
2 มาตรฐาน ESG ระดับโลกของธรุกิจอสังหาฯ 

Krungthai COMPASS ชวนท าความรูจ้กั 

“GRESB” และ “LEED”
March 2022



2

Disclosures : This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed 
herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In 
particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes 
only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering 
into any transaction and does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this 
report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any 
investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from 
sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness. 

Foreword >>
การด าเนินธุรกิจท่ีต้องค านึงถึงปัจจัยด้าน ESG โดยเฉพาะมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม 

ดูจะเป็นประเด็นท่ีก าลังมีความส าคัญมากขึ้นในธุรกิจอสังหาฯ เม่ือท่ัวโลกต่างวางแผน

ท่ีจะบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero กันในอนาคต ปัจจุบัน ธุรกิจ

อสังหาฯ มีการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสูงถึง 25-40% ของโลก จากการมีห่วงโซ่อุปทานท่ี

เชื่อมโยงกับหลายธุรกิจท่ีปล่อยมลภาวะสูงท้ัง ปูนซีเมนต์ เหล็ก และอะลูมิเนียม อีกท้ัง

ยังมีการใช้ไฟฟ้าและน้าท่ีมากในข้ันตอนการด าเนินงานของอสังหาฯ เชิงพาณิชย์ ท้ังน้ี 

การปรบัปรุงการด าเนินงานของธุรกิจอสังหาฯ ให้ได้มาตรฐาน ESG นอกจากจะเป็น

บทบาทส าคัญต่อการบรรลุ Carbon Neutrality และ Net Zero ในอนาคตแล้ว ยังมี

ส่วนช่วยยกระดับผลประกอบการของธุรกิจด้วย

Krungthai COMPASS ประเมินประเภทของอสังหาฯ ท่ีควรหันมาให้ความส าคัญกับ

การยกระดับการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน ESG โดยเฉพาะในด้านส่ิงแวดล้อม ได้แก่ 

1) โรงงาน/นิคมอุตสาหกรรม และ 2) อสังหาฯ เชิงพาณิชย์ อาทิ ออฟฟิศส านักงาน 

และห้างค้าส่งค้าปลีก เน่ืองจากสามารถช่วยรกัษาและขยายฐานลูกค้า รวมถึงส่งเสริม

ผลการด าเนินงานของผู้พัฒนาอสังหาฯ  โดยในกรณีโรงงาน และนิคมอุตสาหกรรม

คาดว่าการท่ีบรษัิทขนาดใหญ่ของโลก เช่น Toyota Honda หรอื Apple เร ิม่ควบคุมให้

บรษัิทต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทานของตนต้องลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และ Net Zero 

ไปพรอ้มกัน จะท าให้ผู้เช่าหรอืผู้ซื้อโรงงาน/นิคมอุตสาหกรรมในไทยท่ีมีฐานะเป็นผู้ผลิต

ชิ้นส่วนหรอืคู่ค้าของบรษัิทดังกล่าวน้ันมีความต้องการท่ีจะใช้พลังงานสะอาดมากยิ่งข้ึน 

ส าหรบักรณีออฟฟิศส านักงาน และห้างค้าปลีกท่ีแม้จะอยู่ในภาวะท่ีไม่เอ้ือต่อการขยาย

พ้ืนท่ีให้เช่าจากกระแส WFH และ Online Shopping แต่การปรับปรุงอาคารเดิมให้ได้

มาตรฐาน ESG เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานก็อาจช่วยให้ผู้พัฒนาอสังหาฯ มีรายได้และ

ก าไรสูงข้ึนได้ ส่วนกรณีท่ีอยู่อาศัย ผู้พัฒนาบ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียมก็ควร

ปรบัปรุงการออกแบบและพัฒนาโครงการเพ่ือเข้าสู่สังคม Net Zero เช่นเดียวกัน

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้พัฒนาอสังหาฯ สามารถสอดรับกับกระแส ESG 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Krungthai COMPASS จึงขอแนะน าให้รู้จักกับ 2 มาตรฐาน

ESG ระดับโลกของวงการอสังหาฯ ท้ัง 1) GRESB และ 2) LEED โดย มาตรฐานท้ัง 2 

มีเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนของธุรกิจอสังหาฯ ด้วยปัจจัยท่ีคล้ายกัน เช่น การลด

ผลกระทบท่ีมีต่อชุมชน และส่ิงแวดล้อมโดยรอบ การลดก๊าซเรอืนกระจก และการ

ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และน้า เป็นต้น โดย เราได้รวบรวมรายชื่อบรษัิทท่ีปรกึษาท่ีมี

ความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดท ามาตรฐานท้ัง GRESB และ LEED ในไทยเป็น

จ านวนกว่า 8 บรษัิท มาไว้ในบทความน้ี เพ่ือให้ผู้พัฒนาอสังหาฯ สามารถปรบัตัวเข้า

กับกระแส ESG ได้ง่ายและสะดวกยิ่งข้ึน

เผยแพร:่ มีนาคม 2022

พชรพจน์ นันทรามาศ กณิศ อ่าสกุล



1) Entity ในการประเมิน รายบรษัิท, กองทุน 
หรอื Portfolio

รายโครงการ

2) จ านวนผู้ประกอบการหรอื
โครงการท่ีได้มาตรฐาน

1,520 บรษัิทท่ัวโลก และ 
5 บรษัิทในไทย

92,699 โครงการท่ัวโลก และ 
212 โครงการในไทย

3) หัวข้อหลักในการประเมิน

4) ระยะเวลาในการจัดท า เริม่ เม.ย. เสรจ็ส้ิน ต.ค. ไม่มีกรอบระยะเวลา

5) บรษัิทท่ีปรกึษาในไทย เช่น CBRE, WSP, ABeam
Consulting, EY และ INOGEN

เช่น SCG Building & Living Care 
Consulting, DMG และ SGBN

ท่ีมา: Callan, Gartner, GRESB, PwC, SCG Building & Living care solution, USGBC และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS 

2 มาตรฐาน ESG ระดับโลกของธุรกิจอสังหาฯ 
“GRESB และ LEED”

ท าไมผู้พัฒนาอสังหาฯ ถึงควรให้ความส าคัญกับ ESG

 บรษัิทขนาดใหญ่เริม่กดดัน
ให้คู่ค้าและ Supplier ของ
บรษัิทต้องบรรลุเป้าหมาย 
ESG/Net Zero

 ผู้เช่ารายใหญ่/บรษัิทต่างชาติต้องการ
เช่าส านักงานท่ีได้มาตรฐาน ESG

 แม้ภาวะธุรกิจจะไม่เอื้อให้ขยายพ้ืนท่ี 
แต่การท าตามมาตรฐาน ESG สามารถ
เพ่ิมก าไรให้กับเจา้ของอาคารได้

 ปรบัปรุงการด าเนินงานเพ่ือเตรยีมเข้าสู่
สังคม Net Zero ท่ีอาจมีกฎระเบียบ/
ข้อบังคับด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเข้มงวดข้ึน

 รูห้รอืไม่?: UK ได้ออกกฎระเบียบให้การ
สรา้งท่ีอยู่อาศัยต้ังแต่ปี 2025 ต้อง
ปล่อย CO2 ลดลง 30%

โรงงาน/นิคมฯ ส านักงาน/ห้างค้าปลีก บ้านจดัสรร คอนโดมิเนียม

ส่งเสรมิภาพลักษณ์ 
เพ่ิมโอกาสได้รบัความสนใจ

จากนักลงทุน

ขยายฐานลูกค้าได้กวา้งขึ้น
(โดยเฉพาะผู้เช่าท่ีให้ความส าคัญกับ ESG)

เพ่ิมโอกาสในการท าก าไร
จากการประหยัดค่าใช้จ่าย

ด้านพลังงาน

ประโยชน์ของการท ามาตรฐาน GRESB และ LEED

ท าความรูจ้กั                              และ 

การใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

การประหยัดน้า การลดก๊าซ GHG การก าจดั/
รไีซเคิลขยะ

GHG

GRESB LEED

March 2022
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การด าเนินธุรกิจท่ีต้องค านึงถึงปัจจัยด้าน ESG โดยเฉพาะในมาตรฐานด้าน

ส่ิงแวดล้อมไปพรอ้มๆ กัน ดูเป็นประเด็นท่ีก าลังมีความส าคัญมากข้ึนในธุรกิจ

อสังหาฯ ท่ีในปัจจุบันมีการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสูงถึง 25-40% ของโลก1

เน่ืองจาก 1) การมีห่วงโซ่อุปทานท่ียาวและเชื่อมโยงกับหลายธุรกิจท่ีปล่อย

มลภาวะสูง อาทิ ธุรกิจวัสดุก่อสรา้งท้ัง ปูนซีเมนต์ คอนกรตี เหล็ก อะลูมิเนียม 

และกระจก อีกท้ังยังเป็น 2) ธุรกิจท่ีมีการใช้พลังงานไฟฟ้า และน้าท่ีมาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้ันตอนการด าเนินงานของอสังหารมิทรพัย์เชิงพาณิชย์ 

อาทิ ออฟฟิศส านักงาน ห้างค้าปลีก ตลอดจนโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม 

บทความน้ีจึงจะชวนให้ผู้พัฒนาอสังหาฯ มาท าความเข้าใจถึงความจ าเป็นท่ีควร

หันมาให้ความส าคัญกับ ESG มากขึ้น พร้อมแนะน ามาตรฐาน ESG ในแวดวง

อสังหาฯ ท่ีได้รบัการยอมรบัในระดับโลก

1 อ้างอิงจาก IEA: Emissions by sector และ Deloitte: Decarbonization of Real Estate

https://www.iea.org/reports/greenhouse-gas-emissions-from-energy-overview/emissions-by-sector
https://www2.deloitte.com/global/en/blog/responsible-business-blog/2020/decarbonization-of-real-estate.html
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รูปท่ี 1 ตัวอย่างประเด็นต่างๆ ของ ESG ในแต่ละด้าน:
คาดวา่ Environmental จะมีความส าคัญต่อธุรกิจอสังหารมิทรพัย์มากขึ้นในอนาคต

ESG เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจท่ีไม่ได้มุ่งหวงัเพียงผลก าไร แต่ยังค านึงถึง

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อส่ิงแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) 

และธรรมาภิบาล (Governance) ไปพร้อมกัน ส าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ของไทย Krungthai COMPASS คาดว่าประเด็นส่ิงแวดล้อมจะมีความส าคัญ

มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกก าลังเข้าสู่กระแสของ “Carbon Neutrality”

และ “Net Zero” กันในอนาคต การพัฒนาอสังหารมิทรพัย์ใหม่ หรอืปรบัปรุง

อสังหารมิทรพัย์เดิมให้ใช้พลังงานท้ังน้า และไฟฟ้าลดลง ตลอดจนสามารถลด

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก รวมถึงสรา้งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมรอบโครงการ

ให้น้อยท่ีสุด จึงเป็นเร ื่องท่ีผู้พัฒนาอสังหารมิทรพัย์ควรหันมาให้ความส าคัญ

อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ในส่วนถัดไป เราจึงจะมาวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์แต่ละ

ประเภทวา่ท าไมประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมถึงจะมีความส าคัญมากขึ้นในอนาคต

>> สรุปประเด็นทางธุรกิจของธุรกิจอสังหาฯ ท าไม ESG จงึ
กลายเป็นประเด็นส าคัญในช่วง 1-2 ปีนี้?

Environ
mental

Social

Governance

การเปล่ียนแปลงของ
สภาพอากาศ

มลภาวะทางอากาศ
ทรพัยากรธรรมชาติ
การบรหิารพลังงาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ

 สิทธิมนุษยชน
พนักงานสัมพันธ์
 สุภาพและความปลอดภัย
ลูกค้าสัมพันธ์
ความรบัผิดชอบต่อสินค้า

การด าเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ 
โปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได้

 สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการและกรรมการ

มีความเป็นอสิระและมีความรู้
ความเชี่ยวชาญ



8

อสังหารมิทรพัย์เชิงพาณิชย์ (ออฟฟิศส านักงาน และห้างค้าปลีก): 

ในช่วง 1-2 ปีน้ี ธุรกิจออฟฟิศส านักงาน และห้างค้าปลีกต้องว่าต้องเผชิญกับ

ความต้องการเช่าพ้ืนท่ีท่ีอ่อนแอลงจากพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีหันมาท างาน

ท่ีบ้าน (WFH) และเลือกซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์กันมากขึ้น ธุรกิจจึงอยู่

ในภาวะท่ีไม่เอื้อต่อการขยายพ้ืนท่ีเช่า หรือเปิดโครงการใหม่ โดย Krungthai 

COMPASS คาดว่าความต้องการเช่าออฟฟิศส านักงานจะชะลอลงจากการท่ีผู้เช่า

ขอลด/ยกเลิกพ้ืนท่ีเช่าตามกระแส WFH สวนทางกับพ้ืนท่ีส านักงานใหม่ท่ีจะ

ทยอยสรา้งเสรจ็กันอย่างต่อเน่ือง อัตราเช่า (OR) จึงมีแนวโน้มลดลงอย่าง

ต่อเน่ืองจากท่ีเคยอยู่ในระดับสูงถึง 93.2-93.5% ในช่วงปี 2018-2019 มาอยู่ท่ี 

82.9% ในปี 2022 และ 80% ในปี 2023 สะท้อนภาพการแข่งขันระหว่าง

ผู้ประกอบการท่ีมีแนวโน้มรุนแรงข้ึน เช่นเดียวกับความต้องการเช่าพ้ืนท่ีค้า

ปลีกท่ีต้องเผชิญกับพฤติกรรมของผู้บรโิภคท่ีหันไปช่องทางออนไลน์มากยิ่งข้ึน 

จึงอาจเป็นการยากท่ีค่า OR ของธุรกิจจะกลับไปจุดสูงสุดท่ีราว 95% ได้เหมือน

ในปี 2019 ภาพดังกล่าวต่างสะท้อนว่าออฟฟิศส านักงาน และห้างค้าปลีกอาจ

อยู่ในภาวะท่ีไม่เอ้ือต่อการขยายพ้ืนท่ีเช่า หรอืเปิดโครงการใหม่เท่าใดนัก

ภายใต้ภาวะดังกล่าว การน าอาคารออฟฟิศส านักงาน หรือห้างค้าปลีกเดิมมา

ปรบัปรุงให้ได้ตามมาตรฐานความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเพ่ือขยายฐานผู้เช่าไปยัง

ธุรกิจท่ีให้ความส าคัญกับ ESG และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานท้ังไฟฟ้า และ

น้าจึงเป็นหน่ึงตัวเลือกท่ีอาจช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขยายผลประกอบการ

ท้ังรายได้และก าไร แม้ไม่ได้ขยายพ้ืนท่ีเช่า หรอืลงทุนโครงการใหม่ก็ตาม (รูปท่ี 2) 

