่งประเทศ รฐับาล และในกลุม่
ธุรกิจรายใหญ่ ได้น�าแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้
ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศและองค์กรของตนเอง เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้รับ
ประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจ ถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ของประเทศอย่างยั่งยืน 

ที่มา : Ministry for the Environment (2018)
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 เศรษฐกจิหมนุเวียน หรือ Circular Economy เป็นโมเดลทีเ่ปลีย่นเศรษฐกจิโลกจากการด�าเนนิธรุกจิ 
“แบบเส้นตรง (Linear Economy)” 
ท่ีเป็นระบบเศรษฐกิจที่เน้นการน�า
ทรัพยากรมาผลิตและบริโภคแบบ     
ใช้แล้วทิ้งที่ก่อให้เกิดขยะจ�านวนมาก 
(Take-Make-Dispose) เปลีย่นมาเป็น
ระบบผลิต  “แบบวงกลม หรือ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Econ-
omy)” ทีใ่ห้ความส�าคญักบัการจดัการ
ขยะและของเสียจากสินค้าหลังจาก
การบริโภค เป็นระบบทีเ่อือ้ให้เกดิการ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
สงูสดุ และน�าสนิค้าที่ใช้แล้วกลบัเขา้สู่
กระบวนการผลิตได้อีก (Make-Use-
Return) เพื่อการเติบโตอย่างสมดุลของธุรกิจ คุณภาพชีวิต และอนาคตโลกที่ยั่งยืน โดยแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนมีหลักการพื้นฐานมาจากแนวคิดชีวลอกเลียน หรือนวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติ  
(Bio mimicry) แนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-industry) และแนวคิดการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยวิธีคิดเชิงกระบวนการ (ไม่ใช่เชิงผลผลิต) ที่ตามติดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ขั้นก่อนการผลิตไป
จนถึงหลังการใช้งาน โดยยึดหลักของธรรมชาติเป็นแม่แบบ “ธรรมชาติ” หรือ Cradle to cradle design 
(C2C) จึงอาจกล่าวได้ว่าระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นระบบการผลิตที่ไม่มีของเสีย เนื่องจากของเสียของ
ธรุกิจหนึง่จะสามารถน�าไปเป็นวัตถดุบิต้นทางของอกีธรุกจิเสมอ ซึง่การ Reuse-Recycle จะเป็นสิง่ส�าคญั
ที่สุดในระบบเศรษฐกิจนี้ 
 หลักกำรของเศรษฐกิจหมุนเวียน : เศรษฐกิจหมุนเวียนต้ังอยู ่บนหลักการ 3 ประการ ได้แก่  
1) การรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ 2) การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ด้วยการหมุนเวียนวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบและวัสดุต่างๆ และ 3) การรักษาประสิทธิภาพของ
ระบบด้วยการออกแบบเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบจากผลิตภัณฑ์ให้มากที่สุด ดังนี้
 • หลักกำรที่ 1: กำรรักษำและเพิ่มประสิทธิภำพทุนด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ (Natural Capital) 
ผ่านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ�ากัด โดยเร่ิมจากการสร้างประโยชน์หรือคุณค่าของ
ทรัพยากรในทุกโอกาสที่สามารถท�าได้ การจัดการระบบหมุนเวียนของทรัพยากร เริ่มตั้งแต่การเลือกใช้
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ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์ ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพหรือเทคโนโลยี
สะอาด และการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งมีระบบจัดการการไหลเวียนของ
ทรพัยากรธรรมชาตใินระบบและการสร้างเงือ่นไขทีเ่หมาะสมต่อการฟ้ืนคนืสภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
 • หลักกำรที่ 2: กำรใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยกำรหมุนเวียนวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์         
ส่วนประกอบและวัสดุต่ำงๆ ผ่านการออกแบบ/การดีไซน์สินค้าให้ใช้ได้อย่างยาวนาน (Long-Lasting 
Design) เป็นการออกแบบเพื่อลดของเสียและเข้ากับห่วงโซ่ชีวภาพ โดยจะต้องไม่มีสารพิษ สามารถ         
ย่อยสลายได้ง่าย ส่วนผลิตภัณฑ์ประเภท พลาสติก โพลีเมอร์ อัลลอย หรือวัสดุประดิษฐ์อื่นๆ จะต้อง         
ถูกออกแบบให้สามารถน�ามาใช้ได้อีกครั้งและใช้พลังงานน้อยที่สุด สามารถคงคุณภาพเดิมได้มากท่ีสุด     
รวมทัง้ การน�าสนิค้าทีผ่า่นการใช้งานมาแล้วในระยะหนึง่กลบัมาปรบัปรงุแปรสภาพให้มคีณุสมบตัิเหมือน
ของใหม่ เพือ่ยดือายกุารใช้งานของสนิค้านัน้ๆ (Remanufacturing) การซ่อมแซ่มหรอืปรบัปรุงใหม่ สนิค้า
ประเภททีไ่ด้รบัความเสยีหายหรอืเกดิต�าหนทิีถ่กูส่งคนืกลับไปยงัผู้ผลิต แล้วน�ากลับมาวางจ�าหน่ายอกีคร้ัง 
(Refurbishing) การบ�ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ให้มีสภาพที่พร้อมจะใช้งานอยู่ตลอดเวลา (Maintenance) 
การซ่อมแซมของที่เสียแล้วให้ใช้งานได้ดีดังเดิม (Repair) การน�าเอาของที่ยังใช้ประโยชน์ได้กลับมาใช้ซ�้า
ให้คุ้มค่าที่สุด (Reuse) การสร้างผลิตภัณฑ์ข้ึนใหม่จากวัสดุที่ใช้แล้ว โดยการน�ากลับไปเข้ากระบวนการ
แปรรูปให้เป็นวัตถุดิบ (Recycling) และการแปรวัสดุต่างๆ ที่จะกลายเป็นขยะให้กลับมาเป็นของใช้ใหม ่
โดยการน�ามาเพิ่มความสวยงาม ใส่ไอเดียใหม่ๆ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่ก�าลังจะกลายเป็นขยะ        
(Upcycling) 
 • หลกักำรท่ี 3: กำรรกัษำประสทิธภิำพของระบบด้วยกำรออกแบบเพือ่หลกีเลีย่งผลกระทบด้ำนลบ 
(Negative Externalities) จำกผลิตภัณฑ์ หลักการดังกล่าวครอบคลุมการลดผลกระทบด้านลบ            
ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของชีวิต และการจัดการ
ผลกระทบด้านลบที่มาจากการใช้ทรัพยากร เช่น การใช้ที่ ดิน อากาศ น�้า มลภาวะทางเสียง  
และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

 ในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนประกอบด้วยวงจรหมุนเวียนทั้งหมด 2 วงจร ได้แก่ “วงจรหมุนเวียนทำง
ชีวภำพ (Biological Cycles)” เป็นวงจรหมุนเวียนของกลุ่มวัสดุชีวภาพ (biological materials) หรือ
วสัดทุีม่าจากสารธรรมชาต ิน�ามาผ่านกระบวนการทีแ่ทบจะปราศจากการปนเป้ือนสารเคม ีท�าให้สามารถ
ย่อยสลายคืนสู่ส่ิงแวดล้อมได้ การหมุนเวียนของกลุ ่มวัสดุชีวภาพมีตั้งแต่กระบวนการง่ายๆ เช่น  
การเอาเศษอาหารเหลือทิ้งจากชีวิตประจ�าวันไปท�าปุ๋ยเพื่อคืนเป็นสารอาหารสู่ดิน หรือการน�าไปผลิตเป็น
ไบโอแก๊ส การใช้บรรจภัุณฑ์จากธรรมชาติท่ีย่อยสลายได้ ไปจนถงึการน�าวสัดุธรรมชาติมาผ่านกระบวนการ
เพ่ือใช้ใหม่ก่อนที่จะน�าไปผ่านกระบวนการที่เหมาะสมในการส่งคืนสู่ส่ิงแวดล้อม และ “วงจรหมุนเวียน
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ทำงเทคนคิ (Technical Cycles)” เป็นวงจรหมนุเวยีนของกลุ่มวสัดุทางเทคนคิ (technical materials) 
ท่ีผ่านกระบวนการผลิตที่อาศัยเทคนิคต่างๆ เช่น ชิ้นส่วนจากโลหะและพลาสติก ซ่ึงอาจส่งผลกระทบ       
ต่อสิง่แวดล้อมหากหลดุลอดสูธ่รรมชาต ิจงึต้องมกีารออกแบบใหม่ให้สามารถหมนุเวยีนกลบัมาใช้ประโยชน์
ในระบบปิดได้ โดยไม่ส่งของเสีย (Waste) ออกนอกระบบผลิต โดยคุณลักษณะของเศรษฐกิจหมุนเวียน    
มี 5 ประการ ได้แก่ 1) การออกแบบเพื่อลดของเสีย การออกแบบเพื่อให้เข้ากับวงจรหมุนเวียนทางชีวภาพ 
โดยต้องไม่มีสารพิษและย่อยสลายได้ง่าย หรือวงจรหมุนเวียนทางเทคนิค ท่ีสามารถน�ามาใช้ได้อีกคร้ัง     
โดยใช้พลังงานน้อยที่สุดและสามารถคงคุณภาพเดิมได้มากที่สุด 2) การสร้างความยืดหยุ่น (Resilience) 
ผ่านความหลากหลาย (Diversity) ระบบที่มีความหลากหลาย มีคุณสมบัติการแยกส่วน (Modularity)      
มีความสามารถรอบตัว (Versatility) มีความสามารถในการปรับตัวและมีการเชื่อมต่อจ�านวนมากจะมี   
ความยืดหยุน่ทีสู่งกวา่เมื่อเกดิการกระทบ (shocks) จากภายนอก เมื่อเทยีบกับระบบทีเ่รยีบง่ายที่เนน้การ
สร้างประสิทธิภาพแต่มีความเปราะบางสูง 3) มุ่งใช้พลังงานทดแทน ระบบต่างๆ ควรใช้พลังงานทดแทน
ให้มากขึ้น และลดระดับการการใช้พลังงานที่ในการคืนสภาพและการหมุนเวียนเศรษฐกิจให้น้อยลง  
4) การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) และ 5) การคิดอย่างมีความต่อเนื่อง (Think in Cascade)
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 แนวทางการสร้างเศรษฐกิจหมนุเวยีน: ข้ันตอนแนวทางการปฏบิตัใินการสร้างระบบเศรษฐกจิหมนุเวยีน
ประกอบด้วย 4 แนวทาง ได้แก่ 1) กำรออกแบบผลติภณัฑ์ให้เกดิกำรหมนุเวยีนได้ (Circular economy 
design) เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Product) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบรกิารด้วยการออกแบบเชงินเิวศเศรษฐกจิ (Eco-Design) ทีจ่ะช่วยเพ่ิมประสิทธภิาพด้านส่ิงแวดล้อม 
ประสทิธิภาพการใช้พลงังาน และประสทิธภิาพของทรพัยากรในวงจรชีวติผลิตภัณฑ์ทัง้หมด ซึง่การออกแบบ
เหล่านี้จะช่วยให้ประหยัดทรัพยากรและพลังงาน รวมไปถึงยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น สามารถ
ซ่อมแซมและใช้ซ�า้ได้ หลกัการออกแบบบรรจภุณัฑ์ (Package) เพือ่ให้เกดิความยัง่ยนื ได้แก่ การใช้วตัถดุบิ
ที่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น อลูมิเนียม แก้ว กระดาษ, ออกแบบ package โดยใช้วัสดุชนิดเดียว เพื่อให้ง่าย
ต่อการระบุประเภทของวัสดุท่ีใช้และง่ายต่อการแยกวัสดุในการรีไซเคิล, ออกแบบโดยค�านึงถึงขนาดของ
สินค้าต่อขนาดของ package โดยขนาดของ package ต้องเล็กมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ในขณะ
เดียวกันก็ยังสามารถบรรจุสินค้าและมีพ้ืนที่พอส�าหรับข้อมูลแบรนด์สินค้าได้, ออกแบบให้ง่ายต่อการ
ประกอบชิ้นงาน และง่ายในขั้นตอนการผลิต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด, หลีกเลี่ยงการใช้กาว 
เนื่องจากการใช้กาวท�าให้ยากต่อการแยกสิ่งของเพื่อรีไซเคิล, ออกแบบ package ส�าหรับการจัดส่ง โดย
ค�านึงถึงความสามารถในการบรรจุลงใน pallet ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ในการขนส่ง รวม
ถึงสามารถวางที่จุดขายได้เลย, ระบุวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน โดยออกแบบใส่ 
recycle code ลงใน mold ของ package เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการและการแยกรีไซเคิล และใช้การ
ประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) เพื่อให้เห็นถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่
มีต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบไปจนถึงการก�าจัดผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน 2) กำรก�ำหนดรูปแบบ
ของธรุกจิแบบใหม่ (New business models) ให้สัมพันธ์กบัระบบเศรษฐกิจหมุนเวยีนทีใ่ห้ความส�าคัญ
กับการบริหารจัดการขยะและของเสียจากสินค้าหลังจากการบริโภคโดยการมาใช้ประโยชน์ใหม่  
3) กำรด�ำเนินกำรแบบวงจรย้อนกลับ (Reverse cycles) โดยน�าทรัพยากรมาใช้ซ�้า ซ่อมแซม และ
รีไซเคิล แทนการผลิตใหม่ทั้งหมด เพื่อลดการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติและน�าขยะกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มาก
ที่สุด เพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ไม่สร้างผลกระทบด้านลบทั้งต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้จะต้อง
ใช้นวตักรรมและความร่วมมอืระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกจิหมนุเวยีนให้เกดิขึน้
อย่างยั่งยืน และ 4) มีระบบกำรจัดกำรที่ดีและมีประสิทธิภำพ (Enablers and favourable system 
conditions) หรือการจัดการวัตถุดิบอย่างยั่งยืน (Sustainable Material Management) ที่มุ่งเน้นการ
เพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบในห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนวัตถุดิบอย่างยั่งยืนและเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของทรัพยากร ซึ่งเริ่มตั้งแต่ข้ันตอนการออกแบบ การคิดค้นระบบนวัตกรรม เพื่อให้เกิด     
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจสีเขียวต่อไป
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                                                                                                                                  ที่มา : Ellen MacArthur Foundation
 

การด�าเนินงานเศรษฐกิจหมุนเวียนของสหภาพยุโรป (European Union - EU): 
 สหภาพยุโรป (European Union: EU) เป็นกลุ่มประเทศหนึ่งที่ตระหนักและให้ความส�าคัญกับ            
การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยในปี ค.ศ. 2012 คณะกรรมาธิการยุโรป (European    
Commission) ได้ตีพิมพ์เอกสาร Manifesto for a Resource Efficient Europe ซึ่งกล่าวถึงความส�าคัญ
ของการเปลีย่นรปูแบบการด�าเนนิเศรษฐกจิให้มคีวามหมนุเวยีน ต่อมาในปี ค.ศ. 2013 คณะกรรมาธกิารฯ 
ได้จัดท�านโยบาย European environmental research and innovation policy โดยหนึ่งในวาระหลัก
ของนโยบายดงักล่าวมุง่เน้นการผลกัดนัให้มกีารด�าเนนิการด้านนวตักรรมและการวจิยั เพือ่ผลกัดนัเศรษฐกจิ
และสังคมของสหภาพยุโรปโดยรวมให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในปี ค.ศ. 2014  
คณะกรรมาธกิารฯ ได้เสนอแผนยทุธศาสตร์เศรษฐกิจแบบหมนุเวยีน “Towards a Circular Economy 
: a Zero Waste Programme for Europe” เพือ่ฟ้ืนฟูเศรษฐกจิของภมูภิาคและเพ่ืออนรัุกษ์ทรัพยากร
ของโลก และในปี ค.ศ. 2015 คณะกรรมาธิการฯ ได้เสนอแนวคิด “Industry 2020 in the Circular 
Economy” ซึง่ครอบคลมุมติเิกีย่วกบัด้านการผลติของอตุสาหกรรมในรูปแบบใหม่ การปรับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค และการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม คณะกรรมาธิการฯ ได้เสนอแนวทาง
การแปรรูปและน�ากลับมาใช้ใหม่ของขยะและวัตถุดิบประเภทต่างๆ ได้แก่ ขยะจากพลาสติก (Plastic 
Waste) ขยะจากอาหาร (Food waste) วัตถุดิบจ�าพวกอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์และแร่ธาตุที่ส�าคัญ 
(Critical raw materials) ขยะที่เกิดจากการรื้อถอน ท�าลาย และสร้างสิ่งก่อสร้าง (Construction and 
demolition) และวัตถุดิบทางชีวภาพ (Biomass and bio-based products) รวมทั้ง ได้เสนอข้อเสนอ          
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เชิงนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน 
Circular Economy Package ขึ้นเป็นครั้งแรก            
ข้อเสนอดังกล่าวประกอบด้วย แผนการด�าเนินการ 
(Action Plan) รายชื่อโครงการ และข้อเสนอการแก้
กฎหมายท่ีเก่ียวกับของเสียจ�านวน 4 ข้อ ซ่ึงข้อเสนอ   
เชิงนโยบายดังกล่าวให้ความส�าคัญใน 2 ภาคส่วน คือ 
ภาคส่วนของการจัดการของเสียภายหลังการบริโภค 
และภาคส ่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ ์ เพื่อ             
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�าเนินการในรูปแบบต่าง ๆ 
เพื่อผลักดัน Circular Economy Package เช่น การ
จัดตั้งงบประมาณสนับสนุนการด�าเนินงานกว่า 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�า
น�้ามาใช้อีกครั้ง โดยในเดือนมกราคม ค.ศ. 2018 สหภาพยุโรปได้ประกาศและน�า “แผนกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจหมุนเวียน 2018 Circular Economy Action Package” มาใช้ในสหภาพยุโรปอย่างเต็มรูป
แบบ ซึ่งแผนดังกล่าวครอบคลุมเป้าหมายและนโยบายในการลดขยะพลาสติก (Plastic Waste) การลด
การฝังกลบขยะ (Landfill) และการเพิ่มปริมาณการรีไซเคิล (Recycle) เพื่อร่วมผลักดันให้เศรษฐกิจของ
สหภาพยุโรปมีความยั่งยืนเพิ่มมากข้ึน โดยขับเคลื่อนการด�าเนินงานผ่าน Circular Economy Action 
Plan รายละเอียดของแผนโดยรวม ได้แก่
 • ยทุธศาสตร์จัดการพลาสตกิ หรอื EU Strategy for Plastics in the Circular Economy ทีค่รอบคลมุ
ทัง้สหภาพยโุรป ทีมุ่ง่เปลีย่นแปลงการออกแบบ การใช้สอย และการน�ามาใช้อกีคร้ังของผลติภัณฑ์พลาสตกิ 
โดยมุ่งด�าเนินการให้บรรจุภัณฑ์พลาสติกจะต้องสามารถน�ามาใช้ซ�้าได้ทั้งหมดภายในปี ค.ศ. 2030
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 • การผลักดันข้อเสนอเกี่ยวกับการด�าเนินการของท่าเรือ (Port reception facilities) เพื่อเป็น            
การผลักดันลดการรั่วไหลของพลาสติกไปสู่สิ่งแวดล้อม และท้องทะเล รวมทั้งการรายงานผลกระทบของ 

oxo-degradable พลาสตกิ ต่อสิง่
แวดล้อม
    • การน�าเสนอต่อทีป่ระชมุผลการ
ประเมินแนวทางการด�าเนินการก
ร อ บ ก ฎ ห ม า ย ด ้ า น ส า ร เ ค มี 
ผลิตภัณฑ์ และของเสีย (Legisla-
tion on the interface between 
chemical, product, and waste)
    • การจัดท�ากรอบการติดตามผล
การด�าเนนิการเศรษฐกจิหมนุเวยีน 
ในระดบัสหภาพยโุรปและประเทศ
สมาชกิ ซึง่ประกอบด้วย 10 ตวัชีวั้ด

ในแต่ละภาคส่วน เช่น การผลิต การบริโภค การจัดการของเสียและทรัพยากร การลงทุนการจ้างงาน รวม
ไปถึงด้านนวัตกรรม
 • การจัดท�ารายงานทรัพยากรท่ีมีความส�าคัญและเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่เน้นผลกระทบในการน�าเอา
วัตถุดิบ 27 ประเภท มาใช้ซ�้าภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

 จากการด�าเนนิงานของสหภาพยโุรปสะท้อนให้เหน็ว่า Circular Economy ก�าลงัถกูผลกัดนัอย่างจรงิจงั
ทั้งจากภาครัฐและภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคยุโรป ซึ่งสหภาพยุโรปคาดการณ์ว่าการปฏิรูป
เศรษฐกิจให้เป็นแบบหมนุเวยีนนัน้จะช่วยส่งเสรมิการรไีซเคลิ การสร้างงาน ช่วยลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก 
(Greenhouse Gas) และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันได้

การด�าเนินงานเศรษฐกิจหมุนเวียนของ World Business Council for  
Sustainable Development - WBCSD):
 ปีเตอร์ บากเกอร์ (Peter Bakker) ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร World Business 
Council for Sustainable Development) กล่าวว่า ภาคธุรกิจจ�าเป็นต้อง “ปฏิวัติโมเดลธุรกิจ”            
จากการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิแบบเส้นตรง (Linear Economy) “ผลิต ใช้ทิง้ ขำยได้ก�ำไร” มาสู่ “เศรษฐกิจ
หมุนเวียน” (Circular Economy) โดยการน�าเอาทรัพยากรท่ีใช้แล้วมาผลิตใช้ใหม่ 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) 
เนือ่งจากการน�าแนวคดิเศรษฐกิจหมนุเวยีนมาใช้ในกจิกรรมเหล่านีจ้ะช่วยให้เกดิการผลิตสินค้าและบริการ
ด้วยนวัตกรรมที่สามารถใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์สูงสุด ท�าให้องค์กรลดต้นทุนจากการใช้ทรัพยากร
และมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงสนับสนุนให้ภาคธุรกิจทั่วโลกเติบโตได้ถึง 4.5 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี ค.ศ. 2030 นอกจากนี้ ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกลงอย่างน้อย
ร้อยละ 20 ลดการใช้น�้าร้อยละ 95 และลดการใช้ที่ดินร้อยละ 88 ซ่ึงการด�าเนินธุรกิจด้วย Circular     
Economy มีผลโดยตรงต่อความตกลงปารีส (Paris Agreement) รวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals, SDGs) ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

 

 ภาคธุรกิจสามารถปรับรูปแบบการด�าเนินงานสู่ Circular Economy ได้ โดยเริ่มจากการทบทวน       
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของตนเอง รวมทั้ง การก�าหนดวิสัยทัศน์ของธุรกิจเพ่ือการตอบสนองต่อ 
Circular Economy และการเรยีนรูท้ีจ่ะน�าโมเดลธรุกจิและเทคโนโลยไีปประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบับรบิท
ของแต่ละองค์กร ซึ่งโมเดลธุรกิจ (Business Models) มี 5 รูปแบบ ได้แก่ 1) การสนับสนุนวัสดุทดแทน/
หมุนเวียน (Circular Supplies) 2) การขายสินค้าพร้อมบริการ (Product as a Service) 3) การน�า
ทรพัยากรกลบัมาผลติใหม่ (Resource Recovery) 4) การพัฒนานวตักรรมทีย่ดือายสิุนค้า (Product Life 
Extension) และ 5) เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Platform) ดังนี้

ที่มา : CEO Guide to the Circular Economy; World Business Council for Sustainable Development
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 1) กำรสนับสนุนวัสดุทดแทน/หมุนเวียน (Circular Supplies) การน�าวัสดุจากการรีไซเคิล วัสดุ
ชีวภาพ (Bio-based materials) และวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ทั้งหมด มาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต
เพื่อลดการใช้ทรัพยากรในการผลิตและลดการเกิดของเสีย ตลอดจนการใช้พลังงานหมุนเวียนใน
กระบวนการผลิต ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเป็นพลังงานหลัก
 2) กำรขำยสินค้ำพร้อมบริกำร (Product as a Service) การน�าผลิตภัณฑ์หรือสินค้ามาให้บริการ
ในรูปแบบ “กำรเช่ำ” หรือ “กำรจ่ำยเมื่อใช้งำน” (pay-for-use) แทนการซื้อขาด และจากการขายอย่าง
เดียวเป็นการบริการด้านอื่นๆ เพื่อช่วยให้สินค้ามีอายุการใช้งานนานขึ้น เช่น บริการซ่อมแซมหลังการขาย 
ซ่ึงเป็นการลดภาระผูซ้ือ้ในการดแูลรกัษาผลติภณัฑ์ ในขณะเดียวกันกย็งัเป็นการช่วยลดการซ้ือทีไ่ม่จ�าเป็น
และท�าให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยลดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
 3) กำรน�ำทรัพยำกรกลับมำผลิตใหม่ (Resource Recovery) การออกแบบให้มี “ระบบน�ำกลับ” 
(take-back system) ในกระบวนการเพือ่น�าวัตถุดบิเหลอืใช้ ผลติภณัฑ์หรอืสนิค้าทีถ่กูก�าจดั ซ่ึงยังสามารถ
ใช้งานได้กลับเข้าสู่กระบวนการใหม่ เพื่อลดการเหลือทิ้งให้มากที่สุด เช่น น�าขยะกลับมาเป็นวัตถุดิบ
 4) กำรพฒันำนวตักรรมทีย่ดือำยสุนิค้ำ (Product Life Extension) มุ่งเน้นการออกแบบผลิตภณัฑ์
หรือส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานยาวนาน ผู้ใช้สามารถซ่อมแซม อัพเกรด ปรับปรุง หรือ
ตกแต่งใหม่ได้ รวมถึงออกแบบให้เอ้ือต่อการน�าผลิตภัณฑ์ไปรีไซเคิลได้ง่ายหลังจากที่ไม่สามารถใช้งานได้
แล้ว ซึ่งโมเดลธุรกิจนี้ต้องอาศัยการวางแผนเชิงกลยุทธ์ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าเพื่อเพ่ิมโอกาสในการน�า
ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ไปใช้ซ�้าให้ได้มากที่สุด
 5) เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Platform) มุ่งเน้นการใช้และแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน เพื่อการใช้
ผลิตภัณฑ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น บริการแบ่งปันพ้ืนที่หรือสถานที่ท�างานร่วมกัน (co-working 
spaces) การเช่าพื้นที่ระยะสั้น การเช่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ หรือบริการร่วมเดินทาง (ridesharing) ที่ให้
ผู้โดยสารใช้รถร่วมกัน เพื่อลดปัญหาการจราจร การปล่อยมลภาวะ และการใช้พื้นที่ในการจอดรถ

 

