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● ยุพิน พงษ์ทอง
กรุงเทพธุรกิจ

ยางพาราแห่งความยั่งยืน
ใช้เป็นกระชงัเลีย้งสตัว์ แพลอยน�ำ้ บ้ำนนอ็กดำวน์ได้  
ทุ่นกักขยะและทุ่นกักน�้ำมันยำงพำรำ
 โดยน�ำยำงพำรำมำเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็น
ทุ่นลอยน�้ำ ใช้กักขยะและกักน�้ำมันทดแทนโฟม 
ซึ่งมีอำยุกำรใช้งำนที่ยำวนำนกว่ำโฟมธรรมดำ  
ทดทำนต่อน�ำ้มันและไม่ปลดปล่อยสำรท่ีเป็นพษิต่อ
แหล่งน�ำ้ ปุย๋อนิทรย์ีเคลอืบยำงพำรำ ในรปูแบบอดัเมด็ 
ทีเ่คลอืบผวิด้วยกำวยำงพำรำสตูรพเิศษ ช่วยควบคมุ
กำรปลดปล่อยปุย๋ให้ออกมำช้ำๆ ร่วมกบักำรปลดปล่อย 
เชือ้จลุนิทรย์ีไตรโคเดอร์มำ ท�ำให้พืชแข็งแรง พร้อมท้ัง 
ลดมลพิษในอำกำศ
 ปุย๋มลูจ้ิงหรดีเคลอืบยำงพำรำ เป็นผลติภณัฑ์
มีส่วนประกอบของมูลจิ้งหรีด 70% น�้ำยำง 30% 
เป็นกำรน�ำของเหลือทิ้งจำกกระบวนกำรเลี้ยงสัตว์ 
ซึง่กำรเคลอืบด้วยยำงธรรมชำตจิะท�ำให้ปุย๋ละลำยช้ำ 
ขึ้นเป็นผลดีต่อกำรเจริญเติบโตของพืช
 และ 3.กลุม่นวตักรรม Upcycle เพือ่ลดขยะ
และการน�ากลับมาใช้ใหม่ โดยกำรท�ำหวำยเทียม
ยำงธรรมชำติเทอร์โมพลำสติก
 “ในขณะนีโ้ครงกำรมสีนิค้ำต้นแบบแล้ว พร้อม
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‘กยท.’ต่อยอดนวัตกรรม

 กำรต่อยอดงำนวิจัย สร้ำงนวัตกรรม เพื่อใช ้
ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ ควบคูไ่ปกำรให้ควำมส�ำคญั 
ดำ้นควำมยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหัวใจหลัก 
ของนโยบำย“Greener Better”
 ณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว ่าการการยาง 
แห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่ำ ได้ร่วมกับ  
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ ในโครงกำร Natural 
Rubber Startup Acceleration Program : 

ทีจ่ะน�ำมำต่อยอด เพือ่เป็นประโยชน์ในเชงิพำณิชย์ 
กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน กำรเจรจำซื้อขำย กำรค้ำ 
ทรพัย์สนิทำงปัญญำ เพิม่มลูค่ำสนิค้ำ พฒันำให้ตรง 
ตำมควำมต้องกำรของตลำด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบำย BCG Model”
 ณกรณ์ กล่ำวว่ำ ก้ำวต่อไปของ กยท. คอืขบัเคลือ่น 
อุตสำหกรรมยำงให้สำมำรถเพิ่มมูลค่ำ แข่งขันได้  
สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก 
ควบคู่ไปกับกำรผลักดันโครงกำรบริหำรจัดกำร 
Carbon credit ในสวนยำงเพือ่ลดต้นทนุกำรผลติ 
และเพิม่รำยได้ เนือ่งจำกยางพาราสามารถกกัเกบ็ 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถงึ 4.22 ตนัต่อไร่ ถอืเป็น 
โมเดลส�าคัญให้กับพืชอื่นในการบริหารจัดการ
เรื่อง Carbon credit

