
ภ�ย่ในปี 2563
เทีย่บกับปีฐ�น 255810

ลดก�รู้ใช�นำ��ต่อหน่วย่รู้�ย่ได� 
รู้�อย่ละ

ผลก�รู้ดำ�เนินง�นเทีย่บเป้�หม�ย่

เป้�หม�ย่ปี 2563

บริู้ห�รู้นำ��อย่่�งรู้้�ค่� 
รัู้กษั�สมดุลชีวิต

7.14

5.53

100

100

ลดปริู้ม�ณ์ก�รู้ใช�นำ��
ต่อหน่วย่รู้�ย่ได� 
รู้�อย่ละ  

นำ�นำ��กลับม�ใช�ใหม่หรืู้อใช�ซีำ�� 
รู้�อย่ละ 

ปรู้ะเมินคว�มเสี�ย่งด��นนำ��
รู้�อย่ละ 

ก�รู้สนับสนุนเป้�หม�ย่ 
ก�รู้พัีฒน�ที�ยั่�งยื่น

SDG6 นำ�าสุะอาดิ์และสุุข็อนามัียที์�ดีิ์
 6.1 ทุกคนสามารถัเข้าถึังแลุ่ะ 
  ซื่�อหานำ�าที�สะอาดปลุ่อดภัิยได้

 6.3 เพิื่�มคุณิภิาพื่นำ�าโดยลุ่ด 
  การปลุ่่อยมลุ่พิื่ษอันต่ราย 
  ลุ่งส่่แหลุ่่งนำ�าแลุ่ะลุ่ดปริมาณิ 
  นำ�าเสียที�ไม่ได้รับการบำาบัด

 6.4 เพิื่�มประสิทธิภิาพื่แลุ่ะจัดการ 
  กับปัญหาการขาดแคลุ่นนำ�า 
  อย่างยั�งยืน

ผลก�รู้ดำ�เนินง�น
ที�สำ�คัญปี 2562 

เทีย่บปีฐ�น 2558

ข้องปริู้ม�ณ์นำ��
ที�นำ�ม�ใช�

ข้องพืี�นที�ดำ�เนินก�รู้บริู้ษััท 
(ครู้อบคลุมเฉพี�ะ ซีีพีี ออลล์  
สย่�มแม็คโครู้ และ ซีีพีีแรู้ม) 

ทบทวนก�รู้ปรู้ะเมินคว�มเสี�ย่ง 
ด��นสภ�วะข้�ดแคลนนำ�� พืี�นที� 
ดำ�เนินก�รู้ข้องค่้ค��ที�สำ�คัญ 
ลำ�ดับที� 1 (Critical Tier 1 
suppliers)

รู้�อย่ละ

ปริมาณน้ําท่ีนํามาใช้ต่อหน่วยรายได้
(ลูกบา ก์เมตรต่อล้านบาท)

17.64

17.75

18.52

16.43

16.38

2559

2560

2561

2562

2558

เปาหมายปี 256
15.87

ปริมาณน้ําท่ีนํามาใช้ต่อหน่วยรายได้ลดลง 
(ร้อยละ)

การใช้น้ํา

ปริมาณการใช้น้ําท้ังหมด

+0.62

+0.49

-6.86

-7.14

2559

2560

2561

2562

เปาหมายปี 256
-10

ปริมาณการใช้น้ําประปา (ลูกบา ก์เมตร)

7,408,871
8,002,367

2561

2562

ปริมาณการใช้น้ําบาดาล (ลูกบา ก์เมตร)

1,265,706
1,354,254

2561

2562

ปริมาณการใช้นํ้าท้ังหมด (ลูกบา ก์เมตร)

8,674,577

9,356,621

2561 2562

ร้อยละ 15
1,354,254

ร้อยละ 85
8,002,367

น้ําบาดาล (ลูกบา ก์เมตร)
น้ําประปา (ลูกบา ก์เมตร)

ปริมาณการใช้น้ําท้ังหมด (ลูกบา ก์เมตร)
ค่าความเข้มข้นการใช้น้ําต่อหน่วยรายได้ 
(ลูกบา ก์เมตรต่อหน่วยรายได้)

ร ณ ี กร ก ร ร ี ี ร ก

2559 25612560 2562

17.75
18.52

16.43
16.38

8,019,912
9,356,621

2559 25612560 2562

1,823,911
2,083,072

5,911,382
6,428,116

2559 25612560 2562

22,816
16,877 13,088 15,733

78,756

22,852
19.057

111,288

ปริมาณน้ําท้ิงท่ีผ่านกระบวนการ คุณ าพน้ําท้ิงท่ีผ่านกระบวนการบําบัด
ปริมาณน้ําท้ิงท่ีผ่านกระบวนการบําบัด 
(ลูกบา ก์เมตร)

ioc e ical O gen e and ( O ) (กิโลกรัม)
Total Su pended Solid (TSS) (กิโลกรัม)

9,061,981 8,674,557
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คัวามีท้์าท์าย