ที่มา : CEO Guide to the Circular Economy; World Business Council for Sustainable Development
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 ส่วนเทคโนโลยทีีมี่บทบาทส�าคญัในการสนบัสนนุโมเดลธรุกจิทัง้ 5 โมเดล เพ่ือเปลีย่นแปลงรปูแบบการ
ด�าเนนิธรุกจิไปสู ่Circular Economy เพือ่ให้เกดิการสือ่สารในช่องทางใหม่ๆ และการพฒันากระบวนการ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยใช้ทรัพยากรที่ลดลง ประกอบด้วย 3 เทคโนโลยี  ได้แก่ 1) เทคโนโลยีดิจิตอล 
(Digital Technologies) 2) เทคโนโลยีกายภาพ (Physical Technologies) และ 3) เทคโนโลยีชีวภาพ 
(Biological Technologies) ดังนี้
 1) เทคโนโลยีดจิิตอล (Digital Technologies) เป็นการใช้เทคโนโลยใีนการบรหิารจดัการข้อมลูและ
การสื่อสาร เช่น Big Data การรวบรวมข้อมูลทั้ง Structured และ Unstructured มาท�าการประมวล
วเิคราะห์ข้อมลูและน�าไปใช้ประโยชน์, Block Chain ระบบโครงข่ายในการเกบ็ข้อมลูออนไลน์ ซ่ึงมลัีกษณะ
เป็นเครือข่ายใยแมงมุม, Internet of Things (IoT) เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือ
ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน โดยเครื่องมือต่างๆ จะสามารถ
เช่ือมโยงและสือ่สารกนัได้โดยผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ และ RFID - Radio frequency identification หรือ 
เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการระบุสิ่งต่างๆ โดยอาศัยคลื่นวิทยุ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ได้
ถูกน�ามาใช้เพื่อช่วยในการติดตามและตรวจสอบข้อมูลการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตและจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ และของเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งท�าให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) เทคโนโลยีกำยภำพ (Physical Technologies) เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของวัสดุ
และพลังงาน เพื่อช่วยในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีความแข็งแรงทนทานและสามารถน�ากลับมาใช้      
ใหม่ได้ ช่วยลดการเกิดของเสียในกระบวนการ ท�าให้การผลิตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น            
รวมทั้งช่วยลดค่าใช่จ่ายและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
  (1) เทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ (3D printing) เป็นการสร้างโมเดลเสมือนจริง หรือการขึ้น
รูปวัสดุชิ้นงานทั้งจากพลาสติก ยาง โลหะ ไนล่อน อัลลอย ฯลฯ เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุด้วยการพิมพ์
แบบสามมิติ เช่น เทคโนโลยี Stereo lithography (SLA) การใช้เลเซอร์ยิงผ่านน�้ายาเรซิ่น ส�าหรับสร้าง
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�าให้เทคโนโลยีนี้สามารถสร้างรูปแบบของโมเดลได้หลากหลาย จึงถูกน�าไปใช้ประโยชน์ใน 
หลายๆ ด้าน 
  (2) เทคโนโลยีวิทยาการหุ่นยนต์ (robotics) เป็นวิทยาการที่ใช้ความรู้ทั้งทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
การออกแบบเครื่องจักรกล การออกแบบระบบควบคุม และการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยน�ามา
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ใช้ประกอบกันในการสร้างหุน่ยนต์ให้ม ี“มนัสมอง” ท่ีสามารถคดิ รับรู้ ตัดสินใจได้ในระดับหนึง่ และสามารถ
ตอบสนองได้จากข้อมูลของสิ่งแวดล้อม หรือจากการควบคุม หรือจากโปรแกรมที่ตั้งไว้ เพื่อการน�ามาใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ 
  (3) เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) การน�าเอาพลังงานส่วนเกินมากักตุนไว้เพื่อ
น�าออกมาใช้ในยามที่ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ ได้แก่ แบตเตอร่ี ซ่ึงปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ เช่น         
แบตเตอร์รี่ที่สามารถอัดประจุซ�้าได้ (Rechargeable Battery) ลีดแอซิดแบตเตอรี่ (Lead-Acid Battery) 
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Lithium Ion Battery; LIB) แบตเตอรี่ลิเธียม-พอลิเมอร์ (Lithium Polymer 
Battery) แบตเตอรีน่กิเกลิ-เมทลั ไฮไดรด์ (Nickel Metal Hydride Battery) และแบตเตอร่ีซิบร้า (Zebra 
Battery; Na-Nicl2) ปัจจุบันเทคโนโลยี Energy Storage ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากไม่เฉพาะกับการ
พัฒนาและผลิตพลังงานทดแทนเท่านั้น ในอุตสาหกรรมยานยนต์เทคโนโลยีดังกล่าวก็ได้รับความสนใจ    
เช่นเดียวกัน เนื่องจากบริษัทผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่ มุ่งเน้นการใช้แบตเตอรี่รถยนต์ที่ค�านึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในอนาคต
  (4) เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวพลังงาน (Energy Harvesting หรือ Energy Scavenging)  
เป็นกระบวนการน�าหรือเปลี่ยนแปลงพลังงานซ่ึงเป็นผลพลอยได้จากแหล่งพลังงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
เช่น การเก็บเกี่ยวพลังงานการไหลหรือการตกของน�้าด้วยกังหันน�้า แล้วน�าพลังงานการหมุนของกังหันมา
ขับเคลื่อนอุปกรณ์ต่างๆ  
  (5) เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีลักษณะเป็นหน่วยย่อยหรือโมดูลมาประกอบกัน  
(Modular Design Technology) เพือ่ให้ผลติภณัฑ์มอีายกุารใช้งานยาวนานขึน้ เมือ่หน่วยย่อยใดเสยีหรอื
หมดอายุการใช้งานลง ผู้บริโภคสามารถท่ีจะเปลี่ยนหน่วยย่อยนั้นได้ใหม่โดยไม่ต้องท�าการเปลี่ยนทั้ง
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ผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะดังกล่าวของผลิตภัณฑ์ท�าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะใช้ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นเวลานาน
ขึ้นท�าให้ของเสียที่จะต้องก�าจัดทิ้งลดลง เช่น การออกแบบมาเธอร์บอร์ด (Motherboard) หรือเมนบอร์ด 
(Mainboard) ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถท�าการปรับเสริมส่วนต่างๆ ได้ 
  (6) นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) เป็นเทคโนโลยีประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ        
การสร้าง การสังเคราะห์วัสดุหรืออุปกรณ์ในระดับของอะตอม โมเลกุล หรือชิ้นส่วนท่ีมีขนาดเล็กในช่วง
ประมาณ 1-100 นาโนเมตร ซึ่งส่งผลให้วัสดุหรืออุปกรณ์มีหน้าที่ใหม่ๆ และมีคุณสมบัติที่พิเศษขึ้นทั้งทาง
ด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ท�าให้มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น การน�า       
นาโนเทคโนโลยไีปใช้ประโยชน์ในผลติภณัฑ์ยาเพือ่เพิม่ความจ�าเพาะเจาะจงต่อเซลล์เป้าหมายและลดขนาด
ยาในการรักษา ในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางประเภทครีมกันแดดเพื่อท�าให้เนื้อครีมโปร่งแสงไม่เป็นคราบ ใน
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อยืดอายุอาหารท�าให้บูดเสียช้าลง ในเสื้อผ้าและสิ่งทอโดยการเคลือบหรือฝังอนุภาค
นาโนเพ่ือฆ่าเช้ือแบคทเีรยี ในอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์หรอืวสัดใุนยานอวกาศ คอมพวิเตอร์ รถยนต์เพือ่ท�าให้
แข็งแรง ทนทาน มีความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพสูง มีขนาดเล็กและน�้าหนักเบา และในผลิตภัณฑ์ฆ่าแมลง 
เพื่อเพิ่มความเจาะจงต่อแมลงเป้าหมายและลดการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
 3) เทคโนโลยีชีวภำพ (Biological Technologies) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้กับระบบ
ทางชีวภาพ หรือ สิ่งมีชีวิต (ที่มีชีวิตอยู่) หรือ สิ่งที่ได้จากระบบทางชีวภาพและสิ่งมีชีวิต เพื่อที่ท�าการสร้าง
หรือปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์/สินค้าหรือบริการ การผลิตหรือกระบวนการ และเพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ใน
เรื่องเฉพาะด้านที่ต้องการ เทคโนโลยีด้านโครงสร้างทางชีวภาพ เช่น (1) พลังงานชีวภาพ (Bio-energy) 
เป็นพลังงานที่ได้จากชีวมวลชนิดต่างๆ โดยกระบวนการแปรรูปชีวมวลไปเป็นพลังงานรูปแบบต่างๆ เช่น 
การเผาไหม้โดยตรง (Combustion) การผลิตก๊าซ (Gasification) การหมัก (Fermentation) และการ
ผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากพชื ผ่านกระบวนการทางชีวภาพ (การย่อยสลายแป้ง น�้าตาล และเซลลูโลสจากพืช
ทางการเกษตรให้เป็นเอทานอล เพือ่ใช้เป็นเช้ือเพลงิเหลว) กระบวนการทางฟิสกิส์และเคม ี(การสกดัน�า้มัน
ออกจากพืชน�้ามัน ไปผ่านกระบวนการ transesterification เพื่อผลิตเป็นไบโอดีเซล) และกระบวนการใช้     
ความร้อนสูง (การไพโรไลซสิ วสัดทุางการเกษตรโดยความร้อนสงูในสภาพไร้ออกซเิจนจนสลายตัวเกดิเป็น
เชื้อเพลิงในรูปของเหลวและแก๊สผสมกัน) และ (2) วัสดุชีวฐาน (Bio-based materials) เป็นวัสดุที่มาจาก
ธรรมชาติซ่ึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และสามารถหาใหม่ทดแทนได้ ตัวอย่างของวัสดุชีวฐาน     
ได้แก่ พลาสติกชีวฐาน (bio-based plastic) เป็นพลาสติกท่ีมาจากสิ่งมีชีวิตจ�าพวกพืชและสัตว์ เช่น         
เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช (thermoplastic starch, TPS) พลาสติกจากโปรตีนถั่วเหลือง (soy protein 
plastic) พอลิแลคติกแอซิด (polylactic acid, PLA) และพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอท (polyhydroxy 
alkanoate, PHAs) พลาสติกชีวฐานส่วนใหญ่สามารถย่อยสลายได้โดยจุลชีพในธรรมชาติ จึงไม่ก่อให้เกิด
การตกค้างของขยะพลาสติกภายหลังการใช้งาน เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถน�ามาใช้พัฒนาวัสดุทดแทนที่มี
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ช่วยให้ธุรกิจลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเทคโนโลยีในกลุ่มนี้มีบทบาทใน
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การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีนัยส�าคัญ
 กำรขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน : ประเทศไทยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาประเทศ
ไปสู่ความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน โดยรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้องค์กรธุรกิจน�าแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy มาปรับประยุกต์
ใช้ในการประกอบธรุกจิ รวมทัง้ได้มีการจดัท�า “แผนยทุธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเตบิโตด้วยคณุภำพชวีติ
ทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม” ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพ่ือให้สอดรับกับ    
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDG) เป้าหมายที่ 12 การผลิต
และการบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Consumption and Production) ขององค์การสหประชาชาติ 
 ภาคธุรกิจหลายองค์กรในประเทศไทย มีการน�าแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นพื้น
ฐานในการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในขั้นตอนการผลิต การอุปโภคบริโภค  
การลดการเกิดของเสีย การก�าจัดขยะและของเสียจากผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการลด 
ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมตลอดห่วงโซ่อปุทาน โดยบรูณาการหลกัการของเศรษฐกจิหมุนเวยีนมาสร้างรปู
แบบการบริหารจัดการขยะและของเสียจากผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการด�าเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด 5Rs ที ่
ต่อยอดมาจากแนวคิด 3Rs โดยแผนการปฏิบัติงาน 5Rs จะให้ความส�าคัญในการบริหารจัดการของเสียทั้ง
วงจรการผลิตและการบริหารจัดการของเสียจากผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นไปสู่กลุ่มผู้บริโภค รวมทั้งการยืดอายุ
การใช้งานของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ให้นานท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้ ซ่ึง 5Rs ประกอบด้วย 1) Reduce:  
ลดการใช้หรอืใช้น้อยเท่าทีจ่�าเป็น และหาทางเพิม่ประสทิธภิาพการใช้งานของสิง่ของเครือ่งใช้ต่างๆ ทีมี่อยู่ 
2) Reuse: การน�าบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกลับมาใช้ซ�้า 3) Recycle: การแยกขยะที่ยังใช้ประโยชน์ได้ให้ง่ายต่อ
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การจัดเก็บและส่งไปแปรรูปเพื่อน�ามาใช้ใหม่ เช่น บรรจุภัณฑ์ พลาสติก แก้ว และกระป๋องเครื่องดื่มต่างๆ 
4) Refuse: การปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างปัญหาขยะรวมทั้งเป็นมลพิษต่อสิ่ง
แวดล้อม เช่น สารเคม ีกล่องโฟม หรอืขยะมพีษิอืน่ๆ และ 5) Renewable: การใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวยีน 
โดย Renewable จะมุง่เน้นการด�าเนนิงานใน 2 มติ ิคือ มติิในเร่ืองของ “วตัถุดิบ” ท่ีเน้นเร่ืองของเศรษฐกจิ
ชีวภาพ หรือ เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) เป็นการน�าเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการเพิ่มคุณค่า
หรอืการประยกุต์ใช้งาน และการแปรรปูผลติภณัฑ์ทีไ่ด้จากการเกษตร โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ท�าให้ผลผลติ
ทางการเกษตรแบบดั้งเดิมมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงข้ึน และมิติในเรื่องของ “พลังงำนทำงเลือก”               
เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Roof) และพลังงานลม (Wind Turbine) 
 แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนถือเป็นกุญแจส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เกิดความ
ยั่งยืน การน�าโมเดลธุรกิจและเทคโนโลยี รวมถึงมาตรการต่างๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนและเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้นจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทกุภาคส่วนทัง้จากภาครฐั ภาคธรุกจิเอกชน และภาคประชาชนซ่ึงเป็นผู้บริโภค เพ่ือให้ทกุฝ่ายมคีวาม
พร้อมรับมือกับเทคโนโลยีที่ก�าลังจะเปลี่ยนไป โดยการเปลี่ยนแปลงจะต้องมาจากทั้งการสนับสนุน             
เชิงนโยบายของภาครัฐ (top down) และการสนับสนุนให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้ผลิตและ    
ผู้บริโภค (bottom up) ให้ยอมรับในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อประเทศ      
ก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป



กลุ่มอุตสำหกรรมเกษตรและ 
อุตสำหกรรมอำหำร 

Agro & Food Industry

กำรด�ำเนินงำนขององค์กรสมำชิก TBCSD 
ในกำรขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจและเทคโนโลยีเพื่อ
ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ Circular Economy



บริษัท ไทยน�้าทิพย์ จ�ากัด

 ไทยน�้าทิพย์ เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย ที่ด�าเนินธุรกิจ
ผลิตและจดัจ�าหนา่ยเครื่องด่ืมภายใต้แบรนดโ์คคา-โคลา ทัว่ประเทศ ยกเวน้ 14 จงัหวดั
ภาคใต ้ ซ่ึงกลุ่มธุรกจิโคคา-โคลา ในประเทศไทยมคีวามมุง่มัน่ในทกุกระบวนการท�า
ธุรกิจ ด้วยเล็งเห็นว่า ธุรกิจจะยั่งยืนได้เมื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

 

โดยมุ่งสร้างคุณค่าร่วมผ่านการท�างานร่วมกับภาครัฐ องค์กรไม่แสวงผลก�าไร  
และชุมชนตามแนวทางของสามเหลี่ยม ความร่วมมือสู่ความยั่งยืน หรือ Golden 
Triangle ซ่ึงตรงกับนโยบายการท�างานด้านความยั่งยืนของโคคา-โคลา 

ทั่วโลก โครงการ “รักน�้า” เป็นโครงการจัดการทรัพยากรน�้าที่ด�าเนินงานตัง้แต่ปี 
 

พ.ศ. 2550 ซ่ึงด�าเนินการทัง้ภายในและภายนอก ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการ องค์กรที่ไม่แสวงผลก�าไร อาทิ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
และชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ด�าเนินงานที่กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ใช้น�้าในการผลิตเครื่อง
ดื่ม ได้แก่ จังหวัดล�าปาง บุรีรัมย์ นครสวรรค์ นครราชสีมา ขอนแก่น และปทุมธานี 
อันน�าไปสู่การจัดการทรัพยากรน�้าอย่างยั่งยืน
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 โครงการ “รกัน�ำ้” สอดคล้องกบัเป้าหมายระดบัโลกของโคคา-โคลา ในการคนืน�า้สูช่มุชนและธรรมชาติ
อย่างปลอดภัยในปริมาณเทียบเท่ากับปริมาณที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มภายในปี พ.ศ. 2563 และแนวคิด
การขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ไทยน�้าทิพน์น�าน�้าท่ีใช้ในกระบวนการผลิตเครื่องด่ืมคืนสู่ธรรมชาติผ่านการบ�าบัดน�้าที่ใช้แล้วอย่าง       
เข้มงวด จนได้น�้าสะอาดในระดับที่สัตว์น�้าสามารถอาศัยอยู่ได้ อีกทั้งน�าน�้าที่ผ่านการบ�าบัดแล้วกลับมาใช้
ในกระบวนการอืน่ๆ นอกเหนอืจากการผลิต อาท ิรดน�า้ต้นไม้ ล้างพ้ืนและรถขนส่ง เป็นต้น  ซ่ึงกระบวนการ
น�าน�้ากลับมาใช้น้ี เป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณน�้าดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต ดังกล่าวไปแล้ว                    
ในเรื่อง Reduce จึงถือเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้า  
 นอกเหนือจากการด�าเนินโครงการ “รักน�้า” แล้ว ไทยน�้าทิพย์ มีแนวปฏิบัติเพื่อลดการใช้วัตถุดิบเรซิน 
ที่เสียหายระหว่างการผลิตขวด PET กลับเข้าสู่กระบวนการเพื่อน�ากลับมาใช้ร่วมกับเรซินใหม่ในปริมาณ
ร้อยละ 2.5
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กลุ่มอุตสำหกรรมธุรกิจกำรเงิน
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 ระบบสถาบันการเงนิมบีทบาทส�าคญัในการสง่เสรมิใหเ้กดิการเปลี่ยนผา่นไปสูร่ะบบ
เศรษฐกิจคาร์บอนต�่า (Low-carbon Economy) โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) เป็นส่วนหนึ่งในกลไกที่สร้างผลกระทบเชิงบวกและลดผลกระ
ทบเชิงลบท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการด�าเนนิกจิกรรมทางธุรกจิของธนาคาร และเป็นโอกาส

ในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน    
ที่ช ่วยส ่งเสริมให ้ประชาชนและ                  
ผู้ประกอบการด�าเนนิธรุกจิทีเ่ป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม สามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนและสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 
โดยธนาคารก�าหนดนโยบายการให้
สนิเชือ่และการลงทุนอย่างรบัผดิชอบ
และมีกระบวนการพิจารณาที่น�า
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ 
ธรรมาภิบาล (Environmental, 

Social and Governance – ESG) ตามหลักปฏิบัติสากล มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อและ 
การลงทุนมีการก�าหนดประเภทของสินเชื่อที่ธนาคารจะไม่สนับสนุน (Exclusion List) และก�าหนด 
แนวปฏิบัติในการพิจารณาสินเชื่อส�าหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ (Sector-Specific Guideline) รวมทั้งมี
มาตรการบรหิารความเสีย่งอย่างเข้มข้นแก่กลุม่ลกูค้าท่ีมคีวามเส่ียงสูง เพ่ือให้มัน่ใจว่าทกุโครงการทีธ่นาคาร
สนับสนุนจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม นอกจากนี้ ยังสนับสนุนโมเดลธุรกิจและ
เทคโนโลยีที่มีส่วนสร้างให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อให้ธุรกิจเจริญเติบโต
อย่างมั่นคงพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (United Nations Framework Convention on 
Climate Change: UNFCCC) และเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื (Sustainable Development Goals: SDG)

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)
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 ธนาคารกรุงไทยในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ มีภารกิจหลักช่วยสนับสนุน
โครงการตามนโยบายของภาครัฐในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เศรษฐกิจไทยเติบโตและมี
ศกัยภาพสงูขึน้เป็นล�าดบั ซ่ึงรวมถงึบทบาท ด้านการพัฒนานวตักรรมการช� าระเงนิ
และการส่งเสริมการท�าธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบสนอง
นโยบาย Digital Economy และ National e-Payment โดยธนาคารมีเป้าหมาย 
ในระยะยาว คือ การเติบโตและสร้างก�าไรอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
 
 เพือ่ให้ธนาคารสามารถบรรลตุามวสิยัทศัน์ พนัธกิจท่ีวางไว้ ธนาคารกรุงไทยจึงได้ด�าเนนิธรุกจิ โดยค�านงึ
ถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุภาคส่วนใน 3 มติิทีส่�าคญั อนัได้แก่ เศรษฐกจิ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 3 Summits ผ่านการเติบโตของ Krungthai Digital Banking โดยได้
ด�าเนินการขบัเคลือ่นธรุกจิควบคูไ่ปกับการน�าทรพัยากรมาใช้อย่างมปีระสทิธภิาพ และไม่ท�าลายสิง่แวดล้อม 
มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม รวมถงึการลดต้นทนุและเพ่ิมประสิทธภิาพจากการน�าเทคโนโลย ีและนวตักรรม
มาใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน น�าไปสู่แนวทางการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสอดคล้อง
กับนโยบายของภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
 ธนาคารกรุงไทยได้น�าแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการด�าเนินการต่างๆ ดังนี้
 • กำรลดกำรใช้ทรัพยำกร กำรควบคุมต้นทุนและปรับปรุงกระบวนกำรภำยใน โดยด�าเนินโครงการ 
Internal Process Digitization เช่น การใช้ e-Slip และ e-Signature ทีจ่ะช่วยลดปรมิาณ  การใช้กระดาษ 
ลดปัญหาในการจดัเกบ็สลปิกระดาษประจ�าวนั อกีทัง้ยงัเพิม่ประสทิธภิาพ ในการให้บรกิารและการจดัเกบ็
ข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มความปลอดภัย ตลอดจนช่วยลดต้นทุนของการให้บริการได้
ประมาณ 25% ของต้นทุนการให้บริการโดยรวมของสาขา 
 • กำรน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ในธุรกิจของธนำคำร เช่น พัฒนาระบบและเสริมสร้าง              
ความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี เช่น Blockchain, AI, Biometrics Verification,      

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
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Data Analytics, Cybersecurity และ Cloud Computing เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของธนาคาร ตลอดจนใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ โดยมี
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนี้
 - Krungthai NEXT ซึ่งเป็น Mobile Application ที่รองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร
ภายในแอปพลิเคชันเดียว เช่ือว่าจะลดการใช้บริการที่สาขา ลดการเดินทาง ลดกระดาษ ลดระยะเวลา 
และประหยัดต้นทุนในการให้บริการ โดยมีการพัฒนาที่ส�าคัญ 3 ด้าน คือ 1. Platform ใหม่ เป็นแบบ 
Micro Service ส่งผลให้การท�างานของแอปพลิเคชันมีความรวดเร็วข้ึน ใช้งานง่ายขึ้น ไม่ซับซ้อน                 
2. Product มีความปลอดภัยและเสถียรมากขึ้น และ 3. Process ในการจ่ายค่าบริการครอบคลุมที่สุดใน
ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติเด่นอีกหลายประการ เช่น e-Donation หรือ กรุงไทย เติมบุญ 

บริการซ้ือ-จองสลาก บริการ Money  
Connect by Krungthai บริการถอนเงินไม่
ใช้บัตร บริการ Krungthai Travel Card 
และในปี 2562 ธนาคารกรุงไทยจะเป็น
ธนาคารแห่งแรกทีส่ามารถให้บริการสินเชือ่
ออนไลน์แบบครบวงจร กล่าวคอื ทกุขัน้ตอน
ของการขอสินเชื่อจะเป็น Paperless และ
ท�าผ่าน Mobile Application ตั้งแต่ต้น
จนจบ 
 - Krungthai QR Code Payment ผ่าน

ผลติภัณฑ์ “เป๋าตงุ” เป็นบรกิารรบัช�าระเงนิด้วย QR Code ส�าหรบัร้านค้า ช่วยลดการใช้เงนิสดซึง่เป็นการ
ลดต้นทุนโดยรวมของประเทศ โดย ณ เดือนธันวาคม 2561 ธนาคารได้ติดตั้ง QR Code ไปแล้วกว่า 
490,000 จุดทั่วประเทศ 
 - โครงกำรรับจ่ำยเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐ (e-Payment ภำครัฐ) เป็นการด�าเนินการ 
ให้ส่วนราชการทัว่ประเทศ 163 หน่วยงานสามารถรบัหรอืจ่ายเงนิกบัประชาชนผ่านระบบ KTB Corporate 
Online หรือ QR Code หรือเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) เป็นต้น โครงการนี้ จะช่วยลดการใช้
เงินสดซึ่งเป็นการลดต้นทุนโดยรวมของประเทศ
 • กำรสนบัสนนุผลติภณัฑ์และบรกิำรท่ีเกีย่วข้องกับสิง่แวดล้อม โดยธนาคารมบีทบาทส�าคญั ต่อการ
มีส่วนร่วมสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีด ีด้วยการเป็นแหล่งทุนให้สนิเชือ่ต่อภาคเอกชน และผูป้ระกอบการเพือ่สงัคม 
เพ่ือพัฒนานวัตกรรม ลดผลกระทบจากปัญหาที่เกิดข้ึน จากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และ  
การรักษาสภาพแวดล้อม เช่น โครงการสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

34



 • กำรร่วมมือกับพันธมิตรในกำรพัฒนำ Solution ที่จะสำมำรถตอบโจทย์ลูกค้ำแบบครบวงจร               
โดยเป็นการด�าเนนิธรุกจิแบบ Sharing platform เพือ่ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ ลดต้นทนุ และต่อยอดให้เกดิ
รายได้ทางธุรกิจจากการใช้ทรพัยากรให้เกดิประโยชน์ร่วมกนั  อกีทัง้ยงัเป็นการเพิม่ความพงึพอใจแก่ลกูค้า 
เพิ่มตัวเลือกในการบริโภคมากขึ้น และยังช่วยลดผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น 
 - Payment for Capital Market โครงการพัฒนาระบบการช�าระเงินของตลาดทุนร่วมกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารต่าง ๆ 
 - Platform for SMEs โครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงไทยกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 8 
แห่ง บริษัท ปตท. และไปรษณีย์ไทย เพื่อจัดตั้ง Platform ในการซื้อขายสินค้า OTOP และสินค้าร้านค้า
ธงฟ้า 
 - กำรเชื่อมโยง Big Data ระหว่ำงหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ 13 แห่ง ทั้งในกลุ่มสถาบันการเงินของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจกลุ่มสาธารณูปการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบูรณาการข้อมูลด้านการเงิน และสาธารณูปการ 
และยกระดับสู่การเป็น Big Data  ซ่ึงจะช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ดียิ่งขึ้น 
เป็นต้น
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 สถาบันการเงินเป็นหนึ่ งในกลไกที่ มีบทบาทส�าคัญในการเคลื่ อนย้ายทุน
 

จากภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจและโครงการพัฒนาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ
สาธารณูปโภค พลังงาน  
ที่อยู่อาศัย หรืออุตสาหกรรม 
มีเงินทุนในการด�าเนินธุรกิจ
และก่อให้เกิดการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม  
การให้สินเชื่อหรือผลิตภัณฑ์และ
บรกิารทางการเงนิอืน่ๆ ทีพ่จิารณาแต่
ความเส่ียงต่อผลตอบแทนทางการเงิน
เพียงอย่างเดียว โดยไม่ค�านึงถึงความ
เสี่ยงด ้านสิ่งแวดล้อมและ สังคม  
ขาดการการวางแผนและการจดัการที่
เหมาะสม อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่

ตามมาได้ ธนาคารไทยพาณิชย์ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นจึงอยู่ระหว่างการผนวกการ
พจิารณาประเดน็ความเสีย่งด้านสิง่แวดล้อมและสงัคมเข้าเป็นส่วนหนึง่ในกระบวนการพิจารณาให้สินเชือ่
แก่ทกุกลุ่มธรุกจิ ควบคูไ่ปกบัการพจิารณาผลตอบแทนทางการเงนิอย่างยัง่ยนื เพือ่ให้กระบวนการพจิารณา
สนิเช่ือของธนาคารมีการประเมินผลกระทบอย่างรอบด้าน และมส่ีวนร่วมในการสนบัสนนุการบรหิารจัดการ
เพื่อลดผลกระทบเชิงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเหมาะสม ในปี 2561 ธนาคารไทยพาณิชย์ได้มีการ
ปรับปรุงแนวนโยบายสินเชื่อ (Credit Policy Guide) ซึ่งเป็นกรอบในการให้สินเชื่อของทุกกลุ่มธุรกิจของ
ธนาคาร โดยได้เพิ่มขั้นตอนการพิจารณาความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมีการจัดท�ารายการ 
สินเช่ือต้องห้าม (Exclusion List) ที่แสดงเจตนารมณ์ของธนาคารในการไม่สนับสนุนสินเชื่อแก่ธุรกิจที ่
ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย มีการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับและผลิตหรือจ�าหน่ายอาวุธท�าลายล้างสูง 
(Weapon of Mass Destruction) 
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   ในด้านการใช้เทคโนโลยี ธนาคารไทยพาณิชย์
ตระหนักดีว่าปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาท
ส�าคัญอย่างยิ่งต่อการด�าเนินธุรกิจ และช่วยส่งเสริม
ศกัยภาพการพฒันาผลติภณัฑ์และบรกิาร ตลอดจน
สร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน ธนาคาร 
จึงมุ่งพัฒนาขีดความสามารถด้านดิจิทัลผ่านการ
สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลครบวงจร ภายใต้แนวคิด 
“Bank as a Platform” โดยปรับใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการเงิน (Financial Technology: 
FinTech) อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelli-

gence: AI) บล็อกเชน (Blockchain) ตลอดจนสร้างระบบนิเวศทางการเงิน (Financial Ecosystem)  
ที่แข็งแรงให้กับประเทศเพื่อยกระดับการให้บริการทางการเงินและผลักดันประเทศสู่สังคมไร้เงินสด 
ในอนาคต
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 กลุ่มอุตสำหกรรมบริกำร

Services Industry



ความรับผิดชอบต่อสังคม : บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)
 คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินการเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น กลุ่มผู้ผลิตรายการ 
ผู้ชม ผู้ฟัง ผู้อุดหนุนสินค้าและบริการ ผู้อุปถัมภ์รายการ คู่ค้า เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ 
คูแ่ขง่ทางการคา้ พนักงาน ผูบ้รหิาร ภาครฐัและหนว่ยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ตลอด
จนสงัคมโดยรวม รวมถงึประชาชนทั่วไป ไดเ้กิดการรับรูแ้ละมีส่วนรว่มกับกิจกรรม
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ โดยผลักดันให้ บมจ. อสมท น�านโยบายไป
ด�าเนินการใหเ้ป็นรูปธรรม เพื่อให้การด�าเนนิกจิกรรมดา้นสงัคมและสิ่งแวดล้อมของ
บริษัทเป็นการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างสังคมและองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยการ
ก�าหนดโครงสร้างการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ บมจ.อสมท 
ซ่ึงประกอบดว้ย คณะท�างานด�าเนนิกจิกรรม CSR  คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ
ที่ดี และคณะกรรมการบริษัท

 บมจ. อสมท ยังคงขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้แผนแม่บท
ความรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อมวลชน (Media Social Responsibility Master Plan– MSR) ของ 
บมจ.อสมท ที่ให้ความส�าคัญกับมิติของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ACT ปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบ–CREATIVITY ส่งมอบสื่อสร้างสรรค์–  
SOCIETY มุ ่งมั่นพัฒนาสังคม เพ่ือขับเคล่ือนองค์กรไปสู่ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” บมจ. อสมท 
มคีวามเชือ่มัน่เป็นอย่างยิง่ว่า การด�าเนินธุรกิจท่ีอยูบ่นพืน้ฐานของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมคีวามโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นรากฐานที่ส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 
 บมจ.อสมท ได้น�าประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา
ก�าหนดยทุธศาสตร์และแผนปฏบิตักิารของ บมจ.อสมท เพือ่ให้เกดิการพฒันาสูค่วามยัง่ยนื ภายใต้แนวคิด 
“สังคมอุดมปัญญา” โดยในปี 2561 ได้ด�าเนินการ ดังนี้
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บริษทั อสมท จ�ากดั (มหาชน)



CSR- In process
 1. บมจ.อสมท ได้จดัตัง้หน่วยงานด้านก�ากบัและดแูลธรรมาภบิาลองค์กร ความโปร่งใส ต้านทจุรติ คอื 
“ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต” (ศปท.)  เพื่อท�าหน้าท่ีในการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบ
ปรามทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในองค์กร สร้างทัศนคติ ค่านิยมในการรักษามาตรฐานทาง
จริยธรรมและวนิยัของพนกังาน บมจ.อสมท เพ่ือน�าไปสูก่ารปฏิบตังิานทีโ่ปร่งใสและมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้
 2. บมจ. อสมท ลงนาม “บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้ได้รับ
อนุญำตให้ทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงประเภทบริกำรธุรกิจ  ในเครือข่ำยสมำคมสื่อช่อ
สะอำด กับสมำคมส่ือช่อสะอำด” เพือ่ส่งเสรมิศกัยภาพผูไ้ด้รบัอนญุาตจากส�านกังานคณะกรรมการกจิการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง ประเภทบริการธุรกิจในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด รวมถึงสร้างความร่วมมือในการ
ประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร เนือ้หาและกจิกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมผ่านเครอืข่ายช่องทางการสือ่สารของ
ทั้งสองฝ่ายเพื่อเพิ่มฐานผู้ฟัง พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการ การตลาด   
ที่สามารถน�าไปสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจ
 3. บมจ.อสมท ได้ก�าหนดให้มีกลไกในการป้องกันไม่ให้การด�าเนินธุรกิจของ บมจ.อสมท เกิดผลกระ
ทบเชิงลบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคม ด้วยการน�าแนวคิด “สังคมอุดมปัญญำ” มาเป็นแนวทางในการ
ด�าเนนิธรุกจิ โดยให้ความส�าคญักบัการน�าเสนอเนือ้หาสาระ ข่าวสาร และรายการ ทีเ่ป็นสาระความรูแ้ละ
ความบันเทิงที่สร้างสรรค์สังคม โดย บมจ. อสมท มีการก�าหนดแนวคิดและนโยบายในการน�าเสนอข้อมูล
ข่าวสารและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านระบบงานหลักในการออกอากาศเป็น
ลายลักษณ์อักษรและมีข้อก�าหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของการผลิตสื่อและจริยธรรมและ  
จรรยาบรรณของการประกอบวิชาชีพ มาเป็นปัจจัยส�าคัญในการพิจารณาจัดท�าผังรายการวิทยุและ
โทรทัศน์ รวมถึงการผลิตรายการข่าวของ บมจ. อสมท โดยส�านักโทรทัศน์ ส�านักวิทยุ ส�านักข่าวไทย และ
จัดท�าระบบรับฟังเสียงของลูกค้าและจัดการเรื่องร้องเรียน (Voice of the Customer-VOC) เพื่อเป็น
ช่องทางในการรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรยีนของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีเ่กีย่วกับการน�าเสนอ Content 
ของ บมจ. อสมท รวมท้ังเปิดเผยข้อมูลการรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ         
จัดจ้างต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท 
 จากการที่สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางการสื่อสารที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค   
ทุกคนสามารถส่งต่อข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว จึงท�าให้ขาดการตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร
ที่ถูกต้อง เกิดกระแสข่าวปลอม (Fake news) ที่สร้างผลกระทบกับสังคมในวงกว้าง บมจ.อสมท  
ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันในการรับข้อมูลข่าวสาร จึงได้
สร้างสรรค์รายการ “ชัวร์ก่อนแชร์” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลและการหาข้อมูลจาก
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แหล่งข่าวทีถ่กูต้องและเชือ่ถอืได้   
โดยมีการน�าเสนอเนื้อหาที่แก้ไข
ความเข้าใจผิดของคนไทยไป
มากกว่า 900 เรื่อง ผ่านสื่อต่างๆ
ทัง้ในรปูแบบของคลปิวดีิโอ สกูป๊
ข่าว สารคดีวิทยุ อินโฟกราฟิก 
และบทความข่าว นอกจากนี้  
รายการชวัร์ก่อนแชร์ ยงัได้ขยาย
ผลและยกระดับการด�าเนินงาน
ไปสู่การจัดตั้ง “ศูนย์ชัวร์ก่อน
แชร์” เพือ่ประกาศเจตนารมณ์ใน
การเป็นศูนย์กลางการเฝ้าระวัง
และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที ่
ถูกต้องให้แก่ประชาชน โดยใน 
ปี 2561 ที่ผ่านมา รายการชัวร์
ก่อนแชร์ ได้รับรางวัลจากหลาก
หลายสถาบัน 

