
ภ�ย่ในปี 2563
เทีย่บกับปีฐ�น 255810

ลดก�รู้ปล่อย่ก๊�ซีเรืู้อนกรู้ะจักต่อหน่วย่รู้�ย่ได�
รู้�อย่ละ

ผลก�รู้ดำ�เนินง�นเทีย่บเป้�หม�ย่

เป้�หม�ย่ปี 2563

รัู้บมือสภ�พีอ�ก�ศเปลี�ย่น 
หมุนเวีย่นใช�พีลังง�น 

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

SDG13 รับม้ีอกัิบกิารเปลี�ยนแปลง 
  สุภาพภูมิีอากิาศั
 13.1 เสริมสร้างความสามารถั 
  ในการปรับตั่วต่่ออันต่ราย 
  เกี�ยวกับสภิาพื่อากาศ

SDG12 กิารบริโภคัและกิารผลิต
  อย่างมีีคัวามีรับผิดิ์ชอบ
 12.2 ภิายในปี ค.ศ. 2030 บรรลุุ่ 
  การบริหารจัดการที�ยั�งยืนแลุ่ะ 
  การใช้้ทรัพื่ยากรธรรมช้าติ่ 
  อย่างมีประสิทธิภิาพื่

 12.5 ลุ่ดการสร้างของเสียโดย 
  เน้นกระบวนการป้องกัน  
  ลุ่ดรีไซ่เคิลุ่แลุ่ะการนำามาใช้้ใหม่

ลดก�รู้ปล่อย่ก๊�ซีเรู้ือนกรู้ะจัก   

25,967
ตันค�ร์ู้บอนไดออกไซีด์
เทีย่บเท่�

เพิี�มก�รู้ใช�พีลังง�นหมุนเวีย่น 

4,280,110
กิโลวัตต์-ชั�วโมง

ลดก�รู้ใช�พีล�สติก 

3,329 ตัน  

ผลก�รู้ดำ�เนินง�น
ที�สำ�คัญปี 2562 

SDG7 พลังงานสุะอาดิ์ที์�ทุ์กิคันเข้็าถึงได้ิ์
 7.2 เพิื่�มสัดส่วนการใช้้พื่ลัุ่งงาน
  หมุนเวียน

 7.3 เพิื่�มประสิทธิภิาพื่
  การใช้้พื่ลัุ่งงาน

สุแกินคิัวอาร์โค้ัดิ์นี� เพ้�อรับข่็าวสุาร 
และข้็อมูีลเกีิ�ยวกัิบรายงานกิารพัฒนา 
อย่างยั�งย้นในหัวข้็อนี�เพิ�มีเติมี หร้อที์�
https://www.youtube.com/
watch?v=5xg5YyrDrlE  

ปริมาณการปล่อยกา เรือนกระจกต่อหน่วยรายได้
(ตันคาร์บอนไดออกไ ด์เทียบเท่าต่อล้านบาท)

2.50

2.42

2.44

2.45

2.27

2.20

2560

2559

2561

2562

เปาหมาย
2563

เปาหมาย
2568

(เทียบปี าน 256 )

ปริมาณการปล่อยกา เรือนกระจก
ต่อหน่วยรายได้ท่ีลดลง (ร้อยละ)

-0.79

-3.97

-3.17

-2.78

-10

-12.5

2560

2559

2561

2562

เปาหมาย
2563
เปาหมาย
2568
(เทียบปี าน 256 )
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คัวามีท้์าท์าย

บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) และบริ้ษัทั้ย่อย (“บริ้ษัทั้”) ตร้ะหนักถึึงความี่สิำาคัญ 
ของสิภาวะการ้เป็ล่�ยนแป็ลงสิภาพภูมิี่อากาศ ซึื้�งเป็็นปั็ญหาสิิ�งแวดัล้อมี่ท่ั้�โลกกำาลังเผชิุญ 
อยู่ในป็ัจำจำุบัน โดัยกิจำกร้ร้มี่ของมี่นุษย์เป็็นป็ัจำจำัยหลักทั้่�สิ่งผลให้สิภาวะการ้เป็ล่�ยนแป็ลง 
สิภาพภูมิี่อากาศและอุณหภูมิี่ของโลกเพิ�มี่ขึ�นอย่างต่อเน่�อง จำากการ้จัำดัทั้ำาเป้็าหมี่ายการ้พัฒนา 
ท่ั้�ยั�งย่น (SDGs) ท่ั้�ได้ัรั้บการ้รั้บร้องจำาก 193 ป็ร้ะเทั้ศสิมี่าชิุกขององค์การ้สิหป็ร้ะชุาชุาติ 
เป็้าหมี่ายทั้่� 13 และสิอดัคล้องกับเป็้าหมี่ายความี่ตกลงป็าร้่สิ (Paris Agreement)  
เร้่�องการ้ร้ับมี่่อการ้เป็ล่�ยนแป็ลงสิภาพภูมี่ิอากาศ บร้ิษัทั้เล็งเห็นถึึงโอกาสิการ้มี่่สิ่วนร้่วมี่ 
ในการ้เป็ล่�ยนแป็ลงป็ัญหาสิำาคัญของโลก จำึงมี่่ความี่มีุ่่งมี่ั�นร้่วมี่เป็็นสิ่วนหนึ�งในการ้ร้่วมี่ 
ลดัก๊าซื้เร่้อนกร้ะจำกควบคู่ไป็กับการ้ดัำาเนินธุิร้กิจำอย่างรั้บผิดัชุอบ 

คว�มคืบหน��ปี 2562

ข้ย่�ย่ผลโครู้งก�รู้ผลิตพีลังง�น
ไฟื้ฟื้�้จั�กพีลังง�นแสงอ�ทิตย์่  
ครู้อบคลุมศ้นย์่กรู้ะจั�ย่สินค�� 
บริู้ษััท ซีีพีี ออลล์ จัำ�กัด (มห�ชน) 
บริู้ษััท สย่�มแม็คโครู้ จัำ�กัด (มห�ชน) 
บริู้ษััท ซีีพีีแรู้ม จัำ�กัด

โครู้งก�รู้ย่กรู้ะดับก�รู้ใช�บรู้รู้จุัภัณ์ฑ์์
ในรู้��นเซีเว่นอีเลฟื้เว่น โดย่ใช�วัสดุ
ที�ทำ�จั�กธรู้รู้มช�ติและส�ม�รู้ถ
ย่่อย่สล�ย่ได�เองต�มธรู้รู้มช�ติ
รู้วมถึงก�รู้ลดใช�พีล�สติก
จั�กก�รู้พัีฒน�บรู้รู้จุัภัณ์ฑ์์

ติดต�มและเปิดเผย่ข้�อม้ลก�รู้ปล่อย่
ก๊�ซีเรืู้อนกรู้ะจักภ�ย่ใต�โครู้งก�รู้ CDP 
ครู้อบคลุมทั�ง scope 1,2 และ 3 

สรู้��งคว�มรู่้วมมือกับภ�ครัู้ฐ 
และองค์กรู้รู้ะหว่�งปรู้ะเทศ 
ภ�ย่ใต�โครู้งก�รู้พัีฒน�เมือง    
ค�ร์ู้บอนตำ�� (Low Carbon City)

สรุู้ปผลก�รู้ดำ�เนินง�นด��นก�รู้จััดก�รู้ก�รู้เปลี�ย่นแปลงสภ�พีภ้มิอ�ก�ศ 

23,384
0

2561

2562

การใช้พลังงาน
ปริมาณการใช้พลังงาน แยกตามแหล่งพลังงาน (กิกะจูล)

ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียน 

น้ํามันเตา

น้ํามันดีเ ล

พลังงานไ า
ท่ี ื้อจาก ายนอก

น้ํามันเบน ิน

กา ธรรมชาติ

7,872,737
8,578,506

2561

2562

พลังงาน
หมุนเวียน

4,604
15,408

2561

2562

53,292
58,217

2561

2562

292,398
348,141

2561

2562

14,666
15,363

2561

2562

117,496
122,440

2561

2562

พลังงานหมุนเวียน (กิกะจูล)
พลังงานท่ี ื้อจาก ายนอก (กิกะจูล)
พลังงานท่ีใช้แล้วหมดไป (กิกะจูล)

ร้อยละ 0.17

ร้อยละ 5.95

ร้อยละ 93.88

15,408

544,162

8,578,506

กา ปโตเลียมเหลว
พลังงานหมุนเวียน (กิกะจูล)
สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน
ต่อพลังงานท้ังหมด (ร้อยละ)

2559 2560 2561 2562

122
0

0.04
0.05

0.18

2,983

4,604

15,408
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การใช้พลาสติก

PET
HDPE
PP

PS
PBS
Oxo-Degradeble

สัดส่วนการใช้พลาสติก (บรรจุ ัณ ์พลาสติก  ุงพลาสติก  พลาสติกแบบใช้คร้ังเดียว)  

46ร้อยละ
11,433

688

12,396

 ร้อยละ 1ร้อยละ

199 {

 5ร้อยละ

ปริมาณการใช้พลาสติก (ล้านช้ิน)
ปริมาณการใช้พลาสติกต่อสาขา (ล้านช้ิน สาขา)

2561 2562 2563
(การคาดการณ์)

0.72 0.59 0.54

7,882

7,938

7,994

818
688

2561

2562

สัดส่วนการใช้พลาสติก
แยกตามประเ ทพลาสติก (ตัน)

PET

HDPE

PBS

PP

PS

0
18

2561

2562

OXO-Degradeble 325
64

2561

2562

100
117

2561

2562

9,447
11,433

2561

2562

11,923
12,396

2561

2562

ปริมานการใช้พลาสติกท้ังหมด (ตัน)

22,615

24,718

2561 2562

หมายเหตุ  ข้อมูลการใช้บรรจุ ณั ์พลาสติก ุงพลาสติก และพลาสติกแบบใช้คร้ังเดียว ขอบเขตข้อมูลเ พาะ บริษัท ีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
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การปล่อยกา เรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยกา เรือนกระจก
แยกตามแหล่งกําเนิด (ตันคาร์บอนไดออกไ ด์เทียบเท่า)

กา มีเทนจากระบบ
บําบัดน้ําเสีย

การเผาไหม้
เช้ือเพลิงชีว าพ

กา ธรรมชาติ

น้ํามันดีเ ล

น้ํามันเบน ิน

3,253
3,724

2561

2562

6.60
0.19

2561

2562

พลังงานไ า
ท่ี ื้อจาก ายนอก

1,272,977
1,387,096

2561

2562

1,060
999

2561

2562

8,730
8,021

2561

2562

N/A
597

2561

2562

การปล่อยกา เรือนกระจกทางตรง 
(Scope 1) (ตันคาร์บอนไดออกไ ด์เทียบเท่า)

การปล่อยกา เรือนกระจกทางอ้อม
จากการใช้พลังงาน (Scope 2)
(ตันคาร์บอนไดออกไ ด์เทียบเท่า)

การ ื้อสินค้า
และบริการ

การขนส่งและ
กระจายสินค้า

(ต้นน้ํา)

การจัดการของเสียท่ีเกิดจาก
การดําเนินธุรกิจ

การเดินทาง
เพ่ือธุรกิจ

การเดินทาง
ไป-กลับ

ของบุคลากร

การใช้งานผลิต ัณ ์
ท่ีจัดจําหน่าย

การจัดการ ากผลิต ัณ ์
ท่ีจําหน่าย

ปริมาณการปล่อยกา เรือนกระจก
ทางอ้อมอ่ืน 

(ตันคาร์บอนไดออกไ ด์เทียบเท่า)

HFCS PFCS

15.11
ร้อยละ 1.06

ร้อยละ

58.17
ร้อยละ

7.07
ร้อยละ

18.61
ร้อยละ

0.23
ร้อยละ

0.20
ร้อยละ

90,128

231,528

2,588

192,510

13,528

2,934

741,535

13,343

1,387,096
98.05ร้อยละ

1.95ร้อยละ

C

กิจกรรมชดเชยคาร์บอน
(ตันคาร์บอนไดออกไ ด์เทียบเท่า)

4,357*
25,967*

2561
2562

*กิ กรรม เ รบอน ก ร ก รล ล ิก 
 ล ก รใ ้ ล น มนเ น
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แนวท์างกิารดิ์ำาเนินงาน

กิรอบกิารดิ์ำาเนินงานด้ิ์านกิารเปลี�ยนแปลงสุภาพภูมิีอากิาศั

บร้ิษัทั้ไดั้กำาหนดัแนวทั้างในการ้ดัำาเนินงานดั้านการ้เป็ล่�ยนแป็ลง 
สิภาพภูมี่ิอากาศควบคู่กับการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำอย่างร้ับผิดัชุอบ ผ่าน 
มี่าตร้การ้ต่าง ๆ ในการ้เพิ�มี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพและการ้อนุรั้กษ์พลังงาน 
และการ้ใชุ้พลังงานหมีุ่นเว่ยน การ้จำัดัการ้บร้ร้จำุภัณฑ์์พลาสิติก 

นอกจำากน่� บร้ิษัทั้ยังมี่่การ้สิ่�อสิาร้ผลการ้ดัำาเนินงานต่อผู้มี่่สิ่วนไดั้สิ่วนเสิ่ย เพ่�อแสิดังถึึงความี่โป็ร้่งใสิ สิามี่าร้ถึตร้วจำสิอบไดั้ ผ่านโคร้งการ้ 
การ้เป็ิดัเผยข้อมีู่ลคาร้์บอน (Carbon Disclosures Project: CDP) และร้ายงานการ้พัฒนาอย่างยั�งย่น ร้วมี่ถึึงการ้ร้ายงานความี่ก้าวหน้า 
การ้ป็ฏิิบัติตามี่ข้อตกลงโลกแห่งสิหป็ร้ะชุาชุาติ อย่างต่อเน่�อง

ทั้่ �สิอดัคล้องกับแผนการ้จำัดัการ้ดั้านขยะพลาสิติกจำากภาคร้ัฐ 
การ้ให้การ้สินับสินุนและความี่ร้่วมี่มี่่อกับภาคสิ่วนอ่�น ๆ เพ่�อลดั 
ผลกร้ะทั้บจำากการ้ดัำาเนินธุิร้กิจำและส่ิงเสิริ้มี่แนวคิดั และสิร้้างจิำตสิำานึก 
ในการ้ตร้ะหนักถึึงความี่สิำาคัญของปั็ญหาด้ัานสิิ�งแวดัล้อมี่  

 Go Green

ร้านเพ่ือส่ิงแวดล้อม
(Green Store)

โลจิสติกส์
เพ่ือส่ิงแวดล้อม
(Green ogi tic)

นวัตกรรมบรรจุ ัณ ์
เพ่ือส่ิงแวดล้อม
(Green ac aging)

ปลูกจิตสํานึก
เพ่ือส่ิงแวดล้อม
(Green i ing)