รูปท่ี 2 ออฟฟิศส านักงาน และห้างค้าปลีก: ดีมานด์ท่ีอ่อนแอจาก WFH/Online Shopping ท าให้ธุรกิจ
อาจอยู่ในภาวะท่ีไม่เอื้อต่อการขยายพ้ืนท่ี หรอืโครงการใหม่

ที่มา: ขอ้มูลจาก CBRE, Knight Frank, SETSMART และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ ค่า Occupancy Rate ของธุรกิจห้างค้าปลีก (Retail) อ้างอิงขอ้มูลจาก CPNREIT

Trend ในช่วง 1-2 ปีนี้
(Occupancy Rates [%])

Office
 WFH ท าให้ความต้องการ

เช่าส านักงานลดลง

 Supply พ้ืนท่ีเปิดใหม่    
เพ่ิมข้ึนมากใน 1-2 ปี

Retail
 COVID-19 ท าให้ผู้บรโิภค

หันไปช่องทาง Online 
Shopping มากขึ้น

Why ESG?
ปรบัปรุงอาคารเก่าให้ได้มาตรฐานเพ่ือ

1) ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 
ท้ังไฟฟ้าและน้าเพ่ิมโอกาสในการ
สรา้งผลก าไรท่ีมากขึ้นแม้ไม่ได้
ขยายพ้ืนท่ีเช่า

2) ขยายฐานผู้เช่าไปยังกลุ่มท่ีให้
ความส าคัญด้าน ESG โดยเฉพาะ
ผู้เช่าต่างประเทศ

93.5% 93.2%

90.6%
86.9%

82.9%
80.0%

2018 2019 2020 2021 2022F 2023F

87.9%

93.6%
95.2%

93.4%
91.0%

2017E 2018E 2019E 2020E 2021E
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โรงงาน/นิคมอตุสาหกรรม: 

คาดว่าความต้องการเช่า/ซ้ือท่ีดินอุตสาหกรรมในปี 2022-2023 จะฟื้ นตัวตาม

กระแสการย้ายฐานการผลิตของผู้ประกอบการจีน รวมถึงการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ

และการลงทุนของไทย รายได้ของผู้พัฒนานิคมฯ จึงมีแนวโน้มเติบโตได้ดีในช่วง 

1-2 ปีน้ี โดย เราคาดว่าการทยอยฟื้ นตัวของเศรษฐกิจจีนท่ีราวปีละ 5% ในช่วง

ปี 2022-2023 จะช่วยให้เกิดเม็ดเงนิระหว่างประเทศผ่านการย้ายฐานการผลิต

ของผู้ประกอบการจีนเพ่ือเล่ียงปัญหาสงครามการค้า ท่ีท าให้เกิดการย้ายฐาน

การผลิตของผู้ประกอบการจนีมายังภูมิภาคอาเซียน และกลุ่ม CLMV ท่ีมีศักยภาพ

ในการดึงดูดเม็ดเงนิระหว่างประเทศ โดยเฉพาะไทย และเวยีดนาม ขณะท่ี

เงนิลงทุนจากประเทศอ่ืน ๆ อาทิ ญ่ีปุ่น และสหรฐัฯ คาดว่าจะมีมากข้ึนตาม

การเติบโตของการขอรบัส่งเสรมิการลงทุนและการอนุมัติให้การส่งเสรมิการ

ลงทุนในปีท่ีผ่านมา นอกจากน้ี การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจและการลงทุนภาคเอกชน

ของไทยท่ีจะกลับมาเติบโตจะส่งเสรมิให้ผู้พัฒนานิคมฯ มีรายได้จากการขาย

ท่ีดินสูงข้ึนเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ดี ด้วยกระแส ESG โดยเฉพาะประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมท่ีสหภาพยุโรป

ได้เป็นผู้น าในการต้ังเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 50% ในปี 2030 และ 

Net Zero ในปี 2050 บริษัทขนาดใหญ่ท่ัวโลกจึงเริ่มกดดันให้ผู้ผลิตช้ินส่วน 

และคู่ค้า (Suppliers) ของตนต้องบรรลุเป้าหมายดังกล่าวไปพร้อมกัน (Net 

Zero supply chain) โดย ตัวอย่างของบรษัิทขนาดใหญ่ท่ีก าหนดให้ Suppliers 

ต้องลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก หรอื Net Zero ด้วย เช่น Toyota ท่ีต้องการ

ให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ต้องลดการปล่อย CO2 ให้ได้ 3% ในปี 2021 Honda ท่ี

มีแผนให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนของตนลดการปล่อย CO2 ให้ได้ปีละ 4% เม่ือเทียบกับปี 

2019 Volkswagen ท่ีก าหนดให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนของตนหันมาใช้พลังงานทดแทน 

หรอื Apple ท่ีก าลังขอความรว่มมือให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนบรรลุ Net Zero ให้ได้

ภายในปี 20302 (รูปท่ี 3) ซ่ึงประเด็นดังกล่าวถือเป็นความท้าทายของผู้พัฒนา

นิคมฯ ท่ีต้องปรับปรุงการด าเนินงานให้สามารถรองรับกับความต้องการของ

ผู้เช่า/ซ้ือท่ีดินท่ีอาจเป็น Suppliers ของบรษัิทท่ีมีนโยบาย Net Zero supply 

chain เช่น การใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาด การน้ากลับมาใช้ใหม่จาก

ระบบบ าบัดน้าเสีย เป็นต้น

2 อ้างอิงจาก Nikkei Asia: Honda sets net-zero CO2 target by 2050 for whole supply chain

https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Honda-sets-net-zero-CO2-target-by-2050-for-whole-supply-chain
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บ้านจดัสรร และคอนโดมเินียม: 

ประเด็นด้าน ESG ท่ีธุรกิจพัฒนาท่ีอยู่อาศัยต้องเผชิญในช่วง 1-2 ปีน้ี คือ ภาวะ

หน้ีครัวเรือนท่ีอยู่ในระดับสูงถึง 89.3% ต่อ GDP ท่ีถือเป็นปัจจัยกดดันต่อความ

สามารถในการกู้ซ้ือท่ีอยู่อาศัยของผู้บรโิภค ธุรกิจจึงมีความเส่ียงด้านดีมานด์ท่ี

อ่อนแอ โดย เม่ือพิจารณารว่มกับก าลังซื้อต่างชาติท่ียังไม่ฟื้ นตัวกลับมาเต็มท่ี 

(รูปท่ี 4) จึงมีโอกาสท่ีเราจะได้เห็นการแข่งขันท าโปรโมชั่นเพ่ือกระตุ้นก าลังซื้อ

ของผู้บรโิภคกันอย่างต่อเน่ือง แม้จะไม่รุนแรงเท่าปี 2020-2021 ท่ีเศรษฐกิจ

ไทยได้รบัผลกระทบจาก COVID-19 อย่างหนัก

ในอนาคต ประเด็นท่ีธุรกิจพัฒนาท่ีอยู่อาศัยควรให้ความส าคัญ คือ การปรับปรุง

การด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน ESG โดยเฉพาะด้านส่ิงแวดล้อมเพ่ือให้สอดรับกับ

เป้าหมายของไทยท่ีจะบรรลุ “Carbon Neutrality” ภายในปี 2050 และ “Net 

Zero” ภายในปี 2065 ตัวอย่างการปรบัตัวของธุรกิจพัฒนาท่ีอยู่อาศัยให้สอดรบั

กับการลดการปล่อยคารบ์อน และก๊าซเรอืนกระจก เช่น  สหราชอาณาจักรท่ีในช่วง

ปลายปี 2021 ได้ออกกฎระเบยีบให้การก่อสรา้งท่ีอยู่อาศัยต้ังแต่ปี 2025 เป็นต้นไป 

ต้องปล่อย CO2 ลดลง 30% จากมาตรฐานปัจจุบัน
3 ขณะท่ีฝ่ังตัวผู้ประกอบการเอง 

ตัวอย่างท่ีใกล้ตัวและเห็นชัดท่ีสุดคือ แสนสิร ิ(SIRI) ท่ีต้ังเป้าจะเป็นองค์กร 

Net Zero ด้วยการมุ่งให้ทุกโครงการของบรษัิทมีการใช้พลังงานสะอาด และ

ลดขยะให้ได้มากท่ีสุด ผ่านการติดต้ัง Solar Rooftop และ EV Chargers ใน

ส่วนกลางของทุกโครงการ ตลอดจนการออกแบบท่ีอยู่อาศัยใหม่และการเลือกใช้

อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีประหยัดพลังงาน (รูปท่ี 4)

รูปท่ี 3 นิคมอุตสาหกรรม: แม้ความต้องการเช่า/ซื้อท่ีดินจะมีโอกาสเติบโต แต่ผู้ประกอบการควรให้
ความส าคัญกับ ESG เพ่ือรองรบัการลงทุนท่ีต้องปฏิบัติตามหลัก ESG โดยเฉพาะจาก Net Zero

ที่มา: ขอ้มูลจาก BOI, SETSMART, Nikkei Asia และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

3 อ้างอิงจาก New homes to produce nearly a third less carbon

Trend ในช่วง 1-2 ปีนี้

Why ESG?
 รองรบัการลงทุนจากบรรษัทข้ามชาติ

ขนาดใหญ่/บรษัิทท่ีเป็น Supplier ท่ี
ต้องปฏิบัติตามหลัก ESG โดยเฉพาะ
ประเด็น Net Zero Carbon ท่ีเริม่มี
ตัวอย่างให้เห็นแล้วในปัจจบุัน       
(Net Zero Supply Chain)

Industrial
Estate

 ความต้องการเช่า หรอืซื้อ
ท่ีดินอุตสาหกรรมมีโอกาส
เติบโตจาก…..

 แนวโน้มการย้ายฐานการ
ผลิตของผู้ประกอบการจนี 
มายังอาเซียน โดยเฉพาะ 
ไทยและเวยีดนามเพ่ือเล่ียง
สงครามการค้า

 การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ 
และการลงทุนภาคเอกชน
ของไทย

483,008

592,649

432,278

646,684

2018 2019 2020 2021

มูลค่าขอรบัส่งเสรมิการลงทุน (ล้านบาท)

2.4

2.9

2.3

2.82.8
3.0

3.2

2018 2019 2020 2021 2022F 2023F

แนวโน้มรายได้ของธุรกิจนิคมฯ (หมื่นลบ.)
ลด CO2
ปีละ 3-4%

ใช้พลังงาน
ทดแทน

เพ่ือลด CO2

Achieve 
net zero 
ในปี 2030

ตัวอย่างของบรษัิท
ท่ีก าหนดให้ Supplier ลดการปล่อย CO2

https://www.gov.uk/government/news/new-homes-to-produce-nearly-a-third-less-carbon#:~:text=Under%20the%20new%20regulations%2C%20CO2,the%20UK's%20total%20energy%20use
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ผู้ประกอบการต้องเตรยีมความพรอ้มเพ่ือรองรบักระแสดังกล่าวมากข้ึนในอนาคต 

ส าหรบัผู้พัฒนาท่ีอยู่อาศัย ออฟฟิศส านักงาน ห้างค้าปลีก โรงงานหรอืนิคม

อุตสาหกรรมท่ีมีความสนใจจะปรบัปรุงการด าเนินธุรกิจของตนให้ได้มาตรฐาน 

ESG แต่ยังไม่ทราบว่าจะเร ิม่ต้นจากตรงไหน ในส่วนถัดไปจะเป็นการแนะน า 

2 มาตรฐานด้าน ESG ของธุรกิจอสังหาฯ ท่ีได้รบัการยอมรบัในระดับโลก คือ GRESB 

และ LEED วา่คืออะไร? มีวธีิการประเมินอย่างไร? และหากสนใจผู้ประกอบการ

เข้ารบัการประเมินจะสามารถเริม่ต้นได้อย่างไร?

รูปท่ี 4 บ้านจดัสรร และคอนโดฯ: ควรการปรบัปรุงการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน ESG โดยเฉพาะด้าน
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือรบักับเป้าหมายของไทยท่ีจะบรรลุ “Carbon Neutrality” ภายในปี 2050 และ 
“Net Zero” ภายในปี 2065

ที่มา: ขอ้มูลจาก BOT, MOTS , Press Search และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

ที่มา: ขอ้มูลจาก BOI, SETSMART, Nikkei Asia และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

Trend ในช่วง 1-2 ปีนี้

Why ESG?
 เป็น Practice ในการเข้าสู่สังคม 

Net Zero Carbon ในปี 2050    
(ตาม COP26)ท่ีอาจมีข้อก าหนดให้
การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยต้องปล่อย
มลภาวะลดลงเหมือนในต่างประเทศ

Residential
ความต้องการซื้อท่ีอยู่อาศัย
อยู่ในภาวะอ่อนแอจาก…..

ปัญหาหน้ีครวัเรอืนท่ีอยู่สูง
ถึง 89.3% ต่อ GDP 
เป็นข้อจ ากัดส าคัญ
ต่อการกู้ของผู้บรโิภค

จ านวน นทท.ต่างชาติ
ท่ียังไม่ฟื้ นตัวเรว็นัก
ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อตลาดคอนโดฯ

รูห้รอืไม่?
แสนสิร ิ(SIRI) เป็นผู้พัฒนาท่ีอยู่อาศัย
ในไทยรายแรกๆ ท่ีต้ังเป้าเป็นองค์กร
ท่ีปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเป็นศูนย์

Solar
Rooftop

EV
Chargers

Recycle
Waste Mgt

78.1% 78.4%
79.8%

89.4% 89.3%

Q4/17 Q4/18 Q4/19 Q4/20 Q3/21

หน้ีครวัเรอืน (% ต่อ GDP)

38.3 39.9

0.40.4
5.6

19.6

2018 2019 2020 2021 2022F 2023F

นทท.ต่างชาติ (ล้านคน)
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Section2

ท าความรูจ้กั

GRESB และ 

LEED
2 มาตรฐาน ESG ระดับโลก
ของธรุกิจอสังหาฯ
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Global Real Estate Sustainability Benchmark หรอื GRESB เป็นหน่ึง

ในมาตรฐานความย่ังยืนในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ ท่ีได้รับการ

ยอมรับในระดับโลกเห็นได้จาก 1) จ านวนผู้ประกอบธุรกิจอสังหาฯ ท่ีเข้าร่วม

การประเมินท่ีเพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองจาก 198 บริษัทในปี 2010 มาอยู่ท่ี 1,520 บริษัท 

ในปี 2021 และ 2) การท่ี GRESB ถูกน าไปใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกบริษัท

ไปค านวณดัชนี Dow Jones Global Select RESI (รูปท่ี 5-6) โดยข้อมูล

ความย่ังยืนในการด าเนินธุรกิจอสังหาฯ ท่ีได้จากการประเมินของ GRESB 

สามารถน าไปใช้ในหลายรูปแบบท้ังในแง่ของนักลงทุน (Investors) ท่ีในปัจจุบัน

มีความต้องการใช้ข้อมูลด้าน ESG ในการประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 