“นำ�า” หนึ�งในทั้รั้พยากร้ธิร้ร้มี่ชุาติท่ั้�เป็ร่้ยบเสิม่ี่อนหัวใจำหลักสิำาหรั้บทุั้กชุ่วิตบนโลก ปั็จำจุำบัน 
การ้เจำร้ิญเติบโตทั้างดั้านเศร้ษฐกิจำ ความี่ก้าวหน้าทั้างดั้านเทั้คโนโลย่ และการ้ขยายตัว 
ของป็ร้ะชุากร้ในชุุมี่ชุนต่าง ๆ มี่่เพิ�มี่มี่ากขึ�น สิ่งผลให้การ้ผลิตสิินค้าภาคอุตสิาหกร้ร้มี่ 
การ้ผลิตทั้างการ้เกษตร้และโคร้งการ้ก่อสิร้้างพัฒนาผังเม่ี่องต่าง ๆ ม่ี่ความี่ต้องการ้การ้ใชุ้นำ�า 
เพิ�มี่สิูงขึ�นอย่างต่อเน่�อง จำากร้ายงานการ้พัฒนานำ�าทั้ั�วโลกป็ี 2562 (World Water 
Development Report 2019) ขององค์การ้สิหป็ร้ะชุาชุาติ (UN) ร้ะบุว่าปั็ญหาการ้ขาดั 
แคลนนำ�าของโลกเพิ�มี่มี่ากขึ�น หนึ�งในสิาเหตุเป็็นผลมี่าจำากการ้เป็ล่�ยนแป็ลงสิภาพภูมิี่อากาศ 
(Climate Change) และความี่ต้องการ้ในการ้ใชุ้นำ�าท่ั้�ทั้ว่มี่ากขึ�นอย่างต่อเน่�องโดัยป็ร้ะชุากร้ 
กว่า 4 พันล้านคนทั้ั�วโลกต้องป็ร้ะสิบป็ัญหาการ้ขาดัแคลนนำ�าใชุ้ และกว่า 2 พันล้านคน 
ขาดัแคลนแหล่งนำ�าด่ั�มี่สิะอาดัในแต่ละปี็ ดัังนั�นเพ่�อตอบสินองความี่ต้องการ้ท่ั้�สูิงขึ�น บริ้ษัทั้  
ซื้่พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) และบริ้ษัทั้ย่อย (“บริ้ษัทั้”) จึำงสิร้้างโอกาสิและความี่ยั�งย่น 
ในการ้ใชุ้ทั้ร้ัพยากร้นำ�าร้่วมี่กันอย่างมี่่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพเพ่�อเพิ�มี่ศักยภาพความี่มี่ั�นคงและเกิดั 
ป็ร้ะโยชุน์สูิงสุิดัในอนาคต บริ้ษัทั้มุ่ี่งมัี่�นท่ั้�จำะดัำาเนินธุิร้กิจำร่้วมี่กับสัิงคมี่อย่างยั�งย่น จำึงให้ 
ความี่สิำาคัญกับการ้บริ้หาร้จัำดัการ้แหล่งนำ�าอย่างม่ี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพเพ่�อแบ่งปั็นโอกาสิในการ้เข้าถึึง
ทั้รั้พยากร้ธิร้ร้มี่ชุาติในทุั้กพ่�นท่ั้�ของสัิงคมี่ โดัยมุ่ี่งเน้นการ้พัฒนาการ้บริ้หาร้จัำดัการ้ดูัแลรั้กษา 
ทั้รั้พยากร้นำ�าตลอดัทัั้�งห่วงโซ่ื้อุป็ทั้าน เพ่�อให้ทุั้กภาคชัุ�นทั้างสัิงคมี่ และธิุร้กิจำไดั้มี่่โอกาสิ 
ในการ้ใชุ้นำ�าอย่างเทั้่าเทั้่ยมี่

คว�มคืบหน��ปี 2562

ปรู้ะเมินคว�มเสี�ย่งด��นสภ�วะ
ข้�ดแคลนนำ��ข้องพืี�นที�ดำ�เนินก�รู้ 
ข้องบริู้ษััท

ทบทวนผลปรู้ะเมินคว�มเสี�ย่ง
ด��นสภ�วะข้�ดแคลนนำ��พืี�นที�
ดำ�เนินก�รู้ข้องค่้ค��ที�สำ�คัญ ลำ�ดับที� 1 
(Critical Tier 1 suppliers) ข้องบริู้ษััท

จััดตั�งหน่วย่ง�นด้แลรัู้กษั�
ทรัู้พีย่�กรู้นำ��ที�ใช�ในโรู้งง�น
และพัีฒน�รู้ะบบบำ�บัดนำ��เสีย่

สรุู้ปผลก�รู้ดำ�เนินง�นด��นก�รู้ด้แลรัู้กษั�ทรัู้พีย่�กรู้นำ��

ปริมาณน้ําท่ีนํามาใช้ต่อหน่วยรายได้
(ลูกบา ก์เมตรต่อล้านบาท)

17.64

17.75

18.52

16.43

16.38

2559

2560

2561

2562

2558

เปาหมายปี 256
15.87

ปริมาณน้ําท่ีนํามาใช้ต่อหน่วยรายได้ลดลง 
(ร้อยละ)

การใช้น้ํา

ปริมาณการใช้น้ําท้ังหมด

+0.62

+0.49

-6.86

-7.14

2559

2560

2561

2562

เปาหมายปี 256
-10

ปริมาณการใช้น้ําประปา (ลูกบา ก์เมตร)