กลยุทธ์ เ เว่น โก กรีน (  Go Green Strateg )

การแสดงเจตจํานง

ในการลดผลกระทบ 
ท้ังปฏิบัติตามก หมาย 
ข้อบังคับ และสอดคล้อง
เปาหมายสากล S G

01 02 03 04 05 06
การประเมินความเส่ียง
และโอกาส 

โดยผนวกเข้าเป็น
ส่วนหน่ึงในการประเมิน
ความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร 
ท้ังในระดับ Top-do n 
และ otto -up 

anage ent โดยใช้
กรอบการประเมิน
TCFD

การกําหนดนโยบาย
เปาหมายและกลยุทธ์ 

ในการลดการปล่อย
กา เรือนกระจก
และบรรเทาตลอด
ห่วงโ ่คุณค่า
ของการดําเนินธุรกิจ

การดําเนินการ 

ผ่านโครงการต่าง  
ายใต้กลยุทธ์ 
เ เว่น โก กรีน

(  Go Green)
ท้ัง  ด้าน

การประเมิน 
และติดตามวัดผล 

ติดตามความคืบหน้า
เทียบเปาหมาย รวม ึง 
วิเคราะห์แนวทาง
ปรับปรุงผลดําเนินการ
โดยคณะอนุกรรมการ
พั นาความย่ังยืน
ทุกไตรมาส

ส่ือสารต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ึงกลยุทธ์
การดําเนินการ
ความร่วมมือกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และความคืบหน้า
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กิารประเมิีนคัวามีเสีุ�ยงและโอกิาสุด้ิ์านกิารเปลี�ยนแปลงสุภาพภูมิีอากิาศั 

ปัจีจัียกิารพิจีารณาและผลกิารประเมิีนคัวามีเสีุ�ยง

บริ้ษัทั้ดัำาเนินการ้ป็ร้ะเมิี่นความี่เส่ิ�ยง และโอกาสิด้ัานการ้เป็ล่�ยนแป็ลงสิภาพภูมิี่อากาศผ่านการ้ป็ร้ะเมิี่นความี่เส่ิ�ยงทัั้�วทัั้�งองค์กร้ ทัั้�ง Bottom-up  
โดัยแต่ละหน่วยธิุร้กิจำร้ะบุป็ัจำจำัยความี่เสิ่�ยงทั้่�เก่�ยวข้องในการ้ป็ฏิิบัติหน้าทั้่�ผ่าน Risk Champion และ Top-down การ้ป็ร้ะเมี่ินผ่านคณะ 
กร้ร้มี่การ้กลยุทั้ธ์ิองค์กร้ คร้อบคลุมี่ทัั้�งความี่เส่ิ�ยงในปั็จำจุำบันและท่ั้�เกิดัขึ�นใหม่ี่ (Emerging Risk) ตามี่กร้อบการ้ร้ายงานจำากคณะทั้ำางานเปิ็ดัเผยข้อมูี่ล 
การ้เงินท่ั้�เก่�ยวข้องกับสิภาพอากาศ (Task Force on Climate-relaed Financial Disclosures :TCFD) โดัยพิจำาร้ณาจำากปั็จำจัำยต่าง ๆ และ 
ได้ัผลการ้ป็ร้ะเมิี่นเบ่�องต้น ดัังน่�

ความี่เสิ่�ยงจำากผลกร้ะทั้บทั้างกายภาพ 
ทั้ั�งแบบเฉ่ยบพลันและเร้่�อร้ังจำากการ้ 
เป็ล่�ยนแป็ลงสิภาพภูมิี่อากาศ เชุ่น 
นำ�าท่ั้วมี่ และภัยแล้ง การ้เป็ล่�ยนแป็ลง 
สิภาพภูมิี่อากาศท่ั้�ไม่ี่สิามี่าร้ถึคาดัการ้ณ์ได้ั  
และอุณหภูมิี่ท่ั้�สูิงขึ�น

ความี่เส่ิ�ยงจำากนโยบายและข้อบังคับ 
ในปั็จำจุำบันและท่ั้�เกิดัขึ�นใหม่ี่ท่ั้�อาจำม่ี่ผล 
กร้ะทั้บต่อธุิร้กิจำร้วมี่ถึึงกฎีร้ะเบ่ยบ 
ท่ั้�เก่�ยวข้องกับสิภาพอากาศ จำากการ้ 
สัิงเกตการ้ณ์เวท่ั้โลกและแนวทั้างการ้ 
ดัำาเนินงานของภาครั้ฐ และการ้คาดัการ้ณ์ 
การ้เป็ล่�ยนแป็ลงสิภาพภูมิี่อากาศ  
(Scenarios) 

ความี่เส่ิ�ยงจำากเทั้คโนโลย่ท่ั้�อาจำม่ี่ผลกร้ะทั้บ 
ต่อธิุร้กิจำในการ้ป็ร้ับตัวเพ่�อให้ทั้ันต่อ 
การ้เป็ล่�ยนแป็ลงต่าง ๆ ของเทั้คโนโลย ่

ความี่เส่ิ�ยงจำากความี่คาดัหวังท่ั้�สูิงขึ�นของ 
ผู้มี่่สิ่วนไดั้สิ่วนเสิ่ย ทั้่�สิ่งผลต่อชุ่�อเสิ่ยง 
และมูี่ลค่าของแบร้นด์ั ทัั้�งจำากผลิตภัณฑ์์ 
บร้ิการ้ และการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำ

• ความี่เสิ่ยหายต่อโร้งงานและร้้านสิาขา ร้วมี่ถึึง
 สิิ�งก่อสิร้้างและอุป็กร้ณ์ต่าง ๆ
• ขั�นตอนการ้จำัดัการ้สิินค้า เชุ่น การ้วางแผนการ้จำัดัการ้  
 การ้จำัดัเก็บและการ้จำัดัสิ่ง
• การ้ผลิตและคุณภาพของสิินค้า
• ผลิตผลของสิินค้าเกษตร้ซึื้�งเป็็นวัตถุึดิับของสิินค้าของบริ้ษัทั้
• ค่าใชุ้จำ่ายและผลการ้ดัำาเนินงานดั้านพลังงาน

• การ้ดัำาเนินงานตามี่กฎีหมี่ายหร้่อข้อกำาหนดัเก่�ยวกับ
 การ้ออกแบบอาคาร้เพ่�อการ้อนุร้ักษ์พลังงาน
• การ้เป็ล่�ยนไป็ใชุ้สิาร้ทั้ำาความี่เย็นอ่�นเน่�องจำากม่ี่การ้ป็ร้ะกาศ
 การ้ยกเลิกการ้ใชุ้งานสิาร้ทั้ำาความี่เย็นบางชุนิดั
• ค่าใชุ้จำ่าย จำัดัการ้ และจำัดัหาวัสิดัุทั้ดัแทั้นและ
 การ้ดัำาเนินงานทั้่�เก่�ยวข้องเพ่�อให้เป็็นไป็ตามี่ทั้ิศทั้าง
 ของการ้จัำดัการ้พลาสิติกใชุ้แล้วทิั้�ง ( Single-use Plastic)

• ค่าใชุ้จำ่ายสิำาหร้ับการ้เป็ล่�ยนแป็ลงดั้านเทั้คโนโลย่ 
 เชุ่น สิิ�งก่อสิร้้างหร้่ออุป็กร้ณ์ทั้่�ร้องร้ับเทั้คโนโลย่ 
 และการ้ฝึกอบร้มี่พนักงานและผู้เชุ่�ยวชุาญ เป็็นต้น 