ซือ้ขายสทิธใินการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
หรือ Emission Trading Scheme (ETS)  
ซึง่เป็นกลไกส�ำคญัหนึง่ในกลไกรำคำคำร์บอน  
หรอื Carbon Pricing Instruments (CPIs)  
ซึง่ ETS และภำษคีำร์บอน กถ็อืเป็น CPIs 
ประเภทหนึง่ในหลำยๆ ประเภท ท่ีในปัจจบัุน
นำนำประเทศใช้ในกำรช่วยขบัเคลือ่นให้เกดิ
กำรลดก๊ำซเรือนกระจกของโลก
 ระบบซื้อขำยสิทธิในกำรปล่อย 
ก๊ำซเรอืนกระจกเป็นกลไกทำงกำรตลำดรปูแบบหนึง่  
ซึง่ก�ำหนดเพดำนกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (Cap) ใน
ภำพรวม และกำรให้สทิธใินกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก  
(Allocation) เป็นใบอนญุำตหรอืสทิธกิำรปล่อยก๊ำซ
เรอืนกระจก (Allowance) แก่องค์กรทีอ่ยูภ่ำยใต้ 
ระบบ ซึ่งองค์กรเหล่านี้มีหน้าที่ต้องส่งมอบ 
ใบอนญุาตหรอืสทิธกิารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกคนื 
(Surrender) แก่ผู้ก�ำกบัดูแลระบบในจ�ำนวนท่ีเท่ำกบั 
ปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกของตนในช่วงเวลำ 
ที่ก�ำหนด 
 ดงันัน้ องค์กรใดท่ีสามารถปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
ต�่ากว่าใบอนุญาตหรือสิทธิที่ได้รับการจัดสรรมา 
สามารถขายสทิธ ิ(Trade) ในการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
ให้แก่องค์กรอืน่ทีต้่องการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

❚ Green Dialogues
กรุงเทพธุรกิจ

● อโณทัย สังข์ทอง
ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร

มากกว่าสิทธิ์ที่ตนได้รับ จึงท�ำให้เกิดกำรซื้อขำย 
ก๊ำซเรอืนกระจก (วดัเป็นตนัคำร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่ำ)  
และท�ำให้กำรลดก๊ำซเรอืนกระจกโดยสทุธิของโลก 
ลดลง
 จำกรำยงำน State and Trends of Carbon 
Pricing 2022 ของธนำคำรโลก ระบวุ่ำมหีลำยประเทศ 
ทั่วโลกที่ใช้ระบบ ETS โดยส่วนใหญ่เป็นประเทศ 
ทีพ่ฒันำแล้วในสหภำพยโุรป นอกจำกนี ้ยงัมปีระเทศ 

‘ลดก๊าซเรือนกระจก’
ด้วยระบบซ้ือขายสิทธิ

ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก?(1)

 ครัง้ทีแ่ล้วเรำเล่ำถงึกำรลด
ก๊ำซเรอืนกระจกด้วยกลไกภำษี
คำร์บอนไปแล้ว ครั้งนี้ 
จะขอเล ่ าถึ งระบบ 

ยักษ์ใหญ่ เช่น จีน เกำหลีใต้ นิวซีแลนด์ แคนำดำ 
ญี่ปุ่น (ไซตำมะและโตเกียว) และสหรัฐบำงรัฐ 
บังคับใช้ระบบดังกล่ำวอยู่ และมีบำงประเทศ 
ในสหภำพยุโรปที่ด�ำเนินกำรทั้งระบบ ETS และ 
ภำษคีำร์บอน ควบคูก่นั เช่น สเปน ฝรัง่เศส โปแลนด์ 
สวีเดน นอร์เวย์ โปรตุเกส ฯลฯ 
 ข้อมูลล่ำสุดจำก International Carbon  
Action Partnership (ICAP) ระบวุ่ำ ใน ค.ศ. 2021  
มี 1 ภูมิภาค 8 ประเทศ 18 จงัหวัด/มณฑล/มลรฐั  
และ 6 เมอืง ทีไ่ด้น�าระบบซือ้ขายสทิธใินการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกมาใช้ ซึ่งครอบคลุมกำรปล่อย 
ก๊ำซเรือนกระจกประมำณ16% ของปริมำณกำร
ปล่อยกำ๊ซเรือนกระจกทั่วโลก
 ในครั้งหน้าจะน�าเรื่องคาร์บอนเครดิตของ
ประเทศไทยมาเล่าให้ฟังต่อค่ะ