ตลอดจนผู้รว่มทุน (Partners หรอื Joint Venture) ท่ีใช้ข้อมูลดังกล่าวใน

การพิจารณารว่มทุน ดังน้ันในมุมมองของผู้พัฒนาอสังหาฯ หรอื “ผู้ประกอบการ” 

การได้รบัมาตรฐาน GRESB ก็เป็นการการนัตีได้ว่ากิจการมีมาตรฐานด้าน ESG 

และสามารถใช้จุดแข็งดังกล่าวในการดึงดูดเม็ดเงนิลงทุนจากนักลงทุน และ

ผู้รว่มทุนได้ 

2.1 GRESB
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รูปท่ี 5 ในปี 2021 มี 1,520 บรษัิทอสังหาฯ ท่ัวโลก* ท่ีเข้ารว่มการประเมิน GRESB Real Estate Assessment 

ที่มา: ขอ้มูลจาก GRESB
หมายเหต:ุ * ประกอบด้วย Property Companies, REITs, Funds และ Developers
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หน่วย: จ านวนบรษัิท

รูปท่ี 6 Factsheet ของดัชนี Dow Jones Global Select RESI ระบุวา่มีการใช้ข้อมูล/คะแนน GRESB 
ในการคัดเลือกและก าหนดน้าหนักของหุ้นในการค านวณดัชนี

ที่มา: ขอ้มูลจาก S&P Global
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มาตรฐาน GRESB เป็นการประเมินความย่ังยืนรายผู้ประกอบการ โดยสามารถ

แบ่งออกเป็น 2 มาตรฐานขึ้นอยู่กับลักษณะของอสังหาฯ ท่ีผู้ประกอบการถือครอง

ว่าเหมาะสมกับมาตรฐานใด คือ 1) Standing Investment Benchmark 

ซ่ึงใช้กับอสังหาฯ ท่ีก่อสร้างหรือพัฒนาเสร็จแล้ว และ 2) Development 

Benchmark ซ่ึงใช้กับอสังหาฯ ท่ีก าลังพัฒนา หรอืปรับปรุงครั้งใหญ่ โดยแต่ละ 

Benchmark ผู้ประกอบการจะถูกประเมินและให้คะแนนด้วยปัจจัยท่ีแตกต่าง

ออกไป (รูปท่ี 7) ส าหรบั GRESB Standing Investment Benchmark เช่น 

อสังหาฯ ประเภท ออฟฟิศส านักงาน พ้ืนท่ีค้าปลีก หรอืคลังสินค้าท่ีพัฒนาเสรจ็

ส้ินและมีการปล่อยเช่าให้กับผู้เช่าแล้ว GRESB จะท าการประเมินผู้ประกอบการ

จากปัจจัยด้านการบรหิาร (Management) และปัจจัยด้านประสิทธิภาพของ

สินทรพัย์ (Performance) ส่วนอสังหาฯ ท่ีก าลังพัฒนาใหม่ซึ่งต้องขอมาตรฐาน 

GRESB Development Benchmark ผู้ประกอบการจะถูกประเมินด้วย

ปัจจัยด้านการบรหิาร (Management) และปัจจัยด้านการพัฒนาโครงการ 

(Development) อย่างไรก็ดี หากผู้ประกอบการถือครองท้ังอสังหาฯ ท่ีพัฒนา

เสร็จส้ินแล้ว และอสังหาฯ ท่ีก าลังพัฒนาอยู่ ก็สามารถขอมาตรฐาน GRESB 

ได้พรอ้มกันท้ัง 2 มาตรฐาน

รูปท่ี 7 มาตรฐาน GRESB ท่ีผู้ประกอบการจะได้รบัแบ่งได้เป็น 3 กรณี ข้ึนอยู่กับลักษณะของอสังหาฯ ท่ีถือครอง

ที่มา: ขอ้มูลจาก GRESB และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

ปัจจัยท่ีใช้ในการประเมิน
(น้าหนักของแต่ละปัจจยั)

ลักษณะของอสังหาฯ
ท่ีผู้ประกอบการถือครอง

มาตรฐาน GRESB
ท่ีผู้ประกอบการจะได้รบั

อสังหาฯ ท่ีก่อสรา้ง/
พัฒนาเสรจ็แล้ว

(Standing Investments)

เช่น พัฒนาออฟฟิศส านักงาน/
พ้ืนท่ีค้าปลีก 

และมีการปล่อยเช่าให้ผู้เช่าแล้ว

อสังหาฯ ท่ีอยู่ในขั้นตอน
การพัฒนา

เช่น โครงการท่ีอยู่ในขั้นตอน
ออกแบบ ก่อสรา้ง 

หรอืปรบัปรุงครัง้ใหญ่ 
(Major Renovation)

อสังหาฯ ท่ีก่อสรา้ง/
พัฒนาเสรจ็แล้ว

(Standing Investments)
+

อสังหาฯ ท่ีอยู่ในขั้นตอนการ
พัฒนา

GRESB
Standing 

Investment 
Benchmark

GRESB

Development
Benchmark

Management (30%)

Performance (70%)

Management (30%)

Development (70%)
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ตารางท่ี 1 ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนในหัวข้อ Management 

Management Component (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)4

Leadership (LE) – 7 คะแนน

LE1: ผู้ประกอบการได้ให้ค ามั่นวา่จะปฏิบัติตามหลัก ESG / เป็นผู้น าด้าน ESG หรอืไม่?

LE3: ผู้ประกอบการมีการมอบหมายบุคลากรให้รบัผิดชอบด้าน ESG โดยเฉพาะหรอืไม่?

LE4: ผู้ประกอบการมีคณะท างานหรอืคณะกรรมการด้าน ESG หรอืไม่

LE6: ผู้ประกอบการมีการรวมปัจจัยด้าน ESG ไวใ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรหรอืไม่?

Policies (PO) – 4.5 คะแนน

PO1: ผู้ประกอบการมีนโยบายเก่ียวกับปัญหาส่ิงแวดล้อมหรอืไม่?

PO2: ผู้ประกอบการมีนโยบายเก่ียวกับประเด็นทางสังคมหรอืไม่?

PO3: ผู้ประกอบการมีนโยบายเก่ียวกับประเด็นการก ากับดูแลหรอืไม่?

Reporting (RP) – 3.5 คะแนน

RP1: ผู้ประกอบการมีการเปิดเผยการด าเนินการด้าน ESG หรอืไม่

RP2: ผู้ประกอบการมีกระบวนการตรวจสอบการ หรอืลงโทษผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตามหลัก ESG หรอืไม่?

Risk Management (RM) – 5 คะแนน

RM1: ผู้ประกอบการมีระบบจัดการด้านส่ิงแวดล้อมท่ีได้มาตรฐานตาม ISO 14001 หรอื 
EMAS หรอืไม่?

RM2: ผู้ประกอบการมีกระบวนการการน านโยบายการก ากับดูแลกิจการไปปฏิบัติจรงิหรอืไม่?

RM3.1: ผู้ประกอบการมีการประเมินความเส่ียงทางสังคม และความเส่ียงทางด้านการก ากับ
ดูแลกิจการภายในระยะเวลาสามปีท่ีผ่านมาหรอืไม่?

Stakeholder Engagement (SE) – 10 คะแนน

SE1: ผู้ประกอบการมีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรหรอืไม่?

SE2.1: ผู้ประกอบการมีการส ารวจความพึงพอใจของพนักงานภายในสามปีท่ีผ่านมาหรอืไม?่

SE2.2: ผู้ประกอบการมีวธิีการปรบัปรุงความพึงพอใจของพนักงานตามผลลัพธ์ในข้อ SE2.1 
หรอืไม?่

SE6: ผู้ประกอบการมีการรวมข้อก าหนัดเฉพาะด้าน ESG ลงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรอืไม่?

SE8: ผู้ประกอบการมีกระบวนการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งข้อสงสัย/รอ้งทุกข์หรอืไม่?

4 รายละเอียดเพ่ิมเติมดูได้จาก GRESB: Real Estate Scoring Document - Management

https://documents.gresb.com/generated_files/real_estate/2021/real_estate/scoring_document/complete.html#management-leadership
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ตารางท่ี 2 ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนในหัวข้อ Performance

Performance component (คะแนนเต็ม 70 คะแนน)5

Reporting Characteristics (R) – ไม่มีคะแนน

R1: ประเภทของอสังหาฯ ท่ีผู้ประกอบการลงทุน และประเทศท่ีอสังหาฯ ต้ังอยู่

Risk Assessments (RA) – 9 คะแนน

RA1: ผู้ประกอบการได้ประเมินความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมและ/สังคมของอสังหาฯ ช่วง 3 ปี

ท่ีผ่านมาหรอืไม่

RA3: จ านวนของอสังหาฯ ท่ีมีการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการใช้พลังงานให้ดีขึ้นในระยะเวลา 

3 ปีท่ีผ่านมา  

RA4: จ านวนของอสังหาฯ ท่ีมีการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการใช้น้าให้ดีขึ้นในระยะเวลา 3 ปี

ท่ีผ่านมา

RA5: จ านวนของอสังหาฯ ท่ีมีการบรหิารจัดการของเสียในช่วงระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา

Target (T) – 2 คะแนน

T1: ผู้ประกอบการได้ก าหนดเป้าหมายในการปรบัปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงาน น้า 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และการบรหิารจัดการของเสียในระยะยาวหรอืไม่?

Tenants & Community (TC) – 11 คะแนน

TC1: ผู้ประกอบการมีการให้ผู้เช่ามีส่วนรว่มกับประเด็นด้าน ESG หรอืไม่?
เช่น การให้ Feedback ถึงการใช้พลังงาน/น้าของผู้เช่าแต่ละราย พรอ้มให้แนวทางการปรบัปรุง เป็นต้น

TC5: ผู้ประกอบการมีการส่งเสรมิสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของผู้เช่า ลูกค้า และชุมชน

โดยรอบหรอืไม่?

Energy (EN) – 14 คะแนน

E1: เปรยีบเทียบการใช้พลังงาน และประเภทพลังงานกับค่ามาตรฐานของ GRESB

GHG (GH) – 7 คะแนน

GH1: เปรยีบเทียบการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (GHG) กับค่ามาตรฐานของ GRESB

Water (WT) – 7 คะแนน

WT1: เปรยีบเทียบการใช้น้ากับค่ามาตรฐานของ GRESB

Waste (WS) – 4 คะแนน

WS1: เปรยีบเทียบปรมิาณขยะ/ของเสีย และสัดส่วนการน าขยะไปก าจัดในวธิีต่างๆ รวมถึง

การรไีซเคิล 

Data Monitoring & Review (MR) – 5.5 คะแนน

MR1-4: ข้อมูลการใช้พลังงานในรายงาน EN1 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (GH1) การใช้น้า 

(WT1) และ ขยะ/ของเสีย (WS1) ได้รบัการตรวจสอบโดย Third-party 

ท่ีได้มาตรฐานหรอืไม่?

Building Certifications (BC) – 10.5 คะแนน

BC1: สินทรพัย์ (อสังหาฯ) ได้รบัการรบัรองวา่มาตรฐานวา่เป็นอาคารรกัษ์โลก 

(Green Building) หรอืไม่?

5 รายละเอียดเพ่ิมเติมดูได้จาก GRESB: Real Estate Scoring Document - Performance

https://documents.gresb.com/generated_files/real_estate/2021/real_estate/scoring_document/complete.html#performance-reporting-characteristics
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ตารางท่ี 3 ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนในหัวข้อ Development 

6 รายละเอียดเพ่ิมเติมดูได้จาก GRESB: Real Estate Scoring Document - Development

Development Component (คะแนนเต็ม 70 คะแนน)6

Reporting Characteristics (DR) – ไม่มีคะแนน

DR1: ประเภทและพ้ืนท่ีรวมของอสังหาฯ ท่ีผู้ประกอบการก่อสรา้ง/ปรบัปรุง และประเทศท่ี

อสังหาฯ ต้ังอยู่

ESG Requirements (DRE) – 12 คะแนน

DRE1: ผู้ประกอบการมีใช้ด้านกลยุทธ์ ESG ในการโครงการพัฒนาหรอืไม่?
เช่น ให้ความส าคัญเรื่องการใช้พลังงาน และน้า เป็นพิเศษ หรอืใช้วสัดุรไีซเคิลในการก่อสรา้ง เป็นต้น

DRE2: ผู้ประกอบการค านึงถึงการลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมในบรเิวณท่ีต้ังโครงการหรอืไม่?
เช่น มีการลดมลภาวะทางแสง/เสียง และควบคุมปรมิาณฝุ่นในอากาศตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง เป็นต้น

Materials (DMA) – 6 คะแนน

DMA1: ผู้ประกอบการใช้วสัดุก่อสรา้งท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม/สุขภาพผู้อาศยัในการ

พัฒนาโครงการหรอืไม่? 

DMA2: ผู้ประกอบการมีการเปิดเผยข้อมูลการปล่อย CO2 ของโครงการพัฒนาท่ีเสรจ็ส้ินแล้วหรอืไม่?

Building Certifications (DBC) – 13 คะแนน

DBC1: การพัฒนาโครงการของผู้ประกอบการสอดคล้องกับมาตรฐาน Green Building หรอืไม่?

DBC2: ผู้ประกอบการมีใช้พลังงานทางเลือก เป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบพัฒนาโครงการหรอืไม่?

Energy (DEN) – 14 คะแนน

DEN1: ผู้ประกอบการมีการก าหนดประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่าส าหรบัการพัฒนาโครงการหรอืไม่?
เช่น ก าหนดให้มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานได้ดีกวา่เกณฑ์มาตรฐาน (Building Energy 

Code)

Water (DWT) – 5 คะแนน

DWT1: ผู้ประกอบการมีการส่งเสรมิการอนุรกัษ์น้าในโครงการท่ีก าลังพัฒนาหรอืไม่?
เช่น โครงการมีการติดต้ังระบบบ าบัดน้าเสียเพ่ือน าน้ากลับมาใช้ใหม่ การใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้าใน

ห้องน้า

Waste (DWS) – 5 คะแนน

DWS1: ผู้ประกอบการส่งเสรมิให้มีการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิในระหวา่งการพัฒนา

โครงการหรอืไม่?
เช่น การมีให้ความรูกั้บพนักงาน หรอืผู้รบัเหมาก่อสรา้งในการจดัการขยะ/ของเสียอย่างเหมะสม

Stakeholder Engagement (DSE) – 15 คะแนน

DSE1: ผู้ประกอบการใส่ใจเรื่องของสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของผู้อยู่อาศยัในโครงการพัฒนา

หรอืไม่?