• ชุ่�อเสิ่ยงดั้านลบ หากบร้ิษัทั้ไมี่่มี่่ความี่ชุัดัเจำน
 ในการ้มี่่สิ่วนร้่วมี่ในการ้ผลักดัันเป็้าหมี่ายและนโยบาย
 สิ่งเสิร้ิมี่ดั้านสิิ�งแวดัล้อมี่ และการ้เป็ล่�ยนแป็ลง
 สิภาพภูมี่ิอากาศ

คัวามีเสีุ�ยง ผลกิระท์บต่อบริษััท์

คัวามีเสีุ�ยง
ท์างกิายภาพ 
(Physical Risk)

นโยบาย
และข้็อบังคัับ 
(Policy 
and Legal)

เท์คัโนโลยี 
(Technology)

ช้�อเสีุยง
(Reputation)

 Go Green

ร้านเพ่ือส่ิงแวดล้อม
(Green Store)

โลจิสติกส์
เพ่ือส่ิงแวดล้อม
(Green ogi tic)

นวัตกรรมบรรจุ ัณ ์
เพ่ือส่ิงแวดล้อม
(Green ac aging)

ปลูกจิตสํานึก
เพ่ือส่ิงแวดล้อม
(Green i ing)

กลยุทธ์ เ เว่น โก กรีน (  Go Green Strateg )

การแสดงเจตจํานง

ในการลดผลกระทบ 
ท้ังปฏิบัติตามก หมาย 
ข้อบังคับ และสอดคล้อง
เปาหมายสากล S G

01 02 03 04 05 06
การประเมินความเส่ียง
และโอกาส 

โดยผนวกเข้าเป็น
ส่วนหน่ึงในการประเมิน
ความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร 
ท้ังในระดับ Top-do n 
และ otto -up 

anage ent โดยใช้
กรอบการประเมิน
TCFD

การกําหนดนโยบาย
เปาหมายและกลยุทธ์ 

ในการลดการปล่อย
กา เรือนกระจก
และบรรเทาตลอด
ห่วงโ ่คุณค่า
ของการดําเนินธุรกิจ

การดําเนินการ 

ผ่านโครงการต่าง  
ายใต้กลยุทธ์ 
เ เว่น โก กรีน

(  Go Green)
ท้ัง  ด้าน

การประเมิน 
และติดตามวัดผล 

ติดตามความคืบหน้า
เทียบเปาหมาย รวม ึง 
วิเคราะห์แนวทาง
ปรับปรุงผลดําเนินการ
โดยคณะอนุกรรมการ
พั นาความย่ังยืน
ทุกไตรมาส

ส่ือสารต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ึงกลยุทธ์
การดําเนินการ
ความร่วมมือกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และความคืบหน้า
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โอกาสิในการ้เพิ�มี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพใน 
การ้ใชุ้พลังงานและทั้ร้ัพยากร้อ่�น ๆ 
และการ้เพิ�มี่สิัดัสิ่วนการ้ใชุ้พลังงาน 
หมีุ่นเว่ยน เน่�องจำากมี่่เทั้คโนโลย่ 
ทั้่�ก้าวหน้าและหลากหลายมี่ากขึ�น 

โอกาสิจำากการ้เล่อกใชุ้แหล่งพลังงาน 
ทั้่�มี่่ความี่มี่ั�นคง และแหล่งพลังงานทั้่�มี่ ่
ความี่หลากหลาย  

โอกาสิในการ้เพิ�มี่สิัดัสิ่วนของผลิตภัณฑ์์ 
บริ้การ้สิำาหรั้บสิินค้าบางชุนิดัทั้่�สิ่งเสิร้ิมี่ 
การ้ลดัการ้ป็ล่อยก๊าซื้เร้่อนกร้ะจำก 
และเป็็นมี่ิตร้ต่อสิิ�งแวดัล้อมี่ 

โอกาสิในการ้เพิ�มี่ความี่สิามี่าร้ถึในการ้ 
แข่งขันและชุ่องทั้างการ้ตลาดัท่ั้�ได้ัเป็ร่้ยบ 
คู่แข่งท่ั้�เก่�ยวข้องกับด้ัานการ้เป็ล่�ยนแป็ลง 
สิภาพภูมิี่อากาศ

• การ้ลดัค่าใชุ้จำ่ายจำากการ้ใชุ้พลังงานอย่างคุ้มี่ค่า
• ชุ่�อเสิ่ยงดั้านการ้ใชุ้พลังงานอย่างคุ้มี่ค่า
• ค่าใชุ้จำ่ายดั้านทั้ร้ัพยากร้และการ้จำัดัการ้ของเสิ่ยลดัลง

• โอกาสิในการ้เล่อกใชุ้แผงพลังงานแสิงอาทั้ิตย์ทั้่�มี่่
 ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพสิูงขึ�นและร้าคาถึูกลง ซื้ึ�งสิามี่าร้ถึลดั
 ค่าใชุ้จำ่ายดั้านพลังงาน และสิามี่าร้ถึใชุ้เป็็นหน่วยผลิต
 ไฟ่ฟ่้าสิำาร้องในกร้ณ่ทั้่�โคร้งข่ายไฟ่ฟ่้าหลักขัดัข้อง

• เกิดันวัตกร้ร้มี่ในการ้ผลิตผลิตภัณฑ์์และบร้ิการ้ และเพิ�มี่ 
 ร้ายไดั้จำากสิินค้าบางชุนิดั
• เพิ�มี่ชุ่�อเสิ่ยงดั้านบวกจำากการ้ขายผลิตภัณฑ์์และบร้ิการ้ 
 ทั้่�สิ่งเสิร้ิมี่ดั้านการ้ลดัการ้ป็ล่อยก๊าซื้เร้่อนกร้ะจำก

• ร้ายไดั้จำากสิินค้าทั้่�เป็็นมี่ิตร้กับสิิ�งแวดัล้อมี่
• ชุ่องทั้างในการ้โฆษณาสิินค้าและบริ้การ้ ร้วมี่ถึึงการ้เข้าถึึง 
 ผู้บร้ิโภคอย่างร้วดัเร้็ว

โอกิาสุ ผลกิระท์บต่อบริษััท์

ประสิุท์ธิิภาพ
กิารใช้ท์รัพยากิร 
(Resource 
Efficiency)

แหล่งพลังงาน 
(Energy 
Source)

ผลิตภัณฑ์์
และบริกิาร 
(Products 
and Services)

กิารตลาดิ์ (Mar-
ket)

ปัจีจัียกิารพิจีารณาและผลกิารประเมิีนคัวามีเสีุ�ยง

หมี่ายเหตุ : ร้ายละเอ่ยดัของขั�นตอนการ้ดัำาเนินงานยังอยู่ในขั�นตอนการ้พิจำาร้ณาและวางแผน
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1. รู้��นเพืี�อสิ�งแวดล�อม (Green Store) 

บร้ิษัทั้ดัำาเนินการ้ป็ร้ับป็รุ้งร้ะบบและอุป็กร้ณ์ไฟ่ฟ่้าต่าง ๆ  ในร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น ภายใต้กลยุทั้ธิ์ย่อย “ร้้านเพ่�อสิิ�งแวดัล้อมี่ 
(Green Store)” ผ่านโคร้งการ้ทั้่�หลากหลายขององค์กร้อย่างต่อเน่�อง อาทั้ิ