Batch 2 by RAOT and PSU เพื่อน�ำแนวคิด
บวกกบันวัตกรรม และเงนิทนุ ท�ำให้เกดิธรุกจิใหม่ 
พฒันำผลติภัณฑ์กำรวจัิยต่ำงๆ ให้เหน็เป็นรปูธรรม 
เพือ่กำรเข้ำถงึแหล่งเงนิทนุ กำรเจรจำซือ้ขำย กำรค้ำ  
ทรัพย์สินทำงปัญญำ เพิ่มมูลค่ำสินค้ำ
 โดยมีแนวทำงกำรคดิค้นนวตักรรม ผลติภณัฑ์
เพือ่สตัว์เลีย้งปศสุตัว์ สิง่แวดล้อม ลดขยะโดยกำร 
น�ำกลับมำใช้ใหม่ ลดกำรใช้พลงังำน เพือ่สิง่แวดล้อม 
ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรเลือก ซึ่งแบ่งออกเป็น 
3 กลุ่ม คือ 
 1.กลุ่มนวัตกรรมเพื่อสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์
และการเกษตรเช่น รองเท้ำโคจำกยำงพำรำ  
เพือ่ลดปัญหำด้ำนสขุภำพของโค ลดอำกำรบำดเจบ็ได้  
หนังเทียมวัสดุทำงกำรเกษตรและยำงพำรำ  
สร้ำงมูลค่ำของสินค้ำเกษตร โดยใช้เทคโนโลยี 
ท�ำให้เกิดวัสดุใหม่
 2.กลุ่มนวัตกรรมเพื่อลดการใช้พลังงาน  
ลดการปล่อยก๊าซพษิ เพ่ือสิง่แวดล้อมเช่น ทุน่ลอยน�ำ้  
ทีส่ำมำรถใช้งำนได้หลำกหลำย ออกแบบให้ต่อเหมอืน 
จิก๊ซอว์ โดยสำมำรถวำงแผงโซลำเซลล์ลอยน�ำ้ได้ หรอื

วนัจนัทร์ที ่29 สงิหาคม พ.ศ. 2565

ประกาศบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรอง

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด(มหาชน)

 ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอแจงใหทราบวาธนาคารไดโอนสิทธิเรียกรองตามที่

กำหนดขางลางนี้ (ตอไปนี้ขอเรียกวา “สิทธิเรียกรองที่มีการโอน”) ใหแกบริษัทบริหารสินทรัพย คารด เอกซ จำกัด

(“ผูรับโอน”) แลวนับตั้งแตวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 00:01 น. เปนตนไป ซึ่งสิทธิเรียกรองที่มีการโอน

ดังกลาว หมายถึงเฉพาะสิทธิเรียกรองตามสัญญาประเภทที่กำหนดขางลางนี้ ซึ่งลูกหนี้ตามสัญญาไดคางชำระเงินตน

หรือดอกเบี้ยตอธนาคาร เปนระยะเวลาติดตอกันเกินกวา 90 วัน นับแตวันถึงกำหนดชำระและธนาคาร ไดจัดชั้น

เปนสินทรัพยและภาระผูกพันทางการเงินที่มีการดอยคาทางเครดิต (non-performing) และศาลไดมีคำพิพากษา