7,408,871
8,002,367

2561

2562

ปริมาณการใช้น้ําบาดาล (ลูกบา ก์เมตร)

1,265,706
1,354,254

2561

2562

ปริมาณการใช้น้ําท้ังหมด (ลูกบา ก์เมตร)

8,674,577

9,356,621

2561 2562

ร้อยละ 15
1,354,254

ร้อยละ 85
8,002,367

น้ําบาดาล (ลูกบา ก์เมตร)
น้ําประปา (ลูกบา ก์เมตร)

ปริมาณการใช้น้ําท้ังหมด (ลูกบา ก์เมตร)
ค่าความเข้มข้นการใช้น้ําต่อหน่วยรายได้ 
(ลูกบา ก์เมตรต่อหน่วยรายได้)

ร ณ ี กร ก ร ร ี ี ร ก

2559 25612560 2562

17.75
18.52

16.43
16.38

8,019,912
9,356,621

2559 25612560 2562

1,823,911
2,083,072

5,911,382
6,428,116

2559 25612560 2562

22,816
16,877 13,088 15,733

78,756

22,852
19.057

111,288

ปริมาณน้ําท้ิงท่ีผ่านกระบวนการ คุณ าพน้ําท้ิงท่ีผ่านกระบวนการบําบัด
ปริมาณน้ําท้ิงท่ีผ่านกระบวนการบําบัด 
(ลูกบา ก์เมตร)

ioc e ical O gen e and ( O ) (กิโลกรัม)
Total Su pended Solid (TSS) (กิโลกรัม)

9,061,981 8,674,557
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แนวท์างกิารดิ์ำาเนินงาน

กิารประเมิีนคัวามีเสีุ�ยงด้ิ์านนำ�าตลอดิ์ห่วงโซ่อุปท์าน

บร้ิษัทั้มี่่แผนในการ้เพิ �มี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพการ้ใชุ้นำ �าต่อหน่วยร้ายไดั้  
โดัยม่ี่การ้จัำดัการ้ความี่เส่ิ�ยงท่ั้�เกิดัจำากการ้ขาดัแคลนทั้รั้พยากร้นำ�า และ 
เพิ�มี่สัิดัส่ิวนการ้นำานำ�าท่ั้�ใชุ้แล้วกลับมี่าใชุ้ใหม่ี่ การ้เอาใจำใส่ิป็ลูกจิำตสิำานึก 
ภายในองค์กร้ในการ้อนุร้ักษ์ และร้ณร้งค์เร้่ �องการ้ป็ร้ะหยัดันำ�า 
ร้วมี่ทัั้�งส่ิงเสิริ้มี่การ้เข้าถึึงแหล่งนำ�าของชุุมี่ชุน ตลอดัจำนให้ความี่สิำาคัญ 
ในการ้มี่่สิ่วนร้่วมี่กับชุุมี่ชุนในการ้บำาบัดันำ�าเสิ่ย ร้วมี่ไป็ถึึงการ้ให้ 
ความี่สิำาคัญ และความี่เอาใจำใส่ิ  ต่อลูกค้าด้ัวยความี่รั้บผิดัชุอบสูิงสุิดั  
เพ่�อให้ลูกค้าไดั้ร้ับความี่พึงพอใจำทั้ั�งดั้านคุณภาพ (สิดั สิะอาดั 

ถึึงแมี่้ว่าป็ร้ิมี่าณการ้ใชุ้นำ�าของบร้ิษัทั้ ไมี่่ไดั้สิ่งผลกร้ะทั้บต่อการ้ 
ใชุ้นำ�าของพ่�นทั้่�ทั้่�บร้ิษัทั้เข้าไป็ดัำาเนินการ้ แต่อย่างไร้ก็ตามี่ บร้ิษัทั้ 
เล็งเห็น และตร้ะหนักถึึงการ้ม่ี่ส่ิวนร่้วมี่กับพ่�นท่ั้�ชุุมี่ชุน ในการ้บริ้หาร้ 
จัำดัการ้นำ�าอย่างม่ี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพ โดัยในปี็ 2562 บริ้ษัทั้ดัำาเนินการ้ตร้วจำ 
ป็ร้ะเมิี่นความี่เส่ิ�ยงด้ัานการ้ขาดัแคลนนำ�า คร้อบคลุมี่พ่�นท่ั้�ดัำาเนินการ้
ของร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น พ่�นท่ั้�ดัำาเนินการ้ศูนย์กร้ะจำายสิินค้าของบริ้ษัทั้  
ซื้่พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) พ่�นทั้่�ดัำาเนินการ้ของบร้ิษัทั้ ซื้่พ่แร้มี่
จำำากัดั และพ่�นท่ั้�ดัำาเนินการ้ของบริ้ษัทั้ สิยามี่แม็ี่คโคร้ จำำากัดั (มี่หาชุน) 
ด้ัวยเคร่้�องม่ี่อ Aqueduct ของ World Resource Intitute หร้่อ 
WRI ซื้ึ�งเป็็นเคร้่�องมี่่อสิำาร้วจำทั้่�ไดั้ร้ับการ้ยอมี่ร้ับในวงกว้าง ซื้ึ�งจำาก 
การ้ป็ร้ะเมี่ินความี่เสิ่�ยงพบว่าร้้อยละ 1 ของพ่�นทั้่�ดัำาเนินการ้อยู่ใน 
พ่�นทั้่�ทั้่�มี่่ความี่เสิ่�ยงร้ะดัับสิูง และร้ะดัับสิูงมี่าก ตามี่ภาพ