โครงการผลิตพลังงานไ า
จากพลังงานแสงอาทิตย์

5

โครงการหลอดไ  
ในร้านเ เว่นอีเล เว่น

3 โครงการ noc do n Store
นําวัสดุเปลือกอาคารกลับมาใช้ใหม่

7

โครงการเคร่ืองปรับอากา  
ประเ ท n erter ในร้านเ เว่นอีเล เว่น

2

โครงการสํารวจและติดตาม
ส าพอากา ายในร้านเ เว่นอีเล เว่น

4 โครงการส านีอัดประจุไ า
สําหรับยานยนต์ไ า

8

โครงการปรับปรุงระบบทําความเยนของตู้แสดงสินค้า
ชนิดไร้บานประตูเป็นแบบรวม ูนย์

6

โครงการปรับปรุงประสิทธิ าพคอยล์เยน
สําหรับตู้แช่เยนขนาดใหญ่ ( ault)

1

5

3

2

6 1

8

7

4
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โคัรงกิารปรับปรุงประสิุท์ธิิภาพคัอยล์เย็น
สุำาหรับตู้เย็นข็นาดิ์ใหญ่ (Vault) 
โคร้งการ้ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพคอยล์เย็นสิำาหร้ับตู้เย็นขนาดัใหญ่ (Vault) ป็ัจำจำุบันมี่่จำำานวน 1,341 สิาขา 
สิ่งผลให้การ้ใชุ้พลังงานภายในร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่นลดัลงต่อเดั่อนเฉล่�ย 163.78 กิโลวัตต์ชุั�วโมี่งต่อสิาขา 
โดัยม่ี่แผนการ้ขยายการ้ติดัตั�งปี็ละ 200 สิาขาตั�งแต่ปี็ 2563 เป็็นต้นไป็

โคัรงกิารเคัร้�องปรับอากิาศัประเภท์ Inverter ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
ในป็ี 2562 มี่่การ้ดัำาเนินการ้ทั้ดัลองป็ร้ับเป็ล่�ยนการ้ติดัตั�งเคร้่�องป็ร้ับอากาศป็ร้ะเภทั้ Inverter 
ซื้ึ�งสิ่งผลให้การ้ใชุ้พลังงานต่อเดั่อนลดัลงเฉล่�ย 864 กิโลวัตต์-ชุั�วโมี่งต่อสิาขา นอกจำากน่� บร้ิษัทั้ 
ยังมี่่การ้เป็ล่�ยนสิาร้ทั้ำาความี่เย็นเป็็น R-32 ซื้ึ�งมี่่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพการ้ทั้ำาความี่เย็นสิูงกว่าเดัิมี่ ในขณะทั้่�มี่่ 
ค่าศักยภาพในการ้ทั้ำาให้เกิดัภาวะโลกร้้อน (Global Warming Potential – GWP) ตำ�ากว่า R-22 และ 
R- 410A ท่ั้�ใชุ้อยู่เดิัมี่ ขณะน่�ม่ี่การ้ดัำาเนินงานไป็แล้ว 807 สิาขา สิำาหรั้บสิาขาเปิ็ดัใหม่ี่ และสิาขาท่ั้�ม่ี่การ้ 
ป็รั้บเป็ล่�ยนอุป็กร้ณ์ คาดัว่าจำะสิามี่าร้ถึลดัการ้ป็ล่อยก๊าซื้เร่้อนกร้ะจำกได้ั 7.924 ตันคาร์้บอนไดัออกไซื้ด์ั 
เท่ั้ยบเท่ั้าต่อสิาขา 

โคัรงกิารหลอดิ์ไฟ LED ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น  
ป็ัจำจำุบันมี่่ร้้านทั้่�เป็ล่�ยนมี่าใชุ้หลอดัไฟ่ LED จำำานวน 3,983 สิาขา เพ่�อเพิ�มี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพร้ะบบไฟ่สิ่องสิว่าง 
สิำาหร้ับอุป็กร้ณ์ต่าง ๆ เชุ่น ป้็ายไฟ่ ชัุ�นแสิดังสิินค้า และไฟ่ท่ั้�อยูบ่ริ้เวณบานป็ร้ะตูสิำาหรั้บส่ิองสิว่างสิินค้า 
โดัยสิ่งผลให้การ้ใชุ้พลังงานลดัลงต่อเดั่อนเฉล่�ย 482.65 กิโลวัตต์-ชุั�วโมี่งต่อสิาขา โดัยมี่่แผนติดัตั�ง 
ในสิาขาเป็ิดัใหมี่่ทั้ั�งหมี่ดั

โคัรงกิารสุำารวจีและติดิ์ตามีสุภาพอากิาศัภายในร้านเซเว่นอีเว่นอีเลฟเว่น
จำากนวัตกร้ร้มี่ดั้าน IoT (Internet of Things) ทั้่�บร้ิษัทั้ดัำาเนินการ้พัฒนาในป็ี 2561 เพ่�อเก็บข้อมีู่ลและ 
วิเคร้าะห์การ้ทั้ำางานของอุป็กร้ณ์ต่าง ๆ  ในร้้านสิาขา เชุ่น เคร้่�องทั้ำาความี่เย็นและเคร้่�องป็ร้ับอากาศ โดัย
ร้ะบบจำะทั้ำาการ้ดัูแลตร้วจำวัดัอุณหภูมี่ิตลอดัเวลา พร้้อมี่ทั้ั�งคำานวณและแจำ้งเต่อนให้ทั้ำาการ้บำารุ้งรั้กษา 
เม่ี่�อตร้วจำพบสิิ�งผิดัป็กติก่อนท่ั้�อุป็กร้ณ์จำะเกิดัการ้ชุำารุ้ดัจำริ้ง ซึื้�งโคร้งการ้น่�จำะชุ่วยเพิ�มี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพการ้ส่ิ�อสิาร้ 
ลดัเวลา และป็ร้ะหยัดัค่าใชุ้จำ่ายในการ้บำารุ้งร้ักษา นอกจำากน่� ยังชุ่วยลดัของเสิ่ยทั้่�เป็็นอุป็กร้ณ์ไฟ่ฟ่้า 
และขยะอาหาร้ทั้่�อาจำเกิดัขึ�นหากอุป็กร้ณ์เกิดัการ้ชุำารุ้ดัอ่กดั้วย ในป็ี 2562 บร้ิษัทั้ทั้ำาการ้ทั้ดัลอง 
โคร้งการ้ดัังกล่าวกับร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น 3 สิาขา ไดั้แก่ สิาขาสิามี่ย่านมี่ิตร้ทั้าวน์ สิาขาป็ร้ะสิานมี่ิตร้ 
และสิาขาสิ่ลมี่ 19 โดัยสิำาร้วจำอุป็กร้ณ์ทั้่�แตกต่าง เชุ่น ตู้แชุ่ข้าวกล่อง ตู้และห้องแชุ่สิินค้าเคร้่�องดั่�มี่ 
สิภาพอากาศภายในร้้าน โดัยมี่่การ้แสิดังผลการ้สิำาร้วจำดัังภาพ โดัยมี่่แผนการ้ขยายการ้ติดัตั�งป็ีละ  
200 สิาขา ตั�งแต่ป็ี 2563 เป็็นต้นไป็
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ดิ์ำาเนินกิาร
ติดิ์ตั�งแล้ว