DSE3: ผู้ประกอบการพิจารณาด้าน ESG เป็นหนึ่งในข้อก าหนดส าหรบัการวา่จ้างผู้รบัเหมาหรอืไม่?
เช่น การไม่จ้างแรงงานเด็กท่ีอายุไม่ถึงเกณฑ์ การเคารพสิทธิมนุษยชนของแรงงาน 

DSE5: มีการประเมินผลทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีอาจเกิดขึ้นกับชุมชนในบรเิวณโครงการหรอืไม่?

https://documents.gresb.com/generated_files/real_estate/2021/real_estate/scoring_document/complete.html#development-reporting-characteristics
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หลังผู้ประกอบการท าการประเมินตามปัจจัยแต่ละด้านแล้ว GRESB จะน าข้อมูล

มาให้คะแนนและจัดอันดับ โดยในการประเมินรอบล่าสุดในปี 2021 ผู้ประกอบการ

ท่ีได้รบัมาตรฐาน GRESB ขั้นต่าคือระดับ 1 ดาว จะต้องได้คะแนนมากกว่า 9 คะแนน

ขึ้นไป ส าหรับ Standing Investment Benchmark และ 15 คะแนนขึ้นไป 

ส าหรบั Development Benchmark โดยเม่ือผู้ประกอบการส่งผลการประเมิน

ตามปัจจัยแต่ละด้านให้ GRESB แล้ว GRESB จะน าข้อมูลดังกล่าวไปตรวจสอบ

ความถูกต้อง (Validate) ให้คะแนน (Scoring) และน าไปเปรยีบเทียบกับคู่เทียบ 

(Peer Benchmarking) เพ่ือจัดอันดับ ESG ให้กับผู้ประกอบการ ท้ังน้ี หาก

อ้างอิงการประเมินในปี 2021 ผู้ประกอบการต้องได้คะแนนต้ังแต่ 86 คะแนนข้ึนไป

ส าหรบั Standing Investment Benchmark และต้ังแต่ 90 คะแนนข้ึนไป

ส าหรบั Development Benchmark ถึงจะได้รบัมาตรฐาน GRESB ระดับสูงสุด

ท่ี 5 ดาว (รูปท่ี 8) 

รูปท่ี 8 ขั้นตอนการประเมินมาตรฐาน GRESB และช่วงคะแนนของมาตรฐาน GRESB ในแต่ละ Benchmark (ปี 2021)

ที่มา: ขอ้มูลจาก GRESB และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

ขั้นตอนการประเมิน
มาตรฐาน GRESB

Management

Performance 

Management

Development  

Management

Development  

Performance 

ผู้ประกอบการ
ประเมินปัจจยัด้านต่างๆ
ท่ี GRESB ก าหนด

หรอื

Validation

หรอื

Objective 
Scoring 

Peer 
Benchmarking 

0-9
0-15

9-62

15-70

86-100 90-100

0
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Standing 
Investment

Benchmark (2021)

Development
Benchmark (2021)

Score Ranges ส าหรบั
มาตรฐานแต่ละระดับ
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

Uncertified        1 Star          2 Stars

3 Stars               4 Stars        5 Stars 
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ส าหรบัธุรกิจอสังหาฯ ไทยในรอบการประเมินปี 2021 พบว่ามีผู้ประกอบการไทย 

5 ราย ท่ีได้รับมาตรฐาน GRESB ได้แก่ CPN และ FPT ท่ีได้รับท้ัง Standing 

Investments Benchmark แ ล ะ  Development Benchmark ขณ ะ ท่ี 

CPNREIT, GVREIT และ FTREIT ซ่ึงเป็นกอง REIT ท่ีลงทุนในอสังหาฯ เพ่ือการ

ปล่อยเช่าอย่างออฟฟิศส านักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงงานและคลังสินค้าได้รับ

มาตรฐาน Standing Investments Benchmark ท้ังน้ี ส าหรบัผู้ประกอบการ

รายอ่ืนๆ ท่ีมีความประสงค์ท่ีจะเข้ารบัการประเมิน GRESB ควรเตรยีมข้อมูล

ให้พรอ้มในช่วงไตรมาสแรกของปี เน่ืองจากตาม Timeline ของการประเมิน

ในปี 2022 น้ันทาง GRESB จะเปิดลงทะเบียนต้ังแต่ช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย. (วัน

สุดท้ายคือ 1 ก.ค. เวลาไม่เกิน 23.59 น. PDT หรอืเทียบเท่าเวลาประเทศไทย

คือวันท่ี 2 ก.ค. ไม่เกิน 12.59 น. GMT+7) ก่อนท่ีการประเมินจะใช้ระยะเวลา

ต้ังแต่เดือน ส.ค.-ก.ย. และจะได้ผลสรุปในเดือน ต.ค. ดังแสดงในรูปท่ี 9

รูปท่ี 9 Timeline โดยครา่วในการเข้ารว่มประเมินมาตรฐาน GRESB ประจ าปี 2022

ที่มา: ขอ้มูลจาก GRESB และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

Timeline GRESB 2022

2022

Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

รบัสมัครผู้เข้ารว่มประเมิน 
GRESB 2022

เปิดให้แก้ไขความถูกต้องของ
ข้อมูล

Validation

Scoring and 
Benchmarking

Pre-result ส าหรบัผู้เข้ารว่ม
ประเมิน

Review

Result
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นอกจาก GRESB แล้ว อีกหน่ึงมาตรฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจอสังหาฯ ท่ี

เร ิม่เป็นท่ีนิยม และได้รบัการพูดถึงกันมากข้ึนในไทย ได้แก่ มาตรฐานความเป็น

ผู้น าด้านการออกแบบอาคารท่ีอนุรกัษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม (Leadership 

in Energy & Environmental Design: LEED) ซึ่งเป็นการประเมินรายอาคาร 

หรอืโครงการ แตกต่างจากมาตรฐาน GRESB ท่ีประเมินรายบรษัิท ในส่วนน้ี

จะชวนมาท าความรูจ้ักกับมาตรฐาน LEED พรอ้มท าความเข้าใจหลักเกณฑ์ใน

การประเมินมาตรฐาน LEED ในหัวข้อต่างๆ 

2.2 LEED
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LEED เป็นเกณฑ์การประเมินด้านความย่ังยืนของอาคารท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

และอนุรักษ์พลังงาน หรือ “Green Building” ท่ีได้รับการยอมรับและเป็น

มาตรฐานระดับโลก โดย ณ ส้ินปี 2021 มาจ านวนอาคารท่ัวโลกเกือบ 93,000 

อาคารท่ีได้รับมาตรฐาน LEED โดยเกณฑ์ LEED ถูกพัฒนาโดย U.S. Green 

Building Council (USGBC) ถูกน าไปใช้ท้ังในสหรัฐฯ และประเทศต่างๆ 

ท่ัวโลกมาต้ังแต่ปี 2000 โดยในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา มีจ านวนอาคารท่ัวโลกท่ีได้รบั

มาตรฐาน LEED เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองกว่าปีละ 10% จาก 57,000 อาคารในปี 

2016 ข้ึนมาอยู่ท่ี 93,000 อาคารในปี 2021 โดยหากแบ่งอาคารตามประเภท

อสังหาฯ พบว่าอาคารส่วนใหญ่ท่ีขอรบัมาตรฐาน LEED คือ ท่ีอยู่อาศัยคิดเป็น

สัดส่วน 43% ของอาคารท้ังหมด รองลงมาคือออฟฟิศส านักงาน และห้างปลีก

ท่ี 24% และ 10% ตามล าดับ (รูปท่ี 10)

ส าหรบัประเทศไทยพบวา่มีอาคารท่ีได้รบัมาตรฐาน LEED อยู่ท่ี 212 โครงการ โดย

เกือบ 3 ใน 4 เป็นอาคารในประเภทออฟฟิศส านักงาน และห้างค้าปลีก โดยต้ังแต่

ปี 2007 ท่ีมีอาคารในไทยได้รบัมาตรฐาน LEED เป็นครัง้แรก พบว่ามีอาคารใน

ไทยท่ีได้รบัมาตรฐาน LEED เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา 

ไทยมี Green Building เพ่ิมข้ึนจาก 134 อาคาร ในปี 2016 มาอยู่ท่ี 212 อาคาร

ในปี 2021 เพ่ิมข้ึนเฉล่ียถึงปีละ 13% โดย ประเภทของอาคารในไทยท่ีได้รับ

มาตรฐาน LEED แบ่งเป็นออฟฟิศส านักงาน 76 อาคาร คิดเป็นสัดส่วน 36% 

ของอาคารท้ังหมด เท่ากันกับห้างค้าปลีกท่ี 76 อาคาร รองลงมาคือ อาคารใน

ภาคอุตสาหกรรมและคลังสินค้าท่ี 28 อาคาร คิดเป็นสัดส่วน 13% (รูปท่ี 11)

รูปท่ี 10 จ านวนโครงการอสังหาฯ ท่ัวโลกท่ีได้มาตรฐาน LEED

ที่มา: ขอ้มูลจาก USGBC และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

จ านวนโครงการสะสม
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ท่ีได้รบัมาตรฐาน LEED 

(ข้อมูล ณ ส้ินปี 2021)
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โดยท่ัวไปแล้วมาตรฐาน LEED จะมีอยู่ด้วยกัน 8 มาตรฐานตามประเภทของ

อสังหาฯ หรือวัตถุประสงค์ของเจ้าของอสังหาฯ ประกอบด้วย 1) Building 

Design + Construction (BD+C) ท่ีใช้กับอาคารก่อสรา้งใหม่ หรอืการปรบัปรุงใหญ่

ของอาคารเดิมซึ่งกินพ้ืนท่ีไม่ต่ากว่า 60% 2) Interior Design + Construction 

(ID+C) ท่ีใช้ส าหรับการออกแบบและการตกแต่งภายในของผู้เช่าอาคาร 

3) Operations + Maintenance (O+M) ท่ีใช้กับอาคารท่ีสรา้งเสรจ็แล้วแต่

ต้องการดูแลรกัษาและปรบัปรุงให้กลายเป็น Green Building 4) Neighborhood 

Development (ND) ท่ีใช้ส าหรบัการพัฒนาชุมชน หมู่บ้าน และพ้ืนท่ีโดยรอบ

ชุมชน 5) Homes ท่ีใช้กับการพัฒนาท่ีพักอาศัย 6) Cities and Communities

ท่ีใช้ส าหรบัการใช้พัฒนาเมืองท้ังด้านการใช้น้า การใช้พลังงาน และอ่ืนๆ 7) LEED 

Recertification ท่ีใช้กับโครงการท่ีได้มาตรฐาน LEED มาแล้วและต้องการท่ี

จะรกัษามาตรฐานให้ได้ต่อไป และ 8) LEED Zero ท่ีใช้กับโครงการท่ีได้หรอื

ก าลังขอมาตรฐาน LEED BD+C หรอื O+M และมีเป้าหมายท่ีจะเป็นอาคาร 

Net Zero (รูปท่ี 12)

รูปท่ี 11 จ านวนโครงการอสังหาฯ ในไทยท่ีได้มาตรฐาน LEED

ที่มา: ขอ้มูลจาก USGBC และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
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เกณฑ์ท่ี Krungthai COMPASS เลือกท่ีจะมาท าความรูจ้ัก และลงรายละเอียด

ในบทความน้ี คือ LEED (O+M) หรอืการปรบัปรุงอาคารท่ีก่อสรา้งเสรจ็มาเป็น

ระยะเวลาหน่ึงแล้วให้กลายเป็นอาคารท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และประหยัด

พลังงาน หรือ “Green Building” ซ่ึงเหมาะกับสถานการณ์ของผู้ประกอบการ

อสังหาฯ ในประเภทออฟฟิศส านักงาน และห้างค้าปลีก รวมถึงโรงงาน/นิคม

อุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดย แม้ภาวะธุรกิจส านักงาน และห้างค้าปลีกในปัจจุบัน

จะไม่เอ้ือต่อการขยายพ้ืนท่ีเช่า หรอืเปิดโครงการใหม่เท่าใดนักจากกระแส WFH 

ท่ีท าให้ผู้เช่าออฟฟิศส านักงานหลายรายตัดสินใจลดพ้ืนท่ีเช่าลง เช่นเดียวกับ

การซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ แต่การปรับปรุงอาคารเดิมให้ได้มาตรฐาน

ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมจะช่วยให้ผู้ประกอบการอสังหาฯ มีต้นทุนและ

ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานท่ีลดลง และขยายฐานผู้เช่าไปยังกลุ่มใหม่ๆ ได้มากขึ้น 

ซึ่งอาจเป็นตัวช่วยท่ีให้ผลการด าเนินงานของผู้ประกอบการปรบัตัวสูงข้ึนได้

แม้จะไม่ได้ขยายพ้ืนท่ีเช่า เช่นเดียวกับ ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมท่ีต้องเตรยีมตัว

ให้พรอ้มกับความต้องการของผู้เช่า/นักลงทุนท่ีอาจถูกกดดันจากบรษัิทแม่ 

หรอืคู่ค้าให้ปฏิบัติตามหลัก ESG หรอื Net Zero เช่นกัน 

รูปท่ี 12 มาตรฐาน LEED สามารถแบ่งได้เป็น 8 มาตรฐาน ประกอบไปด้วย LEED BD+C, ID+C, O+M, ND, 
Homes, Cities and Communities, LEED Recertification และ LEED Zero

ที่มา: ขอ้มูลจาก USGBC และรวบรวมโดย Krungthai COMPASS
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(Building Design & Construction)

เหมาะกับ: อาคารท่ีก่อสรา้งใหม่ หรอื
การปรบัปรุงใหญ่ (Major renovation)

เหมาะกับ: อาคารสรา้งเสรจ็แล้วท่ีต้อง 
การปรบัปรุงให้เป็น Green Building

เหมาะกับ: การตกแต่งภายในส าหรบั      
ผู้เช่าอาคารและผู้ออกแบบ

เหมาะกับ: การพัฒนาชุมชน หมู่บ้าน 
และพ้ืนท่ีโดยรอบของชุมชน

เหมาะกับ: ท่ีอยู่อาศัย บ้าน 
คอนโดมิเนียม

เหมาะกับ: เมืองท่ีต้องการปรบัปรุง 
หรอืพัฒนาเรื่องการใช้พลังงาน น้า 
และอื่นๆ

เหมาะกับ: โครงการท่ีได้ LEED 
มาแล้วและต้องการคงมาตรฐานต่อไป

เหมาะกับ: โครงการท่ีได้ BD+C หรอื 
O+M ท่ีมีเป้าหมาย Net Zero Carbon

มาตรฐาน

LEED
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รูปท่ี 13 การประเมินมาตรฐาน LEED O+M จะเป็นการให้คะแนนในแต่ละ 7 หัวข้อใหญ่หากได้คะแนนท่ี 40-49
ถูกจดัอยู่ในเกรด “Certified”, 50-59 “Silver”, 60-79  “Gold” และ 80 คะแนนข้ึนไป “Platinum”

ที่มา: ขอ้มูลจาก USGBC และรวบรวมโดย Krungthai COMPASS

ในการจัดท า LEED (O+M) จะอาคารจะถูกประเมินความเป็นอาคารอนุรกัษ์โลก 

และประหยัดพลังงาน หรอื “Green Building” ผ่านการให้คะแนนจาก 7 หัวข้อ

ใหญ่ ประกอบด้วย

1) สถานท่ีต้ัง และการคมนาคมขนส่ง (Location & Transportation: LT)

2) การใช้ประโยชน์จากสถานท่ีต้ังอย่างย่ังยืน (Sustainable Site: SS)

3) การใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Water Efficiency: WE)

4) พลังงาน และบรรยากาศ (Energy and Atmosphere: EA) 

5) การเลือกใช้วสัดุ และทรพัยากร (Material and Resource: MR)

6) คุณภาพของสภาพแวดล้อมในอาคาร (Indoor Environmental Quality: IEQ) 

7) นวตักรรม (Innovation: I)

>> มาตรฐาน LEED (O+M) วดัผลอย่างไร? มีตัวอย่างของ
อาคารเก่าในไทยท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวหรอืไม่?