ถึงที่สุดแลว ไดแก

      1) สิทธิเรียกรองที ่ธนาคารมีตอลูกหนี้ตามสัญญาบัตรเครดิตทุกประเภทและทุกราย (ยกเวนเฉพาะสิทธิ

เรียกรองตอลูกหนี้บัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING, SCB FIRST, SCB PRIME, SCB M LEGEND,

SCB M LUXE และ SCB M LIVE

      2) สิทธิเรียกรองที่ธนาคาร มีตอลูกหนี้ตามสัญญาสินเชื่อสวนบุคคลที่ไมมีหลักประกันทุกประเภทและทุกราย

ทั้งนี้ ยกเวนสิทธิเรียกรองดังตอไปนี้ที่ไมโอนไปยังผูรับโอน กลาวคือ (2.1) บัตรกดเงินสด SCB M Speedy Cash

(2.2) สินเชื่อสวนบุคคล SCB M Speedy Loan (2.3) สินเชื่อสวนบุคคล Speedy Loan และ Speedy Cash 

ซึ่งลูกคาขอสินเชื่อผานโมบายแอปพลิเคชันของธนาคาร (SCB Easy Application) โดยไมมีการระบุรหัสพนักงานขาย

(ตามขอมูลที่ปรากฏในระบบของธนาคาร) (2.4) สินเชื่อสวนบุคคล Speedy Loan Top Up ซึ่งลูกคาขอสินเชื่อ

ผานโมบายแอปพลิเคชันของธนาคาร (SCB Easy Application) (ตามขอมูลที ่ปรากฏในระบบของธนาคาร) 

(2.5) Speedy Cash e-card โดยไมมีการระบุรหัสพนักงานขาย (ตามขอมูลที ่ปรากฏในระบบของธนาคาร) 

(2.6) สินเชื่อหมุนเวียนชอบใจ (ShopJai) (2.7) วงเงินสินเชื่อออโตพลัส (Auto Plus Card) (2.8) สินเชื่อรถคือเงิน

พรอมใช (Prompt Card) (2.9) สินเชื่อเพื่อการศึกษา (2.10) สินเชื่อเพื่อการรักษาพยาบาล (2.11) สินเชื่อสวนบุคคล

Your Loan (2.12) สินเชื่อสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Provident Fund Loan (2.13) บริการยืมเงิน Up และ

(2.14) สินเชื่ออื่นๆ ทุกประเภทที่ไมเกี่ยวกับสินเชื่อสวนบุคคล Speedy Loan และสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash   

         โดยประกาศฉบับนี้ ธนาคารจึงขอแจงใหทราบทั่วกันวาผูรับโอนไดรับโอนและเขาสวมสิทธิและหนาที่

ความเปนเจาหน้ีแทนธนาคารในสิทธิเรียกรองท่ีมีการโอนขางตนโดยสมบูรณแลว นับต้ังแตวันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ.2565

เวลา 00:01 น. เปนตนไป  

         หากทานมีขอสงสัยประการใด หรือประสงคจะติดตอเพื ่อเจรจาเกี ่ยวกับการชำระหนี ้ โปรดติดตอ

บริษัทบริหารสินทรัพย คารด เอกซ จำกัด ที่หมายเลข 02-999-2000 ระหวางวันทำการ วันจันทร - วันศุกร 

เวลา 08:30-17:00 น. 

         จึงประกาศมาเพื่อทราบ

   