3,983 
สุาข็า 

ลดิ์กิารใช้พลังงาน
ภายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

482.65
กิิโลวัตต์-ชั�วโมีงต่อสุาข็า
ต่อเด้ิ์อน

ลดิ์กิารปล่อย
ก๊ิาซเร้อนกิระจีกิได้ิ์

7.924
ตันคัาร์บอนไดิ์ออกิไซด์ิ์
เที์ยบเท่์าต่อสุาข็า 

ลดิ์กิารใช้พลังงาน
จีากิกิารปรับเปลี�ยน
เคัร้�องปรับอากิาศัประเภท์ 
inverter 

864
กิิโลวัตต์-ชั�วโมีง
ต่อสุาข็าเด้ิ์อน

โคัรงกิารผลิตพลังงานไฟฟ�า
จีากิพลังงานแสุงอาทิ์ตย์

5.1  ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 

5.2  สุยามีแม็ีคัโคัร

5.3  ซีพีแรมี

ปัจีจุีบันมีีจีำานวน

1,341 สุาข็า

ลดิ์กิารใช้พลังงาน
ภายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 
ต่อเด้ิ์อนเฉลี�ย 

163.78 
กิิโลวัตต์-ชั�วโมีงต่อสุาข็า

ในปี 2562 
มีีสุาข็าที์� 
ติดิ์ตั�งรวมี 

ในปี 2562 
มีีสุาข็าที์� 
ติดิ์ตั�งรวมี 

ในปี 2562 
มีีโรงงาน
ติดิ์ตั�ง 

ผลิตพลังงาน
ไฟฟ�ารวมี

ผลิตพลังงาน
ไฟฟ�ารวมี

ผลิตพลังงาน
คัวามีร้อนท์ดิ์แท์น
กิารใช้พลังงานไฟฟ�า

10 
สุาข็า 

20 
สุาข็า 

1
พ้�นที์�

196,680 
กิิโลวัตต์-ชั�วโมีงต่อปี

766,500   
กิิโลวัตต์-ชั�วโมีงต่อปี

2,803,922
กิิโลวัตต์-ชั�วโมีงต่อปี

114.49
ตันคัาร์บอนไดิ์ออกิไซด์ิ์
เที์ยบเท่์า

446.17 
ตันคัาร์บอนไดิ์ออกิไซด์ิ์
เที์ยบเท่์า

1,632.16
ตันคัาร์บอนไดิ์ออกิไซด์ิ์
เที์ยบเท่์า

ลดิ์กิารปล่อย
ก๊ิาซเร้อนกิระจีกิได้ิ์ 

ลดิ์กิารปล่อย
ก๊ิาซเร้อนกิระจีกิได้ิ์ 

ลดิ์กิารปล่อย
ก๊ิาซเร้อนกิระจีกิได้ิ์ 

5
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โคัรงกิารปรับปรุงระบบท์ำาคัวามีเย็นข็องตู้แสุดิ์งสิุนค้ัา
ชนิดิ์ไร้บานประตูเป็นแบบรวมีศูันย์ 
ปั็จำจุำบันดัำาเนินการ้ติดัตั�งไป็แล้วจำำานวน 412 สิาขา คาดัว่าจำะส่ิงผล 
ให้การ้ใชุ้พลังงานลดัลงเฉล่�ย 242.7 กิโลวัตต์-ชัุ�วโมี่งต่อสิาขาต่อเด่ัอน 
สิามี่าร้ถึลดัการ้ป็ล่อยก๊าซื้เร้่อนกร้ะจำกไดั้กว่า 698 ตันคาร้์บอน- 
ไดัออกไซื้ดั์เทั้่ยบเทั้่า โดัยมี่่แผนการ้ขยายการ้ติดัตั�งป็ีละ 200 สิาขา  
ตั�งแต่ป็ี 2563 เป็็นต้นไป็

โคัรงกิาร Knockdown Store 
นำาวัสุดุิ์เปล้อกิอาคัารกิลับมีาใช้ใหม่ี
ในป็ี 2562 มี่่จำำานวนทั้ั�งหมี่ดั 64 สิาขา โดัยมี่่แผนการ้ขยายการ้ติดัตั�ง 
ป็ีละ 200 สิาขา ภายในป็ี 2653 เป็็นต้นไป็

โคัรงกิารสุถานีอัดิ์ประจุีไฟฟ�าสุำาหรับยานยนต์ไฟฟ�า
จำากนโยบายการ้ส่ิงเสิริ้มี่ และสินับสินุนการ้ใชุ้ยานยนต์ไฟ่ฟ้่า (Electric  
Vehicle • EV) ของสิำานักนโยบายและแผนพลังงาน กร้ะทั้ร้วงพลังงาน 
ท่ั้�ม่ี่เป้็าหมี่ายให้เกิดัการ้ใชุ้ร้ถึยนต์ป็ร้ะเภทั้ไฮบริ้ดัป็ลั�กอิน และแบตเตอร่้�
ร้วมี่ 1.2 ล้านคัน ในปี็ พ.ศ. 2579 โดัยในปี็ 2561 บริ้ษัทั้ร่้วมี่ม่ี่อกับ 
การ้ไฟ่ฟ้่านคร้หลวง (กฟ่น.) ติดัตั�งเคร่้�องอัดัป็ร้ะจุำไฟ่ฟ้่าแบบชุาร์้จำป็กติ  
(Normal Charge) ตามี่เง่�อนไขค่าตอบแทั้นและหน้าท่ั้�ความี่รั้บผิดัชุอบ 
ท่ั้�ตกลงกันจำำานวน 4 เคร่้�อง ท่ั้�ร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น 2 สิาขา ได้ัแก่ สิาขา 
บ้านสิวนลาซื้าล (ศร้่นคร้ินทั้ร้์) และสิาขาจำร้ัญสินิทั้วงศ์ 11  
ขยายผลไป็แล้วอ่ก 17 สิาขาในปี็ 2562 บริ้ษัทั้หวังเป็็นอย่างยิ�งว่า 
จำะไดั้เป็็นสิ่วนหนึ �งในการ้ชุ่วยสิ่งเสิร้ิมี่การ้กร้ะจำายจำุดับร้ิการ้ 
เคร้่�องอัดัป็ร้ะจำุไฟ่ฟ่้าโดัยคัดัเล่อกสิาขาทั้่�เข้าเกณฑ์์ทั้่�กำาหนดั เชุ่น 
มี่่ทั้่�จำอดัร้ถึมี่ากกว่า 8 คัน จำอดัเป็็นแนวเสิ้นตร้ง แนวจำอดัไมี่่เอ่ยง 
และพ่�นทั้่�จำอดัร้ถึไมี่่ลาดัเอ่ยง หร้่อมี่่ความี่ชุัน เป็็นต้น

ลดิ์กิารใช้พลังงาน 

242.7 
กิิโลวัตต์-ชั�วโมีงต่อสุาข็า 

ปี 2562 ติดิ์ตั�งไปแล้ว

ปี 2563 มีีแผนดิ์ำาเนินกิารติดิ์ตั�ง

จีำานวน 64 สุาข็า

จีำานวน 200 สุาข็า
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2. โลจิัสติกส์เพืี�อสิ�งแวดล�อม (Green Logistic) 