ป็ลอดัภัย) และความี่คุ้มี่ค่า แหล่งนำ�าหลักของบริ้ษัทั้ ค่อ ร้ะบบป็ร้ะป็า 
ทั้ั�วป็ร้ะเทั้ศ ซื้ึ�งนำ�าถึูกนำามี่าใชุ้งานทั้ั�วไป็อ่�น ๆ ไดั้แก่ ซื้ักล้าง และ 
ป็ร้ะกอบอาหาร้หร้่อเคร้่�องดั่�มี่ เป็็นต้น และแหล่งนำ�าอ่�น ๆ ไดั้แก่ 
นำ�าบาดัาลทั้่�มี่่การ้ใชุ้เฉพาะบางขั�นตอนการ้ผลิตในบร้ิษัทั้ ซื้่พ่แร้มี่
จำำากัดั ซึื้�งบริ้ษัทั้ใชุ้เพ่ยงความี่ร้้อนจำากนำ�าบาดัาลท่ั้�ความี่ลึกร้ะดัับหนึ�ง 
ซึื้�งสิามี่าร้ถึใชุ้ทั้ดัแทั้นนำ�าร้้อนสิำาหรั้บการ้ล้างม่ี่อและอุป็กร้ณ์บางป็ร้ะเภทั้ 
ในกร้ะบวนการ้ผลิต

ตัวอย่างแผนการบริหารจัดการน้ํา

จัดต้ังคณะทํางาน
บริหารจัดการน้ํา

โครงการเปล่ียน
อุปกรณ์ประหยัดน้ํา
ในร้านเ เว่นอีเล เว่น

โครงการ ero
a te ater 
i c arge

tre l  ig
ig
ediu  to ig
o  to ediu
o

ค่าความเครียดน้ํา ( ater Stre )
สัดส่วนพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงด้านความเครียดน้ํา ( ater Stre )

 1ร้อยละ

 22ร้อยละ

 1ร้อยละ

 ร้อยละ
 5ร้อยละ
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กิารบริหารจัีดิ์กิารนำ�าอย่างยั�งย้น

ในการ้ดัำาเนินงานดั้านการ้จำัดัการ้ดัูแลร้ักษาทั้ร้ัพยากร้นำ�าของบร้ิษัทั้ มี่่รู้ป็แบบในการ้จำัดัการ้ทั้่�แตกต่างกันไป็ โดัยขึ�นอยู่กับรู้ป็แบบของแต่ละ 
ภาคสิ่วนดัำาเนินงาน ดัังน่�

จำากผลการ้ตร้วจำป็ร้ะเมี่ินป็ร้ิมี่าณการ้ใชุ้นำ�าของร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่นดั้วยเคร้่�องมี่่อ Aqueduct    โดัย 
พิจำาร้ณาถึึง 3 ป็ัจำจำัย ไดั้แก่ สิภาวะการ้ขาดัแคลนนำ�าในพ่�นทั้่� คุณภาพนำ�า และภาพลักษณ์ดั้าน 
การ้ใชุ้นำ�าของร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น ในป็ี 2562

เพ่�อให้มี่ั�นใจำว่าการ้ดัำาเนินการ้ของบร้ิษัทั้สิ่งผลกร้ะทั้บในเชุิงลบต่อทั้ั�งป็ร้ิมี่าณ และคุณภาพของนำ�า 
ในพ่�นท่ั้�น้อยท่ั้�สุิดั และหากพบความี่เส่ิ�ยงในการ้ขาดัแคลนนำ�าของพ่�นท่ั้� บริ้ษัทั้ จำะทั้ำาการ้ตร้วจำติดัตามี่ และ
เตร้่ยมี่ความี่พร้้อมี่เพ่�อร้ับมี่่อสิถึานการ้ณ์ดัังกล่าว โดัยในป็ี 2562 พบว่า มี่่ร้้านสิาขา 57  ร้้าน  ทั้่�ตั�ง 
อยู่ในพ่�นทั้่�เสิ่�ยงในการ้ขาดัแคลนนำ�า และบร้ิษัทั้อาจำสิร้้างผลกร้ะทั้บทั้่�เก่�ยวข้องกับนำ�าในป็ัจำจำัยดั้าน 
ความี่เคร่้ยดันำ�า (Water Stress) จำากผลการ้ป็ร้ะเมิี่น บริ้ษัทั้ม่ี่การ้ดัำาเนินการ้เพ่�อลดัผลกร้ะทั้บท่ั้�เก่�ยวข้อง 
โดัยจำัดัตั�งคณะทั้ำางานจำัดัการ้นำ�าของร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น เพ่�อกำาหนดัแนวทั้างโคร้งการ้ใชุ้นำ�าอย่างมี่ ่
ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพร้วมี่ถึึงถึ่ายทั้อดัแนวทั้างไป็ยังหน่วยงานทั้่�เก่�ยวข้อง พร้้อมี่ทั้ั�งติดัตามี่ความี่ค่บหน้า 
และป็ร้ะเมี่ินป็ร้ะสิิทั้ธิิผลของโคร้งการ้เป็็นป็ร้ะจำำาทุั้กไตร้มี่าสิ  