O+M
(Building Operations

& Maintenance)

เหมาะกับ: อาคารสรา้งเสรจ็แล้วท่ีต้อง 
การปรบัปรุงให้เป็น Green Building

SS

Sustainable
Sites

LT

Location & 
Transportation

WE

Water Efficiency

MR

Material & 
Resource

EA

Energy & 
Atmosphere

IEQ

Indoor 
Envi. Quality

IN

Innovation

80+

60-79

50-59

40-49

Total Points

80+
PLATINUM
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หัวข้อใหญ่ / หัวข้อย่อย Prereq? Score หัวข้อใหญ่ / หัวข้อย่อย Prereq? Score

1) Location & Transportation (LT) 6-14 5) Material & Resource (MR) 3-9

- LT1: Transportation Performance Y 6-14 - MR1: Purchasing Policy Y Req.

2) Sustainable Site (SS) 0-4 - MR2: Facility Maint. & 

Renovation Policy

Y Req.

- SS1: Rainwater Management 0-1 - MR3: Waste Performance Y 3-8

- SS2: Heat Island Reduction 0-1 - MR4: Purchasing 0-1

- SS3: Light Pollution Reduction 0-1 6) Indoor Environmental Quality

(IEQ)

8-22

- SS4: Site Management 0-1 - IEQ1: Minimum Indoor Air 

Quality

Y Req.

3) Water Efficiency (WE) 6-15 - IEQ2: Envi. Tobacco Smoke 

Control

Y Req.

- WE1: Water Performance Y 6-15 - IEQ3: Green Cleaning Policy Y Req.

4) Energy & Atmosphere (EA) 13-35 - IEQ4: Indoor Envi. Quality 

Performance

Y 8-20

- EA1: Energy Efficiency Best 

Mgt. Practices

Y Req. - IEQ5: Green Cleaning 0-1

- EA2: Fundamental 

Refrigerant Mgt.

Y Req. - IEQ6: Integrated Pest 

Management

0-1

- EA3: Energy Performance Y 13-33 7) Innovation (I) 0-1

- EA4: Enhanced Refrigerant Mgt. 0-1 - I1: Innovation Design 0-1

- EA5: Grid Harmonization 0-1 Possible Maximum Scores 100

หากอาคารท่ีเข้ารับการประเมินได้คะแนน 40-49 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

จะได้รับมาตรฐาน LEED (O+M) ในเกรด “Certified”, 50-59 คะแนน “Silver”, 

60-79 คะแนน “Gold” และ 80 คะแนนขึ้นไปจะได้เกรด “Platinum” (รูปท่ี 13) 

โดยการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อหลักจะแบ่งออกเป็นข้อย่อย และการให้คะแนน

ในแต่ละหัวข้อย่อยจะถูกแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) คะแนนจากเกณฑ์บังคับ 

(Prerequisite) ท่ีต้องผ่านมาตรฐานข้ันต่า ถ้าไม่ผ่านก็หมดสิทธิท่ีจะได้รบั

มาตรฐาน LEED (O+M) ในทันที และ 2) คะแนนพิเศษจากเกณฑ์เสริม ส าหรบั

การปฏิบัติในบางหัวข้อย่อยดีมากๆ หรอืเหมาะกับการเป็นตัวอย่างท่ีดีก็จะได้รบั

คะแนนเพ่ิมข้ึน ท้ังน้ี หัวข้อใหญ่ท่ีดูจะมีความส าคัญในการประเมินท่ีสุด ได้แก่ 

Energy & Atmosphere, Indoor Environmental Quality และ Location & 

Transportation ท่ีมี Prerequisite อยู่ถึง 8 จาก 12 ข้อย่อย และมีคะแนน

ให้เก็บสูงสุดถึง 71 คะแนน จากท้ังหมด 100 คะแนน ดังแสดงตาม Scorecard 

ในตารางท่ี 4 ในส่วนถัดไป เราจะมาลงรายละเอียดกันว่าในแต่ละหัวข้อใหญ่

เจ้าของอาคารจะต้องปรบัปรุงส่วนอาคารอย่างไรถึงจะผ่านเกณฑ์ LEED (O+M)

ตารางท่ี 4 Scorecard ของ LEED v4.1 for Operation & Maintenance (O+M)

หมายเหต:ุ Envi. = Environmental, Maint. = Maintenance, Mgt. = Management, Prereq = Prerequisite, Req. = Required
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เดินเท้า/                                                                                  รถยนต์ส่วนบุคคล                                
จกัรยาน     จกัรยานยนต์     Carpool 2-3 คน    รถยนต์ EV        (เครื่องยนต์สันดาป)

สูง                                                         ต่า

0           0.26          0.39          0.44             0.93

LEED (O+M) หัวข้อท่ี 1 สถานท่ีต้ัง และการคมนาคมขนส่ง (Location and 

Transportation: LT) เพ่ิมสัดส่วนของผู้ใช้อาคารท่ีเดินทางมายังอาคารด้วย

รูปแบบการขนส่ง (Mode) ท่ีปล่อยมลภาวะต่า คือเป้าหมายหลักของข้อน้ี โดย 

การประเมินด้านน้ีจะเป็นคะแนนด้านบังคับท่ีต้องได้อย่างน้อย 6 จาก 14 คะแนน 

เจ้าของอาคารจะต้องด าเนินการส ารวจรูปแบบการเดินทางไปกลับอาคารของ

ผู้ใช้อาคารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ว่ามีสัดส่วนการเดินทางด้วย Mode ใดบ้าง 

หากผู้ใช้อาคารเดินทางด้วย Mode ท่ีปล่อยภาวะต่า เช่น การเดินเท้า จักรยาน 

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน หรอื รถยนต์ไฟฟ้า เจ้าของอาคารจะได้รบัคะแนนใน

ส่วนน้ีมาก กลับกันหากผู้ใช้อาคารมีการเดินทางด้วย Mode ท่ีปล่อยมลภาวะ

สูงในสัดส่วนท่ีมาก เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล (เคร ื่องยนต์สันดาป) หรอื รถบัส 

จะได้รบัคะแนนในส่วนน้ีต่า (รูปท่ี 14)

วธีิการปรบัปรุงส าหรบัเจ้าของอาคารคือต้องสนับสนุนให้เกิดการเดินทางด้วย 

Mode ท่ีปล่อยมลภาวะต่า เช่น การจัดสรรรถรับส่งผู้ใช้อาคารไปกลับแนว

รถไฟฟ้า BTS-MRT ในรูปแบบ Carpool เพ่ือลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 

เคร ื่องยนต์สันดาป หรอื สนับสนุนใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากข้ึนด้วยการเพ่ิมช่อง

จอดรถยนต์ไฟฟ้า และติดต้ัง EV Chargers 

รูปท่ี 14 คะแนนในหัวข้อ Location and Transportation จะถูกประเมินจาก Transportation 
Performance ของผู้ใช้อาคาร ย่ิงผู้ใช้อาคารเดินทางด้วยรูปแบบการเดินทาง (Mode) ท่ีปล่อยมลภาวะต่า 
เช่น เดินเท้า จกัรยาน หรอืรถยนต์ EV เจา้ของอาคารจะได้คะแนนสูง

หมายเหต:ุ ขอ้มูลจาก USGBC

LT

Mode

CO2 emission
(pounds/mile)

Location & 
Transportation 

Score
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LEED (O+M) หัวข้อท่ี 2 การใช้ประโยชน์จากสถานท่ีต้ังอย่างยั่งยืน (Sustainable 

Site: SS) มีเป้าหมายเพ่ือให้อาคารสร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในบริเวณ

พ้ืนท่ีโดยรอบในระดับต่า โดย การประเมินหัวข้อน้ีจะแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 

การลดการบรหิารจัดการน้าฝนเพ่ือการเกิดน้าท่วมล้นอันมีสาเหตุมาจากอาคาร 

การเพ่ิมพ้ืนท่ีเปิดโล่งสีเขียวเพ่ือลดปรากฏการณ์โดมความรอ้น (Heat Island) 

การลดมลภาวะทางแสง และการบรหิารจัดการอาคาร โดยแต่ละด้านจะเป็น

คะแนนพิเศษ 0-1 คะแนน รวมเป็นคะแนนสูงสุด 4 คะแนนในหัวข้อน้ี

วธีิการปฏิบัติส าหรับเจ้าของอาคารคือ จัดท าระบบจัดการน้าฝนไม่ให้เกิดการ

ท่วมขัง และสามารถน ากลับมาใช้ในกับกิจกรรมในอาคารได้ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

ของอาคาร ทาสีผิวอาคารด้วยสีท่ีมีค่าสะท้อนความรอ้นสูง และ/หรอื เปล่ียน

กระจกท่ีใช้เป็นผิวอาคารเป็นกระจกคุณภาพสูงท่ีสามารถสะท้อนความรอ้นได้ดี 

เช่น low-e ติดต้ังโคมครอบกันแสงให้กับหลอดไฟเปลือยภายนอกอาคารเพ่ือ

ลดแสงไฟท่ีจ้าจนเกินไป เป็นต้น (รูปท่ี 15)

LEED (O+M) หัวข้อท่ี 3 การใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Water Efficiency: 

WE) การลดปริมาณการใช้น้าโดยรวมของอาคารคือจุดมุ่งหมายหลักของหัวข้อน้ี

โดย การประเมินด้านน้ีจะเป็นคะแนนด้านบังคับท่ีต้องได้อย่างน้อย 6 จาก 14 

คะแนน เจ้าของอาคารจะต้องติดต้ังมาตรวัดน้าแบบถาวร และวัดปรมิาณการ

ใช้น้าท้ังหมดของอาคารเป็นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกันจากน้ันจึงน ามาหาร

ด้วยพ้ืนท่ีท้ังหมดของโครงการ (Gross Floor Area: GFA) ถ้าโครงการมีการ

ใช้น้าท่ีมากจะได้คะแนนน้อย ถ้าใช้น้าน้อยจะได้คะแนนมาก

แนวทางท่ีเจ้าของอาคารสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้น้าได้คือ การเปล่ียน

มาใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้า เช่น โถสุขภัณฑ์ระบบ Dual Flush ท่ีสามารถลดการ

ใช้น้าจากระบบปกติได้ถึง 50% ตลอดจนโถสุขภัณฑ์บางประเภทท่ีสามารถลด

น้าท่ีใช้ในการ Flush จาก 6 ลิตร เหลือเพียง 1.5 ลิตรได้ ขณะท่ีกิจกรรมดูแล

รกัษาต้นไม้ในโครงการก็สามารถติดต้ังระบบรดน้าท่ีมีประสิทธิอย่างระบบน้า

หยด หรอืการท าระบบบ าบัดน้าเสียท่ีเกิดข้ึนในโครงการมาใช้ในการรดน้าต้นไม้ 

ก็จะช่วยให้อาคารได้รบัคะแนนด้านประสิทธิภาพในการใช้น้ามากข้ึน (รูปท่ี 15)
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LEED (O+M) หัวข้อท่ี 4 พลังงาน และบรรยากาศ (Energy and Atmosphere: 

EA) มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมการลดการใช้พลังงาน สนับสนุนให้มีการใช้พลังงาน

ทดแทน และจัดท าระบบในการวัดการใช้พลังงานของอาคารให้เกิดประสิทธิภาพ 

ในหัวข้อน้ีจะประเมินจาก 5 ด้าน แบ่งเป็นด้านบังคับ 3 ด้านท่ีต้องได้คะแนน

อย่างน้อย 13 จาก 33 คะแนน และด้านสมัครใจ 2 ด้านคิดเป็นคะแนนพิเศษ 

0-2 คะแนน ซึ่งถือเป็นหัวข้อท่ีมีคะแนนเยอะท่ีสุด 

แนวทางท่ีเจ้าของอาคารควรปฏิบัติคือ การจัดท า Energy Audit ตามมาตรฐาน 

ASHRAE และลดปริมาณการใช้พลังงานให้ได้ตามมาตรฐานของ LEED โดย

เจ้าของอาคารจะต้องด าเนินการเก็บข้อมูลประเภทของพลังงานท่ีใช้ รวมถึง

ปรมิาณการใช้พลังงานของอาคารเป็นระยะเวลาท้ังส้ิน 12 เดือนติดต่อกันเพ่ือ

ประเมินปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกหากเกินเกณฑ์เจ้าของอาคารจะต้อง

ลดการใช้พลังงานลง เช่น การเปล่ียนหลอดไฟจากหลอดปกติให้กลายเป็น LED 

ท้ังหมด หรอืเพ่ิมสัดส่วนของพลังงานสะอาดมากข้ึนผ่านการติดต้ัง Solar Cells 

หรอื Solar Rooftop เป็นต้น นอกจากน้ี อาคารควรมีแนวทางการลด/เลิกใช้

สาร CFC ในการท าความเย็นของระบบปรบัอากาศอีกด้วย (รูปท่ี 16)

รูปท่ี 15 และ            : หัวข้อ Sustainable Site จะมุ่งเน้นไปท่ีการท าให้ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีได้รบั
ผลกระทบจากอาคารให้น้อยท่ีสุด ขณะท่ีหัวข้อ Water Efficiency มีเป้าหมายหลักคือ การลดปรมิาณ
การใช้น้าโดยรวมของอาคาร

ที่มา: ขอ้มูลจาก USGBC

SS WE

SS

WE

แนวทางการปฏิบัติ

จัดท าระบบ
จัดการน้าฝน

ปรบัปรุงผิวอาคาร
ให้สามารถสะท้อน
ความรอ้นได้ดีย่ิงขึ้น

ติดต้ังโครมครอบกันแสง
ให้หลอดไฟเปลือย
ภายนอกอาคาร

เปล่ียนมาใช้
สุขภัณฑ์ช่วยลด
การใช้น้าในห้องน้า

ติดต้ังระบบน้าหยด
เพ่ือลดปรมิาณน้า
ท่ีใช้ในการดูแลสวน 

ติดต้ังระบบบ าบัด
น้าเสียเพ่ือน าน้า
กลับมาใช้ใหม่

SAVE
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LEED (O+M) หัวข้อ 5 การเลือกใช้วัสดุ และทรัพยากร (Material and 

Resource: MR) มีเป้าหมายหลักเพ่ือลดการใช้วัสดุ และทรัพยากรท่ีส้ินเปลือง 

หรอืไม่ได้รบัมาตรฐานการช่วยอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม โดยเจ้าของอาคารจะต้องมี

