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ภาคธุรกิจไทย TBCSD กับพลังการขับเคลื่อนองค์กร สู่ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่่าและย่ังยืน  
(Low Carbon and Sustainable Business) 

 วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 : องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) 
ส่านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) ได้จัดงาน TBCSD Climate Action “ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่่าและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable 
Business)” # Season 2: กลุ่มธุรกิจการเงิน และ กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ขึ้น โดยเป็นการจัดงานผ่านระบบออนไลน์ 
Zoom และ ผ่านทาง Facebook Live เพจของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และ เพจขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน)  โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่ อ ใ ห้หน่ วยงานและองค์กรต่ า ง  ๆ  ทั้ งภาครั ฐและภาคธุ รกิจ  
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินงานที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึง บทบาทขององค์กรภาคธุรกิจไทยในการร่วม
แก้ไขปัญหาส าคัญด้านสิ่งแวดล้อม (Country Issue) และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ และการยกระดับมาตรฐานของ
องค์กรภาคธุรกิจไทยไปสู่การเป็นองค์กรต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ าและยั่งยืน  (Low Carbon and Sustainable Business)  
อันเป็นการยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
ตอบสนองนโยบายตามเป้าหมายของประเทศไทยและมุ่งสู่ความยั่งยืน 

    โดยงาน  TBCSD Climate Action “ต้นแบบธุ รกิจคาร์บอนต่ าและยั่ งยืน  (Low Carbon and Sustainable 
Business)” มีก าหนดจัดงานทั้งหมดจ านวน 5 ครั้ง ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2565 ตามประเภท 
กลุ่มอุตสาหกรรมอันครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ซึ่งในครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดงานในครั้งที่ 2 ประเภท 
กลุ่มธุรกิจการเงิน และ กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ โดยได้มีการจัดงานครั้งที่ 1 ประเภทกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้าง และ 
นิคมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา 

โดยงานในวันนี้มี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อ านวยการสถาบันสิ่งแวดลอ้มไทย (TEI) และ เลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวว่า “ปัจจุบันองค์กรภาคธุรกิจได้เข้ามามีบทบาทส าคัญ 
ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับนโยบายส าคัญของประเทศ ได้แก่ วาระแห่งชาติ BCG และการมุ่งไปสู่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ Net Zero Emission 
หรือ Carbon Neutrality ในอนาคต นับได้ว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจดังกล่าวเป็นการตอบสนองนโยบายของ
ภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืนในอนาคต 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญทั้งในระดับประเทศ
ระดับภูมิภาค และระดับโลก ซึ่งองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) เป็นเครือข่ายธุรกิจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ที่ใหญ่ที่สุดเครือข่ายหนึ่งของประเทศได้มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมขับเคลื่อนแก้ไขประเด็น Climate Change อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยร่วมมือกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พร้อมทั้ง ได้ร่วมหารือกับกลุ่มองค์กรสมาชิก TBCSD ซึ่งเป็นองค์กรภาคธุรกิจ
ชั้นแนวหน้าของประเทศที่เป็นผู้น าด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนจ านวนกว่า 43 องค์กร อันครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศ เพื่อก าหนด Climate Action ให้ชัดเจน โดยการก าหนดเป้าหมาย มาตรการและกรอบกิจกรรมที่ภาคธุรกิจสามารถ
ด าเนินการร่วมกันเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรสู่ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ าและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable 
Business) พร้อมทั้ง การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อร่วมกันขยายผลและผลักดันระดับ
นโยบายของประเทศ อันเป็นการแสดงออกถึงพลังจากการรวมตัวขององค์กรภาคธุรกิจไทยในการขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ า
และสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต” 

ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณธีรพงษ์ เหล่าพงศ์พิชญ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กองประสาน
การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มาร่วม 
บรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายและทิศทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ตามกรอบยุทธศาสตร์ 
ในการมุ่งไปสู่สังคมคาร์บอนต่่าสู่ความยั่งยืน กล่าวว่า “สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นโยบายและทิศทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ทั้งด้านการลด
ก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงาน เช่น การบูรณาการ  
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ในระดับนโยบาย การจัดท ากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กลไกทางการเงินและการลงทุน การส่งเสริมตลาดคาร์บอนทั้งใน
และต่างประเทศ ความร่วมมือและการสนับสนุนจากต่างประเทศ ความท้าทายและโอกาสของภาคธุรกิจไทยในการเปลี่ยน  
ผ่านไปสู่การธุรกิจที่ปล่อยคาร์บอนต่ าและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” 

นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อ านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) ซึ่ง TGO เป็นหนึ่งในองค์กรพันธมิตรของ TBCSD มาร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง Climate Change: Impacts and 
Mitigation กล่าวว่า “ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาระดับโลก ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงเกิดขึ้น 
อย่างรวดเร็วส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงเป็นความจ าเป็นที่เร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้อง 
มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นเป้าหมายตามความตกลง
ปารีส โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกประชาคมโลกที่มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านมาตรการรายสาขา
ต่าง ๆ เช่น พลังงาน กระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ การจัดการของเสีย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาป่าไม้
และการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality ภายในปี ค.ศ. 2050 และ Net Zero GHG 
Emission ภายในปี ค.ศ. 2065” 

และในช่วงการเสวนา เรื่อง  หัวข้อ “การยกระดับมาตรฐานขององค์กรธุรกิจไทยไปสู่การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่่าและ
ยั่งยืนในอนาคต” ได้รับเกียรติจากผู้บริหารทั้งจากกลุ่มธุรกิจการเงิน และ กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ มาร่วมเป็นวิทยากร 
เพื่อร่วมน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานขององค์กรภาคธุรกิจไทยไปสู่การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ าและยั่งยืน  
ในอนาคต อันเป็นการยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้  

ดร.จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ VP ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในนามสมาคมธนาคารไทย  
กล่าวว่า “สมาคมธนาคารไทยตระหนักถึงความเร่งด่วนและความรุนแรงของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
โดยค านึงถึงทั้งความเสี่ยงและโอกาสใหม่  ๆ ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งสมาคมธนาคารไทย จึงได้มีการด าเนินงานของแผนยทุธศาสตร์ 3 ปี สมาคมธนาคารไทย เพื่อให้สอดคล้องไป
กับนโยบายและหลักการแนวทางการธนาคารเพื่อความยั่งยืนในด้านอุตสาหกรรมภาคการเงินอย่างรับผิดชอบตามหลักของ
สมาคมธนาคารไทย ภายใต้กรอบการก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งการขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคม
คาร์บอนต่ าอย่างราบรื่นและทันเวลา ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจทั้งในภาคการธนาคาร ตลอดจนหน่วยงานก ากับดูแลและ  
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน” 

ดร. วิชัย ณรงค์วณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธนาคารกสิกรไทย
ด าเนินงานตามหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน ทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล หรือ ESG แต่ในด้านสิ่งแวดล้อม
ถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนที่ส าคัญระดับโลก ธนาคารจึงได้ประกาศ Net Zero Commitment ขึ้น เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสุทธิจากการด าเนินงานของธนาคารเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2030 ซึ่งหน้าที่ของธนาคาร นอกจากต้องลดก๊าซเรือนกระจก
ที่ธนาคารปล่อยเองแล้ว ธนาคารยังต้องร่วมมือกับลูกค้าในพอร์ตโฟลิโอเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ 
สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทย โดยธนาคารเตรียมวงเงินสนับสนุนไม่น้อยกว่า 1 - 2 แสนล้านบาท เพื่อส่งเสริมให้ 
ทุกคนมุ่งสู่ความเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ าและสร้างสังคมที่ยั่งยืนในอนาคต ธนาคารมองว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัย  
ความร่วมมือกันของทุกฝ่าย และธนาคารกสิกรไทยพร้อมที่จะสนับสนุนทางการเงิน ให้ความรู้ความเข้าใจ แล ะชักชวนให้ 
ทั้งระบบร่วมกันเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืนด้วยกัน” 
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คุณเสถียร เลี้ ยววาริณ  รองผู้ จั ดการใหญ่อาวุ โส  ประธานเจ้ าหน้าที่ บริหาร กลุ่ มงานกลยุทธ์องค์กร 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า “SCB มีความมุ่งมั่นสู่ Net Zero เพื่อร่วมจ ากัดอุณหภูมิโลกให้เพิ่มไม่เกิน  
1.5 องศาเซลเซียสตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) และส่งเสริมการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม ( Inclusive Growth)  
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ SDGs โดยเตรียมบริหารจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทั้ง Scope 1, 2 และ 
3 ตามมาตรฐานสากล ตลอดจนสนับสนุนลูกค้าในการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจ – สังคมคาร์บอนต่ าผ่านกลไกทางการเงินและ
การแบ่งปันความรู้  - ทักษะที่จ าเป็น ขณะเดียวกัน เราพร้อมเชื่อมต่อ Ecosystem ผ่านการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ  
ผนึกก าลังความร่วมมือกับพันธมิตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า และการลงทุนในโครงการหรือธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์ในการลดและ 
การก าจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้ลูกค้าและทุกภาคส่วนสามารถรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง  
สภาพภูมิอากาศและความยั่งยืนที่จะเข้มข้นมากข้ึนเร่ือย ๆ” 