	 นอกจากน้ �ยังัเปิิดช่อ่งทางให้	้“พนัักงานั” 
สามารถสง่เร่�องรอ้งเรย้ันไดโ้ดยัตรง	พรอ้ม
ให้ค้วามสำาคญัดา้นสทิธิิพนกังานท้�เปิิดกวา้ง 
สว่นในมิตดิา้น	“สัังคม”	บรษัิัทก็ม้กิจกรรม	
CSR	 รว่มกบัช่มุช่นโดยัรอบพ่�นท้�	 ท้�กลุุ่ม่
เช่าวเ์ข้า้ไปิทำาธิรุกิจ	เพ่�อรว่มพฒันาในดา้น 
ตา่ง	ๆ	เสรมิสรา้งความเข้ม้แข้็ง	เช่น่	การ 
รว่มม่อกบัมห้าวิทยัาลุ่ยััเทคโนโลุ่ย้ัพระจอมเกลุ่า้ 
พระนครเห้น่อ	 เปิลุ่้�ยันตะกรนัเห้ลุ่็กจาก
กระบวนการผลุ่ิต	 ท้�เป็ินข้ยัะส่วนเกินให้้
เป็ินกอ้นอิฐ	 แลุ่ะนำาไปิใช่ป้ิูถนน	 สรา้ง
โครงสรา้งตา่ง	ๆ 	จนไดร้บัรางวลัุ่จากปิระเทศ
ฟิิลุ่ปิิปิินส	์เป็ินตน้

• เป้้าหมายต่่อไป้ในฐานะองค์์กรโป้ร่งใส
	 “เปิา้ห้มายัค่อรกัษัามาตรฐานน้ �ให้ไ้ด ้
ถงึแมส้มมตวิา่ป้ิห้นา้เราอาจจะไมไ่ดร้างวลัุ่	
แตเ่ราจะรกัษัาเร่�องธิรรมาภิิบาลุ่ตอ่ไปิอยัา่ง
ตอ่เน่�อง	เพราะท้�ผา่นมาเราไมไ่ดท้ ำาเพ่�อได้
โลุ่	่แตเ่ราทำาในสิ�งท้�ถกูตอ้งแลุ่ว้สง่ให้เ้ราได้
โลุ่เ่ป็ินความภิมิูใจข้องเรา”
	 คณุปิรมตัถ	์มองวา่	 ปัิจจบุนัองคก์ร
สามารถไปิถงึเปิา้ห้มายัดา้นธิรรมาภิิบาลุ่
ท้�คาดห้วงัไดแ้ลุ่ว้	 แต่สิ�งท้�ส ำาคญักว่าค่อ
การรกัษัามาตรฐานน้�ให้ไ้ปิไดอ้ยั่างต่อ
เน่�อง	ทา่มกลุ่างการเตบิโตข้ององคก์ร	การ
เปิลุ่้�ยันแปิลุ่งข้องพนกังาน	ห้รอ่แมแ้ตก่าร
บ้บคั�นทางเศรษัฐกิจท้�เข้า้มา	โจทยัค่์อทำา
อยัา่งไรให้ส้ามารถคงมาตรฐานน้�ไวใ้ห้ไ้ด้

• ธรรมาภิิบาลกับโลกธุรกิจยุค์ใหม่
	 ยังักลุ่่าวถึงความสำาคญัข้องการม้
ธิรรมาภิิบาลุ่ท้�ด้ในการทำาธิรุกิจใน	2	ดา้น 
ดา้นแรก	 ค่อ	 ธิรรมาภิิบาลุ่ดา้นธิุรกิจ	 
ท้�บรษัิัทเช่่�อว่าธิรรมาภิิบาลุ่ค่อ	 License	 