การจัดซื้อ หรอืเลือกใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เช่น วัสดุท่ีสามารถปลูก

ทดแทนได้เรว็ วัสดุรไีซเคิล รวมถึงมีการเตรยีมพ้ืนท่ีส าหรบัการคัดแยกขยะ

เพ่ือรไีซเคิลโดยในหัวข้อน้ีจะประเมินจาก 4 ด้าน แบ่งเป็นด้านบังคับ 3 ด้านท่ี

ต้องได้คะแนนอย่างน้อย 3 จาก 8 คะแนน และด้านสมัครใจ 1 ด้านคิดเป็น

คะแนนพิเศษ 0-1 คะแนน รวมท้ังหมด 3-9 คะแนน 

แนวทางท่ีเจ้าของอาคารต้องปฏิบัติ คือ จัดท านโยบายการจัดซื้ออุปกรณ์

ส านักงานให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมตามเกณฑ์ Environmentally Preferable 

Purchasing (EPP) พรอ้มตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อว่ามีสถาบันใดให้การ

รบัรองผู้ผลิตหรอืผู้ขายในเร ื่องการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมหรอืไม่ เช่น 

การเลือกใช้เฟอรนิ์เจอรไ์ม้ท่ีผ่านมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (The 

Forest Stewardship Council: FSC) นอกจากน้ี อาคารต้องมีการจัดท าแผน

การจัดการขยะรายวัน การน าขยะกลับมาใช้ใหม่ และการเตรยีมพ้ืนท่ีส าหรบั

คัดแยกขยะ (รูปท่ี 16)

รูปท่ี 16 และ          : หัวข้อ Energy & Atmosphere ต้องการให้อาคารลดการใช้พลังงาน และเพ่ิม
สัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดขณะท่ีหัวข้อ Material & Resource เพ่ือลดการใช้วสัดุ และทรพัยากรท่ี
ส้ินเปลือง หรอืไม่ได้รบัมาตรฐานวา่ช่วยอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม

ที่มา: ขอ้มูลจาก USGBC

แนวทางการปฏิบัติ

เปล่ียนหลอดไฟ
จากหลอดปกติ
ให้เป็นหลอด LED 

เพ่ิมสัดส่วนพลังงาน
สะอาดมากขึ้น เช่น การ
ติดต้ัง Solar Rooftop

ลด/เลิกใช้สาร CFC 
ในการท าความเย็น
ของระบบปรบัอากาศ

จัดซ้ือวสัดุ หรอื
อปุกรณ์ส านักงาน

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

จัดท าแผนการจัดการขยะ
การรไีซเคิลขยะ และ
เตรยีมจุดคัดแยกขยะ

MR

EA

MREA
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LEED (O+M) หัวข้อ 6 คุณภาพของสภาพแวดล้อมในอาคาร (Indoor 

Environmental Quality: IEQ) มีเป้าหมายให้ผู้ใช้อาคารอยู่สบายและมีสุขภาพ

ท่ีดีเม่ือใช้กิจวตัรประจ าวนัอยู่ในอาคาร ผ่านการก าหนดมาตรฐานการระบายอากาศ 

และส่ิงปนเป้ือนในอากาศ เช่น ฝุ่น หรือ สารระเหย โดยในหัวข้อน้ีจะประเมินจาก 

6 ด้าน แบ่งเป็นด้านบังคับ 4 ด้านท่ีต้องได้คะแนนอย่างน้อย 8 จาก 33 คะแนน 

และด้านสมัครใจ 2 ด้านคิดเป็นคะแนนพิเศษ 0-2 คะแนน รวมคะแนนท้ังหมด 

8-35 คะแนน

แนวทางท่ีเจ้าของอาคารต้องปฏิบัติ คือ การบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ระบายอากาศ

ของอาคารให้ได้ตามมาตรฐาน ASHRAE พรอ้มประเมินความพึงพอใจด้าน

คุณภาพอากาศของผู้ใช้อาคาร และตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารเพ่ือ

วัดปรมิาณสารพิษ และสารประกอบอินทรยี์ระเหยง่าย (VOC) มีการติดต้ัง

ระบบดักจับส่ิงสกปรกและฝุ่นละอองท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้ใช้อาคาร

ในบรเิวณท่ีใช้เป็นทางเข้าออกอาคาร มีการก าหนดให้ห้ามสูบบุหร ีภ่ายในอาคาร 

แต่หากจะมีพ้ืนท่ีสูบบุหร ีภ่ายนอกอาคารจะต้องอยู่ห่างจากทางเข้าอย่างน้อย 

7.5 เมตร มีการปรบัปรุงการท าความสะอาดอาคารให้ได้มาตรฐาน มีการแยก

เก็บสารพิษท่ีมีประสิทธิภาพ และมีแผนการจัดการหากมีสารพิษรัว่ไหล เป็นต้น 

(รูปท่ี 17)

LEED (O+M) หัวข้อ 7 นวัตกรรม (Innovation: IN) มีเป้าหมายให้เจ้าของ

อาคารได้คิดค้นวิธีการ หรือผลิตภัณฑ์ท่ีไม่มีการก าหนดอยู่ในมาตรฐานของ 

LEED มาใช้แล้วให้ประสิทธิผลได้ดีกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดเพ่ือให้กลายเป็นตัวอย่าง

ท่ีดี (Best Practice) ส าหรบัโครงการอื่นๆ โดยในหัวข้อน้ีจะเป็นคะแนนพิเศษ 

1 คะแนน

แนวทางท่ีเจ้าของอาคารต้องปฏิบัติ คือ การรว่มคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ รว่มกับ

บุคลากรท่ีได้รบัรองจาก USGBC ว่ามีความรูค้วามเข้าใจในมาตรฐาน LEED

อย่างแท้จรงิ หรอื “LEED Accredited Professional (LEED-AP)” 

ซึ่งปัจจุบันมีบุคลากรไทยท่ีได้การรบัรองเป็น LEED-AP ด้วยกัน 77 ท่าน 

และเป็น LEED-AP ในหมวด LEED (O+M) จ านวน 6 ท่าน โดยตัวอย่าง

ของนวัตกรรม เช่น การน าขี้เถ้ามาเป็นส่วนผสม

ในการผลิตคอนกรตีเพ่ือลดสัดส่วนของ

ปูนซีเมนต์ (รูปท่ี 17)
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ตัวอย่างของอาคารส านักงานในไทยท่ีได้รับมาตรฐาน LEED (O+M) หรือการ

เปล่ียนอาคารเดิมให้กลายเป็น “Green Building” ได้แก่ อาคาร Chartered 

Square, Rajanakarn, Rasa Tower 1 ซ่ึงได้รับมาตรฐาน LEED (O+M) 

ระดับ “Gold” และอาคารส านักงานใหญ่ของ SCG ท่ีได้รับมาตรฐานในระดับ

สูงสุดคือ “Platinum” โดย อาคารส านักงานท้ัง 4 แห่งมีการปฏิบัติตาม

มาตรฐานของ LEED ได้คล้ายกันท้ังการเลือกใช้สุขภัณฑ์ท่ีช่วยประหยัดการใช้

น้า การติดต้ังหรอืปรับปรุงระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศของ

อาคารใหม่ ตลอดจนการพยายามท่ีจะลดการใช้ไฟฟ้าในอาคารด้วยการเปล่ียน

หลอดไฟให้เป็น LED ท่ีช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ถึง 30% เม่ือเทียบกับหลอดไฟปกติ 

รวมถึงการติดต้ังอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้

พลังงานทางเลือกให้มากข้ึน (ตารางท่ี 5)

รูปท่ี 17 และ            : หัวข้อ Indoor Environmental Quality มีเป้าหมายให้ผู้ใช้อาคารอยู่สบาย
และมีสุขภาพดีขณะท่ีหัวข้อ Innovation มีเป้าหมายเพ่ือให้เจา้ของอาคารคิดค้นหาวธิีปฏิบัติท่ีอยู่
นอกเหนือมาตรฐานแต่ได้ผลลัพธ์ท่ีดีกวา่

ที่มา: ขอ้มูลจาก USGBC

แนวทางการปฏิบัติ

ปรบัปรุงระบายอากาศ
ของอาคารให้ได้ตาม
มาตรฐาน ASHRAE

ตรวจวดัคุณภาพอากาศ
ในอาคารวดัปรมิาณ
สารพิษ สาร VOC

การก าหนดให้
ห้ามสูบบุหรี่
ภายในอาคาร 

คิดค้นนวตักรรมใหม่ ๆ 
ท่ีตอบโจทย์

การอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม

มีบุคลากรท่ีได้รบัรองจาก USGBC วา่
มีความรูค้วามเข้าใจในมาตรฐาน LEED 

(LEED-AP) รว่มโครงการ

IN

IEQ

INIEQ
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ชื่ออาคาร
(ท าเล)

พ้ืนท่ีโครงการ
(ตร.ม.)

ปีท่ี
สรา้งเสรจ็

ปีท่ีได้
LEED O+M

คะแนนท่ีได้รบั,ระดับ Consultant

44,000 1994 2017 62, Gold n.a.

แนวทาง
ปฏิบัติ
โดยครา่ว

ลงทุนกวา่ 100 ล้านบาท ติดต้ังระบบสาธารณูปโภคและระบบระบาย
อากาศใหม่เพ่ือช่วยในการประหยัดพลังงาน พรอ้มปรบัปรุงภูมิ
ทัศน์ให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวมากข้ึน ส่งผลให้สามารถขยายฐานลูกค้าไปยัง
กลุ่มท่ีให้ความส าคัญกับ ESG ได้มากขึ้น

57,000 1995 2019 66, Gold SCG 
Consulting

แนวทาง
ปฏิบัติ
โดยครา่ว

ติดต้ังระบบ BAS* ให้ควบคุมระบบปรบัอากาศ และระบบไฟฟ้าเป็น
รายพ้ืนท่ีได้, เปล่ียนหลอดไฟเป็น LED ซึ่งช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ 30% 
และติดต้ังระบบ Fresh Air  ช่วยให้อากาศในอาคารหมุนเวยีนได้ดี
ขึ้น ลดปรมิาณก๊าซ CO2 และสาร VOC

76,239 1994 2018 62, Gold n.a.

แนวทาง
ปฏิบัติ
โดยครา่ว

ติดต้ังระบบกรองอากาศ ERV** ตลอดจนระบบประหยัดพลังงาน
ต่างๆ ส่งผลให้อาคารมีการใช้ไฟฟ้าท่ีลดลง

~33,000 1982 2012 84-85, Platinum SCG 
Consulting

แนวทาง
ปฏิบัติ
โดยครา่ว

ปรบัสภาพภูมิทัศน์ ระบบปรบัอากาศ ระบบระบายอากาศให้ได้ตาม
มาตรฐาน ติดต้ังอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และเลือกใช้
สุขภัณฑ์ประหยัดน้า รวมถึงการวางระบบการจดัการของเสียจาก
อาคาร และการจดัซื้อท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ตารางท่ี 5 อาคารส านักงานในไทยท่ีได้รบัมาตรฐาน LEED (O+M) หรอืการเปล่ียนอาคารเดิมให้กลายเป็น 
“Green Building”

Chartered Square 
(สาทร)

Rajanakarn
(สาทร)

Rasa Tower 1 
(รชัโยธิน)

SCG HQ 1, 2 และ 5
(เตาปูน)

ที่มา: USGBC, bangkokofficeagency, ryt9 และ Press Search รวบรวมและวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ * Building Automation System ** Energy Recovery Ventilation
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อย่างไรก็ตาม การพัฒนาด าเนินตามมาตรฐานความย่ังยืนของธุรกิจอสังหาฯ 

ท้ัง GRESB และ LEED O+M ล้วนมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายส่วนเพ่ิมท้ังส้ิน ดังน้ัน

ในส่วนถัดไป เราจะมาวิเคราะห์กันว่าผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์อะไรจาก

การด าเนินตามมาตรฐานความย่ังยืน พร้อมช้ีว่าผู้ประกอบการควรจะเริ่มต้น

อย่างไรหากต้องการปฏิบัติตามมาตรฐาน GRESB หรอื LEED

ตารางท่ี 6 ข้อเปรยีบเทียบระหวา่งมาตรฐาน GRESB และ LEED

ขอ้เปรยีบเทียบ GRESB LEED

1) Entity ในการประเมนิ รายบรษัิท กองทุน หรอื 

Portfolio

รายโครงการ

2) เกณฑ์การประเมนิ 2 เกณฑ์ ขึ้นอยู่กับลักษณะ

อสังหาฯ

8 เกณฑ์ ขึ้นอยู่กับลักษณะ

อสังหาฯ

3) ประเภทอสังหาฯ ท่ีสามารถขอ

มาตรฐาน

ท่ีอยู่อาศยั ออฟฟิศส านักงาน ห้างค้าปลีก โรงงาน นิคมฯ 

4) ปัจจยัท่ีใช้ในการประเมนิ

นโยบาย ESG ระดับองค์กร  -

ผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ  

การใช้พลังงาน  

การใช้น้า  

การปล่อย GHG  

การก าจัด/รไีซเคิลขยะ  

5) บรษัิทท่ีปรกึษาในไทย  

6) ค่าใช้จา่ยโดยประมาณ (บาท) n.a. ลงทะเบียน: เริม่ต้นราว 

600,000 บาท

ค่าใช้จา่ยในการปรบัปรุง

อปุกรณ์: ขึ้นอยู่กับคณุภาพ

อาคารเดิม โดยท่ัวไปอาจอยู่

ในช่วง 10-30% ของมูลค่า

ก่อสรา้งอาคาร

7) กรอบระยะเวลาการจดัท า เริม่ เม.ย. เสรจ็ส้ิน ต.ค. ไม่มีกรอบระยะเวลา

ที่มา: ขอ้มูลจาก GRESB, USGBC และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
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Section3

ธุรกิจอสังหาฯ
จะได้ประโยชน์อะไร
จากการจดัท ามาตรฐาน 
GRESB และ LEED
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นอกจากการปรบัปรุงวธิีการด าเนินงานให้เกิดความยั่งยืนตามมาตรฐาน ESG และ

เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่การเป็นธุรกิจ Net Zero แล้ว การปฏิบัติ

ตามมาตรฐาน GRESB และ LEED ยังสามารถสรา้งประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการได้

ไม่ว่าจะเป็น 1) การส่งเสรมิภาพลักษณ์หรอืชื่อเสียงด้าน ESG ซึ่งช่วยเพ่ิมโอกาส

ท่ีจะได้รบัการลงทุนจากต่างประเทศ และ 2) เพ่ิมโอกาสให้การท าก าไรจาก

การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน โดยเฉพาะ ไฟฟ้า และน้า โดยในแต่ละข้อ   

มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี
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ประโยชน์ท่ี 1: ส่งเสริมภาพลักษณ์ เพ่ิมโอกาสท่ีจะได้รับความสนใจ
จากนักลงทุน ขยายกลุ่มลูกค้าให้กวา้งขึน้ 