 4. บมจ.อสมท ให้ความส�าคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอาคาร ส�านักงาน (CSR-in Process) 
ตามกฎหมายเก่ียวกบัอาคารควบคุม กฎหมายด้านสิง่แวดล้อม กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชวีอนามยั
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน และกฎหมายและข้อก�าหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการด�าเนินการ ดังนี้ 
 คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน หรือ คปอ. ได้มีการ
ด�าเนินการ ดังนี้ จัดตรวจสุขภาพพนักงานประจ�าปี, จัดอบรมความปลอดภัยให้กับคณะกรรมการ คปอ., 
มีการทบทวนนโยบายด้านความปลอดภัยอย่างสม�่าเสมอ, เชิญเจ้าหน้าที่จากส�านักงาน เขตห้วยขวาง มา
ให้ความรู้เรื่องการแยกขยะให้แก่พนักงานท�าความสะอาดของ บมจ. อสมท จัดงาน MCOT Safety Day 
2018 ซึ่งนอกจากการส่งเสริมความรู้และรณรงค์ด้านความปลอดภัยในที่ท�างานแล้ว ยังได้ด�าเนินการ 
คู่ขนานไปกับ โครงการ 5 ส. เพื่อสร้างจิตส�านึกของพนักงานในการจัดสถานที่ท�างานให้มีความปลอดภัย
สูงสุด รวมทั้งการจัดกิจกรรม “คน (เฮ้ว) Health” ซึ่งเป็นการประกวดคลิปวิดีโอและภาพถ่ายเพื่อ 
ร่วมสนุกและชิงรางวัลภายในงาน MCOT Safety Day 2018  ตลอดจนจัดอบรมการป้องกันอัคคีภัยและ
การระงับอัคคีภัยให้กับผู้บริหารและพนักงาน เป็นต้น  
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CSR- After Process
 1. บมจ.อสมท มแีนวทางในการสนบัสนุนและสร้างความเข้มแขง็ให้กบักลุม่เป้าหมายทีส่�าคญัต่อองค์กร
อย่างจริงจัง โดยมีกลยุทธ์ที่ส�าคัญ คือ การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างสังคมและองค์กรเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ใน 3 มิติหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล  บมจ.อสมท ตระหนักว่า ความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยดีจิทิลัท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทัง้ทีเ่ป็นวิกฤตและโอกาสการพฒันาและยกระดบัศกัยภาพ
ของคนไทยเพื่อให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลงต่างๆ และสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี 
มาสร้างสรรค์นวตักรรมส่ือท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกจิและสังคมได้ เป็นปัจจยัทีส่�าคญัยิง่ต่อการพฒันา
อย่างยั่งยืนของประเทศไทย จึงได้ด�าเนินโครงการ “U ME IDEA”  ในกิจกรรม  MCOT INNO 2018               
ซึ่งเป็นการประกวดการสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อ (Media Innovation) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้
เกีย่วกับการพฒันานวตักรรมส่ือท่ีตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคยคุดจิทิลัให้กบันิสตินกัศกึษาและ
นักพัฒนาอิสระท่ีสนใจ รวมท้ังให้การสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์กับ     
นวัตกรไทย 
2. บมจ.อสมท ได้จัดท�ารายงานความยั่งยืนประจ�าปี ตามกรอบ GRI เพื่อเผยแพร่ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยน�าเสนอคณะท�างานด�าเนินกิจกรรม CSR และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน�าเผยแพร่ 
 นอกจากนี้ บมจ.อสมท ยังให้ความส�าคัญกับการสร้างกลไกในการก�ากับดูแล ติดตามและประเมิน 
ผลการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคณะท�างานด�าเนินกิจกรรม CSR รายงานผล 
การด�าเนินงานต่อคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส  
เพื่อให้การด�าเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯที่ก�าหนด
 (รายละเอียดปรากฎตามรายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2561 ตามที่เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท)
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วิสัยทัศน์ฮอนด้า 2030 เพื่อน�าไปสู่การด�าเนินธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคต คือ....
“การส่งมอบความสุขให้กับผู้คน เพื่อเพิ่มศักยภาพของการใช้ชีวิต”

(Serve people worldwide with the “JOY of expanding their life’s potential”)

แนวคิดผู้น�าด้านสิ่งแวดล้อมแก่พันธมิตรในห่วงโซ่คุณค่า (Valued Chain)  
 บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จ�ากัด ผู้จัดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย ที่ได้รับการแต่งตั้ง
อย่างเป็นทางการจากบริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จ�ากัด ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวิสัยทัศน์สากล ในการมุ่งสู่         
การเป็นองค์กรที่สังคมต้องการให้ด�ารงอยู่ ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 33 ปี เอ.พี. ฮอนด้า ได้ท�าการยกระดับ
ประสิทธิภาพการด�าเนินงาน ท้ังในส่วนการพัฒนาเทคโนโลยีด้านยนตรกรรม, ด้านการบริการอย่าง
ครอบคลมุและทัว่ถงึ รวมถึงการจัดการศูนย์บรกิารรกัษ์สิง่แวดล้อม (Green Dealer) เป็นโครงการส่งเสรมิ
ให้ร้านผู้จ�าหน่ายฯ ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยความร่วมมือของเอ.พี. ฮอนด้า และ        
กรมควบคุมมลพิษ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มศักยภาพ และเพิ่มจ�านวนร้านผู้จ�าหน่ายเพื่อให้ร่วมกัน
เป็นเครือข่ายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่เน้นเรื่องการส่งของเสียท้ัง 3 ประเภท ได้แก่ ยางเก่า (Tire),        
น�้ามันเครื่องเก่า (Oil) และ แบตเตอรี่เก่า (Battery) กลับมายังบริษัทฯ เพื่อด�าเนินการตามกระบวนการ 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับร้านผู้จ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้ากว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศ 

 ในฐานะบริษัทผู้จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นบริษัทกลุ่มธุรกิจยานยนต์ที่เป็นเป้าหมาย   
ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศ โดยถูกจดัให้เป็นอตุสาหกรรมกลุม่ที ่1 คอืการต่อยอดอุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพ (First S-curve) และมีเป้าหมายหลักในการด�าเนินงานที่ให้ความส�าคัญกับพันธกิจด้าน           

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จ�ากัด
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สิง่แวดล้อมเป็นล�าดบัแรก เพือ่ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ที่เกิดขึ้น ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะมาตรการ
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตามนโยบายของ บรษิทั 
ฮอนด้า มอเตอร์ จ�ากดั ประเทศญีปุ่น่ ในการลดการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลติยานยนต์และเครือ่งยนต์
เอนกประสงค์ทั่วโลกลงให้ได้ 50% ภายในปี 2030 (2593) 
เมื่อเทียบกับปี 2000 (2543) โดยก�าหนดเป้าหมายตั้งแต่
กระบวนการทางธรุกจิต้นน�า้ จนกระท่ังกระบวนการปลายน�า้
ในห่วงโซ่อุปทาน โดยกลุ่มบริษัทฮอนด้าในภูมิภาคเอเชีย-       
โอเชยีเนยี ได้ร่วมกนัเดินหน้าผลิตสินค้าทีม่คีวามปลอดภัยต่อ

ผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่การพัฒนาเทคโนโลยี และให้ความส�าคัญกับการสร้างสังคม
ปลอดก๊าซคาร์บอน และปลอดจากอุบัติเหตุเป็นส�าคัญ 

การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า (Valued Chain) บนพื้นฐานปรัชญาฮอนด้าและ
วิสัยทัศน์ 2030 

     ด้วยความสู่การเป็นองค์กรที่สังคมต้องการให้ด�ารงอยู่อย่างแท้จริง ฮอนด้าได้ให้ความส�าคัญ
กับการตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Valued Chain) เพื่อสร้างความพึง
พอใจสงูสุดให้กบัทกุคน ด้วยการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรมและโปร่งใส ด้วยสนิค้าและบรกิารทีม่คีณุภาพ

สูงสุด เพียงพอต่อความต้องการ จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทฯ จะต้องมีแนวทางในการปฏิบัติ         
และให้ความใส่ใจกับห่วงโซ่ทุกราย โดยจะต้องค�านึงถึงการพัฒนาและ ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีหัวใจส�าคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม        
น้อยที่สุด มุ่งให้ความส�าคัญกับการเลือกใช้วัสดุ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในกระบวนการที่เกี่ยวข้องตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพ่ือท�าให้เกิดการใช้ทรัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การก�าหนดมาตรฐาน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า
 นอกจากนี ้เพือ่ให้ลกูค้าได้รบัการบริการทีเ่ป็นมาตรฐานเดียวกนัท่ัวประเทศ เอ.พี. ฮอนด้า จึงได้ก�าหนด
มาตรการ CSI No. 1 (Customer Satisfaction Index No.1) เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้าเป็น
อันดับ 1 โดยการพัฒนามาตรฐานร้านผู้จ�าหน่าย 5S ส�าหรับ Honda Wing Center และ Honda Big 
Wing ซึ่งเป็นการให้บริการแบบครบวงจร เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าอย่างสูงสุด ได้แก่ การขาย 

45TBCSD sustainable development 2019



(Sale), การบริการ (Service), อะไหล่ (Spare Parts), การฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย (Safety) อีกทั้ง ยังให้
ความส�าคัญกับกระบวนการ Circular Economy หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการก่อตั้งศูนย์ปรับสภาพ
รถจักรยานยนต์มือสองเกรดเอ (Second Hand) ขึ้น ซึ่งเราเชื่อว่ามาตรฐาน 5S จะท�าให้ธุรกิจเติบโตได้
อย่างต่อเนื่องและมั่นคง

การด�าเนินการ ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ Circular Economy
 จากการคาดการณ์ในอดตี บรษิทัฯ ได้มกีารคาดการณ์อตัราการถือครองรถจกัรยานยนต์ในประเทศไทย
ใน อนาคต มีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะอิ่มตัว จึงได้ริเริ่มด�าเนินการก่อตั้งศูนย์ปรับสภาพรถจักรยานยนต์มือสอง
เกรดเอ (Second Hand) ภายในพื้นที่ส�านักงานใหญ่ของ เอ.พี.ฮอนด้า จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่ปี  
1999 จนถึงปัจจุบัน และ ได้รับการตรวจสอบระบบโรงงานจากผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัท ไทยฮอนด้า  
แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด พร้อมทั้งได้ด�าเนินการตามมาตรฐาน ISO 14001 เพื่อท�าให้เกิดการหมุนเวียนการ
ใช้งานรถจักรยานยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ท�าให้เศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียน อีกทั้งยังช่วยลด 
การปล่อยของเสียให้กับโลก โดยมีนโยบายหลักในการด�าเนินงาน ดังนี้

1.รองรับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนรถคันใหม่ ด้วยบริการซื้อ-ขายครบวงจร ในราคาที่เหมาะสม

2. Circular Economy ด้านการจัดการของเสียจากธุรกิจ โดยการน�ารถจักรยานยนต์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว เข้าสู่

กระบวนการต่าง ๆ เพื่อน�ากลับไปเป็นทรัพยากรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ อาทิ

 o การซ่อมบ�ารุง ด้วยกระบวนการที่มีมาตรฐานและเหมาะสม โดยมีแผนการซ่อมอะไหล่แทนการเปลี่ยนใหม่ 

เพื่อได้ใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสีย วัตถุดิบ และพลังงาน จ�านวน 

6 รายการ (โช้คอัพหน้า-เบาะ-กุญแจ-วงล้อ-เสื้อสูบ-ปลายท่อไอเสีย)

 o การสร้างคุณค่าใหม่ (Value Added) โดยการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งจะท�าให้คนบน

โลกได้ใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

3. เพิม่ทางเลือกให้แก่ลกูค้าทีต้่องการซือ้รถจกัรยานยนต์มอืสองเกรดเอทีไ่ด้มาตรฐาน และผ่านการประเมนิราคา

ที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญ ด้วยคุณภาพที่ดี และ ราคาที่เหมาะสม ภายใต้มาตรฐานรถจักรยานยนต์มือสองเกรดเอ

4

4
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นับแต่ปี 1999 – 2018 บริษัทฯ ได้จัดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์มือสองเกรดเอให้กับผู้ใช้โดยตรง ผ่านทาง
โชว์รูมรถจักรยานยนต์มือสองเกรดเอ ภายในส�านักงานใหญ่ ส�าโรง จ.สมุทรปราการ, ส�านักงานสาขา
จรัญสนิทวงศ์, ศูนย์จ�าหน่ายฮอนด้า บิ๊กวิง ถนนเลียบทางด่วนรามอินทรา และ ผู้จ�าหน่ายรถจักรยานยนต์
มือสองเกรดเอทั่วประเทศ ซึ่งจากการด�าเนินธุรกิจจัดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์มือสองเกรดเอ บริษัทฯ  
ได้ท�าการปรับสภาพรถจักรยานยนต์ไปแล้วกว่า 1 แสนคัน ซึ่งสามารถช่วยโลกลดการใช้ทรัพยากรในการ
ผลิต อีกทั้งยังลดการเกิดของเสียจากธุรกิจ ตลอดจนเกิดการใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต  
ซึ่งเป็นความมุ่งมั่น ตามแนวความคิดใหม่ ภายใต้แบรนด์แคมเปญ

รายละเอียดเพิ่มเติม: www.aphonda.co.th/honda2017/download/SustainabilityReportTh.pdf
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 ด้วยสภาวะส่ิงแวดล้อมในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าโลกของเรามีปรากฏการณ์หรือ 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นหลายอย่างที่ส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งมีชีวิต ซ่ึงสาเหตุ
ส่วนใหญ่ล้วนเกิดจากการใช้สอยและจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่าง 
ไม่ถูกตอ้ง ท�าใหโ้ลกตอ้งเผชิญกบัวกิฤตการณท์างส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเรื่องน้ีไม่ใช่เรื่อง
ที่สามารถเปลี่ยนแปลงจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกนัรวมถงึผูผ้ลิต
กส็ามารถเป็นอกีหนึ่งก�าลังส�าคญัในการช่วยเหลอืสิ่งแวดลอ้มได ้ดว้ยการขบัเคลื่อน
ธุรกิจแบบ “Circular Economy” หรือ “เศรษฐกิจหมุนเวียน” ที่เน้นย�้าในเรื่อง 

ของการ Re – Material หรือ Reuse เพื่อปรับปรุง และพัฒนาสินค้าให้เกิด 
ผลกระทบต่อทรัพยากรน้อยที่สุด และเกิดประโยชน์สูงที่สุด 

	 ดั๊บเบ้ิล	 เอ เอง ก็มีความเช่ือมั่นมาโดยตลอดว่า การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อ    
สิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ เป็นจุดเริ่มต้นในการวางพื้นฐานธุรกิจอันส�าคัญ จึงท�าให้ตลอดเส้นทาง  
การผลิตกระดาษดั๊บเบ้ิล เอ ทุกแผ่น จะต้องผ่านขั้นตอนที่สมดุลกันระหว่างคุณภาพและการดูแลรักษา      

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ดั๊บเบิ้ล เอ ใส่ใจตั้งแต ่
เริม่ต้นในเรือ่งของ วตัถดุบิ ซึง่เรามกีารท�าธรุกจิ
กระดาษที่แตกต่างจากทั่วไป นั่นคือ การพัฒนา
วตัถดุบิจากไม้ปลกู และไม่ใช้ไม้จากป่าธรรมชาติ
โดยเด็ดขาด 
 เราจงึเร่ิมต้นงานวจิยัและพฒันาพนัธ์ุไม้ เพือ่
น�ามาส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็นวัตถุดิบใน
การผลิตกระดาษคุณภาพ ให้มีผลผลิตปริมาณ
เยื่อสูงและคุณภาพดีเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากร

บริษัท ดับ๊เบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน)
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อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยัง
เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ 
และภูมิอากาศของประเทศ จน
ได้เป็น “ต้นกระดำษด๊ับเบิล้ เอ” 
ที่ใช้ระยะเวลาปลูกเพียง 3-5 ปี 
ซ่ึ งนอกจากจะไม ่ เป ็นการ
รบกวนธรรมชาติแล้ว ยังเป็น 
การช่วยให้เกษตรกรไทยมีราย
ไ ด ้ เ ส ริ ม จ ากกา รปลู ก ต ้ น
กระดาษบนคนันาหรือพ้ืนทีว่่าง
เปล ่ า  จน เกิ ด เป ็ น โม เดล 
“กระดำษจำกคันนำ” ถอืเป็น 

การช่วยอนุรักษ์ไม้จากป่าธรรมชาติ และยังท�าให้พื้นที่ว่างเปล่ากลายเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
ท่ียั่งยืนแหล่งใหม่ให้กับโลก ด้วยเหตุนี้ท�าให้กระดาษดั๊บเบิ้ล เอ 1 รีม มีส่วนช่วยในการลดโลกร้อน  
จากการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 12.5 กิโลกรัมหรือปีละ 6.7 ล้านตัน ตามผลการศึกษาวัฏจักร
ผลิตภัณฑ์ของ ดั๊บเบิ้ล เอ โดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT), Oy Keskuslaboratorio - Central-
laboratorium Ab (KCL) จากประเทศฟินแลนด์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย* รวมทั้งอยู่ระหว่าง 
ด�าเนินการขอมาตรฐานการรับรองด้านป่าไม้จากแหล่งป่าปลูกทั้งมาตรฐานในระดับชาติและสากล ได้แก่  
FSC, PEFC, TFCC (มอก.14061)
 กระดาษ ด๊ับเบิ้ล	 เอ ยังสร้างพลังงานที่ยั่งยืนหมุนเวียน ตามแนวคิด “ท�ำของเสีย ไม่ให้เสียของ”      
โดยการน�าของเหลอืในกระบวนการผลติเยือ่และกระดาษ อาท ิเปลือกไม้ เศษไม้ น�า้มนัยางไม้ มาผลิตเป็น
พลงังานไฟฟ้าจากชีวมวล ทดแทนการใช้น�า้มนัเป็นเชือ้เพลงิ เพือ่เป็นพลงังานหมนุเวยีนใช้เองภายในโรงงาน 
และมีไฟฟ้ามากเพียงพอที่จะรองรับการกระจายไฟฟ้าสู่ชุมชนได้อีกกว่า 400,000 ครัวเรือน เทียบเท่ากับ
เป็นการลดการใช้น�้ามันหรือเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ถึง 340 ล้านลิตรต่อปี ท�าให้ประหยัดการน�าเข้าน�้ามัน     
นับปีละ 10,000 ล้านบาท รวมไปถึงการสรรสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ

 - สร้างอ่างเก็บน�้า ไม่รบกวนแหล่งน�้าชุมชน ดั๊บเบิ้ล เอ มีอ่างเก็บน�้าที่ขุดขึ้นไว้ใช้เอง เพื่อรองรับน�้าฝน
ไว้ใช้ในโรงงานได้ตลอดทั้งปี มีขนาดความจุรวม 32 ล้านลูกบาศก์เมตร
 - ระบบปอกเปลอืกแบบแห้ง ท่อนไม้ทีน่�ามาเป็นวตัถดุบิ จะถกูเข้าเครือ่งปอกเปลอืกแบบแห้ง ทีใ่ช้หลกั
การกระแทกกันของไม้ เพื่อกระเทาะเปลือกออก โดยไม่ต้องแช่ไม้ในน�้า ท�าให้ลดการใช้ทรัพยากรน�้าและ
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ไม่เกิดน�้าเสียจากกระบวนการนี้
 - ใช้หม้อต้มเยื่อคุณภาพสูง ที่สามารถดึงลิกนิน (น�้ามันยางไม้) ออกจากเยื่อไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ท�าให้ใช้สารเคมีน้อยลง
 - ระบบฟอกเยื่อ ECF : เป็นระบบฟอกเยื่อแบบ Elemental Chlorine Free ไม่ใช้ก๊าซคลอรีนในการ
ฟอกเยื่อ
 - ผลิตเยื่อที่ใช้น�้าน้อยที่สุด เลือกใช้ระบบการล้างเยื่อที่ใช้น�้าน้อยเพียง 6-7 ลบ.ม.ต่อตันเยื่อ โดยแต่ละ
ข้ันตอนจะผ่านเครื่อง wash press ที่มีแรงบีบถึง 120 bars ท�าให้สามารถรีดน�้าออกจากเย่ือไม้ได้สูง        
จึงสะอาดและช่วยประหยัดน�้าได้มาก
 - ระบบบ�าบัดฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (ESP) : ติดตั้งระบบดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (ESP) ที่ดักจับฝุ่นได้
สูงถึง 99% ช่วยลดการเกิดมลภาวะทางอากาศ
 - ระบบบ�าบัดน�้าทิ้งมาตรฐานสากล : บ�าบัดด้วยระบบตะกอนเร่ง “Activated Sludge” ที่มีคุณภาพ
สูงตามมาตรฐาน

   รวมถึงในส่วนของการบ�าบัดน�้าทิ้ง  
หลังจากบ�าบัดจนได้มาตรฐานแล้ว ก็จะ
ไม่มกีารปล่อยน�า้ลงแหล่งน�า้สาธารณะ แต่
จะเกบ็ในบ่อพกัและน�าทีบ่�าบดัแล้วกลบัมา
ใช้ประโยชน์ในการรดแปลงไม้ต่อไป 
   นอกเหนือจากที่กล ่าวไปข ้างต ้น  
เม่ือมาถึงขั้นตอนสุดท้าย นั่นคือ “กำร
บริโภค” เมื่อใช้งานกระดาษเสร็จสิ้นแล้ว 
ส่ิงท่ีเหลืออยูก่ค็อื “ห่อกระดำษ” ซ่ึงหลาย
คนอาจจะมองว่าของเหลือจากการใช้งาน
ก็จะกลายเป็น “ขยะ” แต่ ดั๊บเบิ้ล เอ ก็ยัง

คงเล็งเห็นถึงคุณค่าของทุกทรัพยากร จึงได้มีการจัดท�าโครงการ “กระดำษแปลงร่ำง ถุงยำรักษ์โลก” 
เป็นการน�าห่อกระดาษมาประยุกต์ และเอากลับไปใช้ใหม่เป็น “ถุงใส่ยำ” มอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ 
เพ่ือเป็นสาธารณะประโยชน์แก่สังคมหมุนเวียนต่อไป ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ด๊ับเบิ้ล เอ ใส่ใจในทุกข้ันตอน  
การผลิต โดยค�านึงถึงการหมุนเวียนและความยั่งยืนทางทรัพยากรเป็นส�าคัญ จึงมุ่งมั่นคัดสรรเลือกใช้แต่
เทคโนโลยีและกระบวนการที่ดีที่สุดเพื่อสิ่งแวดล้อม

50



 ตลอดระยะเวลาของการด�าเนนิธุรกิจในประเทศไทย กลุม่บริษัท ดาว ประเทศไทย 
ไม่เพยีงแคมุ่่งเน้นสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการที่หลากหลายของลกูคา้และผูบ้รโิภค แตย่งัมุง่มัน่ที่จะรว่มกับภาคเีครอืขา่ย
ในการสร้างสงัคมและชุมชนใหม้คีณุภาพชีวติท่ีดแีละประสบความส�าเรจ็อย่างยัง่ยืน 
โดยเน้นน�าศักยภาพของพนักงานมาช่วยสร้างคุณค่าเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง   
ที่ดีขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมตามเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2568  

(Sustainability Goals 2025) ขององค์กร ผ่านการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
อย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ปี

 
   คุณฉัตรชัย เ ล่ือนผลเจริญชัย  ประธานบริหาร กลุ ่มบริษัท  
ดาว ประเทศไทย ได้ให้มุมมองที่น่าสนใจว่า “ดาว มุ่งมั่นในการด�าเนินการ
ธุรกจิให้เตบิโตอย่างมีคณุค่า ส่งเสรมิการเปลีย่นแปลงทีย่ัง่ยนืโดยผนวกโซลชูนั
ต่าง ๆ  เข้าด้วยกนั เรายดึมัน่ในการช่วยเสรมิสร้างคณุภาพชวีติของผูค้นให้ดยีิง่
ขึ้น ควบคู่ไปกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อให้โลกของเราน่าอยู่ และประสาน
ความร่วมมือจากหลากหลายองค์กรเพื่อขยายผลกิจกรรมเพื่อสังคมให้ได้
ประโยชน์แก่คนในจ�านวนมากข้ึน เพือ่เปลีย่นแปลงชุมชนให้เป็นสงัคมทีย่ัง่ยนื”
ในปี พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ  ทั้งจาก
ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม ในการด�าเนนิโครงการส�าคญั ๆ  เพือ่

กระตุน้ให้คนในสงัคมตระหนกัถงึความส�าคญัของการเปลีย่นผ่านสงัคมไทยสูส่งัคมทีย่ัง่ยนือย่างมีส่วนร่วม 
อาทิโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน 
โดยร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาชิกองค์กรธุรกิจเพื่อการ

กลุม่บริษทั ดาว ประเทศไทย
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พัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) หน่วยงานภาคเอกชน และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดการปัญหาขยะ
และส่งเสริมการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยม ี

เป้าหมายทีจ่ะลดปรมิาณขยะพลาสติกในทะเล
ไทยลงไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 
2570 ผ่านการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐาน
ธรุกจิรไีซเคิล การส่งเสรมิผูป้ระกอบการพฒันา
นวตักรรมและเทคโนโลยทีีส่อดคล้องกบัการใช้
พลาสตกิอย่างยัง่ยนื การให้ความรูแ้ก่ผูบ้รโิภค
และประชาชนในการคัดแยกขยะและจัดการ
ขยะตั้งแต่ต้นทางที่ถูกวิธี เพื่อจูงใจให้เกิดการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงการสร้างโมเดลเมืองสะอาดในพื้นที่น�าร่องกรุงเทพมหานคร  
เขตคลองเตย และจังหวัดระยอง
 นอกจากนี้ ดาว ยังได้ร่วมมือกับ เอสซีจี ด�าเนินโครงการความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีส�าหรับถนน
จากพลาสติกรีไซเคิล โดยน�าพลาสติกใช้แล้วมาเป็นส่วนผสมในการสร้างถนนที่สามารถใช้สัญจรได้จริง  

มีความแข็งแรงมากขึ้น ในขณะที่ต้นทุนไม่ได้แตกต่างจากการท�าถนนยาง
มะตอยโดยทั่วไป ปัจจุบันดาวและเอสซีจียังคงเดินหน้าหาพันธมิตรเพื่อ
ขยายนวัตกรรมดังกล่าวไปสู่ชุมชน เช่น การลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) ที่น�านวัตกรรม 
ดังกล่าวไปใช้ก่อสร้างถนนจากพลาสติกรีไซเคิล เพื่อใช้งานในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จากขยะที่เกิดขึ้นในภาคการผลิตของนิคม
อุตสาหกรรมเอง ฯลฯ
 เพือ่ส่งเสรมิภาคอตุสาหกรรมไทยสูอ่ตุสาหกรรม 4.0 ซึง่สอดคล้องกบั
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  
ดาวได ้ผสานความร ่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบัน 
สิ่งแวดล้อมไทย ด�าเนิน โครงการ ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน 
ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 7 พร้อมก้าวสู่ปีที่ 8 โดยส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ให้มมีาตรฐานด้านสิง่แวดล้อม อาชวีอนามยั และความ
ปลอดภยั สร้างการเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ส่งเสรมิระบบการผลติ

ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด

52



 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) หรือ GGC มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับ ตลอดจนก�าหนดนโยบายด้านความมั่นคง ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจ และนโยบายการบริหาร
จัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้ม่ันใจในการด�าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม
 
 ในปี 2561 GGC ได้ด�าเนินโครงการด้านส่ิงแวดล้อมซ่ึงครอบคลุมการบริหารพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การบริหารน�้า และการจัดการของเสีย เพื่อพัฒนา
ประสทิธภิาพการด�าเนนิงานให้บรรลเุป้าหมายทีต่ัง้ไว้และลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมเพือ่การด�าเนนิธรุกจิ

ที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยได้ด�าเนินโครงการอนุรักษ์
พลังงาน ดังนี้
1. โครงกำรติดตั้งระบบน�ำควำมร้อนกลับมำใช้ใหม่ 
(Heat Recovery System)
 บรษัิทฯ ได้ติดต้ังระบบน�าความร้อนกลบัมาใช้ใหม่ที่
กระบวนการผลิตแฟตต้ีแอลกอฮอล์เพื่อลดการใช้
พลังงานไอน�้าแลกเปลี่ยนความร้อนที่ หน่วยกลั่น 
เมทานอลบริสุทธิ์ ซึ่งส่งผลให้ลดการใช้พลังงานไอน�้าใน
กระบวนการผลิตลง 96 ตันต่อวัน และลดปริมาณการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 4,292 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รวมทั้ง ลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ในการ
ซื้อไอน�้าได้ 32.85 ล้านบาทต่อปี
2.โครงกำรผลิตไอน�้ำจำกควำมร้อนที่เหลือในกระบวนกำรผลิต (Steam Generator)
 บริษัทฯ ด�าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตแฟตตี้แอลกอฮอล์ต่อ
เนือ่งมาจากปี 2560 โดยน�าพลงังานความร้อนเหลือใช้กลบัมาผลติเป็นไอน�า้ความดนัต�า่ (Low Pressure 
Steam: LLPS) เพื่อใช้งานในกระบวนการกลั่นแฟตตี้แอลกอฮอล์ ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯสามารถ              
ลดปริมาณการใช้พลังงานไอน�้าในกระบวนการผลิตได้ 13,600 ตันต่อปี และลดปริมาณการปล่อย           

บรษิทั โกลบอลกรนีเคมคิอล จ�ากัด (มหาชน)
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ก๊าซเรือนกระจก 1,890 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ในการซื้อ 
ไอน�้าได้ 12.24 ล้านบาทต่อปี
3. โครงกำรติดตั้ง Absorption Chiller
 บริษัทฯ ด�าเนินการติดตั้งเครื่องท�าความเย็นแบบดูดซึม (Absorption chiller) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ผลิต
ความเย็นโดยใช้พลังงานความร้อนเหลือทิ้งแทนอุปกรณ์ผลิตความเย็นที่ใช้พลังงานไฟฟ้า (Compressor 
chiller) โดยน�าพลังงานเหลือทิ้ง คือ น�้าร้อน หรือ Steam condensate จากโรงงานผลิตเมทิลเอสเตอร์
และแฟตตี้แอลกอฮอล์ มาเป็นแหล่งพลังงานให้กับอุปกรณ์ท�าความเย็นแบบดูดซึม ส่งผลให้บริษัทฯ 
สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 1,648 เมกะวัตต์ต่อปี นอกจากนี้ ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 4.97     
ล้านบาทต่อปี จากการประหยัดพลังงาน
กำรจัดกำรของเสีย 
 บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายการจัดการของเสียอุตสาหกรรม ภายใต้
หลักการ 3Rs ได้แก่ การลดใช้ (Reduce) การใช้ซ�้า (Reuse) และ
การน�ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ร่วมกับการจัดซื้อสีเขียว (Green 
Purchasing) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การคัดแยก การจัดเก็บ การขนส่ง 
และการก�าจัด รวมทั้งมีการจัดการของเสียที่สอดคล้องตามกฎหมาย
ก�าหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดตั้งคณะกรรมการจัดการของเสีย
อุตสาหกรรม เพือ่ก�าหนดแผนการด�าเนนิงานและเป้าหมายโครงการให้มี
ประสทิธภิาพ ซึง่โครงการพัฒนาศกัยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสยีอตุสาหกรรมทีส่�าคญัในปี 2561  ได้แก่
1. โครงกำรลดปริมำณของเสียไปฝังกลบให้เป็นศูนย์ 
 บริษัทฯ ด�าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสียอุตสาหกรรมเพื่อลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ตามหลักการ 3Rs  ด้วยการน�าของเสียไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ซึ่งโครงการนี ้
ประสบความส�าเร็จในการลดปริมาณการฝังกลบของเสียให้เป็นศูนย์ต้ังแต่ปี 2557 และด�าเนนิการต่อเนือ่ง
เสมอมาจนถึงปัจจุบัน จากความส�าเร็จนี้ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัลการจัดการของเสียที่ดี
ตามหลัก 3Rs (3Rs Award) และรางวัลการใช้ประโยชน์ของเสียได้ทั้งหมด (Zero Waste to Landfill 
Achievement Awards)
2. โครงกำรศึกษำแนวทำงกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตกลีเซอรีน 
 บริษัทฯ มีโครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตกลีเซอรีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ลดของเสียในการกระบวนผลิต โดยเปล่ียนสารเคมีที่ใช้ในการผลิตกลีเซอรีนจากโซเดียมไฮดรอกไซด ์
(NaOH) เป็นโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) ซึ่งส่งผลให้ได้กลีเซอรีบริสุทธิ์ในปริมาณที่มากขึ้น อีกทั้ง
ของเสียที่ได้จากกระบวนการผลิตสามารถเปลี่ยนเป็นเกลือโพแทสเซียมที่น�าไปต่อยอดเป็นปุ๋ยหรือ 
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สารปรับปรุงดิน ซึ่งผลการศึกษาโครงการนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ ได้ปริมาณกลีเซอรีนบริสุทธ์ิเพิ่มข้ึน  
ลดปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมได้ 40 ตันต่อปี และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก�าจัดของเสีย  
รวมประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 7 ล้านบาทต่อปี และส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลผลตอบแทน
ทางเศรษฐศาสตร์ที่ดี (3Rs+ Award) ระดับเหรียญเงิน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในปี 2561
กำรบริหำรทรัพยำกรน�้ำ
 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่บริหารทรัพยากรน�้าให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการลดการใช้น�้า  
และการน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณการใช้น�้าในองค์กร และป้องกันความเสี่ยงที่อาจะเกิดข้ึน     
ต่อการด�าเนินธุรกิจในอนาคต ตลอดจนเพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ 
โดยในปี 2561 มีโครงการส�าคัญ คือ 
โครงกำรติดตั้งระบบรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis System; RO Units) ท่ีระบบผลิต       
น�้ำหล่อเย็น (Cooling Water) 