to	Operate	ความเส้ยัห้ายัท้�เกิดข้ึ �นจาก
ความไม่โปิรง่ใส	 เช่่นการข้าดจริยัธิรรม 
ทางธิรุกิจ	มนัอาจสง่ผลุ่รุนแรงจนไมส่ามารถ
ควบคมุได	้เช่น่	เส้ยัฐานลุ่กูคา้ห้รอ่เส้ยัความ
มั�นใจกบัผูถ่้อหุ้น้ห้รอ่สถาบนัการเงิน	ดงันั�น	
ธิรรมาภิิบาลุ่จึงเป็ินห้วัใจสำาคญัท้�ท ำาให้้
บรษัิัทม้อนาคตไกลุ่	แลุ่ะดำาเนินธิรุกิจไปิได ้
อยัา่งยัั�งย่ัน	
	 ดา้นท้�	2	ค่อ	ธิรรมาภิิบาลุ่ดา้นสงัคม	
ซึ่ึ�งเป็ินท้�ทราบด้ว่า	 ปิระเทศไทยัไดร้บั 
ผลุ่กระทบจากเร่�องข้องการทจุรติมายัาวนาน	
โดยัความไมโ่ปิรง่ใสท้�เกิดข้ึ �นน้ �เอง	ท้�ท ำาให้้
ปิระสิทธิิภิาพแลุ่ะความสามารถในการ
แข้่งข้นัข้องปิระเทศลุ่ดถอยัลุ่ง	 ท้�ผ่านมา
พิสจูนแ์ลุ่ว้ว่าธิรรมาภิิบาลุ่กบัเศรษัฐกิจ
นั�นแปิรผนัตรงกนั	ดงันั�น	เราตอ้งการเป็ิน
ส่วนห้นึ�งในการข้บัเคลุ่่�อนธิรรมาภิิบาลุ่ 
ท้�ด้แลุ่ะม้สว่นช่ว่ยัให้ป้ิระเทศเราเจรญิข้ึ �น
	 “ท้�ผา่นมาพิสจูนแ์ลุ่ว้วา่ธิรรมาภิิบาลุ่
กบัเศรษัฐกิจแปิรผนัตรงกนั	ดงันั�น	เราเอง 
อยัากเป็ินส่วนห้นึ�งในการข้ับเคลุ่่�อน 
ธิรรมาภิิบาลุ่ท้�ด้แลุ่ะม้สว่นช่ว่ยัให้ป้ิระเทศ
เราเจรญิข้ึ �น”	ผูบ้รหิ้าร	“เช่าว	์สต้ลุ่	อินดสัทร้ �” 
กลุ่า่วทิ �งทา้ยั
	 ส ำานกังาน	ปิ.ปิ.ช่.	ข้อเชิ่ญช่วนตดิตาม
การตดัสนิรางวลัุ่องคก์รโปิรง่ใส	ครั�งท้�	11	
โดยัสามารถดรูายัลุ่ะเอ้ยัดไดท้้�เว็บไซึ่ต	์
ส ำานกังาน	ปิ.ปิ.ช่.	www.nacc.go.th