ทัั้�งน่� บริ้ษัทั้ม่ี่เป้็าหมี่ายการ้ลดัการ้ใชุ้นำ�าของบริ้ษัทั้ท่ั้�เป็็นหนึ�งใน 15 เป้็าหมี่ายหลักตามี่กร้อบการ้ดัำาเนินงาน
ด้ัานความี่ยั�งยน่ จำากการ้วิเคร้าะห์แนวโน้มี่การ้ใชุ้นำ�า เทั้คโนโลย่ และการ้จัำดัการ้ทั้างเล่อกท่ั้�ม่ี่ศักยภาพ 
ในการ้ป็รั้บใชุ้เพ่�อดัำาเนินการ้ และเป้็าหมี่ายท่ั้�ได้ัรั้บมี่อบหมี่ายจำากเคร่้อเจำริ้ญโภคภัณฑ์์โดัยหน่วยงาน 
ท่ั้�เก่�ยวข้อง

กิารลดิ์ผลกิระท์บด้ิ์านกิารใช้นำ�าข็องร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

โคัรงกิาร
เพิ�มีประสิุท์ธิิภาพ
กิารใช้นำ�าใน
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น  

ตัวอย่างแผนการบริหารจัดการน้ํา

จัดต้ังคณะทํางาน
บริหารจัดการน้ํา

โครงการเปล่ียน
อุปกรณ์ประหยัดน้ํา
ในร้านเ เว่นอีเล เว่น
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ค่าความเครียดน้ํา ( ater Stre )
สัดส่วนพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงด้านความเครียดน้ํา ( ater Stre )

 1ร้อยละ

 22ร้อยละ

 1ร้อยละ

 ร้อยละ
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ในภาคสิ่วนการ้บร้ิการ้ดั้านธิุร้กิจำค้าสิ่ง บร้ิษัทั้ สิยามี่แมี่็คโคร้ จำำากัดั (มี่หาชุน) ไดั้ให้ความี่สิำาคัญ
กับการ้จำัดัการ้ทั้ร้ัพยากร้นำ�าตั�งแต่เร้ิ�มี่การ้ออกแบบศูนย์จำำาหน่ายสิินค้า โดัยออกแบบและติดัตั�ง 
ร้ะบบร้องรั้บนำ�าท่ั้�ได้ัจำากการ้ดัำาเนินงาน และผ่านร้ะบบการ้บำาบัดัแล้ว ไป็ใชุ้ในร้ะบบการ้ร้ดันำ�าต้นไม้ี่ 
อัตโนมี่ัติกับศูนย์จำำาหน่ายสิินค้าสิ่งสิยามี่แมี่็คโคร้เพ่�อลดัการ้ป็ล่อยนำ�าเสิ่ยสิู่แหล่งนำ�าสิาธิาร้ณะ  
ป็ัจำจำุบันมี่่การ้ดัำาเนินงานแล้วเสิร้็จำจำำานวน 30 สิาขาทั้ั�วป็ร้ะเทั้ศ โดัยคัดัเล่อกร้้านขนาดัใหญ่ทั้่�มี่่ 
พ่�นทั้่�มี่ากกว่า 5,000 ตาร้างเมี่ตร้ขึ�นไป็ ซื้ึ�งการ้ดัูแลร้ักษาพ่�นทั้่�สิ่เข่ยวจำำาเป็็นต้องใชุ้นำ�าในป็ร้ิมี่าณ
มี่ากเพ่�อบำารุ้งร้ักษา ผลการ้ดัำาเนินงานจำากโคร้งการ้ดัังกล่าวในป็ีทั้่�ผ่านมี่า สิามี่าร้ถึชุ่วยทั้ดัแทั้น
ป็ร้ิมี่าณการ้ใชุ้นำ�าป็ร้ะป็าไดั้ถึึง 162,000 ลูกบาศก์เมี่ตร้ 