 บรษิทัฯ ด�าเนนิการตดิตัง้ระบบรเีวอร์สออส
โมซสิ (Reverse Osmosis System: RO Units) 
ที่ระบบผลิตน�้าหล่อเย็น (Cooling Water) เพื่อ
น�าน�้าระบายท้ิงจากระบบน�้าหล่อเย็นมาผ่าน
กระบวนการกรองให้ได้น�้าคุณภาพดีที่สามารถ
น�ากลับมาใช้ใหม่เป็นน�้าชดเชยในระบบต่อไป 
ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการทดลองใช้งาน  ซึง่จากค่า
การออกแบบส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลด
ปริมาณน�้าระบายทิ้งได้  16,800 ลูกบาศก์เมตร

ต่อปี (คิดเป็น ร้อยละ 35 ของปริมาณน�้าระบาย ทิ้งทั้งหมด)  และลดปริมาณการดึงน�้ามาใช้ 
16,800ลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือ คิดเป็นร้อยละ 9.58 ของปริมาณน�้าในระบบน�้าหล่อเย็นทั้งหมด  
ซึ่งส่งผลให้ บริษัทฯ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้น�้าได้ 250,272 บาทต่อปี
 จากการด�าเนินโครงการต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมการบริหารพลังงานนั้น บริษัทฯได้รับการ
รบัรองตามมาตรฐานสากลประกอบด้วย ระบบการจดัการด้านสิง่แวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 
ระบบการจัดการด้านพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001 และระบบบริหารงานความปลอดภัย     
ด้านอาหารตามมาตรฐานสากล ISO 22000 ซ่ึงมีการตรวจประเมินเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรใน
กระบวนการผลิต ในทุกพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ด�าเนินโครงการด้าน     
สิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการบริหารพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก    
การบริหารน�้า และการจัดการของเสีย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการด�าเนินธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว
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วิสัยทัศน ์เป็นบริษัทในธุรกิจ AN/MMA ที่ยั่งยืน

พันธกิจ
1. ปกป้องสิ่งแวดล้อมและช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตชุมชน
2. ด�าเนินธุรกิจเพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่เหมาะสมที่สุดให้กับผู้ถือหุ้น
3. ด�าเนินธุรกิจกับคู่ค้าด้วยความเป็นธรรมและเป็นอิสระต่อกัน
4. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยการมอบบริการระดับสากล
5. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และบรรยากาศการท�างานที่เป็นสุข

 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ�ากัด (PT-
TAC) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท พีทีที 
โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)(GC) บริษัท
ช้ันน�าในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศไทย 
และบริษัท อาซาฮี คาเซอิ คอร์ปอเรชั่น (AKC) 
ผู ้น�าในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของโลกจาก
ประเทศญ่ีปุน่ โดยมสีดัส่วนการถอืหุน้ 50% และ 
50% ตามล�าดบั PTTAC จงึมคีวามโดดเด่นในทกุ

ด้าน ทั้งด้านเทคโนโลยี วัตถุดิบ การผลิตและการตลาด 

บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ�ากัด

ส�ำนักงำนระยอง  8 ถนนผังเมืองเฉพาะ 3-1 ต�าบลห้วยโป่ง อ�าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ส�ำนักงำนกรุงเทพฯ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 8 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร    
เขตจตุจักร กทม. 10900
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     โดยบรษิทัฯ ในฐานะผูผ้ลติสารอะครโิลไนไตรล์ (AN) รายแรกในประเทศไทย และผู้ผลิตสารเมทิล 
เมตะคริเลต (MMA) รายส�าคัญ บริษัทฯ ช่วยสร้างดุลการค้าใหม่ด้วยการลดการน�าเข้าสารอะคริโล- 
ไนไตรล์ (AN) และเพ่ิมการส่งออกสารเมทิลเมตะคริเลต (MMA) ผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบที่ถูก 
สรรค์สร้างโดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิต แบ่งออกเป็น
1. ผลิตภัณฑ์สำรอะคริโลไนไตรล์ (AN) 
 สารอะคริโลไนไตรล์ ถูกน�าไปใช้ผลิตเป็นของใช้ทั่วไปในชีวิตประจ�าวัน เช่น ผลิตเป็นเส้นใยสังเคราะห์
ส�าหรับ เครื่องนุ่งห่ม พรม ผ้าห่ม วิกผม ตุ๊กตา รวมถึง เส้นใยคาร์บอน นอกจากนี้ ยังน�าไปผลิตพลาสติก        
เอบีเอส (ABS)  ซึ่งมีคุณสมบัติ แข็งแรง ทนความแรงกระแทก ความร้อน และสารเคมี จึงถูกน�ามาใช้ใน 
อุตสาหกรรมยานยนต์ และ เป็นส่วนประกอบในเครื่องใช้ไฟฟ้า พลาสติกแซน (SAN) ด้วยคุณสมบัติ       
แข็งแรง และใส จึงถูกใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร และ ไฟแช็ค ซึ่ง ปัจจุบัน บริษัท พีทีที อาซาฮี 
เคมิคอล จ�ากัด เป็นผู้ผลิตสารอะคริโลไนไตรล์ รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย 
2. ผลิตภัณฑ์สำรเมทิลเมตะคริเลต (MMA) 
 สารเมทิลเมตะคริเลต ส่วนใหญ่จะถูกใช้เพ่ือผลิตสารพีเอ็มเอ็มเอ (โพลีเมทิล เมตระคริเลต) และ          
แผ่นอะคริลิค สารพีเอ็มเอ็เอ ใช้ในการผลิตแผ่นกระจายแสงซ่ึงเป็นส่วนประกอบส�าคัญของจอโทรทัศน์
แอลซีดี  ไฟท้ายรถยนต์ ส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้า แผ่นอะคริลิค ใช้ในการผลิต ป้ายโฆษณา,  
เครื่องสุขภัณฑ์, เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ส�าหรับตกแต่ง นอกจากนี้ สารเมทิลเมตะคริเลตสามารถยังน�าไป
ใช้ได้หลากหลาย เช่น เป็นส่วนผสมของสีและสารเคลือบพื้นผิวต่างๆ
3. ผลิตภัณฑ์แอมโมเนียมซัลเฟต (AMS)
 คือผลติภัณฑ์ทีเ่กิดจากผลผลิตพลอยได้จากการผลติสารเมทลิเมตะครเิลต (MMA) ท�าปฎิกรยิาเคมกีบั
สารเคมีเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ผลิตภัณฑ์แอมโมเนียมซัลเฟต (AMS) ซึ่งเป็นส่วนผสมในการผลิตปุ๋ย 
 ปัจจุบันบริษัทฯ เน้นการรักษาคุณค่าของทรัพยากรให้มากที่สุด ผ่านวงจร Make–Use–Return 
ซึง่เป็นระบบทีเ่อือ้ให้เกดิการใช้ทรพัยากรให้มปีระสทิธภิาพสงูสดุ และน�าผลติภณัฑ์ทีใ่ช้แล้วจากการผลติ
กลับเข้ามาสู่กระบวนการผลิตอีกครั้ง โดยมีกระบวนการน�ากลับองค์ประกอบซัลเฟอร์ เกิดเป็นกระบวน
การเปลี่ยนเป็นกรดซัลฟูริก และได้ความร้อนกลับคืนมาในรูปแบบของไอน�้า (Steam) เพื่อใช้เป็น 
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ส่วนประกอบกลับมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ตั้งต้นอีกครั้ง ตลอดจนโครงการด้านสิ่งแวดล้อม น�าหลัก 
3 R มาประยุกต์ใช้ โดยศึกษาและพัฒนาระบบ RO (Reverse Osmosis) หรือกระบวนการบ�าบัดน�้าทิ้ง
ให้เป็นน�้าปราศจากแร่ธาตุแล้วน�ากลับมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่อีกครั้ง หลักการ คือการน�าน�้าทิ้ง 
ที่ผ่านการบ�าบัดแล้วตามมาตรฐานก่อนที่จะส่งตรงไปยังระบบน�้าทิ้งของการนิคมฯ น�ามาผ่านขบวนการ 
RO เพื่อผลิตเป็นน�้าสะอาดที่ปราศจากแร่ธาตุซึ่งเป็นการน�าน�้าทิ้งในระบบกลับมาใช้ใหม่ ซ่ึงจะสามารถ
ลดปริมาณการใช้น�้าที่น�าเข้ามาจากต้นทางได้อีกด้วย
     บรษิทั พทีที ีอาซาฮ ีเคมคิอล จ�ากดั ให้ความส�าคญัในเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular  
Economy) มาบูรณาการเข้ากับการด�าเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเทคโนโลยีกับ
ชีวภาพเพื่อลดการเกิดของเสียและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งพิจารณาตั้งแต่

ข้ันตอนการน�าวัต ถุดิบมาใช ้  (Resources) 
กระบวนการผลิต (Production) การบริโภคหรือ 
ใช้งาน (Consumption) และการน�ากลับมาใช้ใหม่ 
(Recovery) โดยการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์
ผลพลอยได้ให้เกดิมลูค่าสงูสดุและลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งแสดงถึงความมุ่งมั่นใน
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและแสดงถึง 
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม สุดท้ายนี้ 
บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับการชุมชน สังคม และ
สิง่แวดล้อม โดยบรษิทัฯ ได้จดัท�าโครงการ CSR อาทิ 

เช่น โครงการรักการอ่านสร้างการเรียนรู้ฯ โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โครงการซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับ 
ชุมชนฯ เพื่อให้ชุนชนกับบริษัทฯ อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน และตลอดไป
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อุตสาหกรรมเคมีและการเติบโตอย่างยั่งยืน

 การเพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากร ความต้องการในการอุปโภคบริโภค การขยายตัวของสังคมเมือง     
รวมถึงการพัฒนาทางอุตสาหกรรม ถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่เป็นแรงผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ           
เร่งพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ก่อให้เกิดการเพิ่มก�าลังการผลิต    
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้พลังงานและทรพัยากรธรรมชาตทิีเ่พิม่ข้ึน เป็นผลให้เกดิปัญหาต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การขาดแคลนทรัพยากร หรือขยะในทะเล ปัญหาเหล่านี้
ล้วนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 จากการส�ารวจปริมาณขยะและการจัดการขยะจาก 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�ากลับมาใช้ใหม่อย่างถูกต้อง อีก 1.5 ล้านตัน ถูกจัดการโดยการฝังและเผา ซึ่งขยะเหล่านี้มีโอกาส
ที่จะหลุดรอดไปสู่สิ่งแวดล้อม

เศรษฐกิจเส้นตรงสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 แต่เดิมในการด�าเนินธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อเป็นวัตถุดิบ ส่งผ่านกระบวนการ
ผลติ เพือ่ให้ได้ผลติภณัฑ์ในปริมาณมาก โดยมิได้ค�านงึถึงปรมิาณของเสยีทีอ่าจเกดิข้ึนระหว่างกระบวนการ
ผลิต และหลังจากที่ผลิตภัณฑ์นั้นถูกใช้ไป หากมองตามทฤษฎีแล้วหลักการดังกล่าวเรียกว่า “หลักการ
เศรษฐกิจแบบเส้นตรง” หรือ “Linear Economy Concept” ซึ่งเป็นการ “ผลิต ใช้ และทิ้ง” โดยไม่มี
การหมุนเวียนน�ากลับมาใช้ใหม่ ซ่ึงถ้าโลกมีประชากรเพียง 1 ล้านคน การด�าเนินธุรกิจตามหลักการ
เศรษฐกิจแบบเส้นตรงอาจไม่ก่อให้เกิดปัญหา แต่ในปัจจุบัน โลกมีประชากรกว่า 7,600 ล้านคน จากการ

บรษิทั พีทที ีโกลบอล เคมคิอล จ�ากัด (มหาชน)
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ประเมินโดยองค์การสหประชาชาติ   
ใน 20 ถงึ 30 ปีข้างหน้า จะมีประชากร
โลกเพิม่ขึน้ถงึ 8,500 ล้านคน ซึง่ความ
ต้องการใช้ทรัพยากรของโลกจะสูงถึง
ร้อยละ 300 ของปริมาณทรัพยากร    
ที่มีอยู่ ท�าให้อัตราการใช้ทรัพยากร       
มีมากกว่าอัตราที่โลกสามารถผลิตได้ 
ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนทรัพยากร 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่  
ทวีความรุนแรงมากขึ้น และเป็นเรื่อง
เร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข
 เพื่อเป็นการลดผลกระทบพร้อม

กับเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจและด�ารงชีพอย่างยั่งยืน    “หลักกำรเศรษฐกิจหมุนเวียน” หรือ 
“Circular Economy Concept” ถือเป็นหนึ่งในแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยการปรับใช้หลักการ          
ดังกล่าวสามารถช่วยลดการใช้ทรพัยากร  ลดการเกดิของเสยี ช่วยลดค่าใช้จ่าย และเพิม่ประสทิธภิาพการ
ด�าเนนิธรุกจิให้กบัองค์กร หากมองในมุมของการด�าเนนิงานแล้วหลกัการเศรษฐกจิหมุนเวยีนคือการเปลีย่น
วงจรการใช้ทรัพยากรให้มีการหมุนเวียนได้มากท่ีสุด หรือการเปลี่ยนจากขั้นตอนที่จ�าเป็นต้องใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ�ากัด เป็นการใช้ทรัพยากรที่น�ากลับมาใช้ใหม่ได้ “Renewable               
Resource” หรือทรพัยากรท่ีมาจากสินค้าหรอืผลติภณัฑ์ทีใ่ช้แล้ว “Re-Material” มาใช้ในกระบวนการ
ผลิต พร้อมทั้งลดปริมาณการเกิดของเสียให้น้อยที่สุดตลอดทั้งกระบวนการ (การเลือกใช้ทรัพยากร          
การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การใช้ การจัดการของเสีย) ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงาน บริษัท หรือองค์กร
จากภาคส่วนต่างๆ ได้มีการรวมตัวเพ่ือร่วมมือกันในการหาแนวทาง เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น       
ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน

เคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
 ในฐานะเป็นผู้น�าการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในภูมิภาค บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ “จีซี” “GC” เป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการประกอบกิจการตามแนวทางเศรษฐกิจ
หมุนเวียน โดยยึดหลักการด�าเนินการเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ เป้าที่ 12, 13, และ 17 (รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน, ด�าเนินมาตรการ    
เร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ, สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน   
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ความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) เน้นการด�าเนินธุรกิจด้วยการผสมผสานนวัตกรรมและ
เทคโนโลย ีผ่านการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า ควบคูก่บัการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม ตามหลกัการของเศรษฐกจิ
หมุนเวียนมาเป็นพื้นฐานในการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน
 ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาทางสิ่งแวดล้อม และความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมแก้ไข    
ปัญหา GC มีแผนการด�าเนินธุรกิจตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนต้ังแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง  
ผ่าน 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

 1. Resources: จัดสรรทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อ       
ส่ิงแวดล้อม ผ่านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ      
ด้วยการใช้พลังงานทางเลือกมาใช้ทดแทนพลังงานที่    
ผลติจาก Fossil และการน�า By-products มาเพิม่มลูค่า
ให้สูงขึ้น หรือน�ากลับมาเป็นวัตถุดิบอีกครั้ง
 2. Production: ด�าเนนิงานตามหลกัการ 3Rs  และ
ก้าวสู่การท�า 5Rs ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากร และลด

การเกิดของเสีย
 3. Consumption & Use: ผลติผลติภณัฑ์เพือ่ตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้า ทัง้ในด้านคณุภาพ 
และการค�านึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 4. Waste Management: มีระบบการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงไม่มีขยะอันตราย
น�าไปฝังกลบ ซึ่งช่วยลดพื้นที่การฝังกลบ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

พลาสติก....คุณค่าที่ไม่เคยเปลี่ยน
 นอกเหนือการด�าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานแล้ว GC ยังให้ความส�าคัญในการน�าหลัก
การเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน โดยการเป็นต้นแบบธุรกิจการท�า Plastic Circular 
Economy อย่างครบวงจร “Closed loop” ครอบคลมุทัง้กระบวนการ หรอื “End-to-End Process” 
ร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจ ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เก่ียวข้องจากทุกภาคส่วนตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า    
โดยสื่อให้เห็นว่าเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการลดการใช้ทรัพยากร ลดการเกิดขยะ และอนุรักษ์       
สิง่แวดล้อมได้ ผ่านกจิกรรมต่างๆ ในชวิีตประจ�าวัน กิจกรรมและความร่วมมอืท่ี GC ได้มส่ีวนร่วมประกอบ
ด้วย 3 กระบวนการหลัก คือ
 1. กำรจดักำรขยะ : เป็นการสร้างความร่วมมอืกบัภาคส่วนต่างๆ เพือ่สร้างการตระหนกัรู ้ความเข้าใจ
ต่อการใช้พลาสตกิอย่างรู้คุณค่า การคดัแยกขยะอย่างถกูต้อง และการเห็นคณุค่าของขยะซึง่เป็นทรพัยากร
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ที่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้
 2. กำรสร้ำงโรงงำนรีไซเคิลพลำสติก: 
เป็นการจดัต้ังโรงงานรไีซเคลิพลาสติกครบวงจร
ระดับสากลขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยการ
ใช้พลาสตกิทีไ่ม่ใช้แล้วและมคีณุภาพดเีหมาะกบั
การรีไซเคิลมาผลิตเป็นเม็ดพลาสติก และน�าไป
จ�าหน่ายเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบกลับเข้าสู่วงจรการ
ผลิตอีกครั้ง 
 3. กำรเพิ่มมูลค่ำให้กับสินค้ำ และกำร
พัฒนำพลำสติกชีวภำพ: เป็นการสร้างความ

ร่วมมือกับภาคีธุรกิจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าให้กับขยะพลาสติก เช่น กระเป๋า เสื้อ จีวร สินค้า
แฟชั่น และเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งผลิตจากขยะพลาสติกประเภท PET และ PE การพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก
ชวีภาพหรอืพลาสตกิย่อยสลายได้เพือ่เป็นทางเลอืกให้กบัผูบ้รโิภค และเป็นหนึง่ในแนวทางการแก้ไขปัญหา
ขยะที่เกิดจากพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว “Single Use Plastic” เช่น บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพ 
แก้ว ชาม ถาดใส่อาหาร ถุงช๊อปปิ้ง เป็นต้น
 ในมุมมองของการด�าเนินธุรกิจ หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนถือเป็นแนวทางในการสร้างมูลค่า              
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด ก่อให้เกิดโมเดลทางธุรกิจ             
และนวตักรรมใหม่ๆ และการสร้างงาน หากมองในมมุของภาคประชาชนแล้วแนวคดิเศรษฐกจิหมนุเวยีน
สามารถน�ามาปรับใช้ได้ในทุกๆ กิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี การใช้ผลิตภัณฑ์อย่างรู้คุณค่า และการร่วมมือกันรักษา          
สิง่แวดล้อม และแน่นอนว่าความส�าเรจ็ของการด�าเนนิงานหรอืกจิกรรมตามหลกัการเศรษฐกจิหมนุเวยีน
จะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน… เพื่อให้
ประเทศไทยก้าวต่อไปอย่าง “มั่นคง” และ “ยั่งยืน”
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 เต็ดตรา แพ้ค ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างไร - ธุรกิจด้านกระบวนการ
ผลิต บรรจุภัณฑ์ และการให้บริการเชิงเทคนิคในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
ของเต็ดตรา แพ้ค มุ่งเน้นเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า แนวคิดของเศรษฐกิจ
หมุนเวียนถือเป็นหัวใจส�าคัญของธุรกิจ ซ่ึงรวมถึงแนวทางของห่วงโซ่แห่งคุณค่า
และการท�างานรว่มกันแบบพนัธมิตร โดยหลกัแลว้ เราใช้หลากหลายแนวทางในการ 
ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน ดังนี้

 1) กำรใช้ทรพัยำกรทดแทน : ทรัพยากรทดแทน คอื วตัถดุบิทีส่ามารถสร้างขึน้มาใหม่ได้ตามธรรมชาติ 
เช่น ป่าไม้และต้นอ้อย การใช้ทรพัยากรเหล่านีอ้ย่างรบัผดิชอบสร้างความแตกต่างให้เราในตลาดและช่วย
ปกป้องโลก วันนี้กล่องเครื่องดื่มของเต็ดตรา แพ้ค ประกอบไปด้วยวัสดุจากทรัพยากรทดแทนโดยเฉลี่ย 

75% และในระยะยาว เราตั้งเป้าใน
การผลิตกล่องเครื่องด่ืมท้ังหมดจาก
วัตถุดิบจากทรัพยากรทดแทนได้ 
100% 
     2) กำรจัดหำวัตถุดิบอย่ำงรับ
ผิดชอบ : การจัดหาวัตถุดิบอย่างรับ
ผิดชอบ คือ ขั้นตอนส�าคัญในการ
เปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน 
ด้วยการพฒันาในส่วนต้นน�า้ของการ
ผลิต เราสามารถท�าให้เศรษฐกิจ
หมนุเวยีนมคีวามยัง่ยนืมากข้ึน ในแง่
ของวัตถุดิบ กระดาษทั้งหมดท่ีใช้

ผลิตกล่องเครื่องดื่มของเราได้มาจากป่าปลูกเชิงพาณิชย์ที่มีการจัดการอย่างรับผิดชอบภายใต้มาตรฐาน 
FSC™ และแหล่งควบคุมอื่นๆ นอกจากน้ัน ชั้นอลูมิเนียมแผ่นบางที่ใช้กับบรรจุภัณฑ์ของเรา ท�าหน้าที่
ป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เก็บอาหารและเคร่ืองด่ืมไว้ได้นานโดยไม่ใช้วัตถุกัน

บรษิทั เตด็ตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จ�ากดั
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เสีย และไม่สิ้นเปลืองพลังงานในการขนส่งและจัดเก็บ เรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปริมาณการ
ใช้วัสดุ และท�าการวิจัยค้นคว้าวัสดุใหม่ ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของ Aluminum Stewardship Initiative 
(ASI) เรามุ่งมั่นในการแก้ไขประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับวัสดุประเภทนี้
 3) ผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรที่ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ : เราต้องการสร้างผลผลิตที่มาก
ขึ้นในขณะที่ใช้ทรัพยากรน้อยลงเพื่อท่ีจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ที่มีประสิทธิภาพ เราลดปริมาณของเสียลงในขณะที่ลดการใช้ทรัพยากรไปพร้อมๆ กัน อุปกรณ์ใน
กระบวนการผลิตและเคร่ืองบรรจุของเต็ดตรา แพ้ค สามารถตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้ดีที่สุด เราพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อช่วยลดการใช้ทรัพยากรและต้นทุนให้กับลูกค้า 
 4) กำรเพิ่มอัตรำกำรรีไซเคิล : การรีไซเคิลถือเป็นการช่วยรักษาวัตถุดิบที่มีค่าไว้ในระบบเศรษฐกิจ 
และวัสดุรีไซเคิลเป็นท่ีต้องการมากขึ้นส�าหรับน�าไปใช้ในงานต่างๆ กล่องเคร่ืองด่ืมของเต็ดตรา แพ้ค 
สามารถน�าไปรีไซเคิลได้ และในปีพ.ศ. 2560 กล่องเครื่องดื่มมากกว่า 46,000 ล้านกล่อง ได้ถูกน�าเข้าสู่
กระบวนการรีไซเคิล เราท�างานเพื่อพัฒนาห่วงโซ่แห่งคุณค่าของการรีไซเคิลในทุกที่ที่มีกล่องเครื่องดื่ม    

ในตลาด ด้วยการเป็นส่วนหนึ่ง
ของค�าสัญญาเกี่ยวกับพลาสติก
แห่งสหภาพยุโรป เราท�างานร่วม
กับพันธมิตร ในอุตสาหกรรมเพื่อ
ให้มั่นใจได้ว่า จะมีการรีไซเคิล
กล่องเคร่ืองดื่มตลอดทั่วทั้งทวีป
ยุโรปภายใน ปี พ.ศ. 2573 
    กำรรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม 
กับควำมส�ำคัญของเศรษฐกิจ
หมุนเวียนต่อธุรกิจและประเทศ 
- กล่องเครื่องด่ืมใช้แล้วถือเป็น
วัตถุดิบที่มีค่า เพราะประกอบ 

ไปด้วยเยื่อกระดาษใยยาวสูงถึง 75% โดยน�้าหนัก และมีพลาสติกอลูมิเนียมประมาณ 25% โดยน�้าหนัก
ทั้งหมดนี้สามารถน�ามารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่าได้ เต็ดตรา แพ้ค เป็นผู้ริเริ่มการใช้นโยบาย
เชิงรุกเพื่อท�าให้เกิดการคัดแยก จัดเก็บ และรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนตลอด
ห่วงโซ่หรือวงจรของการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม
 การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วสร้างโอกาสและประโยชน์แก่ประเทศชาติ โดยเฉพาะในกลุ่ม              
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการรีไซเคิล และกลุ่มที่เชื่อมโยง ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม
ตั้งแต่ผู้คัดแยกกล่อง จนถึงผู้ประกอบการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว
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 1) ผู้คัดแยกกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ในปัจจุบัน มีทั้งกลุ่มที่หวังผลทางธุรกิจและกลุ่มที่ไม่แสวงหา      
ผลก�าไร ส�าหรับกลุ่มที่มีการคัดแยกแบบสมัครใจโดยไม่หวังผลก�าไร ถือเป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ  
ซึ่งรวมถึงประชาชน ภาครัฐบาล เอกชน ตลอดจนผู้ผลิตเครื่องดื่มส่วนใหญ่ ที่ร่วมกันสร้างประโยชน์เพื่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม โดยร่วมกับโครงการสิ่งแวดล้อมของเต็ดตรา แพ้ค เช่น โครงการหลังคาเขียวฯ 
โครงการกล่องยูเอชทีรีไซเคิลได้ เป็นต้น ส�าหรับกลุ่มธุรกิจ เช่น บริษัทที่ค้าวัสดุรีไซเคิล ถือเป็นการเพิ่ม
ชนิดของวัสดุที่จะตอบสนองต่อความต้องการใหม่ในอนาคต ก่อให้เกิดผลดีในกลุ่มผู้คัดแยกส่งขายเป็น
ทอดๆ ท�าให้สามารถสร้างยอดขายและผลก�าไรให้กับผูป้ระกอบการรายย่อย ตลอดจนท�าให้เกดิเสถียรภาพ
ของราคาและความมั่นคงของธุรกิจอีกด้วย
 2) ผูข้นส่งกล่องเครือ่งดืม่ใช้แล้ว สามารถแบ่งได้เป็นทัง้ประเภทธุรกิจและหน่วยงานภาครฐั ท้ังนีจ้าก
นโยบายของภาครัฐที่ช่วยส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน มีผลให้เกิดการลดขยะ และเพิ่มจ�านวนกล่อง
เครือ่งดืม่ทีส่่งกลบัเข้าสู่กระบวนการรไีซเคลิ หน่วยงานขนส่งภาครัฐได้ประโยขน์ในด้านการลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการลดปริมาณขยะในหลุมฝังกลบ ในขณะเดียวกัน ถือเป็นการเพิ่มโอกาสให้   
ผูป้ระกอบการในการขยายตวัของตลาดขนส่ง สามารถสร้างรายได้และผลก�าไรเพิม่ขึน้ จากธรุกจิการขนส่ง
กล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว
 3) ผู้ประกอบกำรรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม ในที่นี้ คือ โรงงานผลิตกระดาษ ได้รับประโยชน์จากการ 

ใช้เยื่อกระดาษกล่องเครื่องด่ืมที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับเยื่อใหม่ซ่ึงยัง 
ไม่เคยผ่านการใช้งาน นอกจากจะสามารถแปรรูปเป็นกระดาษที่มี
คณุภาพสูง ยงัสามารถลดต้นทนุวตัถดุบิได้อย่างมนียัส�าคญั เมือ่เทยีบกบั
การใช้เยื่อใหม่ ในส่วนของพลาสติกอลูมิเนียมสามารถน�ามารีไซเคิลเป็น
ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรวมถึง แผ่นกระดาน แผ่นหลังคา ที่มีความ
ทนทานและสามารถลดความร้อนได้เป็นอย่างดี จึงถือเป็นการสร้าง
นวัตกรรมและการเปิดตลาดใหม่ของผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจากกล่อง       
เครื่องดื่ม อันจะน�ามาซึ่งการสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม
 ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกจิหมนุเวยีนของประเทศ ส่งผลท�าให้เกดิการใช้ทรพัยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน เศรษฐกิจหมุนเวียน ได้สร้างโอกาสใหม่ๆ 
ให้เกิดขึ้นกับธุรกิจทั้งในแง่ของการขยายตัวของธุรกิจ การเกิดโมเดล      
ทางธุรกิจและนวัตกรรม การเพิ่มรายได้ลดต้นทุน รวมไปถึงการจ้าง
แรงงานเพิ่มในอนาคต
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 บริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน) ได้ด�าเนินกิจกรรมนวัตกรรมและข้อเสนอแนะ 
มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2542 โดย
เนน้ใหพ้นกังานไดม้สีว่นรว่ม
ในการน�าเสนอ  การปรบัปรุง
พฒันาในงาน โดยในกิจกรรม
ดงักลา่ว มุ่งเนน้การปรบัปรุง
พัฒนาในหลายๆ ด้านซ่ึง

รวมถึงการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า การอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม  
ตา่งกเ็ป็นสว่นหน่ึงที่พนักงานไดมี้การน�าเสนอเพื่อปรบัปรุงพฒันามาอยา่งตอ่เนื่อง 