คุณเจริญชัย ประเทืองสุขศรี ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า 
“อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานส าคัญที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย ซึ่งกลุ่ม
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีความมุ่งมั่นเสริมสร้างความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมีให้ด าเนินการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals; SDGs) ดังนั้น การด าเนินธุรกิจเพื่อน าไปสู่สังคมคาร์บอนต่ า จึงนับเป็นความท้าทา ยและพันธกิจหลักของกลุ่มฯ  
ที่จะมุ่งมั่น ร่วมมือกัน เพื่อให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีสามารถอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน” 

คุณประทรรศน์ สูตะบุตร Circular Economy Director กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “อุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมี เป็นส่วนประกอบในเกือบทุกผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น บรรจุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง สินค้าอุปโภคบริโภค ฉะนั้น ถ้าเรา
สามารถท าให้สินค้าของเราลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากเท่าไหร่ ก็จะช่วยให้อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้เหมือนกัน Dow สร้างนวัตกรรมที่ช่วยลดโลกร้อน เช่น บรรจุภัณฑ์ที่ท าจากพลาสติกรีไซเคิล หรือ ซิลิโคนยาแนวที่มี
ความเป็นกลางทางคาร์บอน เราพร้อมร่วมมือกับ TBCSD เพื่อผลักดันประเทศให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน
ภายในปี 2050” 

ดร.ณัฐกร ไกรกุล ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงาน Decarbonization Center of Excellence บริษัท พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า “GC ยึดมั่นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
พร้อมทั้งน าหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมุ่งมั่นด าเนินงานเพื่อไปสู่
เป้าหมาย Net Zero ภายในปี ค.ศ. 2050 ตามเจตนารมณ์ของข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ผ่าน 3 แนวทาง คือ 
Efficiency-driven / Portfolio-driven / Compensation-driven โดยมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการท างานในทุกกระบวนการ  
ปรับโครงสร้างธุรกิจระยะยาวสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ า และการชดเชยคาร์บอนด้วยเทคโนโลยีและแนวทางธรรมชาติต่างๆ ทั้งนี้  
GC พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการรับมือปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ที่ยั่งยืน” 

และท้ายสุดหลังจากจบงานในครั้งนี้ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
(TEI) จะด าเนินการสรุปผลข้อมูลภาพรวมของงานฯ เพื่อถ่ายทอดออกมาเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานของ
องค์กรภาคธุรกิจไทยไปสู่การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ าและยั่งยืนในอนาคต เพื่อน าไปสู่แนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและ  
เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเดินหน้าขับเคลื่อนประเด็น Climate Change เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเทศไทยที่ก าหนดไว้ 

ทั้งนี้ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก าหนดการจัดงาน TBCSD Climate Action “ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ าและยั่งยืน 
(Low Carbon and Sustainable Business)” # Season 3: กลุ่มพลังงานเชื้อเพลิง ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565  
เวลา 13.30 – 16.30 น. และกลับมาพบกันอีกคร้ังในการจัดงาน # Season 3 ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ 

ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลประเด็นส าคัญในการน าเสนอของวิทยากร 
แต่ละท่านภายในงานฯ ได้โดยการ Scan QR Code ด้านล่างนี ้
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