สิำาหรั้บภาคส่ิวนการ้ผลิตอาหาร้แชุ่แข็งพร้้อมี่รั้บป็ร้ะทั้าน บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่แร้มี่ จำำากัดั ม่ี่แผนการ้บริ้หาร้ 
จัำดัการ้นำ�า โดัยมุ่ี่งเน้นการ้ใชุ้ป็ร้ะโยชุน์อย่างม่ี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพ ลดัการ้ป็ล่อยของเส่ิยสู่ิธิร้ร้มี่ชุาติเน่�องจำาก 
ม่ี่การ้ใชุ้ป็ริ้มี่าณนำ�าในกร้ะบวนการ้ผลิตจำำานวนมี่าก บริ้ษัทั้จึำงจัำดัตั�งหน่วยงานสิำาหรั้บการ้ดูัแลรั้กษา 
ทั้ร้ัพยากร้นำ�าทั้่�ใชุ้ภายในโร้งงาน ร้วมี่ถึึงพัฒนาศักยภาพร้ะบบบำาบัดันำ�าเสิ่ย โดัยมี่่การ้ใชุ้นำ�าจำาก 
แหล่งนำ �าใต้ดัินแทั้นการ้ใชุ้แหล่งนำ �าผิวดัินเพ่ �อลดัป็ัญหาการ้ขาดัแคลนทั้ร้ัพยากร้นำ �าในร้ะบบ 
นำ�าป็ร้ะป็าของชุุมี่ชุนโดัยร้อบ ซื้ึ�งตลอดัป็ี 2562 บร้ิษัทั้สิามี่าร้ถึทั้ดัแทั้นการ้ใชุ้นำ�าจำากร้ะบบป็ร้ะป็า 
ลงไดั้ 1,078,230 ลูกบาศก์เมี่ตร้ อ่กทั้ั�งนำ�าบาดัาลทั้่�สิูบจำากความี่ลึกป็ร้ะมี่าณ 500 เมี่ตร้  
มี่่อุณหภูมี่ิสิูงอยู่ทั้่�ป็ร้ะมี่าณ 50 องศาเซื้ลเซื้่ยสิ สิามี่าร้ถึนำาไป็ใชุ้เพ่�อล้างมี่่อและล้างอุป็กร้ณ์ใน 
กร้ะบวนการ้ผลิตซื้ึ�งจำากเดัิมี่ใชุ้พลังงานไฟ่ฟ่้าในการ้อุ่นนำ�าให้ร้้อน สิ่งผลให้ชุ่วยลดัการ้ใชุ้พลังงาน 
ไฟ่ฟ่้าในร้ะบบลงไดั้มี่ากถึึง 283,047 กิโลวัตต์-ชุั�วโมี่งต่อป็ี อ่กทั้ั�งยังมี่่การ้ติดัตั�งร้ะบบควบคุมี่ 
การ้เติมี่อากาศของร้ะบบบำาบัดันำ�าเสิ่ย โดัยนำ�าทั้ั�งหมี่ดัจำะผ่านเข้าสิู่กร้ะบวนการ้บำาบัดัเพ่�อให้นำ�ามี่่ 
คุณภาพด่ักว่านำ�าทิั้�งทัั้�วไป็ตามี่กฎีหมี่ายกำาหนดั นอกจำากน่�นำ�าทิั้�งท่ั้�ผ่านร้ะบบการ้บำาบัดัแล้วสิามี่าร้ถึ 
ทั้่�จำะนำากลับไป็ใชุ้ใหมี่่ในรู้ป็แบบของการ้ร้ดันำ�าต้นไมี่้ การ้ชุำาร้ะล้างบร้ิเวณพ่�นทั้่�ร้อบนอก เป็็นการ้ 
นำานำ�ากลับมี่าใชุ้ป็ร้ะโยชุน์ไดั้ทั้ั�งหมี่ดั (Water Zero Discharge) ซื้ึ�งโคร้งการ้น่�เร้ิ�มี่ดัำาเนินการ้มี่า
ตั�งแต่ในป็ี 2554 และมี่่แผนขยายผลการ้ดัำาเนินโคร้งการ้ไป็สิู่โร้งงานอ่�น ๆ  ในป็ี 2563  ซื้ึ�งจำะ 
ชุ่วยลดัการ้ใชุ้นำ�าป็ร้ะป็าลงไดั้ 355,804 ลูกบาศก์เมี่ตร้

สิำาหร้ับสิ่วนการ้ผลิตอ่�น ๆ ของ บร้ิษัทั้ ซื้่พ่แร้มี่ จำำากัดั บร้ิษัทั้มี่่การ้กำาหนดัค่าคุณภาพนำ�าเสิ่ยภายใน 
ท่ั้�อ้างอิงตามี่ป็ร้ะกาศกร้ะทั้ร้วงอุตสิาหกร้ร้มี่ เร่้�อง กำาหนดัมี่าตร้ฐานควบคุมี่การ้ร้ะบายนำ�าทิั้�งจำากโร้งงาน 
พ.ศ. 2560  โดัยสิอดัคล้องกับแนวป็ฏิิบัติดั้านสิิ�งแวดัล้อมี่ของบร้ิษัทั้

กิารเพิ�มีประสิุท์ธิิภาพกิารใช้นำ�า

โคัรงกิารเพิ�มี
ประสิุท์ธิิภาพ
กิารใช้นำ�า ซีพีแรมี 

โคัรงกิาร Zero 
Wastewater 
Discharge 
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โคัรงกิารประเมิีนคัวามีเสีุ�ยงด้ิ์านนำ�าข็องคู่ัค้ัาที์�สุำาคััญลำาดัิ์บที์� 1 
(Critical Tier 1 suppliers) 

นอกิเหน้อจีากิโคัรงกิารที์�กิล่าวไปแล้ว บริษััท์มีีคัวามีมุ่ีงมัี�นที์�ต้องกิารสุร้างกิารมีีสุ่วนร่วมีกัิบชุมีชนและพนักิงานเพ้�อสุ่งเสุริมี
กิารจัีดิ์กิารท์รัพยากิรนำ�าที์�ยั�งย้น ดัิ์งนั�นบริษััท์จึีงได้ิ์มีีกิารวางแผนโคัรงกิารเพิ�มีเติมีในอนาคัต ได้ิ์แก่ิ

โคัรงกิารคัวามีร่วมีม้ีอกัิบชุมีชนเพ้�อท์ำา 
Effective Microorganism Ball (EM ball) 