ตัวอย่ำงด้ำนกำรใช้วัตถุดิบในกำรผลิตอย่ำงคุ้มค่ำ เช่น 
 1. พนักงานพบเห็นลักษณะงานถ่ายตัวเร่งปฏิกิริยาแล้วพบว่ามีการสูญเสียไปโดยไม่จ�าเป็นได้มี           
การด�าเนินการแก้ไขระบบท่อเพ่ือน�าตัวเร่งปฏิกิริยาดังกล่าว วนกลับมาเก็บในบรรจุภัณฑ์ที่สามารถ         

น�ากลับมาใช ้ได ้  (อ ้างอิงไอเดีย
หมายเลข 93920) 
 2. กระบวนการผลิตวีซีเอ็มที่ใช้
ก๊าซเอทิลีนเป็นวัตถุดิบ ฝ่ายผลิตได้
ติดตามและประเมินประสิทธิภาพ
การผลิตอย่างสม�่าเสมอ ช่วยให้
วิเคราะห์และปรับปรุงพารามิเตอร์
ได้อย่างเหมาะสม และส่งผลทีชั่ดเจน

บริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน)
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ในการปรับปรุงการใช้เอทิลีนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (อ้างอิงไอเดียหมายเลข 95504)

ตัวอย่ำงด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและรักษำสิ่งแวดล้อม เช่น 
 1. การใช้เนื้อไม้ชนิดอื่นที่มีความแข็งแรง 
และมีปริมาณมากพอที่จะใช้ท�าพาเลท มา
ทดแทนไม้เดิมที่หายาก ต้นทุนสูง และได้เปลี่ยน
แบบของการจัดเรียงพาเลทเพื่อการขนส่ง ท�าให้
เพิ่มปริมาณการขนส่งจาก 170 ตัวต่อเที่ยว เป็น 
280 ตัวต่อเที่ยว นอกจากลดต้นทุนแล้ว ยังช่วย
ลดมลภาวะจากยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง     
ได้อีกด้วย (อ้างอิงไอเดียหมายเลข 76616)
 2. กระบวนการผลิตโซดาไฟความเข้มข้น 
50% ด้วยหน่วยระเหย ฝ่ายผลิตมีการจัดแบ่ง
สดัส่วนการใช้งานระหว่างหน่วยการระเหยทีอ่อก 

แบบมาสองแบบอย่างสมดุล เพ่ือการบรโิภคไอน�า้ท่ีมปีระสทิธภิาพสงูสดุ (อ้างองิไอเดยีหมายเลข 91020)
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 กลุ่มอุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์     
 และก่อสร้ำง

Property & 
Construction
Industry



 ด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ประเภท ทาวเฮาส์ บ้านเดี่ยว และ
อาคารชุด ทัง้ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด นอกจากนี้ยังมีโรงงาน 
พฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา และโรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ นวนคร ที่จังหวัด
ปทุมธานี ซ่ึงเป็นโรงงานผลิตช้ินส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กส�าเร็จรูปที่ ช่วยลด 

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภคต่างๆ 

โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ Eco Factory
โมเดลธุรกจิและเทคโนโลยดีา้นสิ่งแวดลอ้มเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู ่Circular Economy

 
 โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ นวนคร ได้รับโล่เกียรติยศโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) 
จากการนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะทีเ่ป็นโรงงาน
ทีด่�าเนนิงานตามมาตรฐานของข้อก�าหนดการบรหิารจดัการวตัถดุบิ การจดัการน�า้เสยี การจดัการมลพษิ
ทางอากาศ การจัดการก๊าซเรือนกระจก การจัดการของเสีย การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย             

การจัดการสุขภาพและความ
ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร ท� า ง า น             
การจัดการระบบขนส่งและ      
โลจิสติกส์ การจัดการห่วงโซ่
อุปทานสี เขียว การจัดการ      
ภูมิทัศน ์สี เขียว การจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
การกระจายรายได้ให้กับชุมชน 
และการอยู ่ ร ่ วมกับ ชุมชน        
โดยรอบได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จ�ากดั (มหาชน)
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 และยั ง เป ็ น  G reen  
Factory แห่งแรกของไทย ที่
มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ที่สุดระดับโลก จากการ
ด�าเนินงานที่ช่วยลดการใช้
พลังงานและทรัพยากรน�้า
อย่างมีคุณค่า ท�าให้ไม่มีเศษ
วัสดุเหลือทิ้งจากการผลิต 
และใช้ระบบการผลิตที่ไม่
ท�าให้เกิดมลพิษทางเสียงใน
โรงงาน จากการด�าเนินงาน
ด้านต่างๆ เช่น

 1. เพิ่มความแม่นย�าในการผลิตชิ้นงานโดยใช้หุ่นยนต์วางแบบข้าง
 2. ลดเศษปูนในการผลิตด้วยเครื่องเทคอนกรีตระบบอัตโนมัติ
 3. ผนังเรียบ สวย ประณีต ด้วยเครื่องขัดแต่งผิวหน้าคอนกรีตอัตโนมัติ
 4. ลดความเสียหายของชิ้นงาน ด้วยการจัดเก็บด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ
 5. Concrete Recycling System เครื่องแยกน�้า หิน และทราย เพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่  
        ลดเศษวัสดุเหลือทิ้ง
 6. สายพานล�าเลียงหินทรายระบบปิด ลดฝุ่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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 การมุ่งเนน้สร้างความเติบโตทางเศรษฐกจิ รวมทัง้การขยายตวัของประชากรโลก           
ส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรเพิ่มข้ึนเป็นทวีคูณ เพื่อตอบสนองและยกมาตรฐาน
การด�ารงชีพของผู้คน หากยังคงด�าเนินธุรกิจแบบเดิมๆ โดยน�าทรัพยากรมาใช้ 
ผลิต และทิ้ง ตามระบบเศรษฐกิจแบบเส้นตรง (Linear Economy) เช่ือได้ว่าโลก
จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการขาดแคลนทรัพยากร รวมถึงปัญหามลภาวะ
ด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

 เอสซจีตีระหนกัถึงความส�าคญัถงึปัญหาการขาดแคลนทรพัยากรทีอ่าจเกดิขึน้ จงึได้น�าแนวคดิเศรษฐกจิ
หมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม สังคม 
และชุมชนอย่างแท้จริง 

• ด�าเนินงานภายใต้แนวปฏิบัติ SCG Circular Way
 มุง่เน้นการใช้ทรพัยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต้ังแต่การออกแบบผลติภัณฑ์ คัดเลอืกวตัถุดิบ ผลติ จนถึง
ส่งมอบสินค้าและโซลูช่ันให้กบัลูกค้า รวมถึงการหมนุเวยีนเพือ่น�ากลบัมาใช้ใหม่และการเพิม่ประสทิธภิาพ
การใช้ ภายใต้ 3 กลยุทธ์หลัก คือ
 1. Reduced material use / Durability  ลดการใช้ทรพัยากรและออกแบบสนิค้าให้มอีายยุาวนาน
ขึ้น อาทิ บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก Green Carton ที่สามารถลดการใช้วัตถุดิบลงร้อยละ 25 แต่ยังคง
ความแข็งแรงเท่าเดิม  สินค้าเม็ดพลาสติกที่น�าไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์หรือสินค้าที่น�าไปใช้ได้ครั้งเดียว    
แล้วทิ้ง จะมีการปรับลดสัดส่วนการผลิตและขายให้ลดลง  สินค้าปูนซีเมนต์ทนน�้าทะเลออกแบบให้มี    
ความแข็งแรงคงทนท�าให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น
 2. Upgrade / Replace เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้วัสดุและวัสดุทดแทนด้วยวิจัยและนวัตกรรม           
เพื่อท�าให้ใช้ทรัพยากรน้อยลง หรือน�าสินค้านั้นไปรีไซเคิลได้มากขึ้น เช่น ปูนโครงสร้าง SCG สูตร Hybrid 
ทีใ่ช้วตัถุดบิหินปนูน้อยลงกว่าปนูโครงสร้างสูตรเดมิในกระบวนการผลติ สนิค้าเมด็พลาสตกิทีอ่อกแบบให้
มีความแข็งแรง สามารถใช้วัสดุน้อยลงและสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้

บรษิทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ�ากดั (มหาชน)
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 3. Reuse / Recycle ใช้ซ�้าและน�ากลับมาใช้ใหม่ อาทิ การพัฒนา CIERRATM ซึ่งเป็น Functional 
Material สารพิเศษท่ีช่วยปรับคุณสมบัติพลาสติกให้สามารถใช้วัสดุเพียงชนิดเดียว แต่มีคุณสมบัติที่    
หลากหลายทดแทนการใช้วัสดุหลายชนิด ท�าให้สามารถรีไซเคิลได้สมบูรณ์มากขึ้น

• ส่งเสริมให้พนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแนวทาง SCG Circular Way 
 รเิริม่โครงการ Circular Economy: Bangsue Model เพือ่เป็นจดุเริม่ต้นในการขบัเคลือ่นพนกังาน
ในพืน้ทีส่�านกังานใหญ่กว่า 8,000 คนและผูเ้กีย่วข้อง ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจแนวคิด Circular Economy 
และน�าแนวปฏิบัติ SCG Circular way ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เริ่มจาก
การคัดแยกขยะ ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง น�าไปสู่การบริหารจัดการขยะ
อย่างยั่งยืน
 ขยะที่ถูกแยกประเภทแล้ว จะถูกส่งต่อเพื่อน�าเข้ากระบวนการจัดการ และขยะบางประเภทจะถูกน�า
กลับมาสร้างมูลค่าหรือสร้างประโยชน์ได้อีก เช่น ขยะประเภทกระดาษขาว-ด�า น�ามาเป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตกระดาษไอเดียกรีน กระดาษน�้าตาล น�ามาผลิตเป็นกระดาษบรรจุ-ภัณฑ์ส�าหรับท�าลอนลูกฟูก            
ในอนาคตจะมีการแปรรูปขยะประเภทเศษอาหาร เพื่อน�ากลับมาใช้ในการปรับปรุงดิน 
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   ผลจากการด�าเนินโครงการ Circular Economy: Bangsue Model พนักงานในพื้นที่ส�านักงานใหญ่ 
เกดิความตระหนกัเรือ่งการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า ท�าให้ปรมิาณขยะต่อเดอืนลดลงกว่า 20% และมขียะ
ที่สามารถน�ากลับไปสร้างมูลค่าได้เพิ่มมากขึ้นจาก 10% ไปเป็น 20% หรือกว่าเท่าตัว
 เอสซีจีเชื่อมั่นว่า หากพนักงานสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้ใช้น้อย ใช้นาน ใช้ซ�้า และ
ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม ก็จะน�าไปสู่การเชิญชวนให้ครอบครัว คนรอบข้างเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย ซึ่งในที่สุด
จะช่วยให้สังคมของเราดีขึ้น

• สร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อขับเคลื่อน Circular Economy อย่าง
เป็นรูปธรรม 
 สนบัสนนุให้ทกุหน่วยงานในองค์กรมองหาโอกาสในการสร้างคณุค่าแก่สงัคมเพือ่ผลกัดนัให้ทรพัยากร
เกิดการหมุนเวียนและถูกใช้ประโยชน์สูงสุด ตามแนวคิด Circular Economy อาทิ ร่วมกับกลุ่มบริษัท 
ดาว ประเทศไทย คิดค้นนวัตกรรมในการน�าพลาสติกใช้แล้ว เช่น ถุงพลาสติกหูหิ้ว ถุงร้อน หลอด แก้ว
กาแฟ ซองบรรจุภัณฑ์ท่ีไม่มีชั้นโลหะ ฯลฯ บดย่อยให้มีขนาดเล็กมาผสมกับน�้ายางมะตอยเทท�าถนน      
โดยทดแทนน�้ายางมะตอยได้ถึง 8% เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน 

 การจะท�าให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืนนั้น จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ       
จากทุกภาคส่วน เอสซีจี ในฐานะภาคธุรกิจจึงขอเป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ             
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อท�าให้เศรษฐกิจหมุนเวียน สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนได้
อย่างแท้จริง
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กลุ่มอุตสำหกรรมทรัพยำกร 

Resources Industry



บางจากฯ - เอสซีจี - อินโดรามา เวนเจอร์ส ร่วมลดขยะพลาสติกใน
โครงการ “รักษ์ ปัน สุข”

 เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 20 ธนัวาคม 2561 ไดม้พีธิลีงนามบันทกึขอ้ตกลงในโครงการ         
“รักษ์ ปัน สุข” ระหว่าง บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) บริษัท  
เอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ากัด และบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) เพื่อ
น�าขวดน�้าดื่ม PET และแกลลอนน�้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว มาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
ด้วยนวัตกรรมการแปรรูป ด้วยแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular  
Economy) และน�ารายได้จากโครงการมอบใหอ้งคก์รสาธารณประโยชน์ ณ อาคาร 
M Tower ถ.สุขุมวิท ซอย 62  
 นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บางจากฯ กล่าวว่า 

ขณะนี้วิกฤติขยะพลาสติกส่งผลกระทบต่อมนุษย์และ 
ส่ิงแวดล้อมอย่างรุนแรงส�าหรับประเทศไทย จากข้อมูล
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมระบุว่าช่วง 10 ปี       
ที่ผ่านมา มีขยะพลาสติกเฉลี่ยปีละประมาณ 2 ล้านตัน    
แต่น�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้เพียงปีละประมาณ           
5 แสนตัน แนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา คือ ระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่เน้นการใช้
ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ใช้เท่าที่

บรษิทั บางจาก คอรป์อเรช่ัน จ�ากดั (มหาชน)
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จ�าเป็นและหมนุเวยีนกลบัมาใช้ในกระบวนการผลติใหม่ บาง
จากฯ จึงได้ริเริ่มโครงการ “รักษ์ ปัน สุข” เพื่อลดขยะ
พลาสติก โดยได้ร่วมกับ เอสซีจี และอินโดรามา เวนเจอร์ส 
จัดท�าโครงการผ่านกระบวนการทางธุรกิจของทั้ง 3 บริษัท 
ได้แก่
    Greenovative Lube Packaging : นวัตกรรมการผลิต
บรรจุภัณฑ์น�้ามันหล ่อลื่นจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่              
บางจากฯ และเอสซจี ีร่วมกนัพฒันาและน�ามาใช้เป็นครัง้แรก

ในประเทศไทย โดย บางจากฯ จะรวบรวม แกลลอนน�า้มนัหล่อลืน่ใช้แล้วจากสถานบีริการน�า้มนับางจาก
และศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน�้ามันหล่อลื่น FURiO Care  เพื่อน�าไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลเป็นเม็ด
พลาสติกรีไซเคิลชนิดพิเศษที่พัฒนาสูตรและวิธีการผลิตโดยธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เพื่อใช้ผลิตแกลลอน
น�้ามันหล่อลื่น มีเป้าหมายช่วยลดขยะแกลลอนน�้ามันหล่อลื่นได้ไม่ต�่ากว่าปีละ 1 ล้านใบ ส�าหรับโครงการ 
Greenovative Lube Packaging ถือเป็นมิติใหม่ของการพัฒนาโมเดลการจัดการบรรจุภัณฑ์แกลลอน
น�้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว นับเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่นอกจากจะ
ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิตแล้วยังช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน โดย
วิธีการผลิตยังคงคุณสมบัติและประสิทธิภาพเทียบเท่ากับแกลลอนน�้ามันหล่อลื่นตามมาตรฐานของบาง
จากฯ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ผู้ผลิตเม็ด ผู้ขึ้น
รูปบรรจุภัณฑ์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้ให้บริการ ผู้บริโภค และผู้รับรีไซเคิล เพื่อให้วงจรการผลิตตามแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้นได้จริงและสมบูรณ์ ซึ่งจะเป็นแบบอย่างในการขยายผลไปสู่การจัดการ 
บรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ต่อไปอย่างยั่งยืน
 PET Bottle Recycling :  เป็นความร่วมมือระหว่าง บางจากฯ กับบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส 
จ�ากัด (มหาชน) โดยให้สถานีบริการน�้ามันบางจากเป็นจุดรวบรวมขวดน�้าดื่ม PET จ�าหน่ายให้อินโดรามา 

เวนเจอร์ส  น�าไปรไีซเคลิเป็นเส้นใยเพือ่ใช้ผลติเป็นผลติภณัฑ์ต่างๆ  เช่น 
เส้ือผ้า มีเป้าหมายช่วยลดขยะพลาสติกขวด PET ได้ไม่ต�่ากว่าปีละ     
10 ล้านขวด 
    ในระยะแรกมีแผนจะทยอยเปิดจุดรวบรวมและรับบริจาคขวด        
น�้าดื่ม PET และแกลลอนน�้ามันหล่อลื่นใช้แล้วที่สถานีบริการน�้ามัน
บางจาก ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จ�านวน 100 แห่ง โดยรายได้

จากโครงการ จะน�าไปมอบให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ จึงได้มีการเชิญชวนลูกค้าบางจากและ
ประชาชนทั่วไปร่วมน�าขวดน�้าดื่ม PET และแกลลอนน�้ามันหล่อลื่นใช้แล้วมาบริจาค เพื่อร่วมลดขยะ
พลาสติก ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และแบ่งปันความสุขให้สังคม
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 กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานด�าเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดให้
ได้มาและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ กฟผ. ยังคงมุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจ
เพื่อใหส้อดคลอ้งกับยุทธศาสตรส์รา้งการเจรญิเตบิโตจากธุรกจิเกี่ยวเนื่องอีกดว้ย 
โดยให้บริการด้านธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพแก่หน่วยงานภายนอก 
ไดแ้ก ่บรกิารงานเดินเครื่องและบ�ารุงรกัษาโรงไฟฟ้า งานบรกิารดา้นโทรคมนาคม
และบ�ารุงรักษาระบบส่ง แก่กลุ่มลูกค้าโรงไฟฟ้าของ กฟผ. โรงไฟฟ้าเอกชนราย
ใหญ่ (Independent Power Producer: IPP) โรงไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small 
Power Producer: SPP) รวมถึงโรงไฟฟ้าจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ และผลิตภัณฑ์
วัตถุพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้า จะเห็นได้ว่าการด�าเนินธุรกิจของ กฟผ. นัน้มี
ความสอดคล้องกับหลักการขับเคลื่อนธุรกิจแบบ Circular Economy กล่าวคือ
 
 โรงไฟฟ้ำแม่เมำะ จังหวัดล�าปางเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ในภาคเหนือ เป็นสื่อกลางใน

การน�าความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชุมชน เหมืองแม่เมาะ
อดุมสมบรูณ์ไปด้วยแหล่งเช้ือเพลิงลกิไนต์ซึง่เป็นแหล่ง
พลังงานที่ส�าคัญของประเทศ โรงไฟฟ้าแม่เมาะจึง
ด�าเนินการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงถ่านหินลิกไนต์     
จากกระบวนการผลิตไฟฟ้านั้นท�าให้เกิดวัตถุพลอยได้
จ�านวนมาก กฟผ. มีนโยบายในการน�าวัตถุพลอยได้ที่
เกิดขึ้น ได้แก่ เถ้าลอยลิกไนต์ เถ้าหนักลิกไนต์ และ
ยิปซัมสังเคราะห์ กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทดแทน

การน�าไปทิ้งโดยการกลบฝังหรือท�าลาย เป็นแนวคิดการออกแบบเศรษฐกิจที่เน้นการน�าวัตถุดิบกลับมา
ใช้ใหม่ จงึท�าให้เกิดการด�าเนนิธรุกจิวตัถพุลอยได้ขึน้ อกีทัง้ธรุกจินีถ้อืว่าเป็นการส่งเสรมิภาคอตุสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการท�าลายทรัพยากร และเน้น
นวัตกรรมด้านสนิค้า (Product Innovation) เป็นการพฒันาวตัถุพลอยได้ ให้มปีระสทิธภิาพ และคุณสมบัติ
ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น และให้ทันกับยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 โดยมี
การร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นน�าในประเทศ รวมถึงนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อศึกษา
วิจัยและพัฒนาวัตถุพลอยได้ ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น น�าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย
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 ปัจจุบันได้มีการน�าวัตถุพลอยได้ไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย เถ้าลอยลิกไนต์สามารถใช้ทดแทน
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เช่น    
การลดอุณหภมูทิีเ่กดิขึน้จากปฏกิรยิาไฮเดรชัน่ ลดความเสีย่งของการแตกร้าวในงานคอนกรตีได้ อกีทัง้ยงั
เพิ่มก�าลังรับแรงอัด และสามารถทนทานต่อคลอไรด์และซัลเฟตของคอนกรีต ปัจจุบันมีการน�าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างที่ส�าคัญมากมาย อาทิ งานผลิตเสาเข็ม งานผลิตท่อคอนกรีต และงานคอนกรีต       
ตัวหนอน แม้แต่สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น งานก่อสร้างเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก          
งานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินในกรุงเทพมหานคร งานก่อสร้างตอม่อสะพานพระราม 8 งานก่อสร้าง
ฐานรากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ งานก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรีและเขื่อนน�้าเทิน 1 ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็นต้น  ส่วนเถ้าก้นเตาลิกไนต์ มีลักษณะคล้ายทรายสามารถใช้
ทดแทนทรายได้และเป็นวัสดุบ่มภายใน ยังสามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ ตลอดจน
อุตสาหกรรมเซรามคิ และหากน�าไปบดให้มีอนภุาคเลก็ลงจะมคุีณสมบติัเทยีบเคียงกบัเถ้าลอย  ส่วนยปิซมั
สังเคราะห์นั้นสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง รวมถึงภาคการเกษตรที่สามารถ
น�ายิปซัมสังเคราะห์เป็นวัสดุปรับปรุงดินได้ เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของรากพืช ลดการท�าลายเหมือง
ยิปซัมธรรมชาติ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ลดการเกิดของเสียและผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด
 นอกจากผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแล้ว กฟผ. ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้
เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงการจ้างงานที่จะเพิ่มข้ึน โดยมีนโยบายการสร้างคุณค่าร่วมกับ
ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ถือเป็นการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เริ่มต้นจากที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
น�าเถ้าหนักไปถมเพื่อปรับพื้นที่ส�าหรับก่อสร้างถนนหรือสนามฟุตบอลให้กับชุมชนบางส่วน และต่อมาได้
มกีารท�าวจิยัและพฒันาวัตถพุลอยได้เพ่ือน�ามาต่อยอดให้เกดิประโยชน์กบัชมุชนอกีหลาย ๆ  โครงการ เช่น 
โครงการวจิยั “กำรวจิยักำรใช้ FGD ยปิซมัในกำรเกษตร” โครงการ “เถ้ำหนกัในรปูแบบของวสัดผุสม
เพิม่ เพือ่กำรปรบัปรงุคณุสมบตักิำรรบัน�ำ้หนกัของดนิ” และโครงการ “กำรน�ำร่องใช้ Activated Fly 
Ash กับงำนก่อสร้ำง” เป็นต้น เห็นได้ว่าธุรกิจวัตถุพลอยได้ของ กฟผ. เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของธุรกิจที่  
ขับเคลื่อนตามรูปแบบ Circular Economy
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 จากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในเรื่องการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ  

การเพิ่มขึ้นของขยะและของเสีย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ทั่วโลกก�าลังเผชิญวิกฤตอยู่ในปัจจุบัน อัน
เนื่องมาจากจ�านวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นซ่ึงส่งผลต่อความต้องการใช้ทรัพยากรที่
มมีากขึน้ บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ GPSC (“บรษัิท”) 
ในฐานะเป็นผู้ด�าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ผู้ซ่ึงเป็นหนึ่งในผู้ใช้
ทรัพยากรโลก อาทิ ทรัพยากรน�้าที่ ใช้เป็นปัจจัยหลักในกระบวนการผลิต  
ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว และตระหนักถึงคุณค่าของ
ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นแหล่งก�าเนิดของสิ่งมีชีวิตและจ�าเป็นต่อ
วัฎจักรในการด�ารงชีวิต จึงมุ่งม่ันที่จะด�าเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม 
ดว้ยการบรหิารจดัการการใช้ทรพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ รวมทัง้ ลดการ
ใช้ทรัพยากรที่อาจหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ ควบคู่ไป
กับการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการรักษาระบบนิเวศ  
โดยก�าหนดใหม้กีารบรหิารจัดการ ควบคุม ป้องกนั และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน อันเป็นการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ใน
เป้าหมายที่ 12: แผนการบรโิภคและการผลติที่ยั่งยนื โดยบรษัิทฯ มกีารด�าเนนิธุรกจิ
ที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ดังนี้

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอรย์ี่ จ�ากดั (มหาชน)
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การจัดการน�้าในกระบวนการผลิต
 บรษิทัฯ ได้จดัท�าแผนและด�าเนนิการลดการใช้น�า้อย่างต่อเนือ่งมาโดยตลอด รวมถงึด�าเนนิการจดัเกบ็
ฐานข้อมลูการใช้น�า้เพือ่พจิารณาก�าหนดแนวทางบรหิารจดัการน�า้ตามหลกั 3Rs ในการบริหารจดัการน�า้
ภายในอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณการใช้น�้าในกระบวนการผลิตให้มากที่สุด โดยการเลือกใช้
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและน�าน�้าที่ใช้แล้วในกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ อาทิ
 • การลดปริมาณการใช้น�้าในกระบวนการผลิตไฟฟ้า โดยมีดัชนีชี้วัดที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ ปริมาณการ
ใช้น�้าต่อหนึ่งหน่วยการผลิต
 • การเพ่ิมประสทิธิภาพการใช้น�า้ในกระบวนการผลติ ได้แก่ การเพิม่รอบการใช้น�า้ในระบบน�า้หล่อเยน็ 
การน�าน�้าทิ้งจากระบบหล่อเย็นมาใช้ประโยชน์ในการลดอุณหภูมิของน�้าทิ้งจากหม้อต้มไอน�้า การน�า        
น�า้เสียทีผ่่านการบ�าบดัแล้วมาใช้ด้วยประโยชน์ในการน�ามารดต้นไม้และใช้ท�าความสะอาดพืน้ทีโ่รงไฟฟ้า 
และการน�าน�า้คอนเดนเสท (Condensate) ท่ีผ่านกระบวนการปรบัปรงุคณุภาพกลบัมาใช้ในกระบวนการ
ผลิตไอน�้า (Steam)

ของเสียและวัสดุเหลือทิ้ง
 บรษิทัฯ มุง่มัน่ในการลดปริมาณของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลติให้เหลอืน้อยทีส่ดุ และเพิม่ขีดความ

สามารถในการน�าวัสดุหรือส่ิงของเหลือใช้ไปใช้
ประโยชน์ตามหลัก 3Rs เพื่อลดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม และน�าทรัพยากรกลับมาหมุนเวียน
ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) โดยในปี 2561 
บรษัิทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายการจดัการของเสยี
ตามหลัก 3Rs ซึ่งผลักดันให้มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการด�าเนินงานทั้งในส่วนของ
การผลติกจิกรรมสนบัสนนุการผลติอย่างต่อเนือ่ง 

เพื่อลดของเสียให้เกิดน้อยท่ีสุด และจัดการของเสียให้เป็นตามที่กฎหมายก�าหนด ตั้งแต่การจัดเก็บ 
ของเสยี การน�าไปใช้ประโยชน์ภายใน รวมถงึการน�าออกไปก�าจดันอกโรงไฟฟ้า พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้มกีาร
สร้างมลูค่าเพิม่ โดยน�ากากของเสยีกลบัมาหมนุเวยีนใช้ประโยชน์ใหม่ในรปูแบบต่างๆ และสร้างจติส�านกึ
ในการจัดการของเสียให้กับพนักงานทุกระดับ และด�าเนินการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs เพื่อให้เกิด
การพัฒนาด้านการจัดการของเสียอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการของเสียโดยการน�า
กลบัไปใช้ซ�า้หรือใช้ประโยชน์ใหม่ ส่งผลให้ลดปรมิาณการฝังกลบของเสยีอย่างต่อเนือ่ง และสามารถบรรลุ
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เป้าหมายในการลดปรมิาณของเสียท่ีน�าไปฝังกลบเป็นศนูย์ (Zero waste to landfill) โดยมกีารประสาน
งานร่วมกบัคู่ค้า ผูร้บัเหมาในการคดัแยกวัสดหุลงัจากกิจกรรมต่างๆ ในงานซ่อมบ�ารงุ งานเดนิเครือ่ง รวม

ถงึงานส�านกังาน ก่อนน�ามารวบรวมส่งก�าจดั เช่น 
น�้ามันหล่อลื่นท่ีใช้แล้ว สแตนเลส เศษกระดาษ 
เหล็กที่ไม่ปนเปื้อน สายไฟเก่า อลูมิเนียม และ
พลาสติก ซ่ึงจะกลับมาเป็นรายได้จากการขาย
และลดค่าใช้จ่ายในการก�าจัดของเสียให้กับ
บริษัทฯ อีกด้วย
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ด�าเนินโครงการ
บริหารจัดการขยะครบวงจร จังหวัดระยอง ซึ่ง
เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างจังหวัดระยอง 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดระยอง และบริษทัฯ ภายใต้การสนบัสนนุผลกัดนัของภาครฐั โดยมวีตัถปุระสงค์
เพือ่ทีจ่ะแก้ปัญหาขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีจังหวัดระยองอย่างยัง่ยนืและเพือ่ลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมจาก
การจัดเก็บ ฝังกลบและการก�าจัดขยะ ในปัจจุบัน โดยสามารถลดงบประมาณการก�าจัดขยะท้องถิ่นและ
ท�าให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ อีกทั้ง ยังสามารถน�าขยะมาสร้างมูลค่าโดยผลิตเป็น  กระแสไฟฟ้าจ�าหน่าย
เข้าระบบเชื่อมโยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้อีกทางหน่ึงซ่ึงเป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลในการ
ส่งเสริมการก�าจัดขยะโดยผลิตเป็นไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานทดแทนของประเทศ โดยในการด�าเนินโครงการ
มกีารใช้เทคโนโลยใีนกระบวนการคดัแยกขยะและผลติฟ้าทีท่นัสมยั รวมถงึมรีะบบก�าจดักลิน่และมลพษิ
ที่สมบูรณ์ลดผลกระทบต่อชุมชน สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 220,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด ์
เทียบเท่าต่อปีจากการฝังกลบขยะ พร้อมกันนั้นจากการคัดแยกขยะจะสามารถน�าส่วนประกอบต่างๆ  
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ดังนี้ 
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 นอกเหนือจากการด�าเนนิธุรกจิด้านการจัดการขยะแบบครบวงจรแล้ว บรษัิทฯ ยงัขยายผลไปยงัชมุชน
รอบพื้นท่ีศูนย์โครงการคัดแยกและแปลงขยะเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน (Refuel Derived Fuel: RDF)  
โดยได้จัดท�าโครงการ Zero Waste Village เพื่อเสริมสร้างจิตส�านึกและรณรงค์ให้คนในชุมชนคัดแยก
ขยะอย่างถูกวิธ ีซึง่จะเป็นการสร้างคุณค่าให้กับขยะและสิง่ของเหลอืใช้จากครัวเรอืน อกีทัง้ ช่วยลดปัญหา   
สิ่งแวดล้อมและดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้กับชุมชน โดยโครงการ Zero Waste Village นี้ ได้ร่วมมือ
ชุมชนบ้านไผ่ ต�าบลหนองตะพาน อ�าเภอบ้านค่าย, ต�าบลน�้าคอกและต�าบลทับมา อ�าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง ผ่านการด�าเนินกิจกรรม 3 ประเภท ได้แก่ 1. การคัดแยกขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ ขวดแก้ว 
พลาสติก เพื่อซ้ือ-ขาย และแปลงเป็นเงินออมในกิจกรรมธนาคารขยะ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกเดือน          
ณ ศูนย์คัดแยกขยะชุมชน และให้บริการซื้อ-ขายขยะ นอกสถานที่เป็นประจ�าทุกเดือนในพื้นที่ต�าบล        
น�า้คอกและต�าบลทบัมา 2. การแปรรปูขยะเป็นผลิตภัณฑ์ของชมุชนและงานประดิษฐ์ต่างๆ เพ่ือเพิม่มลูค่า 
เช่น ตะกร้า กระเป๋าสตางค์ใส่เหรยีญ ดอกไม้ประดษิฐ์ เป็นต้น และ 3. การจดัการขยะอนิทรย์ีในครวัเรือน
พัฒนาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งบริษัทฯ มีการจัดอบรมให้ความรู้เร่ืองการแนวทางการจัดการขยะอินทรีย ์        
ตามความเหมาะสมของแต่ละครัวเรือน ซึ่งจากการด�าเนินการดังกล่าว นอกจากจะเป็นการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังสามารถเพิ่มรายได้ สร้างอาชีพ  
ให้กับชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนผู้สูงอายุอีกด้วย
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IRPC ขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจและเทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่ Circular Economy
 บริษัท ไออำร์พีซี จ�ำกัด (มหำชน) หรือ IRPC ในฐานะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ
การกลั่นด�าเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด               
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด�าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงและเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน หรือ 
Circular Economy เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้ด�าเนินโครงการ “Plastic Rights” รณรงค์          