ESG เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการพิจารณาลงทุนอยู่ไม่น้อยในปัจจุบัน การ

ได้รบัมาตรฐาน ESG ระดับโลกอย่าง GRESB หรือ LEED จึงถือเป็นจุดแข็งส าคัญ

ให้ผู้ประกอบการมีภาพลักษณ์ท่ีดี เป็นท่ีรูจ้ักและดึงดูดความน่าสนใจจากนักลงทุน

ท่ัวโลก เห็นได้จากผลส ารวจของบรษัิทท่ีปรกึษาทางธุรกิจชื่อดังอย่าง pwc7 และ 

Gartner4 ท่ีระบุว่า 79-85% ของนักลงทุนใช้ปัจจัยด้าน ESG ในการตัดสินใจ

ลงทุน สอดคล้องกับ Callan4 บรษัิทท่ีปรกึษาทางการเงนิในสหรัฐฯ ท่ีระบุว่า 

49% ของนักลงทุนสถาบันได้รวมปัจจัย ESG ไว้ในกระบวนการตัดสินใจลงทุน

ด้วย เช่นเดียวกับ GRESB ท่ีระบุว่านักลงทุนเกือบท้ังหมดล้วนพิจารณาปัจจัย 

ESG ท้ังส้ิน (รูปท่ี 18)

รูปท่ี 18 ประเด็นเรื่อง ESG คือหน่ึงในปัจจยัส าคัญท่ีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนท่ัวโลก

ที่มา: ขอ้มูลจาก PwC Gartner USGBC และ Callan รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

7 pwc The economic realities of ESG | Gartner The ESG Imperative: 7 Factors for Finance Leaders | Callan 2021 ESG Survey

ความเส่ียงด้าน ESG 
มีความส าคัญต่อ
การตัดสินใจลงทุน

บรษัิทควรแก้ไขปัญหา ESG
แม้จะท าให้ก าไรในระยะส้ัน

ของบรษัิทลดลง

ผลตอบแทนของผู้บรหิาร
ควรข้ึนอยู่กับการจัดการ

ด้าน ESG ด้วย

ฉันยินดีท่ีจะลดการลงทุน
ในบรษัิทท่ีให้ความส าคัญกับ 

ESG ไม่มากพอ

สัดส่วนของนักลงทุน
ท่ีใช้ปัจจัยด้าน ESG 
ในการตัดสินใจลงทุน

49% ของนักลงทุนสถาบัน
ได้รวมปัจจัย ESG ไวใ้น

กระบวนการตัดสินใจลงทุน

สัดส่วนของนักลงทุน
ท่ีใช้ปัจจัยด้าน ESG 
ในการตัดสินใจลงทุน

https://www.pwc.com/gx/en/issues/reinventing-the-future/take-on-tomorrow/download/sbpwc-2021-10-28-Economic-realities-ESG.pdf
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/the-esg-imperative-7-factors-for-finance-leaders-to-consider
https://www.callan.com/blog-archive/2021-esg-survey/
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ปัจจุบัน ไทยมีผู้ประกอบธุรกิจอสังหาฯ 5 รายท่ีได้มาตรฐาน GRESB และ 1 ใน 5 

ได้รบัการคัดเลือกให้ถูกน าไปค านวณดัชนีอย่าง Dow Jones Global Select 

ESG RESI ขณะท่ีการท ามาตรฐาน LEED ก็จะส่งเสริมให้เจ้าของอาคารสามารถ

ขยายกลุ่มผู้เช่าให้กว้างย่ิงขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงไปกลุ่มบริษัทต่างชาติ (หรือ

บริษัทย่อยของบริษัทต่างชาติ) ท่ีบริษัทแม่มีนโยบายให้ความส าคัญกับปัจจัย

ด้าน ESG ท้ังน้ี แม้ปัจจุบัน ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาฯ ไทยท่ีถูกค านวณในดัชนี 

Dow Jones Global Select ESG RESI จะมี Market cap ท่ีไม่สูงนัก คิดเป็น

สัดส่วน 0.04% จากท้ังหมด แต่การถูกรบัคัดเลือกก็ถือว่าผู้ประกอบการอสังหาฯ 

รายน้ันได้รบัการยอมรบัแล้วว่ามีวธิีการด าเนินธุรกิจท่ีค านึงถึง ESG ในมาตรฐาน

ระดับโลก ขณะท่ีการท าให้อาคารเดิมได้รบัมาตรฐาน LEED อาทิ อาคารออฟฟิศ

ส านักงานก็มีโอกาสสูงท่ีจะท าให้เจา้ของอาคารสามารถขยายฐานลกูค้าไปกลุ่ม

ผู้เช่าต่างชาติท่ีให้ความส าคัญและพรอ้มเช่ากับออฟฟิศส านักงานท่ีได้มาตรฐาน 

ESG แม้จะมีอัตราค่าเช่าท่ีสูงกว่าออฟฟิศท่ัวไป 20-30% ก็ตาม8

ประโยชน์ท่ี 2: เพ่ิมโอกาสในการท าก าไรจากการประหยัดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานท้ังค่าไฟฟ้า และค่าน้า

แม้การปรบัเปล่ียนอาคารเดิม โดยเฉพาะในอาคารท่ีใช้พลังงานเยอะอย่าง ออฟฟิศ

ส านักงาน และห้างค้าปลีกให้ได้มาตรฐาน GRESB หรอื LEED (O+M) จะมีต้นทุน

ส่วนเพ่ิมราว 2,500 บาท/ตร.ม. แต่ประโยชน์ท่ีมากกว่าจากการประหยัดค่าไฟฟ้า 

และค่าน้าถึง 30% และ 11% จากเดิม ท าให้การลงทุนปรบัปรุงอาคารให้ได้มาตรฐาน 

GRESB หรอื LEED (O+M) มีความคุ้มค่า คิดเป็น ROI 16.4% โดยจากการประเมิน

ของ Krungthai COMPASS ในกรณีท่ีออฟฟิศส านักงานขนาด 30,000 ตร.ม. 

ท่ีโดยท่ัวไปแล้วจะมีค่าไฟฟา้และนา้อยู่ท่ีราว 43.2 ล้านบาทต่อปี (แบ่งเป็นส่วน

ท่ีเจ้าของอาคารต้องจ่ายเองท่ี 30 ล้านบาทต่อปี) เม่ือปฏิบัติตามมาตรฐาน 

GRESB หรอื LEED (O+M) จะมีต้นทุนเร ิม่ต้นท่ีราว 75 ล้านบาท อย่างไรก็ดี 

หากเปรยีบเทียบกับประโยชน์ท่ีเจ้าของอาคารจะได้รบัจากการประหยัดค่าไฟฟ้า

และค่าน้าท่ีปีละ 8.5 ล้านบาท คิดเป็นระยะเวลาคืนทุนท่ี 8.8 ปี เราจึงมองว่า

การลงทุนดังกล่าวถือเป็นการลงทุนท่ีคุ้มค่าสะท้อนจาก NPV ท่ี 12.3 ล้านบาท 

คิดเป็น ROI ท่ี 16.4% (รูปท่ี 19)

8 อ้างอิงจาก ธุรกิจส านักงานให้เชา่ควรปรบัตัวอย่างไร? ท่ามกลางอุปทานใหม่ท่ีจะเพ่ิมข้ึนมากในอนาคต

https://krungthai.com/Download/economyresources/EconomyResourcesDownload_761Research_Note_24_11_64.pdf
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รูปท่ี 19 การประหยัดพลังงานจากการปฏิบัติตามมาตรฐาน GRESB / LEED มีโอกาสช่วยให้ธุรกิจออฟฟิศ
ส านักงาน/ห้างค้าปลีกมีอัตราก ารสุทธิท่ีสูงขึ้น จากการประหยัดค่าไฟฟ้า และน้า

หมายเหต:ุ 1) ก าหนดให้ส านักงานใชไ้ฟฟา้ที่ 200 กิโลวตัต์-ชัว่โมง/ตร.ม./ป ีคิดอัตราค่าไฟฟา้เท่ากับ 7 บาท/กิโลวตัต์-ชัว่โมง คิด
เปน็ค่าไฟฟา้ปลีะ 42 ลบ. โดย 2 ใน 3 เปน็ค่าไฟส่วนกลางที่เจา้ของอาคารเปน็ผู้จา่ยทีป่ลีะ 28 ลบ.

2) ส านักงานมี OR 90% คิดเปน็จ านวนผู้ใชอ้าคาร 3,000 คน โดยผู้ใชอ้าคารแต่ละคนใชน้้า 75 ลิตรต่อวนั คิดเปน็ค่าน้าปี
ละ 1.2 ลบ. โดยท้ังหมดเจา้ของอาคารเปน็ผู้จา่ย

3) อ้างอิงจากการท า LEED (O+M) ของอาคาร Chartered Square ที่ใชง้บประมาณกวา่ 100 ลบ. ภายใต้เนื้อที่ 
44,000 ตร.ม.

4) อ้างอิงจาก USGBC และบทความ Are LEED-Certified Buildings Energy-Efficient in Practice?
5) ก าหนดให้อุปกรณ์เครื่องใชท้ี่ใชใ้นการปรบัปรงุระบบอาคารให้ได้มาตรฐาน GRESB, LEED มีอายุใชง้านเท่ากับ 15 ป ี

และใช ้WACC เปน็อัตราคิดลดโดยก าหนดไวท้ี่ 7% ต่อป ี
6) การค านวณอัตราก าไรสุทธิของธุรกิจห้างค้าปลีกใช ้Logic เหมือนธุรกิจออฟฟศิส านักงาน แต่ก าหนดให้เจา้ของ

อาคารเปน็ผู้จา่ยค่าไฟฟา้ท้ังหมดต้ังแต่แรก ท าให้ได้ประโยชน์จากการท า GRESB/LEED มากกวา่
ที่มา: ขอ้มูลจาก SETSMART, USGBC, Press Search วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

นอกจากน้ี การลงทุนดังกล่าวจะส่งผลต่อเน่ืองให้อัตราก าไรสุทธิของผู้ประกอบธุรกิจ

ออฟฟิศส านักงาน และห้างค้าปลีกปรับตัวสูงขึ้นจากเดิมได้ราว 3-4% โดยจาก

การประเมินเบื้องต้น คาดว่าการประหยัดค่าไฟฟ้า และน้ามีโอกาสจะช่วยลด

ต้นทุนในการด าเนินธุรกิจ และส่งผลบวกให้อัตราก าไรสุทธิของผู้ประกอบธุรกิจ

ออฟฟิศส านักงานมีโอกาสปรบัตัวสูงข้ึนจากค่าเฉล่ีย 3 ปีย้อนหลัง (2018-2020) 

ท่ี 21.4% มาอยู่ท่ี 24.2% เช่นเดียวกับธุรกิจห้างค้าปลีกท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึนจาก 

12.8% เป็น 17% ในช่วงเวลาเดียวกัน การลงทุนเพ่ือปรบัเปล่ียนอาคารให้ได้

มาตรฐาน GRESB และ LEED (O+M) จึงดูจะมีประโยชน์ต่อเจ้าของอาคารท้ัง

ในด้านภาพลักษณ์ ชื่อเสียง ตลอดจนด้านการเงนิ

อย่างไรก็ดี ตัวเลขดังกล่าวเป็นผลการประเมินเบื้องต้นเท่าน้ัน ผู้ประกอบการ

ท่ีสนใจควรมีการศึกษารายละเอียดเชิงลึกอีกครัง้ โดยผู้ประกอบการสามารถ

ติดต่อบรษัิทท่ีปรกึษาท่ีมีความรูค้วามเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์การท า

มาตรฐาน GRESB หรอื LEED ซึ่งจะแนะน าในส่วนถัดไป

สมมติฐานในการค านวณ อตัราก าไรสุทธิ (% ของรายได้)

ค่าเฉล่ียปี 2018-2020           ประมาณการเมื่อปฏิบติัตาม GRESB / LEEDส านักงานพ้ืนท่ี 30,000 ตร.ม.

ค่าไฟฟ้า+น้าก่อนท ามาตรฐาน
ที่เจา้ของอาคารต้องจา่ย ~30 ลบ./ปี1,2

ต้นทุนในการท า GRESB/LEED 75 ลบ.3

ใช้ไฟฟ้าลดลง 30%4

ใช้น้าลดลง 11%4

เจา้ของส านักงานประหยัดค่าใช้จา่ยด้าน
พลังงาน = 8.5 ลบ. ต่อปี

Payback period = 8.8 ปี5

NPV = 12.3 ลบ.6 , ROI = 16.4%6

ธุรกิจออฟฟิศส านักงาน                                 ธุรกิจค้าปลีก

Apply the
same logic

21.4%

24.2%

12.8%

17.0%
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รูปท่ี 20 GRESB ให้การรบัรอง 16 บรษัิทในเอเชียท่ีสามารถเป็นท่ีปรกึษาในการท าการประเมินโดย 5 จาก 16
บรษัิทมีส านักงานสาขาอยู่ในไทย ได้แก่ CBRE, WSP, ABeam Consulting, EY และ INOGEN

ส าหรบัมาตรฐาน GRESB พบวา่มี 16 บรษัิทในเอเชียท่ีได้การรับรองจาก GRESB 

วา่มีความรูค้วามเชี่ยวชาญ สามารถท่ีปรกึษา และช่วยให้ผู้ประกอบการอสังหาฯ 

ท าการประเมิน GRESB ได้ โดย ผู้ประกอบการอสังหาฯ ท่ีสนใจอาจเริ่มต้นจาก 

5 จาก 16 บรษัิทท่ีมีส านักงานอยู่ในไทย ได้แก่ CBRE, WSP, ABeam Consulting, 

EY และ INOGEN (รูปท่ี 20) ท้ังน้ี เน่ืองจากการประเมิน GRESB ต้องมีการ

ตอบค าถามจาก Checklist และวัดการใช้น้า ไฟฟ้า รวมถึงการปล่อยก๊าซเรอืน

กระจก ซึ่งหากค่าต่างๆ ของอาคารค่อนข้างอยู่ในระดับต่ากว่ามาตรฐาน อาจ

ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างมากในการแก้ไข และ/หรอืติดต้ังอุปกรณ์ใหม่ ดังน้ัน 

ผู้ประกอบการท่ีสนใจจัดท ามาตรฐาน GRESB ควรมีการติดต่อบรษัิทท่ีปรกึษา

ล่วงหน้า เพ่ือให้ทันตาม Timeline การจัดท ามาตรฐาน GRESB ในแต่ละปีท่ี

มักเปิดให้ผู้ประกอบการเร ิม่ลงทะเบียนและส่งฟอรม์การประเมินได้ในระหว่าง

เดือน เม.ย. จนถึงปลายเดือน มิ.ย. 

>> ถ้าผู้พัฒนาอสังหาฯ สนใจท ามาตรฐาน GRESB และ LEED 
จะสามารถติดต่อใครได้บ้าง?