เพ่�อบำาบัดันำ�าเสิ่ยสิำาหร้ับพ่�นทั้่�ทั้่�เหมี่าะสิมี่ โดัยศูนย ์
กร้ะจำายสิินค้าในพ่�นทั้่�ต่าง ๆ เชุ่น บางบัวทั้อง ในการ้ 
เตร้่ยมี่อุป็กร้ณ์ อบร้มี่การ้ทั้ำานำ�าหมี่ักชุ่วภาพจำากวัสิดัุ 
ทั้่�หาง่ายในทั้้องถึิ�น และ EM Ball ร้วมี่ถึึงเทั้นำ�าหมี่ัก 
ชุ่วภาพ โยน EM BALL ลงสิู่แหล่งนำ�าทั้่�มี่่การ้คัดักร้อง
แล้วว่าสิามี่าร้ถึบำาบัดันำ�าไดั้ดั้วย EM Ball  

โคัรงกิารคัวามีร่วมีม้ีอกัิบพนักิงานในบริษััท์

เพ่�อเพิ�มี่ความี่ตร้ะหนักในการ้ใชุ้นำ�า 
ร้วมี่ถึึงร้่วมี่ร้ณร้งค์การ้ใชุ้นำ�าอย่างรู้้คุณค่า 

บริ้ษัทั้ ให้ความี่สิำาคัญกับการ้ป็ร้ะเมิี่นความี่เส่ิ�ยงด้ัานสิภาวะขาดัแคลน 
นำ�าของพ่�นทั้่�คู่ค้า โดัยการ้ดัำาเนินงานในป็ี 2562 บร้ิษัทั้ดัำาเนินการ้ 
ทั้บทั้วนผลการ้ป็ร้ะเมี่ินความี่เสิ่�ยงสิำาหร้ับคู่ค้าทั้่�สิำาคัญลำาดัับทั้่� 1 
(Critical Tier 1 Supplier) จำำานวน 190 ร้าย ดั้วยเคร้่ �องมี่่อ 
การ้ป็ร้ะเมี่ิน Aqueduct ของ World Resources Institute 
(WRI) จำากผลการ้ป็ร้ะเมี่ินความี่เสิ่�ยงดั้านความี่เคร้่ยดันำ�า (Water 
Stress) พบว่า คู่ค้าจำำานวน 13 ร้าย ตั�งอยูใ่นพ่�นท่ั้�ท่ั้�ม่ี่ความี่เส่ิ�ยงร้ะดัับ 
สูิงมี่าก คู่ค้าจำำานวน 14 ร้าย ตั�งอยู่ในพ่�นท่ั้�ท่ั้�ม่ี่ความี่เส่ิ�ยงสูิง

บร้ิษัทั้ไดั้ขอความี่ร้่วมี่มี่่อจำากคู่ค้าในการ้จำัดัทั้ำาขั�นตอนการ้จำัดัการ้ 
ความี่เส่ิ�ยงท่ั้�เก่�ยวข้องกับนำ�าและจัำดัการ้ทั้รั้พยากร้นำ�า ซึื้�งขณะน่�ได้ัรั้บ 
ความี่ร้่วมี่มี่่อจำากคู่ค้าแล้วร้้อยละ 100 จำากคู่ค้าทั้่�มี่่ความี่เสิ่�ยง 
ในการ้ขาดัแคลนนำ�าโดัยม่ี่ตัวอย่างแผนการ้จัำดัการ้ความี่เส่ิ�ยงด้ัานนำ�า 
เชุ่น การ้ร่้วมี่ม่ี่อกับหน่วยงานต่าง ๆ  และชุุมี่ชุนในการ้ฟ้่�นฟู่ และพัฒนา 
แหล่งนำ�าในพ่�นท่ั้� การ้เป็ล่�ยนมี่าใชุ้เคร่้�องม่ี่อป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพสูิงเพ่�อใชุ้นำ�า 
อย่างคุ้มี่ค่า การ้นำานำ�ากลับมี่าใชุ้ป็ร้ะโยชุน์ในพ่�นท่ั้� การ้ใชุ้นำ�าบาดัาล 
เป็็นต้น

1

2
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ผลดำ�เนัินัง�นัด้�นัคว�มยัั่�งยืั่นั ปี 2562 ข้้อมูลด้�นัสิำ�งแวดล้อม

GRI Standard ข้้อมูล หนั่วยั่ 2559 2560 2561 2562

302-1 (e) ปริู้ม�ณ์พีลังง�นที�ใช�ทั�งหมด กิกะจ้ัล 7,180,106.92 7,543,731.28 8,378,582.01 9,138,078.10

302-1 (a) ปริู้ม�ณ์พีลังง�นที�ใช�แล�วหมดไป กิกะจ้ัล 231,481.88 273,582.89 501,239.88 544,162.84