ส่งเสริมการใช้พลาสติกด้วยความรับผิดชอบอย่าง
รู้คุณค่า รักษ์สิ่งแวดล้อม และเกิดประโยชน์สูงสุด 
ภายใต้แนวคิด “รักษ์โลกได้ ถ้ำใช้พลำสติกเป็น” 
เน้นการผลติและสร้างสรรค์นวตักรรมเมด็พลาสติก
ที่เป็นมิตรต่อสังคมสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลิตภัณฑ์       
จากปิโตรเคมีและพลาสติกนับว่ามีส่วนส�าคัญที่
ช่วยให้การด�าเนนิชีวติ   ในยคุปัจจบัุนสะดวกสบาย
มากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง       
ชิ้นส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงรถยนต์     

ล้วนมีส่วนประกอบของพลาสติกทั้งสิ้น พร้อมเน้นย�้าการใช้พลาสติกด้วยความรับผิดชอบ มุ่งเน้นหลัก 
“3R” Reduce ใช้เท่าที่จ�าเป็น Reuse ใช้ซ�้า และ Recycle แยกก่อนทิ้งเพื่อน�าไปรีไซเคิลและน�ากลับ
มาใช้ได้อีก พลาสติกช่วยอ�านวยความสะดวกในการด�ารงชีวิต และไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม         
ถ้าใช้ด้วยความรับผดิชอบ นอกจากนี ้IRPC ยงัได้สร้างสรรค์กจิกรรม “พำยเรอืเกบ็ขยะ” ในแม่น�า้ระยอง 
ร่วมกับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงจุดยืนในการรักษาสิ่งแวดล้อมรอบเขตประกอบการ IRPC 

 ในปี 2562 IRPC ได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการ
การใช้พลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน (Thailand Plastic Partnership for Sustainable Plastic and 
Waste Management) เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนโครงการเพื่อจัดการปัญหา
ขยะและส่งเสริมการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไทย        
ลงไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2570

บรษิทั ไออารพี์ซี จ�ากดั (มหาชน)

83TBCSD sustainable development 2019



 ปตท.สผ. เป็นบริษัทส�ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมช้ันน�าในเอเชีย มี
ภารกิจหลักในการสร้างความมั่นคง
ทางพลั งงานของปร ะ เทศด้ วย
จิตส�านึกและความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยค�านึงถึง   
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ประโยชนส์งูสดุ และลดผลกระทบดา้น

สิ่ งแวดล้อม ให้เหลือน้อยท่ีสุด เพ่ือให้ สอดคล้องกับแนวคิด “เศรษฐกิจ
หมุนเวยีน” หรอื Circular Economy ซ่ึงบรษัิทไดป้ระยุกตใ์ช้แนวคิดนี ้ในการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม    
โดยพิจารณาถึงการน�าทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต ท�าให้ไม่มี
ของเสียและมลพิษเกิดขึ้น

 การด�าเนินธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือนให้ ปตท.สผ.  
บรรลตุามเป้าหมายทีจ่ะเป็นองค์กรรอยเท้าคาร์บอนและรอยเท้านเิวศต�า่ ดังนัน้ บริษัทจงึได้ท�าการประเมิน
วงจรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) ของผลิตภัณฑ์ เพื่อศึกษาปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ อันเน่ืองมาจากการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
โดยพิจารณาตลอดวงจรชีวิต ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การน�าผลิตภัณฑ์ไปใช้ รวมถึง
การจัดการของเสีย และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดผลกระทบนั้น จากน้ันบริษัทได้ริเร่ิมโครงการ
ต่างๆ ทัง้ภายในกระบวนการผลิต และการศกึษาวจิยัเทคโนโลยแีละนวตักรรม เพือ่ช่วยให้บรรลเุป้าหมาย
บริษัท และสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนไปพร้อมๆ กัน ตามหลักการต่อไปนี้

บรษัิท ปตท.ส�ารวจและผลติปิโตรเลียม จ�ากดั (มหาชน)
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 1. กำรรักษำและเพิ่มกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 ในกระบวนการผลิตปิโตรเลียม มีการสูญเสียปิโตรเลียมในระหว่างการผลติในรปูของการใช้เป็นพลงังาน
ในกระบวนการผลิต การหลุดร่ัว หรือการเผาทิ้ง ดังนั้น บริษัทจึงได้หาแนวทางและวิธีในการลด 
การสูญเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านโครงการต่างๆ เช่น 
การน�าก๊าซส่วนเกินหรือก๊าซที่จะเผาทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น น�าไปผลิตกระแสไฟฟ้า หรือน�ากลับเข้า
กระบวนการผลิต การพัฒนาปรับปรุงระบบกองเรือและการใช้น�้ามันเรือให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การดึง
ความร้อนที่เหลือทิ้งเพื่อน�ากลับไปใช้ในการผลิตไอน�้า การปรับลดการใช้งานเครื่องจักร/อุปกรณ์ เช่น 
เครื่องสูบน�้า เพื่อให้มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุด และไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�างาน 
การส�ารวจรอยรั่วซึมเพื่อซ่อมบ�ารุงและลดการรั่วไหลของปิโตรเลียม เป็นต้น 
 นอกจากน้ัน น�า้จากกระบวนการผลิตซ่ึงเป็นน�า้ตามธรรมชาติทีม่อียูใ่นแหล่งกกัเกบ็ปิโตรเลยีม ถกูผลติ
ขึน้มาพร้อมกับการผลติปโิตรเลยีม หากมีการปลอ่ยน�้าจากกระบวนการผลติออกสู่สิง่แวดล้อม อาจก่อให้
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ บริษัทจึงได้น�าน�้าจากกระบวนการผลิตไปใช้ประโยชน์ด้วยการอัดกลับ
เข้าไปในแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมเพื่อช่วยเพิ่มก�าลังการผลิต (Improved Oil Recovery) ได้อีกด้วย 

 2. กำรลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด
 ปตท.สผ. ให้ความส�าคัญกับประสิทธิภาพของการจัดการของเสียจากการผลิตและบริโภค เพื่อลด 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการด�าเนินงานของบริษัท โดยเริ่มจากการลดการเกิดของเสีย ด้วยการน�า
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วัตถุดิบที่ผ่านการผลิตและบริโภค
แล้วเข้าสู ่กระบวนการผลิตใหม่ 
(Re-material) และสนับสนุนการ
ใช้ซ�้า (Reuse) รวมถึงการน�าของ
เสียจากการผลิตและบริโภคของ
บริษัทหลังจากผ่านกระบวนการ
บ�าบัดแล้ว ไปเป็นวัตถุดิบของ
อุตสาหกรรมอื่น (Recycle) ซึ่ง
เป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น 
การน�าท่อ (Marine Rubber Hose) 

จากกิจกรรมของบริษัทไปผ่านการบ�าบัดให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน�าเข้าสู่กระบวนการ
แปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่า ได้แก่ ผงคาร์บอน น�้ามันจากกระบวนการแปรสภาพ และ  
เศษเหล็ก เพื่อน�าไปใช้เป็นเช้ือเพลิงหรือวัตถุดิบส�าหรับอุตสาหกรรมอื่นต่อไป ด้วยวิธีการดังกล่าว  
บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายในการก�าจัด ลดพื้นที่จัดเก็บ และลดความเสี่ยงจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในระยะยาว  ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมเป้าหมายเรื่อง Zero Waste to Landfill ได้อีกด้วย

 นอกจากนัน้ ปตท.สผ. ก�าลังอยูร่ะหว่างการศกึษาวจิยัในการน�าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ประโยชน์
แทนการปล่อยออกสู่บรรยากาศ ด้วยการเปล่ียนรปูไปเป็นผลติภณัฑ์ทีม่มีลูค่าสงู เพือ่สนบัสนนุเป้าหมาย
การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของบรษิทั และสนบัสนนุการสร้างคณุค่าให้ชมุชนใกล้เคยีงพืน้ทีส่�ารวจ
และผลติปิโตรเลยีมอกีด้วย รวมถงึการศกึษาแนวทางการน�าส่วนบนของแท่นผลติปิโตรเลยีม (Wellhead 
Platform Topside) ที่หยุดผลิตแล้วไปใช้เป็นแท่นผลิตใหม่ ซ่ึงนอกจากเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อ    
สิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอนแท่นผลิตเดิมและการสร้างแท่นผลิตใหม่แล้ว ยังเป็นการใช้ทรัพยากรอย่าง    
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยเช่นกัน
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 กว่า 40 ปี ที่ ปตท. มุ่งม่ันในการเป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติช้ันน�าด้วย 

พันธกิจอันยิ่งใหญ่ในการสร้างความสมดุลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ภายใต้
การด�าเนินงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อน�าองค์กรสู่ความยั่งยืน      
ที่ผ่านมา ปตท. ได้น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็น
หลกัคดิในการด�าเนนิธุรกจิตามแนวทางการพฒันาอย่างย่ังยืน โดยค�านึงถึงความ
พอประมาณที่สอดคลอ้งกบัทรพัยากร บุคลากร และเทคโนโลย ีมาใช้ในการวางแผน
กลยุทธ์และตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีเหตุมีผล ส�าหรับก้าวต่อไปของ ปตท. นัน้ 
ปตท. มีความตัง้ใจอย่างแน่วแน่ที่จะสานต่อสิ่งดีๆ ที่ด�าเนินการร่วมกันมาจากรุ่นสู่
รุ่นเพื่อให้ ปตท. เป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย เน้นความโปร่งใส       
สู่ความย่ังยืน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่จะท�าให้การด�าเนินธุรกิจเติบโตต่อไปได้

 

อย่างมั่นคงและร่วมเป็นผู้น�าในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับความท้าทาย
ที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและ
สอดรับกับวิสัยทัศน์เชิงนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศภายใต้แนวคิด 
“ประเทศไทย 4.0 เพื่อรองรับกับสถานการณ์และความท้าทายต่างๆ ดังกล่าว 
ทัง้ในปัจจุบันและอนาคต ปตท.จึงขับเคลื่อนนโยบาย “CHANGE for Future of 
Thailand 4.0” ซ่ึงมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ 6 ด้าน ดังนี้

 1. Continuity สานต่อเพื่อความต่อเนื่อง เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
โดยก�าหนดยุทธศาสตร์ส�าหรับการด�าเนินธุรกิจแบบ 3D คือ Do now, Decide now และ Design now 

บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน)
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 2. Honesty ความซื่อสัตย์ ความเที่ยงธรรม ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
ความซื่อสัตย์ และด�าเนินการอย่างมีจริยธรรมน�าธุรกิจ ค�านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล
 3. Alignment ขยายความร่วมมือ เพิ่มความมั่นคงและยั่งยืน ใช้ความเข้มแข็งจากภายใน ปตท. และ
บริษัทในกลุ่ม ปตท. สร้างพลังร่วมเพื่อบูรณาการความเชี่ยวชาญ กระจายโอกาสการเติบโตออกสู่สังคม
ภายนอก
 4. New Innovation Solution สร้างสรรค์สิ่งดีและสิ่งใหม่ หาธุรกิจที่เป็นเส้นทางสู่ความส�าเร็จใหม่ 
(New S-Curve) ของ ปตท. โดยน�าเทคโนโลยี นวัตกรรม และแนว ความคิดใหม่ มาสรรค์สร้างให้เกิด   
การลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ
 5. Good Governance ก�ากับดูแลดี มีประสิทธิภาพ ยึดมั่นการด�าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
เน้นความโปร่งใส เที่ยงตรง เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยปรับปรุงบทบาทในการก�ากับดูแลบริษัทที่ ปตท. 
ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมให้มีประสิทธิผลมากขึ้นและค�านึงถึงผลประโยชน์ภาพรวมของกลุ่ม ปตท. 
ตลอดทั้งสายโซ่ธุรกิจ เพื่อรักษาความมั่นคงและมั่งคั่งทั้งในเรื่องของธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมีที่ส�าคัญ
กับประเทศต่อไป
 6. Excellence Team Work สร้างคนรุ่นใหม่ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาพนักงานทุกรุ่น
ให้สามารถท�างานร่วมกนัเป็นทีม มศีกัยภาพ ความกล้า และพร้อมรบัสภาวการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง นอกจาก
นี้ยังต้องเป็นคนกล้าที่จะก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ
 
 รวมทั้งได้ประกาศนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม          
กลุ่ม ปตท. โดยมุ่ง “ปกป้อง ป้องกัน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยำกรอย่ำงพอเพียงและ
ยั่งยืนตำมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน” เพื่อปรับตัว และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ   
มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต�่า 

 ปี 2561 กลุ่ม ปตท. ได้ก�าหนดกลยุทธ์ PTT Group Clean & Green Strategy เพื่อขับเคลื่อนให้
ธรุกจิตืน่ตวัในเร่ืองการใช้ทรพัยากรและรกัษาส่ิงเเวดล้อม ตามหลกัการ Circular economy ทีส่อดคล้อง
กบัยทุธศาสตร์ของรฐับาลในแผนการพัฒนาประเทศ เพือ่เปลีย่นแปลงกระบวนการผลติสนิค้าและบรกิาร
ให้สอดคล้องกบัระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ อีกท้ังยงัสนบัสนนุเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืของสหประชาชาติ
อีกด้วย  ปตท. จึงก�าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับ Circular Economy ไว้ดังนี้
 • Do Now: เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน เปลี่ยนของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและลดการน�าทรัพยากรธรรมชาติใหม่ข้ึนมาใช้งาน (Circular Economy in Operations) 
ตัวอย่างเช่น โครงการอนุรักษ์พลังงานในพื้นที่ปฏิบัติการและอาคารส�านักงาน เป็นต้น
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 • Decide Now: ศึกษาและประยุกต์ใช้มาตรการราคา
คาร์บอน (Carbon Price) ในการท�าธุรกิจ     ขององค์กร และ
มุ่งเน้นผลิตผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้
มากขึ้น (Clean & Green Products) โดยขยายผลผ่านการ
ให้การรับรองตราสัญลักษณ์ GREEN FOR LIFE เพื่อสื่อสาร
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมและผลักดัน

นวัตกรรมสีเขียวไปสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์ของกลุ่ม ปตท. ซึ่งปัจจุบันมีมากว่า 200 รายการที่ได้รับ 
การรับรองความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 • Design Now: พัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ (New S-Curve) ให้สามารถปรับตัวสู่ Circular Economy 
ได้ โดยเริ่มจากการทบทวนห่วงโซ่คุณค่า (Circular Economy in Value Chain) ตัวอย่างเช่น สถานีอัด
ประจไุฟฟ้า PTT EV Charging Station (PTTOR) ปัจจบุนัเปิดให้บรกิาร 14 สถาน ีทัง้นี ้ปตท. อยูร่ะหว่าง
วิจัยและศึกษาลงทุนธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า-ผลิตแบตเตอรี่หรือเอนเนอร์จีสตอเรจอีกด้วย
 กลุ่ม ปตท. ได้น�าเอาทิศทางกลยุทธ์ข้างต้น มาด�าเนินธุรกิจปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม และให้ความ
ส�าคัญกับการสร้าง และกระตุ้นให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เกิดความ
ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเเละยั่งยืน ทั้งภายในอาคารส�านักงาน พื้นที่ปฏิบัติการต่างๆ และ
สถานีบริการน�้ามัน ปตท. ทั่วประเทศ โดยส่งเสริมการคัดแยกขยะ เพื่อน�าไปรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ รวมทั้งรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ผ่านโครงการรณรงค์สร้างจิตส�านึกภายในองค์กร PTT Touch 

Green Society, โครงการ แยก 
แลก ยิ้ม (PTTOR) เป็นต้น 

 ปตท. มุ ่งมั่นด�าเนินธุรกิจอย่าง
ยั่ งยืน โดยให ้ความส�า คัญกับ         
การบริหารจัดการความยั่งยืน 3 
ด้าน (3P) อย่างสมดุล คือ People 
การท�าธุรกิจควบคู ่กับการดูแล
ชมุชนและสงัคม Planet การอนรุกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

และ Prosperity เป็นฐานความมั่นคงให้แก่ภาคเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเติบโตอย่างแข็งแรง    และยั่งยืน 
ด้วยหลกัธรรมาภบิาล สร้างความสมดลุในการตอบสนองต่อความต้องการ และความคาดหวงัของผูม้ส่ีวน
ได้เสียอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
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1. การพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อผลิตไฟฟ้า
 บรษิทัฯ ตัง้เป้าหมายพัฒนาพลังงานทดแทนเพ่ือผลติไฟฟ้าให้ได้ร้อยละ 20 ของก�าลงัการผลติเป้าหมาย 
10,000 เมกะวัตต์เทียบเท่าภายในปี 2566 โดยมุ่งเน้นการลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม 
พลงังานน�า้ และชวีมวล ซึง่จะช่วยลดการใช้เชือ้เพลงิฟอสซลิในการผลติไฟฟ้า ส่งผลให้ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลดลง อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศด้วยการด�าเนินการดังกล่าวยังสอด
รับกระแสของโลกที่ต้องการแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ที่สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจควบคู่ไปกับการยังประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อมในภาพรวมด้วย และยังสอดรับกับเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) เป้าหมายที่ 7 ว่าด้วยการ
มีพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ยั่งยืนทันสมัย 
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2. การลดการใช้พลังงานในโรงไฟฟ้าและอาคารส�านักงาน
 ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี 2548 จนถึง ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ทุ่มเทพัฒนา การจัดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด และในปี2561การด�าเนินงานภายใต้นโยบายการพัฒนาความยั่งยืน สามารถลด
การใช้พลงังานและลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ในโรงไฟฟ้าราชบรุ ีโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี ้โรงผลติ
ไฟฟ้านวนคร และอาคารส�านักงานใหญ่ ได้ดังนี้
 

91TBCSD sustainable development 2019



การใช้ไอน�้า Hot Standby ส�าหรับ Auxiliary Boiler แทนการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ของโรงผลิตไฟฟ้า นวนคร 
 โรงผลิตไฟฟ้านวนคร ด�าเนินงานโดยบริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จ�ากัด บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40 และ
ท�าหน้าทีใ่นการบริหารโรงไฟฟ้าแห่งนี ้ซึง่มีก�าลังผลติตติัง้ 139.13 เมกะวตัต์ เริม่เดนิเครือ่งจ�าหน่ายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์เมื่อปี 2558 โรงไฟฟ้าได้คิดค้นการลดใช้เช้ือเพลิงด้วยการน�าไอน�้าคงเหลือ Hot Standby    
มาใช้ประโยชน์ในการต้มน�้าของ Auxiliary Boiler แทนการใช้ก๊าซธรรมชาติ โดยได้เชื่อมต่อท่อระบาย  
ไอน�้าทิ้งเข้ากับ Auxiliary Boiler เพื่อให้ความร้อนไอน�้าเข้าไปหล่อเลี้ยง Boiler แทน 

ผลที่ได้รับ 1) ลดการใช้ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นเชื้อพลิงในการผลิตไฟฟ้า 
               2) ลดค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิต 
               3) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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 ในการด�าเนินธุรกิจของ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ�ากัด (มหาชน) 
(“SPRC”) มุ่งเน้นการบริหารจัดการตามแนวเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Econ-
omy) ในด้านความปลอดภัย การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าสูงสุด 
ลดการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการกากของเสีย ควบคู่
ไปกบัการดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้มและการอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งมคีณุภาพของคนในสังคม 
ซ่ึงเรื่องดังกล่าวถือเป็นรากฐานในการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ 
 
 SPRC ให้ความส�าคญักบัความปลอดภยัทัง้ในด้านตัวบคุคลและกระบวนการผลิต ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานส�าคญั
ของการด�าเนนิธรุกจิ และเพ่ือสร้างความความเชือ่ถอืได้ให้กบัผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุคนว่า บรษิทัฯ จะไม่สร้างผล 

กระทบให้เกิดขึ้นกับส่ิงแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจ โดยมุ่งสร้างวัฒนธรรมการท�างาน
โดยปราศจากอุบัติการณ์และการบาดเจ็บ     
ทัว่ทัง้องค์กร ผ่านวฒันธรรมองค์กร “ครอบครวั
เดียวกัน” ซ่ึงให้ความส�าคัญกับการดูแล
สมา ชิก ทุกคน ท้ั งภายในและภายนอก
ครอบครัว SPRC ยึดถือและปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมุ่งเน้นหานวัตกรรม 

เทคนิค และวิธีการปรับปรุงกระบวนการท�างานท่ีช่วย บริหารจดัการการใช้พลงังานและลดการปล่อย
มลพิษออกสู่อากาศ ลดการเกิดของเสียและการบริหารจัดการน�้า โดยยึดหลัก 3Rs ได้แก่ ลดการใช้         
การใช้ซ�้า และการน�ากลับมาใช้ใหม่ ตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ 
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บรษิทั สตาร ์ปิโตรเลยีม รไีฟนน์ิ่ง จ�ากดั (มหาชน)



 SPRC ตัง้เป้าหมายในการลดปรมิาณกากของเสยีทีส่่งไปฝังกลบให้เป็นศนูย์ภายในปี 2563 (Zero Waste 
to Landfills) ผ่านการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ เช่น จัดให้มีการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อ          
สิ่งแวดล้อม การน�าฉนวนกันความร้อนมาใช้ซ�้า การน�าเทคโนโลยี “จโีอ แบก็ (Geo Bags)” มาใช้ในการ
ลดปริมาณกากตะกอนชีวภาพจากการกระบวนการบ�าบดัน�า้เสยี รวมถงึการให้ความร่วมมอืกับจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จัด ท�าโครงการน�าร่อง “การน�าสารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้แล้วจากกระบวนการกลั่นน�้ามัน              
มาใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงเหลวผ่านกระบวนการไพโรไลซีส (Pyrolysis) ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษา          
ความเป็นไปได้

 และเพือ่ยกระดบัคณุภาพสิง่แวดล้อมท่ีดขีึน้ให้กบัชมุชนและสังคมรอบโรงงาน บริษทัฯ ติดตัง้ระบบการ
ตรวจ วัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring Systems: CEMS) 
ซึ่งระบบน้ีท�าให้บริษัทฯ มั่นใจได้ว่ามลพิษที่ถูกปลดปล่อยจากการกระบวนการผลิตไม่เกินมาตรฐานที่

กฎหมาย หรอืในกรณทีีม่กีารปลดปล่อย
เกินมาตรฐานที่ กฎหมายก� าหนด 
เหตุการณ์ดังกล่าวจะต้องได้รับการ
ตรวจสอบพร้อมทั้งก�าหนดแนวทาง 
แก ้ ไข  เพื่ อลดโอกาสในการ เ กิด
เหตุการณ์ซ�้าในอนาคต

 SPRC มุง่สร้างมาตรฐานระดบัโลก
ด้านความเป็นเลิศในการด�าเนินธุรกิจ 
ปลูกฝังความปลอดภัยให้กับสมาชิก    

ทกุคนในครอบครวั SPRC รวมถงึแผ่ขยายออกไปสูช่มุชนรอบข้าง มุง่พฒันาและประยกุต์ใช้เทคโนโลยเีพือ่
ป้องกันผลกระทบและลดความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ รวมท้ังให้สร้างร่วมมือกับ  
ผูม้ส่ีวน ได้เสียทกุภาคส่วนเพือ่รกัษาสมดลุทางนิเวศวทิยาและสร้างสิง่แวดล้อมในสงัคมให้คงอยูอ่ย่างยัง่ยนื
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 บรษิทั ไทยออยล์ จ�ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิโรงกลั่นน�้ามนัปิโตรเลยีมที่ใหญ่
ที่สดุในประเทศไทย ด�าเนนิกิจการมา 57 ปี เพื่อเสรมิสรา้งความมั่นคงดา้นพลงังาน
ให้กับประเทศ  ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในภารกิจหลักที่สร้างความภาคภูมิใจให้ไทยออยล์
ตลอดมา และดว้ยความมุง่มัน่ที่จะพฒันากลยุทธ์การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ตามที่ระบุไวใ้นนโยบายบริหารจดัการความยัง่ยนืกลุม่ไทยออยล์ ประกอบกบันโยบาย
คุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่ิงแวดล้อม การจัดการ
พลังงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม (QSHE-CSR) น�ามาซ่ึงการด�าเนินงานท่ี
สอดคลอ้งกับแนวทางเศรษฐกจิหมุนเวียน (Circular Economy) ตลอดหว่งโซ่คณุคา่ 
ตัง้แต่การจัดหาวัตถุดิบ การด�าเนินการผลิต และการจัดการกากอุตสาหกรรม 

 ในการจดัหาวตัถดุบิ ได้มกีารศกึษา
แ ล ะ พิ จ า ร ณ า ผ ล ก ร ะ ท บ ต ่ อ                 
สิ่ งแวดล ้อมของวัตถุดิบตลอด
วัฏ จักรของผลิตภัณฑ ์  โดยใน              
ปี พ.ศ. 2561 ได้ศกึษาคณุสมบตัขิอง
สารเร่งปฏิกิริยาที่ส่งผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อม เช่น การใช้พลงังานและ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการ
บริหารจัดการตลอดวัฏจักรชีวิต 
เพื่อพิจารณาจัดซื้อสารเร่งปฏิกิริยา
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ใหม่ทดแทนสารเร่งปฏิกิริยาที่หมดอายุการใช้งานแล้ว โดยใช้ข้อมูลปริมาณโลหะมีค่าในองค์ประกอบของ
สารเร่งปฏิกิริยา ในการวางแผนการแยกโลหะเหล่านั้นออกจากสารเร่งปฏิกิริยาที่หมดอายุการใช้งานแล้ว 
(Metal Reclamation) เพื่อน�าโลหะมีค่าท่ีแยกได้กลับมาใช้ใหม่ ซ่ึงนอกจากจะสามารถทดแทนการใช้
โลหะมีค่าจากทรัพยากรธรรมชาติ ยังมีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าต่อธุรกิจได้อีกด้วย

 ในด้านกระบวนการผลติ กลุม่ไทยออยล์มกีรอบการพฒันาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการจดัการ
น�้าตามหลัก 3Rs (Reduce Reuse Recycle) ที่มุ่งเน้นการลดการใช้ การใช้ซ�้าและการน�ากลับมาใช้ใหม่ 
มาเป็นแนวทางในการจดัการการใช้น�า้อย่างคุม้ค่าผ่านโครงการเพ่ิมรอบการหมุนเวยีนน�า้ในระบบ Cooling 
Water Circulation อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งด�าเนินโครงการเปลี่ยนท่อน�้าดิบใหม่ทดแทนท่อเก่าที่ใช้งานอยู่ 

เพื่อลดการรั่วซึมของน�้าดิบจากการสึกหรอเนื่องจากอายุ     
การใช้งาน 

     นอกจากนี ้หลัก 3Rs ยงัน�ามาประยกุต์ใช้ในการลดปริมาณ
การก�าจัดของเสียและลดปริมาณการฝังกลบของเสียให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด และได้ด�าเนินการพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลส�าหรับการรวบรวมและบริหารการจัดการของเสีย 
(Environmental Database: Waste Management) เพื่อ
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ทั้งนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายการฝังกลบ
ของเสยีเป็นศนูย์ภายในปี  2563 (สามารถติดตามรายละเอยีด
เพิ่มเติมใน “รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจ�า             
ปี 2561” ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ)
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 ตลอดระยะเวลา 30 ปี ที่บริษัท แพนดอร่า โพรดักช่ัน จ�ากัด ได้ตัง้ฐาน 

การผลิตในประเทศไทย บริษัทฯ ยึดหลักการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีทัง้ในด้าน    
การบรหิารจัดการพลงังานและสิ่งแวดลอ้ม ผา่นนวตักรรม เทคโนโลยีและปรบัปรุง
กระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดการก่อให้เกิดของเสีย 
รวมถึงจัดท�าโครงการเพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด

 “แพนดอร่ำ” ได้ลงนามข้อตกลงเพือ่แสดงความมุง่มัน่ทีจ่ะร่วมด�าเนนิการตามโครงการพฒันาศักยภาพ 
การใ ช้ประโยชน์จากกากของเสียมาอย่างต่อ
เนื่องต้ังแต่ ปี 2560 เป็นต้นมา โดยกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ได้มอบโล่รางวัล 5 ประเภท ให้กับบริษัทฯ 
ประกอบด้วยรางวัล “กำรจัดกำรของเสีย
ภำยในโรงงำนตำมหลัก 3Rs” (3Rs 
Awards) 2 รางวัล ซ่ึงเป็นรางวัลประเภท
ระบบการจดัการของเสยีดเียีย่มตามหลกัการ
ลดของเสีย (Reduce) การน�ากลับมาใช้ใหม่ 
(Reuse) และการน�าของเสียมารีไซเคิล  
(Recycle) และรางวัลการใช้ประโยชน์ 
จากของเสียได้ทั้งหมด (Zero Waste to 

บริษัท แพนดอร่า โพรดักช่ัน จ�ากัด
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Landfill Achievement Awards) อีก 3 รางวัล ทั้งหมดนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันความส�าเร็จของบริษัทฯ   
ที่มีความมุ่งมั่นที่จะจัดท�าระบบบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากของเสียทั้งหมดได้อย่างเหมาะสม
และยั่งยืน
 ปัจจุบัน แพนดอร่า ได้ร่วมกับ บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จ�ากัด ผู้ผลิตและน�าหลังคาไปสร้างที่อยู่อาศัยให้

กบัผูพ้กิารและผูด้้อยโอกาส จดัท�าโครงการหลงัคา
เขยีว เพือ่มลูนธิอิาสาเพือ่นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก มา
อย่างต่อเนื่อง โดยได้รวบรวมและคัดแยกกล่อง
เครื่องดื่มได้ถึง 4.6 ตัน ซึ่งเป็นขยะที่ได้มาจาก
พนักงานน�าไปจัดท�าหลังคา รวมถึงการจัดท�า
โครงการน�ากากอตุสาหกรรมทีเ่กดิข้ึนทัง้หมดกลบั
เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล 100% ดังนี้
   1. โครงการน�าเศษปนูขาวมาจดัท�าเป็นอฐิบลอ็ก
และสารปรับปรุงสภาพดิน สามารถลดปริมาณ

ขยะที่ต้องก�าจัดได้ถึง 3,574 ตัน 
 2. โครงการน�าเศษยางมาเป็นเชื้อเพลิงร่วมในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ สามารถลดปริมาณขยะที่ต้อง
ก�าจัดได้ถึง 53 ตัน
 3. โครงการน�าเศษแก้วเป็นวตัถดุบิในอตุสาหกรรมท�าอฐิบลอ็ก สามารถลดปรมิาณขยะทีต้่องก�าจดัได้
ถึง 3 ตัน 
 4. โครงการน�าเศษเทียนมาใช้ในอุตสาหกรรมหล่อพระ สามารถลดปริมาณขยะที่ต้องทิ้งได้ถึง 36 ตัน 
 5. โครงการน�าเศษตะกอนจากระบบบ�าบัดน�้าเสียเข้าสู่กระบวนการสกัดน�าโลหะมีค่ากลับมาใช้ใหม่ 
สามารถลดปริมาณขยะที่ต้องก�าจัดได้ถึง 557.21 ตัน