ที่มา: : ขอ้มูลจาก USGBC และรวบรวมโดย Krungthai COMPASS

Tel: 02-119-1500 Tel: 02-343-8866

Tel: 02-610-1100 Tel: 02-264-9090

Tel: 02-231-6201
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รูปท่ี 21 ตัวอย่างของบรษัิทท่ีปรกึษาในไทยท่ีมีความรูค้วามเช่ียวชาญในการขอมาตรฐาน LEED จาก USGBC

ที่มา: : รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

ส าหรบัท่ีปรกึษา LEED ในไทยท่ีมีชื่อเสียง ได้แก่ SCG Building & Living Care 

Consulting บริษัทในเครือ SCG ท่ีสามารถให้ค าปรึกษาด้านการออกแบบ 

ปรบัปรุง และก่อสร้าง Green Building โดยบรษัิทมีประสบการณ์การปรบัปรุง

ออฟฟิศส านักงานโครงการ Rajanakarn Building ท่ีก่อสรา้งต้ังแต่ปี 1995 

ให้ได้มาตรฐาน LEED ระดับ Gold ตลอดจนการปรบัปรุงอาคารส านักงานใหญ่

ท่ี 1, 2 และ 5 ของ SCG ท่ีก่อสรา้งมาต้ังแต่ปี 1982 ให้ได้มาตรฐาน LEED ใน

ระดับสูงสุด คือ Platinum (อ่านเพ่ิมเติมได้ในบทสัมภาษณ์ SCG Building 

& Living Care Consulting ได้ใน Box1)นอกจากน้ี ก็ยังมีบรษัิทท่ีปรกึษา

รายอ่ืนๆ เช่น บรษัิท ดิเวลลอปเมนท์ แมเนจเมนท์ กรุ๊ป (DMG) ท่ีปรกึษา

โรงแรม Rosewood Phuket ท่ีได้รับมาตรฐาน LEED ในระดับ Gold และ

บรษัิท สมารท์กรนีบิลด์ด้ิงเน็ทเวริค์ (SGBN) ท่ีมีผลงานท้ังออฟฟิศส านักงาน 

ห้างค้าปลีก โรงงานอุตสาหกรรมท่ีได้มาตรฐาน LEED ในระดับ Silver จนถึง 

Platinum (รูปท่ี 21) 

ชื่อท่ีปรกึษา: SCG Building & Living Care Consulting 

เวบ็ไซต์: Click Here

Tel: 065-719-7909

Email: scgconsulting@scg.com

ชื่อท่ีปรกึษา: บจ. ดิเวลลอปเมนท์ แมเนจเมนท์ กรุป๊

เวบ็ไซต์: Click Here

Tel: 076-617-763 

Email: email@dmg-thailand.com

Project Reference:

 Rosewood Phuket LEED “Gold”

ชื่อท่ีปรกึษา: บจ. สมารท์กรนีบิลด์ด้ิงเน็ทเวริค์

เวบ็ไซต์: Click Here

Tel: 086-001-0817 

Email: contact@sgbn.co.th

Project Reference:

 ค่อนข้างหลากรูปสามารถดูได้จาก Click Here

Project Reference:

 อาคารส านักงานใหญ่ SCG (1, 2 และ 5) LEED “Platinum”
 MPK Office LEED “Gold” 
 Doi Kham Headquarters LEED “Gold”
 Rajanakarn Building LEED “Gold”
 Starbucks Coffee Stores “Certified - Platinum”

https://www.scgbuildingmaterials.com/th/b2b/scg-building-and-living-care-consulting
mailto:scgconsulting@scg.com
https://www.dmg-thailand.com/
mailto:email@dmg-thailand.com
https://www.sgbn.co.th/
mailto:contact@sgbn.co.th
https://www.sgbn.co.th/Project-EN.php
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บทสัมภาษณ์ 

SCG Building & Living care solution 
บรษัิทท่ีปรกึษาด้านการจดัท ามาตรฐาน LEED ชั้นน าของไทย

BOX 1

ในฐานะบริษัทท่ีปรึกษา SCG Building & Living care 
solution มีมุมมองต่อแนวโน้มการจัดท ามาตรฐาน LEED 
ในไทยอย่างไร? คิดวา่กระแส  ESG และ Net Zero จะเป็น
แรงผลักดันให้การจดัท า LEED เติบโตขึ้นหรอืไม่?

ค าถาม ค าตอบ

(สัมภาษณ์ผ่าน Microsoft Teams ณ วนัท่ี 24 ก.พ. 2022)

จากข้อ 1) อยากทราบวา่อสังหาฯ ประเภทใดท่ีมี
ความต้องการจดัท า LEED มากขึ้นในปัจจบัุน? 
เพราะเหตุใด? 

SCG Building & Living Care Consulting (บริษัท) มองว่าการท า LEED 
ในไทยยังคงเป็นกระแสอย่างต่อเน่ือง และครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์ เกือบ
ทุกประเภท ท่ีให้ความส าคัญกับแนวทางของความย่ังยืน (Sustainability) 
ซ่ึงได้ประโยชน์ท้ังในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดย ในปัจจุบัน 
กระแส ESG และ Net Zero ท่ีเข้ามามีบทบาท ก็เป็นแนวความคิดท่ีสอดคล้อง
กับ Sustainability เช่นเดียวกัน จึงมองวา่แนวคิดท้ังหมดจะช่วยส่งเสรมิกัน 
และส่งผลถึงการพัฒนาอสังหารมิทรพัย์ในอนาคต 

โครงการ Mixed-use และออฟฟศิส านักงาน คือประเภทของอสังหารมิทรพัย์ 
ท่ีนิยมด าเนินการ LEED และยังคงได้รบัความนิยมอย่างต่อเน่ืองมาจนปัจจุบัน 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ด้วยอุปสงค์จากองค์กรต่างๆ ท่ีเป็นผู้เช่าพ้ืนท่ี
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อยากให้ช่วยยกตัวอย่าง Project Reference ในรูปแบบ
ของการปรบัปรุงอาคารเก่าให้ได้มาตรฐาน LEED ท่ีบริษัทได้
เป็นท่ีปรึกษาว่าใช้เงินทุนเท่าไหร่? ความคุ้มค่าเป็นอย่างไร? 
หลังท าเสรจ็แล้วเจา้ของอาคารมี Feedback อย่างไร?

ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการท ามาตรฐาน LEED  
ของผู้ประกอบการไทยคืออะไร?

ค าถาม ค าตอบ

ตัวอย่างของโครงการปรบัปรุงอาคารเก่าให้ได้มาตรฐาน LEED ท่ีบริษัทเป็นท่ี
ปรึกษาคือ “Rajanakarn Building” ท่ีก่อสร้างเสร็จมาต้ังแต่ปี 1995 ซ่ึง
บรษัิทได้เข้าด าเนินการให้โครงการสามารถบรรลุจุดประสงค์ ได้รับการรับรอง 
LEED ระดับ “Gold” ในปี 2019 โดยประโยชน์ท่ีเจ้าของอาคารได้รับ คือ 1) การ
สามารถรกัษาฐานลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มผู้เช่าขนาดใหญ่ และบริษัทต่างชาติได้ 
ประกอบกับ 2) ต้นทุนด้านพลังงานท่ีปรับลดลง 20-30% โดย เม่ือเริ่มต้น
โครงการ บรษัิทได้เข้ามาช่วยท าการประเมินอาคาร และเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือ
พิจารณาความเป็นไปได้วางแผนปรบัปรุง โดยในโครงการน้ีได้มีการติดต้ังระบบ
ต่างๆ อาทิ 1) ระบบ Building Automation Systems เพ่ือช่วยควบคุม
ระบบปรบัอากาศ และไฟฟ้า 2) ระบบ Fresh Air เพ่ือช่วยให้อากาศในอาคาร
หมุนเวยีนได้ดีขึ้น ลดปริมาณก๊าซ CO2และสาร VOC รวมไปถึง 3) การเปล่ียน
หลอดไฟของอาคารให้เป็น LED ท้ังหมด โดยเม่ือด าเนินการเสร็จส้ินพบว่า
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของอาคารลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานท่ีลดลงถึง 20-30% 

เน่ืองจากมาตรฐาน LEED อาศัยการพัฒนาของตลาดไปพรอ้มกัน ดังน้ัน ในอดีต
ท่ี LEED เริ่มเข้ามาในประเทศไทย จึงมีอุปสรรคส าหรับการจัดท ามาตรฐาน LEED 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

1) ความพรอ้มของวสัดุก่อสรา้ง ตัวเลือกของวสัดุก่อสรา้งท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ไม่มากนักในตลาด

2) ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้รับเหมาก่อสร้างในอดีต ท่ีต้องใช้ระยะเวลาใน
การศึกษาและท าความเข้าใจเกณฑ์ต่างๆ

3) ผู้พัฒนาอสังหารมิทรพัย์ หรอืเจ้าของโครงการท่ีในอดีตยังมีความเข้าใจว่า 
“การท า LEED ส าหรบัอาคารสร้างใหม่น้ันสามารถเริ่มท าในช่วงใดก็ได้” ซ่ึงใน
การด าเนินการจรงิแล้ว ย่ิงโครงการเริ่มช้าจะส่งผลต่อเวลา และงบประมาณของ
โครงการ แต่หากเพ่ิมแนวความคิด LEED ต้ังแต่เริ่มโครงการ จะท าให้โครงการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ และลดค่าใช้จ่ายเพ่ิมท่ีเกิดจากการแก้แบบ หรือเปล่ียนวัสดุ
อุปกรณ์ในระหว่างการก่อสร้าง รวมท้ังความคิดว่า “การท า LEED เป็นเพียง
ส่วนเสริมหรือส่วนพิเศษ (Premium) ให้อาคารเท่าน้ัน” ซ่ึงปัจจุบันหลาย
โครงการก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการท า LEED มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน ท้ังใน
รูปแบบของค่าเช่าพ้ืนท่ีท่ีสูงขึ้น และประสิทธิภาพของอาคารท่ีสูงขึ้นท่ีส่งผล
ต่อเน่ืองให้ค่าใช้จ่ายท้ังเรื่องน้าและพลังงานลดลง 

ส าหรับปัจจุบันความพร้อมด้านวัสดุก่อสร้าง ผู้รับเหมา และความเข้าใจของ
ผู้พัฒนาอสังหาฯ มีมากขึ้น เน่ืองจากมีตัวอย่างความส าเร็จจากหลายๆโครงการ 
อย่างไรก็ดีหน่ึงในปัจจัยท่ีน่าจะสามารถส่งเสริมการท า LEED หรือเกณฑ์อาคาร
เขียวอื่นๆ ในไทย คือการสนับสนุนของภาครัฐ ผ่านสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น 
สิทธิประโยชน์ด้านกฎหมาย หรอืภาษี เป็นต้น
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การด าเนินธุรกิจท่ีต้องค านึงถึงปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล 

(Environmental, Social, Governance: ESG) ไปพรอ้มกัน ดูเป็นประเด็น

ท่ีมีความส าคัญมากขึ้น โดยเฉพาะในธุรกิจอสังหาฯ ท่ีปัจจุบันมีการปล่อยมลภาวะ

สูงถึง 25-40% ของการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกท่ัวโลก ขณะท่ีในอนาคตมีแนวโน้ม

ท่ีจะถูกกระแส Carbon Neutrality และ Net Zero กดดันมากย่ิงขึ้น 

อย่างไรก็ดี ด้วยมาตรฐานด้าน ESG ของธุรกิจอสังหาฯ ท่ีมีค่อนข้างมากท่ัวโลก 

Krungthai COMPASS จึงใช้บทความน้ีในการแนะน าให้ผู้ประกอบการรูจ้ักกับ

2 มาตรฐานด้าน ESG ระดับโลกได้แก่ 1) GRESB และ 2) LEED 

โดยแม้ท้ัง 2 มาตรฐานจะมีจุดแตกต่างกันบ้าง

ตรงท่ี GRESB จะเป็นการขอมาตรฐานในระดับ

ผู้ประกอบการ ขณะท่ี LEED จะเป็นการขอ

มาตรฐานรายโครงการ แต่การประเมิน

ความย่ังยืนของท้ัง 2 มาตรฐานมีการใช้ปัจจัย

ท่ีคล้ายกัน เช่น การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

และชุมชนโดยรอบ การประหยัดไฟฟ้าและน้า การ

ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้วัสดุก่อสร้าง 

เป็นต้น

นอกจากการปรบัปรุงวธิีการด าเนินงานให้เกิดความย่ังยืน

ตามมาตรฐาน ESG และเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่การเป็น

ธุรกิจ Net Zero แล้ว การปฏิบัติตามมาตรฐาน GRESB และ LEED 

ยังสามารถสรา้งประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการได้ไม่วา่จะเป็น 1) การ

ส่งเสรมิภาพลักษณ์หรอืชื่อเสียง

ด้าน ESG ซ่ึงช่วยเพ่ิมโอกาสท่ีจะ

ได้รบัการลงทุนจากต่างประเทศ 

และ 2) เพ่ิมโอกาสให้การท าก าไร

จากการประหยัดค่าใช้จ่ายด้าน

พลังงาน โดยหากผู้ประกอบธุรกิจ

อสังหาฯ สนใจสามารถขอค าแนะน า

ได้จากบริษัทท่ีปรึกษาในไทยท่ีได้รับ

การยอมรับและฝากผลงานมาแล้ว 

ดังแสดงไว้ในบทความ
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คณะผู้จดัท า >>

ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่

ดร.พชรพจน์ เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางในแวดวงวชิาการและส่ือมวลชนใน

ฐานะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ท่ีมีความเชี่ยวชาญในเร ื่องเศรษฐกิจและการเงนิ 

สามารถวเิคราะห์ได้อย่างลึกซึ้ง ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนักธุรกิจ 

ดร.พชรพจน์ จึงได้รบัเชิญเป็นวทิยากรในรายการข่าวและงานสัมมนาอย่างต่อเน่ือง

ก่อนรว่มงานกับธนาคารกรุงไทย ดร.พชรพจน์ มีประสบการณ์ท างานกว่า 7 ปีท่ี

ธนาคารไทยพาณิชย์และเคยท างานด้านวชิาการเป็น Assistant Professor 

of Economics ท่ี  San Diego State University ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

นอกจากน้ัน ยังเคยฝึกงานท่ีธนาคารกลางของสหรัฐฯ (Fed) ดร.พชรพจน์    

จบการศึกษาระดับปรญิญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ จาก University of 

Michigan ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

กณิศ อ่าสกุล

Analyst

กณิศ มีความรูค้วามเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ท างานวจิัยธุรกิจในคลัสเตอร์

โครงสรา้งพ้ืนฐาน เช่น กลุ่มธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง และกลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสรา้ง 

กว่า 3 ปี ท่ีศูนย์วจิัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (Economic Intelligence Center) 

ธนาคารไทยพาณิชย์

กณิศ จบการศึกษาปรญิญาตร ี(เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) สาขาเศรษฐศาสตร ์

จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ และปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ จาก

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
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