กิารเผาไหม้ีอยู่กัิบที์� กิิกิะจูีล 231,481.88 273,582.89 370,720.89 414,339.03

• นำ�ามันเต่า กิกะจ่ลุ่ 143,934.00 161,001.74 23,384.76 0

• นำ�ามันดีเซ่ลุ่ กิกะจ่ลุ่ 4,083.00 4,086.98 1,644.70 7,980.44

• ก๊าซ่ปิโต่รเลีุ่ยมเหลุ่ว กิกะจ่ลุ่ 66,951.12 69,182.62 292,398.72 348,141.34

• ก๊าซ่ธรรมช้าติ่ กิกะจ่ลุ่ 16,513.76 39,311.55 53,292.70 58,217.25

กิารเผาไหม้ีที์�มีีกิารเคัล้�อนที์� กิิกิะจูีล N/A N/A 130,519.00 129,823.81

• นำ�ามันดีเซ่ลุ่ กิกะจ่ลุ่ N/A N/A 115,852.21 114,460.19

• นำ�ามันเบนซิ่น กิกะจ่ลุ่ N/A N/A 14,666.67 15,363.62

• ก๊าซ่ธรรมช้าติ่ กิกะจ่ลุ่ N/A N/A 0.12 0.0032

302-1 (b) ปริู้ม�ณ์พีลังง�นหมุนเวีย่น กิกะจ้ัล 112.15 2,983.28 4,604.26 15,408.41

• พื่ลัุ่งงานไฟฟา้จากแสงอาทิต่ย์ กิกะจ่ลุ่ 122.15 223.88 693.18 11,496.18

• พื่ลัุ่งงานความร้อนจากแสงอาทิต่ย์ กิกะจ่ลุ่ 0 2,759.40 2,759.40 2,798.50

• พื่ลัุ่งงานความร้อนใต้่พิื่ภิพื่ กิกะจ่ลุ่ 0 N/A 1,151.68 1,113.73

302-1 (c) ปริู้ม�ณ์พีลังง�นไฟื้ฟื้�้ที�ซืี�อจั�กภ�ย่นอก กิกะจ้ัล 6,948,512.89 7,267,165.11 7,872,737.87 8,578,506.85

302-3 (a) ค่�คว�มเข้�มข้�นก�รู้ใช�พีลังง�นต่อหน่วย่รู้�ย่ได� กิกะจ้ัลต่อล��นบ�ท 15.89 15.41 15.87 16.00

303-3 (a)
(2018) ปริู้ม�ณ์ก�รู้นำ�นำ��ม�ใช�ทั�งหมด ล��นล้กบ�ศก์เมตรู้ 8.01 9.06 8.67 9.35

• นำ�าใต้่ดิน ลุ้่านลุ่่กบาศก์เมต่ร 0.93 1.04 1.27 1.35

• นำ�าประปา ลุ้่านลุ่่กบาศก์เมต่ร 7.08 8.02 7.40 8.00

• ปริมาณินำ�าที�นำากลัุ่บมาใช้้ใหม่แลุ่ะใช้้ซ่ำ�า ลุ้่านลุ่่กบาศก์เมต่ร 0.17 0.19 0.93 0.51

303-3 (b) 
(2018)

ปริู้ม�ณ์ก�รู้นำ�นำ��จั�กพืี�นที�
ที�มีคว�มเครีู้ย่ดนำ��ม�ใช�ทั�งหมด ล��นล้กบ�ศก์เมตรู้ N/A N/A N/A 3.67

• นำ�าใต้่ดิน ลุ้่านลุ่่กบาศก์เมต่ร N/A N/A N/A 1.29

• นำ�าประปา ลุ้่านลุ่่กบาศก์เมต่ร N/A N/A N/A 2.38

303-3 (b) 
(2018)

ปริู้ม�ณ์ก�รู้นำ�นำ��ม�ใช�แย่ก
ต�มแหล่งนำ��ทั�งหมด ล��นล้กบ�ศก์เมตรู้ N/A N/A N/A 9.35

• นำ�าสะอาด (≤1,000 mg/L Total 
  Dissolved Solids)

ลุ้่านลุ่่กบาศก์เมต่ร N/A N/A N/A 9.35

• ค่าความเข้มข้นการนำานำ�ามาใช้้
ต่่อหน่วยรายได้

ลุ่่กบาศก์เมต่รต่่อลุ้่านบาท 17.75 18.52 16.43 16.38

305-2 (a) 
ปริู้ม�ณ์ก�รู้ปล่อย่ก๊�ซีเรืู้อนกรู้ะจักทั�งหมด 
(Scope 1 + Scope 2)

ตันค�ร์ู้บอนไดออกไซีด์เทีย่บเท่� 1,131,651.73 1,184,068.66 1,286,029.10 1,400,440.40

305-1 (a)
ปริู้ม�ณ์ก�รู้ปล่อย่ก๊�ซีเรืู้อนกรู้ะจักท�งตรู้ง 
(Scope 1) 

ตันค�ร์ู้บอนไดออกไซีด์เทีย่บเท่� 8,115.53 9,008.51 13,051.12 13,343.50

• ก๊าซ่มีเทนจากระบบบำาบัดนำ�าเสีย ตั่นคาร์บอนไดออกไซ่ด์เทียบเท่า 1,115.46 914.04 3,253.40 3,724.42

• การเผู้าไหม้เชื้�อเพื่ลิุ่งที�มีการเคลืุ่�อนที� ตั่นคาร์บอนไดออกไซ่ด์เทียบเท่า 7,000.07 8,094.47 9,797.72 9,021.92

305-1 (c) ก�รู้เผ�ไหม�เชื�อเพีลิงชีวภ�พี (Biogenic) ตันค�ร์ู้บอนไดออกไซีด์เทีย่บเท่� N/A N/A N/A 597.15
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