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
 “แพนดอร่ำ” ตัง้เป้าหมายการอนรุกัษ์พลังงานภายในองค์กรเพือ่มุ่งไปสูภ่าพลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิต เพ่ือให้เกิดการจัดการ
พลังงานอย่างยั่งยืน ช่วยลดต้นทุน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับองค์กร ภายใต้การรับรองคุณภาพ
มาตรฐานสากล ISO9001: 2015 และมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001: 2011 

ผลการด�าเนินนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
 ปี 2558 - 2560 “แพนดอร่ำ” มีนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ใช้เงินลงทุนและไม่ใช้เงินลงทุน 
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จ�านวน 21 นโยบาย อาทิ การควบคุมอัตราการไหล
ของน�้าเย็นให้เหมาะสม การปิดเครื่องท�าน�้าเย็น       
ในช ่ ว งภาระความเย็นลดลงในกะกลางคืน                    
การเปล่ียนเครื่องท�าน�้าเย็นประสิทธิภาพสูงแบบ 
VSD การเปลี่ยนเครื่องอัดอากาศประสิทธิภาพสูง 
การติดตั้งระบบ Evaporative cooling pad ที่   
เครื่องท�าน�้าเย็น การเปลี่ยนเป็นหลอดไฟ LED 
นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต    
ที่ท�าให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยลดการใช้พลังงาน    

ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ อาทิ การปรับเปลี่ยน กระบวนการตกแต่งช้ินงานให้มีประสิทธิภาพ            
ที่เรียกว่า “Flow line” และการคิดค้นเครื่องฉีดล้างแยกเบ้าอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานได้ถึง    
ร้อยละ 14.51 คิดเป็นพลังงานไฟฟ้า 3.69 GWh หรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดลงถึง 15.41 ล้านบาท          
ด้วยเม็ดเงินลงทุน 15.97 ล้านบาท เทียบระยะเวลาคืนทุนในเวลาไม่ถึง 1 ปี

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 “แพนดอร่ำ” ได้ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ มีการจัดการของเสียและ
มลพิษทางด้านขยะ อากาศ และน�า้ ท่ีเกดิขึน้จากกระบวนการผลติอย่างเป็นระบบ ภายใต้มาตรฐานระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015) อาทิ ติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าปูนที่เกิดจากกระบวนการผลิต 
และระบบบ�าบัดอากาศโดยใช้ “Dust collector” และ “Wet scrubber” ในการบ�าบัดฝุ่นควันและ     
ไอระเหยของสารเคมีท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต และมีระบบการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs เช่น        
การสกัดโลหะมีค่าจากตะกอนในน�้าเสียกลับมา  ใช้ใหม่ การใช้ผ้าเช็ดมือในห้องน�้าแทนกระดาษช�าระ
เนื่องจากสามารถน�ากลับมาซักแล้วใช้ต่อได้ และยังช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษช�าระได้อีกด้วย

การจัดการองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
 “แพนดอร่ำ” ได้รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านพลังงานไว้ในรูปแบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์        
ในระบบ Intranet ผ่าน Application PANDORA LINK และมีการจัดฝึกอบรมความรู้ด้านพลังงาน        
เพื่อปลูกจิตส�านึกอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม KAIZEN ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ี       
ช่วยปรับปรงุประสทิธิภาพในการผลิตและช่วยลดการใช้พลงังาน ท�าให้พนกังานเกดิแนวคิดในการปรบัปรุง
การท�างาน และต่อยอดไปจนถงึสร้างเทคโนโลยขีึน้ใหม่ได้ และยงัได้ขยายผลไปยงัแพนดอร่า สาขาล�าพนู 
อีกด้วย



รำงวัลด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยืนของ
องค์กรสมำชิก TBCSD ปี 2561

  ต่ำงประเทศ



บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน)

ช่ือรางวัล
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 คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน)

ช่ือรางวัล
รางวัล 3G Sustainability of Performance Award 2018

รายละเอียดของรางวัล
ในฐานะองค์กรที่มีผลงานด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม มีความโดดเด่นด้านการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

หน่วยงานที่มอบรางวัล
Cambridge IF Analytica, London England บริษัทท่ีปรึกษาทางการเงิน            
ในประเทศอังกฤษ    
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

ช่ือรางวัล
International Finance Awards 2018

รายละเอียดของรางวัล
ได้รับรางวัลประเภท Most Innovative Power Company ซึ่งเป็นรางวัลที ่       
มอบให้กับองค์กร ในอุตสาหกรรมพลังงาน ท่ีมีการด�าเนินกิจการท่ีโดดเด่นและ  
สรรค์สร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานที่มอบรางวัล
International Finance Magazine    

104



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

ช่ือรางวัล
Asian Excellence Awards 2018

รายละเอียดของรางวัล
รางวลัประเภทบคุคล ผูน้�าองค์กรยอดเยีย่มในเอเชยีแห่งปี และ และรางวลัประเภท
องค์กร นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งปี

หน่วยงานที่มอบรางวัล
Corporate Governance Asia    
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

ช่ือรางวัล
SAM Sustainable Award Gold Class 2019

รายละเอียดของรางวัล
บริษัท SAM ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดอันดับผลการด�าเนินงานในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ระดับโลก ได้เผยแพร่ The Sustainability Yearbook 2019 โดยผลการจัดอันดับ 
IRPC ถูกจัดอันดับในระดับ Gold Class และเป็น Industry Mover คือเป็น       
บริษัทท่ีได้คะแนนสูงสุด และมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วมากที่สุดในกลุ ่ม
อุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดก๊าซและน�้ามัน (OGR: Oil & Gas Refining 
and Marketing) การจัดอันดับดังกล่าวเป็นบทพิสูจน์จากความมุ่งมั่นในการ    
ด�าเนนิงานทีพ่ฒันาอย่างต่อเนือ่งของทกุหน่วยงานในองค์กรแสดงถงึศกัยภาพและ
ความพร้อมของไออาร์พีซีที่เป็นองค์กรที่ยั่งยืนชั้นน�าในระดับโลก

หน่วยงานที่มอบรางวัล
SAM ซึง่เป็นบรษิทัทีจ่ดัอนัดบัผลการด�าเนนิงานในการพฒันาอย่างยัง่ยนืระดบัโลก    
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
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ช่ือรางวัล
Top Community Care Companies in Asia 2018

รายละเอียดของรางวัล
รางวลัดงักล่าวเป็นรางวลัทีม่อบให้กบัองค์กรทีม่ผีลงานโดดเด่นในด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคม ใส่ใจดูแลพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น ไม่เพียงแต่ให้
ความส�าคัญกับการบริหารธุรกิจเพื่อให้มีผลประกอบการที่ดี และสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน แต่ยังตระหนักถึงการสร้างคุณค่าของ
องค์กรร่วมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชนเติบโตเคียงข้างกันไปอย่างยั่งยืน

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

ช่ือรางวัล
ดัชนีแห่งความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)

รายละเอียดของรางวัล
เป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทยและภมูภิาคอาเซยีนทีไ่ด้รบัเลอืกให้เป็นสมาชกิ
ธนาคารได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีแห่งความยั่งยืน Dow Jones Sus-
tainability Indices (DJSI) ทั้งในระดับโลก DJSI World และ กลุ่มตลาดเกิดใหม่ 
DJSI Emerging Markets เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

หน่วยงานที่มอบรางวัล
บริษัทจัดการกองทุนระดับโลก RobecoSAM  

  



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

รายละเอียดของรางวัล
เป็นธนาคารพาณชิย์ไทยแห่งแรกทีไ่ด้รับผลคะแนนเกรด B (Management Level) 
โดยได้รับการประเมินผลด้านการบริหารจัดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจาก 
CDP ซึ่งเป็นมาตรฐานส�าหรับการเปิดเผยข้อมูลด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(GHG) ขององค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในระดับเกรด B เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

หน่วยงานที่มอบรางวัล
Carbon Disclosure Project (CDP)    
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ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)



ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

ช่ือรางวัล
Best Social Impact Thailand 2018

รายละเอียดของรางวัล
กรุงไทยได้รับรางวัล Best Social Impact Thailand 2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2    
ในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ  
ในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม และสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาล

หน่วยงานที่มอบรางวัล
วารสาร Capital Finance International (CFI)
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ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

ช่ือรางวัล
ASEAN Corporate Governance Awards

รายละเอียดของรางวัล
รางวัลดังกล่าวจัดข้ึนเพ่ือยกย่องความมุ่งมั่นของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียน           
ที่มีการน�าหลักการก�ากับดูแลที่ดีมาใช้ในการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้าง
ความน่าเชื่อถือ และการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)ร่วมกับผู้แทนของประเทศอื่น     
ในกลุ่ม ASEAN    
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บริษัท แพนดอร่า โพรดักช่ัน จ�ากัด

ช่ือรางวัล
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�ากัด (มหาชน)

ช่ือรางวัล
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.) ซึ่งเป็นสถาบันท่ีดูแลเร่ืองการประเมินอาคารเขียวของประเทศ
เยอรมนี โดยพฤกษา เป็น 1 ใน 5 องค์กรแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้     
จากการน�าเทคโนโลยแีละกระบวนการก่อสร้างทีช่่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
และน�าพลงังานทดแทนมาใช้ก่อสร้างบ้านต้นแบบ “พฤกษา พลสั เฮาส์” ทีโ่ครงการ 
เดอะแพลนท์ เอสทีค พัฒนาการ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
German Sustainable Building Council  (DGNB : Deutsche Gesellschaft 
für Nachhaltiges Bauen e.V.)    
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บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

ช่ือรางวัล
ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ระดับโลก     
ในกลุ่มธุรกิจน�้ามันและก๊าซ ประเภทธุรกิจขั้นต้นและธุรกิจครบวงจร ต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 5

รายละเอียดของรางวัล
DJSI เป็นดัชนีประเมินความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับระดับสากล ซ่ึงใช้วัด
ประสิทธิผลการด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ 2,500 บริษัท
ชัน้น�าทัว่โลก โดยการคดัเลอืกสมาชิกในกลุม่ดชัน ีDJSI จะพจิารณาจากผลประกอบ
การที่ดี ควบคู่ไปกับการด�าเนินงานด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ DJSI เป็น
ดชันหีลกัซึง่กองทนุทีใ่ห้ความส�าคญักบัความยัง่ยนืจะอ้างองิถงึเพือ่ใช้ประกอบการ
พิจารณาการลงทุน

หน่วยงานที่มอบรางวัล
RobecoSAM    



บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)
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ช่ือรางวัล
ได้รับการจัดอันดับจาก CDP ด้านการบริหารจัดการสภาพภูมิอากาศในระดับ A

รายละเอียดของรางวัล
CDP เป็นหน่วยงานไม่มุ่งเน้นผลก�าไรท่ีดูแลระบบการเปิดเผยข้อมูลระดับโลก     
เพื่อการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืน         
อย่างแท้จริง โดยได้สร้างระบบการเปิดเผยข้อมูลด้วยตนเอง (self-reported     
environmental data) ซึ่งมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

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

ช่ือรางวัล
Dow Jones Sustainability Indices

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

หน่วยงานที่มอบรางวัล
RobecoSAM    



117TBCSD sustainable development 2019

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

ช่ือรางวัล
FTSE4Good

รายละเอียดของรางวัล
GC ได้ผ่านเกณฑ์การประเมนิของ FTSE4Good และได้รบัการคดัเลอืกเป็นสมาชกิ 
FTSE4Good Emerging Index การได้รบัคดัเลอืกดังกล่าวสะท้อนความรบัผดิชอบ
ขององค์กรธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงการมีบรรษัทภิบาลที่แข็งแกร่ง 
(Environmental, Social and Governance (ESG) Performance)

หน่วยงานที่มอบรางวัล
FTSE    
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บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

ช่ือรางวัล
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)  

  



ช่ือรางวัล
The Asset Award 2018 ประกอบด้วยรางวัล ดังนี้
 • The Asset Corporate Award –Platinum Award, 2018 (ได้รับต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 10) 
 • Best Initiatives in Innovation (ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3) – “The Sooth-
sayer” 
 • Best Initiatives in Social Responsibility – Floating Solar Photovol-
taic 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�าด้านการเงินการลงทุน
ของภูมิภาคเอเชีย แสดงให้เห็นถึงความมุ ่งมั่นของ ปตท. ที่จะด�าเนินธุรกิจ          
อย่างยั่งยืน พร้อมตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล

หน่วยงานที่มอบรางวัล
นิตยสาร The Asset    
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บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)



บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ช่ือรางวัล
เหรียญตราพัฒนา (Cross of Development) รัฐบาล สปป. ลาว

รายละเอียดของรางวัล
รางวลัแสดงความช่ืนชมผลงานและคุณงามความดขีองบรษัิทฯ ในการพฒันาวงการ
การอาชีวศึกษาด้วยการยกระดับครูและนักเรียนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูงและ
ปริญญาตรี ให้กับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ของสปป.ลาว นับตั้งแต่ปี 2554 
– 2558 ผลงานดังกล่าวเป็นส่วนประกอบอันส�าคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์
มิตรภาพ และความร่วมมือระหว่าง สปป.ลาว-ไทย

หน่วยงานที่มอบรางวัล
กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว    
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ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

ช่ือรางวัล
สมาชิกในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (2018 Dow Jones Sustainability                
Index: DJSI)  

รายละเอียดของรางวัล
ธนาคารได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones            
Sustainability Indices: DJSI) ในกลุ่ม World Index และ Emerging Market 
Index

หน่วยงานที่มอบรางวัล
RobecoSAM    
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ช่ือรางวัล
ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ B ของ CDP Climate Change Program

รายละเอียดของรางวัล
ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ B ของ CDP Climate Change Program จาก CDP

หน่วยงานที่มอบรางวัล
CDP    

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จ�ากัด

ช่ือรางวัล
รางวัล Gold CSR Rating by EcoVadis  

รายละเอียดของรางวัล
แพลตฟอร์มด้านความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคม ใช้เพื่อการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและความ
ยัง่ยนื (รวมถึงการปฏิบัตงิานด้านสิง่แวดล้อมและงานด้านสังคม ธรรมาภบิาล ฯลฯ) 
ใน 190 หมวดหมู่ธุรกิจของ 150 ประเทศทั่วโลก

หน่วยงานที่มอบรางวัล
EcoVadis    
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ช่ือรางวัล
รางวัล CDP A List Forests Programme

รายละเอียดของรางวัล
เต็ดตรา แพ้ค ได้รับรางวัลนี้เป็นครั้งที่สามติดต่อกัน ซ่ึงถือเป็นการยกย่องบริษัท
ของเราจากการปฏบิตังิานด้านการบริหารจัดการ และลดความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบั
การแสวงหาทรัพยากรและการผลิตไม้

หน่วยงานที่มอบรางวัล
CDP หรือ Carbon Disclosure Project (โครงการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน) คือ 
องค์กรการกศุลท่ีไม่แสวงหาผลก�าไร ซ่ึงด�าเนนิงานในรปูแบบระบบเปิดระดับสากล 
ทั้งส�าหรับ นักลงทุน บริษัท เมือง รัฐและภูมิภาค เพื่อบริหารจัดการผลกระทบ     
ต่อสิ่งแวดล้อม    

บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จ�ากัด
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บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

ช่ือรางวัล
RobecoSAM Sustainability Award 2018 ระดับ Gold Class  

รายละเอียดของรางวัล
ไทยออยล์ได้รับการจัดอันดับด้านความยั่งยืนโดย RobecoSAM ให้เป็นผู้น�าระดับ 
Gold Class ต่อเนื่องเป็นปีที่ห้าในอุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดน�้ามันและ
ก๊าซของโลก ซึ่งเป็นระดับสูงสุด

หน่วยงานที่มอบรางวัล
RobecoSAM    
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ช่ือรางวัล
สมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ 2561

รายละเอียดของรางวัล
บรษิทั ไทยออยล์ จ�ากดั (มหาชน) ได้รบัการประกาศให้เป็นสมาชกิดชันคีวามยัง่ยนื
ดาวโจนส์ ในอุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดน�้ามันและก๊าซของโลก ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 6

หน่วยงานที่มอบรางวัล
S&P Dow Jones Indices ร่วมกับ RobecoSAM    

บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
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รำงวัลด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยืนของ
องค์กรสมำชิก TBCSD ปี 2561

  ในประเทศ



บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน)

ช่ือรางวัล
รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (Best Sustainability Award)

รายละเอียดของรางวัล
ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อประกาศเกียรติคุณบริษัทจดทะเบียนที่มีความ
โดดเด่นในการด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยืนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บริษทัจดทะเบยีนอืน่

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    
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บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน)

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

รายละเอียดของรางวัล
ในฐานะองค์กรทีใ่ห้ความส�าคญัต่อการจัดท�ารายงานคณุภาพตามมาตรฐาน GRI มี
ความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ ค�านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่มอบรางวัล
CSR Club สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์    
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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

ช่ือรางวัล
รางวลัโล่เกียรตคุิณองค์กรท่ีท�าคณุประโยชน์ต่อเดก็และเยาวชน เนือ่งในวนัเยาวชน
แห่งชาติ ประจ�าปี 2561

รายละเอียดของรางวัล
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณองค์กรที่ท�าคุณ
ประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ�าปี 2561

หน่วยงานที่มอบรางวัล
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    
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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
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ช่ือรางวัล
“รางวัลองค์กรท่ีมีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจ�าปี 2561 
ระดับทอง” (AMCHAM CSR Excellence Recognition Award 2018)

รายละเอียดของรางวัล
รางวลัดงักล่าวจดัขึน้โดยหอการค้าอเมรกัินในประเทศไทย (AMCHAM) โดยจะมอบ
ให้กับ องค์กรสมาชิกที่มีผลการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดดเด่น 
ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 ปีขึ้นไป

หน่วยงานที่มอบรางวัล
หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM)    
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ช่ือรางวัล
รางวลัรฐัวสิาหกจิดเีด่นประจ�าปี 2561 ประเภทรางวลัการด�าเนนิงานเพือ่สงัคมและ
สิ่งแวดล้อมดีเด่น

รายละเอียดของรางวัล
ได้รับรางวัลจากโครงการการส่ือสารและสร้างเครือข่ายชุมชนพ่ึงตนเองพื้นที่ใกล้
แนวสายส่งอย่างยั่งยืน ที่บ้านห้วยยาง อ.สวนกวาง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน�้ามากว่า 40 ปี โดยใช้ฝายเดิมวางท่อผันน�้า อาศัยแรงโน้ม
ถ่วงตามธรรมชาติ และมีการด�าเนินการต่อยอดเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
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ช่ือรางวัล
รางวัล Thailand Coal Awards 2018 ประเภทรางวัลชนะเลิศด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

รายละเอียดของรางวัล
ได้รบัรางวลัจากผลงาน “การด�าเนนิงานด้าน CSR ของเหมอืงแม่เมาะ” (Mae Moh 
Lignite Mine’s CSR) และผลงาน “ถอดบทเรียนศาสตร์พระราชา สู่แนวทางเพื่อ
การพัฒนาพื้นที่ อ.แม่เมาะ อย่างยั่งยืน” โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน    
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บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

ช่ือรางวัล
รางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจ�าปี 2561

รายละเอียดของรางวัล
รางวัลในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการด�าเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง 
ต่อเนือ่งเป็นทีย่อมรบัของชมุชนและสงัคมเพือ่สะท้อนความมุง่ม่ันขององค์กรในการ
ด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและอยู่
ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

หน่วยงานที่มอบรางวัล
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

ช่ือรางวัล
Sustainability Report Award

รายละเอียดของรางวัล
เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจตระหนักและให้ความส�าคัญกับ
การเผยแพร่ข้อมูลการด�าเนินงานซึ่งครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
(ESG)  แสดงถงึความยัง่ยนืของธรุกจิอนัจะเป็นประโยชน์ต่อกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีของ
ธุรกิจ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสถาบันไทยพัฒน์    
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

ช่ือรางวัล
รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2561

รายละเอียดของรางวัล
เป็นรางวัลท่ีมอบให้แก่องค์กรท่ีให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
งานวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

ช่ือรางวัล
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 : วัฒนธรรมสีเขียว

รายละเอียดของรางวัล
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ประจ�าปี 2561

หน่วยงานที่มอบรางวัล
กระทรวงอุตสาหกรรม    
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

ช่ือรางวัล
รางวัลยอดเยี่ยมด้านความยั่งยืน Best SET Sustainability Awards 2018

รายละเอียดของรางวัล
ในฐานะท่ี IRPC เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการด�าเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพบริษัทฯ ให้มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
และด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไป
กับการพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างสมดลุ ตลอดจนสามารถเปิดเผยข้อมลูผล
การด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างครบถ้วนและโปร่งใส

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

ช่ือรางวัล
รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น  

รายละเอียดของรางวัล
ธนาคารได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น ในกลุ่มบริษัท              
จดทะเบียนทีม่มูีลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดสงูกว่า 100,000 ล้านบาท จากงาน
ประกวดรางวัล SET Sustainability Awards ประจ�าปี 2561

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    
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ช่ือรางวัล
รางวัล Thailand Sustainability Investment หรือ THSI

รายละเอียดของรางวัล
ธนาคารได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่อยู ่ในรายชื่อ “หุ ้นยั่งยืน” 
Thailand Sustainability Investment หรือ THSI ประจ�าปี 2561

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    
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ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)
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ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

ช่ือรางวัล
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�าปี 2561 ด้านการเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใสดีเด่น
  
รายละเอียดของรางวัล
จากการด�าเนินงานของธนาคารในการเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส
เป็นธรรม มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียตาม
มาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีในระดับสากล ซึ่งธนาคารได้รับรางวัลดังกล่าว
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)    
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ช่ือรางวัล
Bronze Award กลุ่มรางวัลองค์กรที่ประกอบธุรกิจ ประเภทเพื่อสังคม (CSR)

รายละเอียดของรางวัล
จากภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ชุด Krungthai Financial Literacy“คิดก่อนควัก
ชะงกัก่อนเปย์”ในโครงการประกวดแคมเปญการตลาด(MAT Award 2018)โดยได้
รบัรางวลัในฐานะแบรนด์ทีน่�าเสนอแคมเปญการตลาดผ่านความคดิสร้างสรรค์อย่าง
โดดเด่นและสร้างแรงบันดาลใจ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT)    

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท แพนดอร่า โพรดักช่ัน จ�ากัด

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

รายละเอียดของรางวัล
รางวลัประเภทระบบการจัดการของเสียดีเยีย่มตามหลกัการลดของเสีย (Reduce) 
การน�ากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) และการน�าของเสียมารีไซเคิล (Recycle)

หน่วยงานที่มอบรางวัล
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม    
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ช่ือรางวัล
รางวลัการอนรุกัษ์พลงังาน ประเภทโรงงานควบคมุดีเด่น และด้านบคุลากร ประเภท
ทีมงานด้านพลังงาน จากเวที Thailand Energy Awards 2018

รายละเอียดของรางวัล
รางวลัยกย่องโรงงาน อาคาร บุคลากร และผูม้ส่ีวนส่งเสรมิและสนบัสนนุให้เกดิการ
อนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน จนประสบความส�าเร็จ และมีผล
งานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรต่างๆ ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมด้านการอนุรักษ์พลังงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน    

บริษัท แพนดอร่า โพรดักช่ัน จ�ากัด
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บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

ช่ือรางวัล
รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น Outstanding Sustainability 
Awards 2018    

รายละเอียดของรางวัล
รางวัลในงานประกาศผลรางวัลต้นแบบองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน SET Sustainability 
Awards 2018 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    
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ช่ือรางวัล
รางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment 2018 (THIS)

รายละเอียดของรางวัล
รางวัลในงานประกาศผลรางวัลต้นแบบองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน SET Sustainability 
Awards 2018 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ�ากัด

ช่ือรางวัล
CSR-DIW AWARD    

รายละเอียดของรางวัล
รายละเอียดของรางวัล มาตรฐานและแนวปฎบิตัท่ีิกรมโรงงานอตุสาหกรรมก�าหนด
และส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมด�าเนินกิจกรรมด้วยความส�านึกรับผิดชอบต่อ
สังคมค�านึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน ทรัพยากร ที่จะต้องเติบโตและ
พัฒนาไปพร้อมกับธุรกิจ และสอดคล้องกับขีดความสามารถของโรงงานเอง

หน่วยงานที่มอบรางวัล
กรมโรงงานอุตสาหกรรม    
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ช่ือรางวัล
ECO-FACTORY 2018

รายละเอียดของรางวัล
โรงงานเชิงนิเวศ (Eco Factory) หมายถึงโรงงานอุตสาหกรรม ท่ียึดมั่นในการ
ประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการ 
มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการ 
สิง่แวดล้อมบนพืน้ฐานของความรบัผดิชอบต่อสงัคมทัง้ภายใน และภายนอกองค์กร 
ตลอดโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    

บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ�ากัด
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บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

ช่ือรางวัล
รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนประจ�าปี 2561 (SET Sustainability 
Award) ประเภทดีเด่น    

รายละเอียดของรางวัล
เป็นรางวลัทีม่อบให้แก่บรษิทัจดทะเบยีนทีม่คีวามโดดเด่นในการด�าเนนิธรุกจิอย่าง
ยั่งยืน โดยค�านึงถึงการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม 
และความโปร่งใสในการด�าเนนิธรุกิจ ให้เป็นแบบอย่างทีดี่แก่บริษทัจดทะเบยีนอืน่

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    
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ช่ือรางวัล
ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการด�าเนิน
ธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG100)

รายละเอียดของรางวัล
คัดเลือก 100 บริษัทที่มีความโดดเด่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีการ
ด�าเนินงานที่โดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, 
Social and Governance หรอื ESG) เพ่ือเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทนุทีต้่องการลงทนุ
ในหลักทรัพย์จดทะเบียนท่ีมีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการ
ลงทุนในแบบทั่วไป

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สถาบันไทยพัฒน์    

บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

ช่ือรางวัล
รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of 
Honor)    

รายละเอียดของรางวัล
GC ได้รับรางวัล SET Sustainability Awards of Honor ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 
สะท้อนการด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่โดดเด่นภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง การดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม
อย่างสมดุล หรอื ESG ตลอดจนสามารถเปิดเผยขอ้มลูผลการด�าเนินงานด้านความ
ยั่งยืนได้อย่างครบถ้วน และโปร่งใส

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    
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ช่ือรางวัล
รางวัลรายงานความยั่งยืน

รายละเอียดของรางวัล
GC ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2561 ประเภทยอดเยี่ยม ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 4 รางวัลนี้จัดขึ้นโดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบนัไทยพัฒน์

หน่วยงานที่มอบรางวัล
CSR Club สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทยส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒน์    

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน)

ช่ือรางวัล
SET Sustainability Awards 2018 และ SET Awards 2018    

รายละเอียดของรางวัล
รางวลับรษิทัจดทะเบียนด้านความยัง่ยนืยอดเยีย่ม (Best Sustainability Awards) 
และรางวัลยอดเยี่ยมบริษัทด้านนวัตกรรม จากผลงาน Integrated Pipeline 
Maintenance and Monitoring System หรือ iPMMS ตามล�าดับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    
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ช่ือรางวัล
รางวลัรฐัวสิาหกจิดีเด่นหรอื SOE Award ประจ�าปี 2561 ประกอบด้วยรางวลั ดงันี้
 • รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2561 (ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3) 
 • รางวัลผู้น�าองค์กรดีเด่น 
 • รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น  (ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 4) 
 • รางวัลการด�าเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
 • รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น (โครงการพี่เลี้ยง) 
 • รางวัลนวัตกรรมประเภทชมเชย  จากโครงการ “The Soothsayer” 
      ของ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง

รายละเอียดของรางวัล
เป็นรางวัลท่ีมอบให้รัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นก�าลังใจให้กับรัฐวิสาหกิจทุกแห่งที่ท�า
ภารกจิสนบัสนนุการพฒันาประเทศ และเป็นแรงจงูใจในการเพิม่ประสทิธภิาพการ
ด�าเนินงาน  และความร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงาน 
ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

หน่วยงานที่มอบรางวัล
กระทรวงการคลัง   

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ช่ือรางวัล
รางวัลหุ้นยั่งยืน ประจ�าปี 2561    

รายละเอียดของรางวัล
เป็นการประเมินความยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติส่ิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ         
รวมถงึบรรษทัภบิาล บรษัิทจดทะเบยีนทีผ่่านการคดัเลอืกต้องมคีะแนนการประเมนิ
ความยั่งยืนอย่างน้อย 50% ในแต่ละมิติ เช่น การประเมินคุณภาพรายงานด้าน
บรรษัทภิบาล ผลประกอบการด้านก�าไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้น การก�ากับดูแล
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของ บจ. และการไม่สร้างผลกระทบด้าน            
สิ่งแวดล้อมสังคม และบรรษัทภิบาล เป็นต้น บริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 4  
ติดต่อกัน

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    
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ช่ือรางวัล
รางวัล Green Office Award 2018 ระดับดีเยี่ยม (G–Gold)

รายละเอียดของรางวัล
เป็นโครงการประเมินการจัดการอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณา 7 
หมวดพืน้ฐาน ได้แก่ 1. การบรหิารจดัการองค์กร 2.การด�าเนนิงานส�านกังานสเีขยีว 
3.การใช้พลังงานและทรัพยากร 4.การจัดการของเสีย 5. สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกส�านักงาน 6. การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว 7. การปรับปรุงกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 

หน่วยงานที่มอบรางวัล
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล    

บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

ช่ือรางวัล
รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of 
Honor)    

รายละเอียดของรางวัล
รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการ
พัฒนาอย ่างยั่ งยืนและเป ็นแบบอย ่างที่ดีส� าหรับธุรกิจในตลาดทุนไทย   
โดยปี 2561 เอสซีจียังคงรักษาความเป็นบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน 
ยอดเยี่ยมติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จึงได้รับรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้าน      
ความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor)

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    
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ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

ช่ือรางวัล
สมาชิกในรายชื่อดัชนีหุ้นยั่งยืน ประจ�าปี 2561

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

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

ช่ือรางวัล
รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น (Outstanding Sustainability 
Awards)

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

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    
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บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

ช่ือรางวัล
รางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจ�าปี 2561

รายละเอียดของรางวัล
CSR-DIW Continuous Award ประจ�าปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งแสดงให้เห็น
ถงึความมุง่มัน่ในการสร้างการมส่ีวนร่วมและการพัฒนาชมุชนโดยรอบอย่างต่อเนือ่ง

หน่วยงานที่มอบรางวัล
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

PMS Re�ex blue C

PMS 485 C

29.03.13
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บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

ช่ือรางวัล
SET Award 2018    

รายละเอียดของรางวัล
SET Award 2018 ประเภท “บริษัทจดทะเบียนด้านผลการด�าเนินงานดีเด่น”       
(An Outstanding Company Performance Awards)” ส�าหรับบริษทัจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000 – 100,000 ล้านบาท

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร    

PMS Re�ex blue C

PMS 485 C

29.03.13
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บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

ช่ือรางวัล
รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน จากการประกวด SET  
Sustainability Awards 2561

รายละเอียดของรางวัล
รางวลัเกยีรตยิศบรษัิทจดทะเบยีนด้านความยัง่ยนื  ต่อเนือ่งเป็นปีที ่2 ซ่ึงเป็นระดบั
สงูสดุทีม่อบให้เป็นเกียรตแิก่บรษิทัทีด่�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยืนในระดบัยอดเยีย่มอย่าง
ต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

ช่ือรางวัล
รางวัลรายงานความยั่งยืนปี 2561 ประเภท “ยอดเยี่ยม”    

รายละเอียดของรางวัล
รางวัลรายงานความยั่งยืนปี 2561 ส�าหรับการเปิดเผยผลการด�าเนินงาน               
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณชน ในระดับยอดเยี่ยม

หน่วยงานที่มอบรางวัล
CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์
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บริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน)