เชาว์์ สตีีล อิินดััสทรี้ี� ขึ้้�นแท่นอิงค์์กรี้โปรี้่งใส
ชธูรี้รี้มาภิบิาลในการี้ทำาธรุี้กจิ และคื์นปรี้ะโยชน์สูส่งัค์ม
ความภููมิใจล่่าสุุดของ “เชาว์ สุตีีล่ อินดัสุทรี้ี�” คือ การี้ได้รี้ับรี้างวัล่
องค์กรี้โปร่ี้งใสุ ครี้ั�งที� 10 ซึ่่�งเปน็การี้ขยับัข่�นจากรี้างวัล่ชมเชยัในปีกอ่นหน้า 
	 “เราทำาองคก์รให้ม้้ความภิมิูใจ	พนกังาน
ม้ความภิมิูใจ	เวลุ่าออกไปิโรดโช่ว	์ห้รอ่คยุั
เลุ่่าผ่าน	Opportunity	 day	 เราม้ภิมิูใจ 
มากๆ	ท้�บอกทกุคนถงึรางวลัุ่องคก์รโปิรง่ใสน้ �”	 
ความรูส้ึกข้อง	 คุณปรมัตถ์ ์ จุุฬวนิัช 
ประธานัเจุา้หน้ัาที่่�บริหารด้า้นัการเงนิั  
บริษััที่ เชาว ์สัตล่ อินิัด้สััที่ร่� จุำากัด้ (มหาชนั)
ท้�กลุ่า่วถงึ	ความภิาคภิมิูใจห้ลุ่งัจากองคก์ร 
ไดร้บัรางวลัุ่องคก์รโปิรง่ใส	(NACC		Integrity	 
Awards)	ครั�งท้�	10	จากสำานกังานคณะกรรมการ 
ปิอ้งกนัแลุ่ะปิราบปิรามการทจุรติแห้ง่ช่าต	ิ 
(ส ำานักงาน	ปิ.ปิ.ช่.)	 ซึ่ึ�งถ่อเป็ินป้ิแรกท้� 
ควา้รางวลัุ่น้ �	ห้ลุ่งัจากเคยัไดร้บัรางวลัุ่ช่มเช่ยั 
องคก์รโปิรง่ใสในป้ิก่อนห้นา้มาแลุ่ว้
	 คณุปิรมตัถ	์เผยัถงึการดำาเนินธิรุกิจข้อง	 
กลุุ่่มเช่าว	์ ม้ห้วัใจสำาคญั	 ค่อ	การดู้แล 
สัิ�งแวด้ล้อิมและรับผิิด้ชอิบตอ่ิกฎระเบย่บ 
และสัังคม โดยัธิุรกิจห้ลุ่กัเช่าวส์ต้ลุ่	 ค่อ	
การร้ไซึ่เคิลุ่เศษัเห้ลุ่็ก	 เพ่�อนำากลุ่บัมาใช่้
โดยัทำาเป็ินเห้ลุ่็กเสน้รูปิแบบต่างๆ	ดว้ยั
เทคโนโลุ่ย้ัอินดกัช่ั�น	(Induction)	ท้�ม้จดุเดน่ 
ค่อม้ฝุุ่่ นในกระบวนการผลุ่ิตน้อยักว่า	 
อ้กทั�งยังัม้ตวักรองฝุุ่่ นซึ่ ำ�าอ้กครั�งเพ่�อให้ช้่มุช่น 
ไมไ่ดร้บัผลุ่กระทบ	ข้ณะท้�องคก์รลุ่กูท้�ท ำา
ธิรุกิจดา้นพลุ่งังานเดินห้นา้พลุ่งังานสะอาด	
(Renewable)	ท้�ไมส่รา้งภิาระให้โ้ลุ่ก
 “สัิ�งที่่�เราภููมิใจุว่าธุรกิจุพลังงานั
สัะอิาด้ นัอิกเหนืัอิจุากการสัร้างรายได้ ้
ที่่�มั�นัคงแล้ว เรายงัเป็นัส่ัวนัหน่ั�งที่่�ช่วยลด้  

CO2 มันัเป็นัแพสัชันั และแนัวที่าง 
ที่่�เราอิยากที่ำา”
	 นอกจากแนวทางในการดำาเนินธิรุกิจ 
ท้�ให้ค้วามสำาคญักบัสิ�งแวดลุ่อ้มมาตั�งแตต่น้ 
ดา้นธิรรมาภิิบาลุ่ในการบรหิ้ารธิรุกิจ	บรษัิัท
ก็ไดใ้ห้ค้วามสำาคญัในมิติผูม้้สว่นไดส้ว่น
เส้ยั	(Stakeholder)	เช่น่	ผูถ่้อหุ้น้	พนกังาน	
แลุ่ะสงัคมสว่นรวมจนสะทอ้นออกมาเป็ิน
ท้�ปิระจกัษั	์แลุ่ะทำาอยัา่งตอ่เน่�อง
	 อาทิ	การให้ข้้อ้มลูุ่ท้�โปิรง่ใสแก่	“ผู้ิถ์อืิ
หุน้ั” เพ่�อให้ผู้ถ่้อหุ้น้ทกุคนไดเ้ข้า้ถงึข้อ้มลูุ่
ไดอ้ยัา่งทดัเท้ยัมกนั	การให้ค้วามสำาคญั
เร่�องความโปิรง่ใส	 เพ่�อให้	้ “คู่ค้า”	 วางใจ	
ตั�งแต่ข้ั�นตอนการจดัห้า	 วิธ้ิการจ่ายัเงิน	
ไปิจนถงึการควบคมุคณุภิาพสนิคา้