บร้ิษัทั้มี่่การ้ดัำาเนินงานดั้านการ้ขนสิ่งและการ้กร้ะจำายสิินค้าเพ่�อ 
สิิ�งแวดัล้อมี่มี่าอย่างต่อเน่�อง  โดัยมุ่ี่งเน้นด้ัานการ้จัำดัการ้พลังงานผ่าน 
การ้ดัำาเนินโคร้งการ้ต่าง ๆ เพ่�อเพิ�มี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพดั้านการ้ขนสิ่ง 
และการ้กร้ะจำายสิินค้า ลดัการ้ใชุ้เชุ่�อเพลิงในการ้ขนส่ิง และลดัการ้ 
ป็ล่อยก๊าซื้เร่้อนกร้ะจำก ผ่านการ้ป็รั้บเป็ล่�ยนขนาดัร้ถึขนส่ิง ร้ถึกร้ะจำาย 
สิินค้า และบร้ิหาร้จำัดัการ้เวลาในการ้ขนสิ่ง พร้้อมี่ทั้ั�งร้่วมี่มี่่อกับ 
บร้ิษัทั้ผู้ขนสิ่ง ในการ้เก็บข้อมีู่ลการ้ป็ล่อยก๊าซื้เร้่อนกร้ะจำก ภายใต้ 
กลยุทั้ธ์ิ “โลจิำสิติกส์ิเพ่�อสิิ�งแวดัล้อมี่ (Green Logistic)” นอกจำากน่� 
บริ้ษัทั้ยังได้ันำาหลักเกณฑ์์สิำาหรั้บการ้ป็ร้ะเมิี่นอาคาร้ส่ิเข่ยว (Leadership 
in Energy & Environmental Design: LEED) เป็็นหลักเกณฑ์ ์

ท่ั้�ใชุ้การ้พัฒนาและออกแบบศูนย์กร้ะจำายสิินค้าทัั้�วป็ร้ะเทั้ศ ในปี็ 2562 
มี่่ศูนย์กร้ะจำายสิินค้าทั้่�ไดั้ร้ับการ้ร้ับร้องการ้ออกแบบ และก่อสิร้้าง 
อาคาร้ส่ิเข่ยว จำำานวน 2 แห่ง และได้ัรั้บการ้รั้บร้องการ้ป็ร้ะเมิี่นความี่ยั�งย่น
ทั้างพลังงานและสิิ�งแวดัล้อมี่ (Thai’s Rating of Energy and  
Environmental Sustainability TREES) จำำานวน 1 แห่ง อ่กทัั้�ง 
ยังม่ี่การ้ป็รั้บเป็ล่�ยนขนาดัร้ถึให้กับศูนย์กร้ะจำายสิินค้า โดัยจำะสิามี่าร้ถึ 
ชุ่วยลดัการ้ใชุ้เชุ่�อเพลิงในการ้ขนสิ่งไดั้ 3,522,189 ลิตร้ต่อป็ี  
ลดัการ้ป็ล่อยก๊าซื้เร้่อนกร้ะจำกไดั้ 9,670 ตันคาร้์บอนไดัออกไซื้ดั์ 
เทั้่ยบเทั้่า 

ในปี็ 2562 กร้ะจำายสิินค้าของบริ้ษัทั้ม่ี่การ้ติดัตั�งแผง Solar Cell แล้ว
14 พ่�นทั้่�และสิามี่าร้ถึผลิตไฟ่ฟ่้าไดั้ 3 พ่�นทั้่� ไดั้แก่ ศูนย์กร้ะจำาย 
สิินค้าควบคุมี่อุณหภูมิี่ขอนแก่น ศูนย์กร้ะจำายสิินค้าควบคุมี่อุณหภูมิี่ 
บางบัวทั้อง และศูนย์กร้ะจำายสิินค้าควบคุมี่อุณหภูมี่ิลำาพูน โดัย 
สิามี่าร้ถึผลิตไฟ่ฟ้่าได้ัทัั้�งสิิ�น 192,780 กิโลวัตต์-ชัุ�วโมี่ง

1 โคัรงกิารผลิตพลังงานไฟฟ�าจีากิพลังงาน
แสุงอาทิ์ตย์ (Solar Cell) ศูันย์กิระจีายสิุนค้ัา 

โคร้งการ้ใชุ้พลังงานความี่ร้้อนใต้พิภพ เป็็นโคร้งการ้เพิ�มี่สิัดัสิ่วน 
การ้ใชุ้พลังงานหมีุ่นเว่ยน โดัยการ้ใชุ้นำ�าร้้อนจำากนำ�าใต้ดัินความี่ลึก  
400-500 เมี่ตร้ ซื้ึ�งมี่่อุณภูมี่ิเฉล่�ย 50 องศาเซื้่ยลเซื้่ยสิ มี่าใชุ้ล้าง 
อุป็กร้ณ์ในกร้ะบวนการ้ผลิต ซื้ึ�งสิามี่าร้ถึใชุ้ทั้ดัแทั้นการ้ใชุ้พลังงาน 
ไฟ่ฟ่้าในขั�นตอนการ้อุ่นนำ�าโดัยในป็ี 2562 สิามี่าร้ถึลดัการ้ใชุ ้
พลังงานไฟ่ฟ่้าไดั้ 309,370 กิโลวัตต์ชุั�วโมี่ง พร้้อมี่กันน่� ยังสิามี่าร้ถึ 
ลดัการ้ป็ล่อยก๊าซื้เร้่อนกร้ะจำกไดั้ 180 ตันคาร้์บอนไดัออกไซื้ดั ์
เทั้่ยบเทั้่า ซื้ึ�งโคร้งการ้ใชุ้พลังงานความี่ร้้อนใต้พิภพเป็็นหนึ�งใน 
โคร้งการ้ทั้่�แสิดังถึึงความี่มีุ่่งมี่ั�นในการ้ใชุ้พลังงานหมีุ่นเว่ยนและ 
สิร้้างความี่ยั�งย่นให้กับธิุร้กิจำ สิังคมี่ และสิิ�งแวดัล้อมี่

3 โคัรงกิารใช้พลังงานคัวามีร้อนใต้พิภพ
(Solar Thermal) 

โคร้งการ้พลังงานความี่ร้้อนจำากแสิงอาทั้ิตย์ มี่่เป็้าหมี่ายลดัการ้ 
ใชุ้พลังงานไฟ่ฟ่้าทั้่�ใชุ้ในกร้ะบวนการ้ผลิต เชุ่น ในกร้ะบวนการ้ 
ต้มี่นำ�า และร้ะบบทั้ำานำ�าร้้อน โดัยในป็ี 2562 สิามี่าร้ถึลดัการ้ใชุ้ 
ก๊าซื้ธิร้ร้มี่ชุาติไดั้ 27,703 กิโลกร้ัมี่ต่อป็ีหร้่อคิดัเป็็นการ้ป็ล่อย 
ก๊าซื้เร้่อนกร้ะจำก 11.78 ตันคาร้์บอนไดัออกไซื้ดั์เทั้่ยบเทั้่า

4

บร้ิษัทั้ ซื้่พ่ ร้่เทั้ลลิงค์ จำำากัดั ทั้ดัลองติดัตั�งแผง Solar Cell ไว้บน 
หลังคาร้ถึ ภายใต้ชุ่�อ เดัล่� รั้นเนอร์้ (Daily Runner) เพ่�อเป็็นพลังงาน 
ไฟ่ฟ่้าสิำาหร้ับอุป็กร้ณ์ทั้ำาความี่เย็นภายในร้ถึทั้่�พร้้อมี่บร้ิการ้จำัดัสิ่ง 
สิินค้าตลอดั 24 ชุั�วโมี่ง  ป็ัจำจำุบันมี่่ร้ถึขนสิ่งทั้่�ติดัตั�งแล้ว ร้วมี่ทั้ั�งสิิ�น 
28 คัน ป็ร้ะกอบไป็ดั้วยร้ถึขนสิ่ง 15 คัน ร้ถึขายกาแฟ่ 3 คัน 
ร้ถึชุ่างซื้่อมี่ 10 คัน 