ช่ือรางวัล
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green culture)

รายละเอียดของรางวัล
วัฒนธรรมสีเขียว (Green culture) คือการสร้างวัฒนธรรมด้านส่ิงแวดล้อมที่ 
ทุกคนในองค์กรมีจิตส�านึกร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีและให้ความ 
ร่วมมือร่วมใจในทุกด้านของการประกอบกิจการให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่มอบรางวัล
กระทรวงอุตสาหกรรม
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บริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน)

ช่ือรางวัล
บริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และ 
ธรรมาภิบาล (ESG; Environmental, Social and Governance) หรือที่เรียกว่า
กลุ่มหลักทรัพย์ ESG100    

รายละเอียดของรางวัล
วีนิไทยได้รับการจัดอันดับติด 1 ใน 100 ต่อเนื่องมาแล้ว 2 ปี (2560-2561)           
จากสถาบนัไทยพฒัน์ ซึง่มวีตัถปุระสงค์เพ่ือตอบโจทย์การลงทุนทีย่ัง่ยนื โดยประเมิน
จากข้อมูลด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์               
แห่งประเทศไทย

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สถาบันไทยพัฒน์    
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มองอนำคตธุรกิจไทย
กับโอกำสที่จะได้จำก
Circular Economy



บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน)

 นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า จากสภาวะโลกปัจจุบันที่ก�าลังประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ วิกฤตดิ้านพลงังาน วิกฤติขยะพลาสติก และความมัน่คงทางอาหาร ส่งผลกระทบโดยรวมต่อ
สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม และการด�ารงชีวิตของมนุษย์ ท�าให้ทุกภาคส่วนต่างร่วมมือกัน
เพื่อหาหนทางบรรเทาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน พร้อมป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบเพิ่มเติมจาก
ที่เป็นอยู่ 

 โดยแนวทางหน่ึงที่ส�าคัญที่จะช่วยสร้างโอกาสและแก้ปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมได้ 
นั่นคือ เศรษฐกิจชีวภาพ หรือ Bio Economy ซึ่งรวมถึง Circular Economy อันเป็นการน�าเทคโนโลยี
และแนวคดินวตักรรมทีท่นัสมยัมาใช้ในการแปรรปูผลผลิตทางการเกษตร ให้เป็นผลิตภณัฑ์ชวีภาพท่ีมมูีลค่า
ทางเศรษฐกจิสงูขึน้ ช่วยต่อยอดการใช้ทรพัยากรชวีภาพ เช่น พชื สตัว์ จลุนิทรย์ี รวมถงึวสัดเุหลอืทิง้ทางการ
เกษตร ไปพร้อมกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่โลกเราก�าลังเผชิญอยู่ ท�าให้สามารถลดการใช้ทรัพยากรที่
สิ้นเปลืองและหมดไป คือใช้แล้ววนเวยีนกลับมาใชอ้ีก หรือไมก่็วนเวียนปลกู เพือ่น�ามาใช้อกีในชั่วชีวติของ
คนคนหนึ่งโดยไม่เป็นภาระให้ลูกหลานคอยแก้ปัญหาท่ีเราสร้างไว้ ช่วยสร้างความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยที่มีการท�าเกษตรกรรมเป็นหลักให้มี
โอกาสก้าวสูก่ารเป็นผูน้�าด้านอตุสาหกรรมชวีภาพ ในตลาดโลก “ปัจจบุนัทศิทางเศรษฐกจิของโลก นอกจาก
จะมุ่งสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว ยังใส่ใจในมิติของสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเศรษฐกิจชีวภาพ
จึงเป็นแนวทางการพฒันาระบบเศรษฐกจิทีต่อบโจทย์ได้ด้วยเป็นความรู้แขนงใหม่ทีแ่ทบทกุประเทศดงึมา
ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจชีวภาพก�าลังก้าวเข้ามาเป็นเคร่ืองมือสาคัญของอนาคต หากเราน�า
เทคโนโลยีมาใช้ในทางที่ดีจะเกิดประโยชน์มหาศาล เพราะมีความเกี่ยวข้องกับเร่ืองสุขภาพ การพัฒนา
คุณภาพชวีติทีด่ ีเรือ่งอาหาร เรือ่งทางการแพทย์ และเร่ืองพลังงาน ซ่ึงล้วนมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ ประกอบ
กับการที่ประเทศไทยมีพื้นฐานทางการเกษตรที่ดีและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง”
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บริษัท ดับ๊เบิ้ล เอ (1991) จ�ากัด (มหาชน)

 สืบเนื่องจาก การขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยปกติมักจะถูกเชื่อมโยงกับการบริโภค ส่งผลให้การผลิต 
ถูกเร่งรัดเพ่ือมารองรับความต้องการท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงทรัพยากรก็จะต้องถูกใช้เพ่ือมาเป็นวัตถุดิบในการ 
ผลติมากขึน้ด้วยเช่นกนั อย่างท่ีเรารูก้นัว่าทรพัยากรของเรานัน้มอียูอ่ย่างจ�ากดั หากไม่รูจ้กัจดัการอย่างเป็น
ระบบระเบียบ ก็อาจท�าให้วันหนึ่งเกิดภาวะทรัพยากรขาดแคลนอย่างถาวร และอาจส่งผลร้ายแรงอย่าง
คาดไม่ถงึในอนาคตข้างหน้าได้ การให้คณุค่ากบัวตัถดิุบและทรพัยากรต่างๆ จงึกลายมาเป็นเรือ่งส�าคญัของ
ธุรกิจในปัจจุบัน 
 จากสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นท�าให้ผู้ผลิตหลายรายเริ่มมองเห็นถึงเรื่องความส�าคัญของการจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด โดยดูได้จากการที่มีผู้ประกอบการได้เริ่มท�าธุรกิจด้วยแนวคิด “ธุรกิจสีเขียว” 
โดยยึดหลักทฤษฎี “เศรษฐกิจหมุนเวียน” หรือ “Circular Economy” เป็นการออกแบบเศรษฐกิจที่เน้น
น�าวตัถดุบิกลบัมาหมนุเวยีนใช้ใหม่แบบไม่รูจ้บ แทนรูปแบบวงจรเดิมๆ ทีเ่ป็นเส้นตรง คอื ขัน้ตอนการผลิต 
- น�ามาใช้ - แล้วน�ามาทิ้ง นับเป็นอีกหนึ่งจุดขายที่ก�าลังเป็นกระแสของแบรนด์ต่างๆ ให้สามารถครองใจ 
ผู้บริโภคที่มีความใส่ใจและเห็นความส�าคัญในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงยังสามารถกระตุ้นการ
ตืน่ตัวของผู้บริโภคบางกลุม่ทีไ่ม่ได้ให้ความส�าคญั ให้หนักลบัมาสนใจในเรือ่งนีไ้ด้ ไม่แน่ว่าในอนาคตอนัใกล้ 
กลุ่มของผู้บริโภคส่วนใหญ่อาจจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าโดยค�านึงถึงในเรื่องของการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
ของผลิตภัณฑ์เป็นหลักก็เป็นได้ เพราะเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ปัญหาไกลตัวของทุกคนอีกต่อไปแล้ว
ด้วยเหตุนี้ แนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน” หรือ “Circular Economy” จึงควรยึดเป็นหัวใจหลักในการท�า
ธุรกิจเพื่อน�ามาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าว เพราะนอกจากจะท�าให้เกิดการหมุนเวียนทรัพยากรแล้ว 
ยังส่งผลให้ต้นทุนทางธรรมชาติมีความยั่งยืนมากขึ้น และยังเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย ที่ผ่านมาหลายภาคส่วนเองก็คงเห็นพ้องต้องกันแล้วว่า เป้าหมาย
การสร้างและพัฒนาความยั่งยืนในระยะยาว คือสิ่งส�าคัญที่จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ไปสู่โลกแห่ง 
การค้าต่อไปข้างหน้าได้
 ทั้งนี้ แนวคิดแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ไม่จ�าเป็นที่จะต้องเป็นองค์กรใหญ่จึงจะท�าได้เท่านั้น ปัจจุบันมี
ตัวอย่างจาก SMEs , Start Up ให้เห็นกันแล้วว่า ธุรกิจขนาดเล็กก็สามารถเข้ามามีบทบาทได้ เช่น ธุรกิจ
ร้านอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ท่ีมีการรณรงค์ให้มีการลดใช้แก้วพลาสติก และมีส่วนลดให้ส�าหรับผู้ท่ีน�า
แก้วมาใส่น�้าเอง หรือเปลี่ยนจากการใช้แก้วพลาสติกธรรมดา เป็นแก้ว Bio Cup ที่มีการผลิตมาจากพืช 
และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม , ร้านขายของช�า ที่ย้อนยุคกลับไปใช้วิธี
ขายแบบชั่งตวงวัดแบบเดิม โดยไม่ต้องพึ่งพาแพ็คเกจส�าเร็จรูปที่ต้องใช้แล้วทิ้ง หรือธุรกิจกระเป๋าสะพาย 
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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

 แนวคิดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนไม่ได้จ�ากัดความส�าคัญเพียงเฉพาะด้านคุณภาพชีวิตของประชากรโลก
หรือประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย 
เน่ืองจากการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบันจะไม่สามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมถึงเป็นที่ยอมรับจากสังคม โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้า ซึ่งแนวคิดนี้ได้ขยายขึ้นสู่เวที
การค้าระดับโลก ที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญการแข่งขันและการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ รวมถึง 
มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีศุลกากร (Non-Tariff Measures: NTMs) หมายถึงการกีดกันทางการค้าที่
อยูภ่ายใต้กรอบขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) หรือกรอบข้อตกลงระหว่าง
ประเทศอื่นๆ เช่น มาตรฐานสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการค้า (Trade-related Environmental 
Measures) เป็นต้น ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรมีแผนงาน หรือนโยบายด้านการด�าเนินธุรกิจที่มุ่งเน้น
ความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การประยุกต์ใช้แนวคิด “เศรษฐกิจ
หมุนเวียน” มาสู่ขั้นตอนการผลิตหรือการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งจะท�าให้ผู้ประกอบการย่อมได้รับประโยชน ์
ทั้งในฐานะผู้ร่วมสร้างโลกที่น่าอยู่ขึ้นและยังสร้างโอกาสสู่การแข่งขันทางธุรกิจในทุกระดับอีกด้วย

ที่น�าวัตถุดิบมาจากของเหลือใช้อย่างเช่น ยางในรถยนต์ หรือ ผ้าใบคลุมรถบรรทุก มาพัฒนาเป็นสินค้าที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นต้น
 โดยสรปุแนวคดิแบบเศรษฐกจิหมุนเวยีน ท่ีส่งเสรมิการพัฒนาอย่างยัง่ยนืไม่เพยีงเป็นโอกาสทางอนาคต
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
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บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

 Circular Economy หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นแนวคิดในการหาทางออกของวิกฤตขยะล้นโลก 
จากของที่มนุษย์ผลิตหรือซื้อมาใช้ ซึ่งที่สุดแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ต้องกลายเป็นขยะ เป็นภาระให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องต้องมาหาทางจัดการ โดยที่ผ่านมา สิ่งของที่ไม่ต้องการแล้วก็มีการน�ามาจ�าหน่ายเป็นสินค้า 
มือสอง ซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ขาดแคลนและมีฐานะยากจน ที่ยังอยากได้ของใช้ที่ 
ยังอยู่ในสภาพใช้งานได้นั้นมาใช้ต่อ ด้วยราคาที่ไม่แพงนัก
 จากสถานการณ์ข้างต้น แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จึงถูกน�ามาใช้เพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว โดยผู้ประกอบธุรกิจหลายแห่ง ซึ่งรวมถึง IRPC ได้ริเร่ิมโครงการด้วยแนวคิด Reduce 
Reuse & Recycle เป็นการเน้นการน�าวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่เป็นวงจรไม่รู้จบ แทนการผลิต-ใช้-แล้วทิ้ง 
ตามรูปแบบอุตสาหกรรมรูปแบบเดิมที่เน้นก�าไรเป็นตัวต้ัง โดยใช้หลักว่ายิ่งผลิตออกมามากเท่าไหร่ก็ยิ่ง
สร้างก�าไรมากเท่านัน้ โดยไม่ต้องค�านงึว่าเมือ่หมดอายกุารใช้งานแล้ว สนิค้าเหล่านัน้จะถกูทิง้อยูท่ีไ่หนหรอื
สร้างผลกระทบอะไรบ้าง มาเป็นการ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท�าให้เกิด
ของเสียน้อยที่สุดและส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม
 แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนถือเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่ง ที่ปฏิวัติรูปแบบการผลิตและการบริโภค ท�าให้
ทรัพยากรถูกน�าไปใช้หมุนเวียนจนเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการจะท�าให้ผู้ประกอบการตระหนักในแนวคิดนี้
และน�าไปปรบัใช้กับการด�าเนนิธรุกิจของตนนัน้ ต้องเริม่ต้นจากจติส�านกึของผูบ้รหิารองค์กรซึง่จะเผยแพร่
ไปยังพนักงานทุกคน ทุกฝ่าย และทุกระดับในองค์กร ให้มีเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดข้ึนจริงในกระบวนการผลิตสินค้าขององค์กรธุรกิจนั้นๆ และที่สุดแล้ว ทุกคน  
ทุกภาคส่วน ต้องมคีวามมุง่มัน่ร่วมกนัทีจ่ะสร้างความเปล่ียนแปลงให้กบัโลกใบนีด้้วย Circular Economy
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ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

 กำรจดักำรกระบวนกำรผลติในปัจจบุนัทีเ่น้นกำรใช้ทรพัยำกรธรรมชำตเิพือ่น�ำมำเป็นวตัถดุบิในกำร
ผลติและกำรบรโิภค โดยไม่มกีำรน�ำเอำกลบัมำใช้ซ�ำ้หรือแปรรูปใหม่ (ผลติ-ใช้-ทิง้) ได้ก่อให้เกิดต้นทนุ
ทำงอ้อมต่อสังคมอย่ำงมำก ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติร่อยหรอ ปัญหำภำวะโลกร้อนจำก
กำรพฒันำอตุสำหกรรมทีใ่ช้เชือ้เพลงิฟอสซลิ และปัญหำกำรเพิม่ข้ึนของขยะทัว่โลก โดยเฉพำะปริมำณ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จำกปัญหำสิ่งแวดล้อมทั่วโลกที่ทวีควำมน่ำกังวลข้ึน UN ได้ประเมินว่ำ 
ประชำกรโลกกว่ำ 19 ล้ำนคนต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในแต่ละปีจำกสำเหตุข้ำงต้น
 
 หลายประเทศเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมข้างต้น โดยเฉพาะประเทศ
พัฒนาแล้วที่ตื่นตัวเร่ืองสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก จึงได้ริเริ่มแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular  
economy) ซ่ึงเป็นกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและง่ำยต่อกำรน�ำกลับมำใช้ใน
กระบวนกำรผลิตใหม่ได้อีกครั้ง รวมถึงกำรลดกำรผลิตของเสีย (ผลิต-ใช้-น�ำกลับมำผลิตใหม่) ฉะนั้น 
แนวคดิเศรษฐกิจหมนุเวยีนจึงกลำยมำเป็นแนวโน้มระยะยำวทีส่่งผลให้ผลติภณัฑ์และบริกำรในอนำคต
เปลี่ยนแปลงไปโดยปริยำย 
 ดังนั้น โอกำสของธุรกิจไทยภำยใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนน้ันจะอยู่ในส่วนของกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีสะอำด (Clean technology) ที่สามารถผสมผสานเทคโนโลยีภายใต้การพัฒนา Thailand 
4.0 มาเป็นเครื่องมือกระตุ้นการเปลี่ยนผ่านรูปแบบการผลิตและบริการบนพื้นฐำนของ 3 แนวคิดหลัก  
โดยแนวคิดแรกเก่ียวเนื่องกับกระบวนการออกแบบและพัฒนาวัสดุ บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ภายใต้
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) อาทิ ธุรกิจผลิตพลาสติกชีวภาพจากการสกัดสารไคตินจากเปลือก
หอยหรือหัวกุ้ง ธุรกิจผลิตวัสดุก่อสร้างท่ีสามารถยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานอย่าง คอนกรีตที่ซ่อมแซม
รอยร้าวได้เองผ่านการเพิ่มแบคทีเรียลงไป 
 แนวคิดที่สองเก่ียวเนื่องกับกระบวนการผลิตและการบริโภคที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการผลิต
ของเสีย ซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชุมชนและอุตสาหกรรม (Smart 
community and production system) อาทิ ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ส�าหรับวิเคราะห์และประมวลผล
การจ่ายไฟฟ้า (Smart grid)
 ส่วนแนวคิดสุดท้ายนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการน�าขยะกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่ให้มีมูลค่า
เพิ่มสูงขึ้น หรือธุรกิจ Waste to Value อาทิ การผลิตพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ หรือผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากขยะอย่างอปุกรณ์ตกแต่งบ้านจากพลาสตกิรไีซเคลิ ทัง้นี ้เทคโนโลยรีะบบอตัโนมตัแิละหุน่ยนต์ส�าหรบั
ถอดแยกส่วนประกอบของขยะสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในแนวคิดนี้ได้อย่างลงตัว
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บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ�ากัด

 ในโลกปัจจุบัน วิกฤตกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและพลังงำน ระบบเศรษฐกิจต้องเผชิญกับ
ควำมเส่ียงด้ำนอปุทำนจำกกำรขำดแคลนวตัถดุบิในกำรผลติ และปัญหำมลภำวะของสิง่แวดล้อม ท�ำให้
แนวคดิระบบเศรษฐกจิหมนุเวยีน หรือ Circular Economy ถูกกล่ำวถึงจำกทัง้องค์กรระหว่ำงประเทศ 
รัฐบำล และกลุ่มธุรกิจรำยใหญ่ เนื่องจำก Circular Economy ให้ควำมส�ำคัญกับประสิทธิภำพของ
กำรจัดกำรของเสียจำกกำรผลิตและบริโภค ด้วยกำรน�ำวัตถุดิบที่ผ่ำนกำรผลิตและบริโภคแล้วเข้ำสู่
กระบวนกำรผลิตใหม่ (re-material) และสนับสนุนกำรใช้ซ�้ำ (reuse) 

 ส�าหรบัในต่างประเทศให้ความส�าคญักบัแนวคดิ Circular Economy คอื การรกัษาและเพิม่ประสทิธภิาพ
ทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ัง ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการหมุนเวียนวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนรักษาประสิทธิภาพของระบบด้วยการระบุและลดผลกระทบเชิงลบให้มากที่สุด ท�าให้
เกดิลกัษณะส�าคญัของ Circular Economy คอื การท�าให้ระบบเศรษฐกจิไม่มขียะ การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ
ด้วยพลังงานหมุนเวียน การให้ความส�าคัญต่อประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต และการที่ราคาสะท้อน
ถึงต้นทุนที่แท้จริง โดยเมื่อวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต (manufacturing) และกระจายไปยังผู้บริโภค
แล้ว (distribution) สิ่งที่เหลือจากการบริโภค (use and disposal) จะถูกน�ากลับไปจัดสรรใหม่ (reuse/
redistribution) หรอืน�ากลบัสู่กระบวนการผลติอกีครัง้ (re-manufacturing/Recycle) เพือ่คนืความอดุม
สมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติ ฟื้นฟูระบบนิเวศ ลดผลกระทบเชิงลบ และเพ่ิมผลกระทบเชิงบวกต่อ
ระบบเศรษฐกิจ 
 ในประเทศไทย ผู้ประกอบการหลายคนได้ริเริ่มธุรกิจด้วยแนวคิด Reuse & Recycle ซึ่งสามารถท�า
เงินให้ผู้ประกอบการเป็นจ�านวนมาก และยังได้ชื่อว่าเป็นธุรกิจสีเขียว ที่ช่วยเหลือสังคมและโลก แทนการ
ผลิต-ใช้-แล้วท้ิง แบบเส้นตรง ตามรูปแบบอุตสาหกรรมรูปแบบเดิมที่เน้นก�าไรเป็นตัวต้ัง โดย Circular 
Economy จะเปลีย่นโมเดลเศรษฐกจิจากเส้นตรงให้เป็นวงกลม เพราะแนวคดินีไ้ด้สร้างเศรษฐกิจแนวใหม่
ที่ท�าให้การใช้ทรัพยากรเกิดการหมุนเวียน มีประสิทธิภาพ จึงกลายเป็นเรื่องจ�าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนระบบ
ผลติทางตรง (Linear: Make-Use-Dispose) เป็นระบบผลติแบบหมนุเวียน (Circular: Make-Use-Return) 
ซึ่งเป็นพื้นฐานของการผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาพรวมได้ในที่สุด
 อนาคตธรุกจิไทยกบัโอกาสท่ีจะได้จาก Circular Economy ขึน้อยูก่บัผูป้ระกอบการทกุคนทีจ่ะให้ความ
ส�าคัญกับการใช้ทรัพยากรเกิดการหมุนเวียนจนเกิดประโยชน์สูงสุด ลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง ปฏิวัติ
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รูปแบบการผลิต และการบริโภคของธุรกิจไทย โดยผู้ประกอบการทุกคนต้องตระหนักในแนวคิดนี้และ     
น�าไปปรับใช้กับการด�าเนินธุรกิจของตน เริ่มจากผู้บริหาร ส่งไปยังพนักงานทุกระดับในองค์กร มีเป้าหมาย
ร่วมกันในการขับเคลื่อน Circular Economy แต่คนที่ส�าคัญที่สุดที่จะให้ภาพ Circular Economy หรือ
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนสมบูรณ์แบบ 100% จะเป็นใครไม่ได้เลย นั่นคือ “ผู้บริโภค” อย่างเราๆ นั่นเอง 
ที่จะท�าให้เกิดขึ้นจริงเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับธุรกิจไทยอย่างยั่งยืน และตลอดไป

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

 ส�ำหรับภำคธุรกิจ กำรด�ำเนินงำนภำยใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนตั้งแต่ขั้นตอนกำรผลิต กำรใช้
ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนกำรก�ำจัดของเสียจำกผลิตภัณฑ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่ว่ำ
จะเป็นธุรกิจเล็ก กลำง หรือใหญ่ ล้วนก่อให้เกิดผลดีต่อธุรกิจทั้งสิ้น เพรำะสำมำรถช่วยลดต้นทุนค่ำใช้
จ่ำย เพิ่มรำยได้ และยังน�ำมำซึ่งโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ เช่น อุตสำหกรรมเชื้อเพลิงชีวภำพและเคมี
ชีวภำพ (Biofuel and Biochemical) ที่ประเทศไทยมีควำมพร้อมในด้ำนวัตถุดิบเพียงพอต่อควำม
ต้องกำรใช้ และยงัไม่มคีวำมกงัวลด้ำนควำมมัน่คงทำงอำหำร ทัง้ยงัเป็นผู้ส่งออกมนัส�ำปะหลงัรำยใหญ่
ของโลก และมอีตุสำหกรรมเคมแีละอตุสำหกรรมเช้ือเพลงิเอทำนอลทีพ่ฒันำแล้ว ต่อยอดกำรยกระดบั
อุตสำหกรรมเชื้อเพลิงชีวภำพที่มีอยู่ ไปสู่กำรผลิตเชื้อเพลิงชีวภำพรุ่นที่สอง ได้แก่ เชื้อเพลิงชีวภำพที่
ผลิตจำกวัตถุดิบที่ไม่เป็นอำหำร เช่น ซังข้ำวโพดและชำนอ้อย และเพิ่มกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี
กำรผลิตเช้ือเพลิงชีวภำพรุ่นที่สำม ได้แก่ เชื้อเพลิงชีวภำพท่ีผลิตจำกสำหร่ำยที่สำมำรถเพำะเลี้ยงได้ 
ซึง่เป็นอตุสำหกรรมทีเ่พิม่ประสทิธภิำพในกำรใช้ทรัพยำกรตำมแนวคดิเศรษฐกิจหมนุเวยีน ทัง้ยงัตอบ
โจทย์วิกฤตกำรณ์ด้ำนพลังงำนประเภทเชื้อเพลิงฟอสซิล
 
 แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนถือเป็นความหวังในการสร้างมูลค่าและการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายใต้
ทรพัยากรทีม่อียูอ่ย่างจ�ากัด ทีก่่อให้เกดิโมเดลทางธรุกจิ และนวตักรรมใหม่ๆ รวมไปถงึการสร้างงานทีเ่พ่ิม
มากขึ้น จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวของภาคธุรกิจที่ต้องแสวงหาโอกาส พร้อมทั้งปรับตัวในการขยายธุรกิจไปสู่รูป
แบบใหม่ อย่างไรกต็ามความส�าเรจ็ของแนวคดิเศรษฐกิจหมนุเวยีนจะส�าเรจ็ได้ ต้องเกดิอาศยัความร่วมมอื
จากทุกภาคส่วน ท้ังจากภาครัฐท่ีต้องมีมาตรการส่งเสริมทางภาษีเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับภาคธุรกิจ หรือ
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การส่งเสรมิการลงทนุส�าหรบัโครงการทีด่�าเนนิการตามแนวคดิเศรษฐกิจหมนุเวยีน รวมไปถงึภาคประชาชน
ท่ีต้องมีความตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีจิตส�านึกสาธารณะ เพื่อให้ประเทศไทย 
ก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างมั่นคงและยั่งยืน

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

 จำกกำรที่สหภำพยุโรป (EU) ได้ประกำศใช้ “2018 Circular Economy Action Package”       
ซึ่งครอบคลุมเป้ำหมำยและนโยบำยในกำรลดขยะพลำสติก กำรลดกำรฝังกลบขยะ (Landfill) และ
เพ่ิมปริมำณกำรรีไซเคิลสะท้อนให้เห็นว่ำ Circular Economy ก�ำลังถูกผลักดันอย่ำงจริงจังทั้งจำก
ภำครฐัและภำคเอกชน และมคีวำมเป็นไปได้ว่ำ Circular Economy จะถูกน�ำมำแทนทีร่ะบบเศรษฐกจิ
แบบเดิม (Linear Economy) ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐำนของกำร “ใช้ (ทรัพยำกร) – ผลิต – ทิ้ง”  
(Take-Make-Dispose) ดังนั้น จึงมีควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ธุรกิจจะต้องกลับมำทบทวนกระบวนกำร
ด�ำเนินงำนของตนเองและเตรียมพร้อมเพ่ือก้ำวสู่กำรเปลี่ยนแปลงกระบวนกำรผลิตสินค้ำและบริกำร 
พัฒนำนวัตกรรมกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มำจำกวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงกำรใช้ชีวิต
ให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ นับว่ำเป็นกำรสร้ำงโอกำสและควำมร่วมมือทั้งภำครัฐ          
ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม ที่จะพลิกวิกฤตทรัพยำกรด้วยระบบเศรษฐกิจใหม่ ภำยใต้แนวคิด    
Circular Economy ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มรำยได้จำกเทคโนโลยีที่ใช้วัตถุดิบได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น และระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนยังมำพร้อมกับโอกำสกำรลงทุนธุรกิจใหม่ของ
ประเทศไทยในอนำคตได้ เช่น ธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนกำรขนส่งและกระจำยสินค้ำ ธุรกิจรีไซเคิลขยะ
คุณภำพสูง ธุรกิจ Re-manufacturing ธุรกิจพลังงำนหมุนเวียน ธุรกิจ Biofuel ธุรกิจที่ใช้ผลผลิต
และเศษวสัดุเหลอืทิง้จำกกำรเกษตร ธรุกจิแบบ Sharing platform และธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัเทคโนโลยี 
เป็นต้น

 ทั้งนี้ การด�าเนินการดังกล่าวต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเร่งด่วนในการปลดล็อกข้อจ�ากัด
ทางกฎระเบยีบทีเ่ป็นปัญหาและอปุสรรค เพือ่สร้างผูป้ระกอบการใหม่ (Start-up) และยกระดบัผูป้ระกอบ
การเดิม(Level-up) เพื่อขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ในวงกว้าง ร่วมกันเปลี่ยนขยะหรือของเสียเป็นแหล่ง
ทรัพยากรทดแทน ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหม่ ลดการเกิดขยะและปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและ
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ชุมชน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ Circular Economy ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 เพือ่สนบัสนนุการสร้างนวัตกรรม และขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศไปสู่ Circular Economy ปตท. 
ให้ความส�าคัญกับการค้นคว้าพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือลดการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล      
เช่น โครงการน�าพลังงานความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น โครงการหมุนเวียนพลังงาน     
ความร้อนเหลือทิ้งกลับคืน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 5 และ หน่วยที่ 6 คาดว่าจะช่วยลดการ            
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 119,275 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียน
โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อีกทั้งยังทุ่มงบกว่า 3 พันล้านบาท ร่วมกับ 
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ด�าเนินการจัดตั้งพื้นท่ีโครงการ EECi     
(Eastern Economic Corridor of Innovation) หรอืเขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 
บนเนื้อที่กว่า 3,000 ไร่ ตั้งอยู่ที่วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งเน้นการ
สร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมครบวงจร พร้อมด�าเนิน 6 ธุรกิจใหม่ได้ในอนาคต ได้แก่     
Electricity Value Chain, Artificial Intelligence (AI) & Robotics, Life Science, Smart City,          
Bio Economy, และ Smart Material

บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

 มุมมองโอกำสทำงธุรกิจจำก Circular Economy

 • รูปแบบธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปสู่การปรับกระบวนการผลิตที่เน้นประสิทธิภาพการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรมากขึ้นและลดการสูญเสียในการผลิต การพัฒนานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มาจาก
วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีอายุการใช้งานยาวนานหรือสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่
ได้ และการเพิ่มมูลค่าให้ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตมากขึ้น 
 • แนวคิดการใช้น้อย (reduce) ใช้ซ�้า (reuse) น�ามาใช้ใหม่ (recycle) ผลิตซ�้า (remake) ซ่อมแซม 
(repair) จะถูกน�ามาผลักดันให้ใช้ในการพัฒนา คิดค้น และสร้างสรรค์เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริการใน
อนาคต และเน้นเรื่องการยืดอายุผลิตภัณฑ์ให้ใช้ได้นานขึ้น ล้าสมัยช้าลง
 • เกิดการพัฒนาแบบคาร์บอนต�่า ที่เน้นการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น รวมไปถึงการรีไซเคิลวัตถุดิบ
พื้นฐานที่ใช้ในการพัฒนา เช่น ซีเมนต์ เหล็ก อลูมิเนียม เพื่อให้สามารถรองรับการพัฒนาส�าหรับประชากร
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โลกที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย  
 • พฤติกรรมของผู้บริโภคจะหันไปบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ท�าให้
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�้าทิพย์ จ�ากัด

บริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน)

 Circular Economy จะท�าให้องค์กรธุรกิจ ชุมชน หน่วยงานต่างๆ สามารถด�าเนินกิจกรรมได้อย่าง
ยั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและต้นทุนในกระบวนการต่างๆ  
ได้ ซึ่งส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และ สังคม ในระยะยาว

 ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน หรือ Circular Economy นับเป็นหลักการที่ดี ที่ภาคธุรกิจพึงน�ามา
ใช้ในปรัชญาการด�าเนินธุรกิจ ในแง่ของสังคม Circular economy ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนทั้งด้านการใช้
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ในแง่ของธุรกิจ การน�าหลักการ circular economy เป็นการใช้วัตถุดิบอย่าง
รูค้ณุค่า ลดของเสยี ท�าให้ธุรกจิมีต้นทนุการผลติทีคุ่ม้ทนุ ส่งเสรมิการลงทนุด้านการวจัิยและพฒันามากขึน้ 
นอกจากนี้ยงักระตุน้ให้เกิดการสร้างและการใช้นวตักรรมใหม่ ไม่ว่าจะเป็นผลติภณัฑ์ใหม่ วธิกีารผลติแบบ
ใหม่ หรือเทคโนโลยีใหม่ ส่งผลต่อความยั่งยืนของธุรกิจและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
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