2 โคัรงกิาร เดิ์ลี� รันเนอร์ 
(Daily Runner) 

โคัรงกิารพลังงานคัวามีร้อนจีากิแสุงอาทิ์ตย์
(Solar Tube)
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3. นวัตกรู้รู้มบรู้รู้จุัภัณ์ฑ์์เพืี�อสิ�งแวดล�อม (Green Packaging) 

บริ้ษัทั้มุ่ี่งส่ิงเสิริ้มี่การ้ “ลดั ละ เลิก” การ้ใชุ้พลาสิติกมี่าอย่างต่อเน่�อง โดัยกำาหนดันโยบายและแนวป็ฏิิบัติด้ัานบร้ร้จุำภัณฑ์์ โดัยม่ี่เป้็าหมี่าย 
ในการ้ลดัป็ริ้มี่าณขยะท่ั้�เหล่อเข้าสู่ิกร้ะบวนการ้ฝังกลบให้เหล่อน้อยท่ั้�สุิดั โดัยม่ี่การ้วางแผนดัำาเนินการ้ (Roadmap) ท่ั้�สิอดัคล้องกับแผนป็ฏิิบัติการ้ 
ด้ัานการ้จัำดัการ้ขยะพลาสิติกจำากภาครั้ฐท่ั้�ได้ัตั�งเป้็าหมี่ายไว้ว่าจำะนำาขยะพลาสิติกกลับมี่าใชุ้ป็ร้ะโยชุน์ร้้อยละ 100 ภายในปี็ 2570 ผ่านมี่าตร้การ้ 
ลดัการ้เกิดัขยะพลาสิติก ณ แหล่งกำาเนิดั พร้้อมี่ทัั้�งร่้วมี่ส่ิงเสิริ้มี่การ้ใชุ้บร้ร้จุำภัณฑ์์เพ่�อสิิ�งแวดัล้อมี่ เพ่�อสิร้้างความี่ตร้ะหนักให้กับผู้ป็ร้ะกอบการ้ 
และผู้บริ้โภคใชุ้บร้ร้จุำภัณฑ์์เพ่�อสิิ�งแวดัล้อมี่ทั้ดัแทั้นการ้ใชุ้บร้ร้จุำภัณฑ์์ท่ั้�ไม่ี่เป็็นมิี่ตร้ต่อสิิ�งแวดัล้อมี่ ซึื้�งป็ร้ะกอบไป็ด้ัวยโคร้งการ้ต่าง ๆ ท่ั้�แบ่งตามี่ 
มี่าตร้การ้หลัก ดัังน่� 

โคร้งการ้เซื้เว่น โก กร้่น (7 Go Green) เพ่�อสิิ�งแวดัล้อมี่ 24 ชุั�วโมี่ง  
เป็็นโคร้งการ้ยกร้ะดัับการ้ใชุ้บร้ร้จำุภัณฑ์์ในร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น 
โดัยใชุ้วัสิดัุทั้่ �ทั้ำาจำากธิร้ร้มี่ชุาติและสิามี่าร้ถึย่อยสิลายไดั้เองตามี่ 
ธิร้ร้มี่ชุาติ ผ่านโคร้งการ้ย่อยต่าง ๆ อาทั้ิ โคร้งการ้ “แก้วร้ักษ์โลก” 
แก้วกร้ะดัาษทั้่�สิามี่าร้ถึย่อยสิลายไดั้ตามี่ธิร้ร้มี่ชุาติใชุ้กับเคร้่�องดั่�มี่
กดัในร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น กับเคร้่�องดั่�มี่ Gulp เคร้่�องดั่�มี่ Slurpee 
เคร้่�องดั่�มี่ 7 Select และ เคร้่�องดั่�มี่ ALL Café นอกจำากน่�  
ยังมี่่การ้ดัำาเนินโคร้งการ้เป็ล่�ยนวัสิดัุหุ้มี่หลอดัเคร้่�องดั่�มี่ในร้้านเซื้เว่น 
อ่เลฟ่เว่น เป็็นวัสิดัุทั้่�ทั้ำาจำากกร้ะดัาษ ป็ัจำจำุบันมี่่การ้นำาบร้ร้จำุภัณฑ์์
ทั้่�ทั้ำาจำากวัสิดัุธิร้ร้มี่ชุาติไป็ใชุ้แล้วกว่า 300 สิาขา ตามี่โร้งพยาบาล 
มี่หาวิทั้ยาลัย และสิถึานทั้่�ทั้่องเทั้่�ยวตามี่ชุายฝั�ง นอกจำากน่� สิำาหร้ับสิินค้า National Brand บร้ิษัทั้ยังมี่่การ้ขอ 

ความี่ร่้วมี่ม่ี่อการ้ ลดั ละ เลิก การ้ใชุ้ PVC จำากคู่ค้าท่ั้�สิำาคัญลำาดัับท่ั้� 1 
(Critical Tier 1 Suppliers)  กลุ่มี่ Trade  สิัดัสิ่วนคู่ค้าทั้่�ตอบร้ับ 
ให้ความี่ร้่วมี่มี่่อจำำานวน 16 ร้าย จำากจำำานวนคู่ค้าทั้่�ไดั้สิ่งหนังสิ่อ 
ขอความี่ร่้วมี่ม่ี่อจำำานวน 51 ร้าย คิดัเป็็นร้้อยละ 31 

1 2โคัรงกิาร เซเว่น โกิ กิรีน 
(7 Go Green) เพ้�อสิุ�งแวดิ์ล้อมีตลอดิ์ 24 ชมี.

โคัรงกิารยกิเลิกิกิารใช้ PVC 

มาตรการ 1
ลด ละ เลิกพลาสติก
ณ แหล่งกําเนิดโดยการ
พั นาบรรจุ ัณ ์ท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

มาตรการ 2
ลด ละ เลิก พลาสติก
ณ ข้ันตอนการบริโ ค
ขับเคล่ือนการลด ละ 
เลิกใช้ Single e 
la tic

มาตรการ 
จัดการขยะพลาสติก
หลังการบริโ ค
ส่งเสริม สนับสนุนการ
นําขยะพลาสติก นํากลับ
มาใช้ให้เป็นประโยชน์
ตามแนวทางเ รษ กิจ
หมุนเวียน (Circular
cono )

รั บาลไทยต้ังเปาเลิกใช้พลาสติกแบบใช้แล้วท้ิง  ชนิด

รก ร ก ก ร ร ณ ี ี

ร รก ก ร ี ก
ก ร ี ี ก ร ี
กร ร ก ร ร ก

ี ร ี ร ี
ี ร ก ร ก ร

1 Cap Seal ฝาน้ําด่ืม
2 ผลิต ัณ ์ท่ีมีส่วนผสมของสารประเ ท O O
 icrobead จากพลาสติก

4 ุงพลาสติกหูห้ิว ขนาดความหนาน้อยกว่า 6 ไมครอน
5 กล่องโ มบรรจุอาหาร
6 แก้วพลาสติกแบบใช้คร้ังเดียวท้ิง
7 หลอดพลาสติก

า ในป  ประกอบด้วย

า ในป  ประกอบด้วย

เปาหมาย
ร้อยละ 72

เปาหมาย
ร้อยละ 100

ผลการดําเนินงาน
ร้อยละ 100

PB
Food

ปี 2562

ปี 256

เปาหมาย
ร้อยละ 45

เปาหมาย
ร้อยละ 100

ผลการดําเนินงาน
ร้อยละ 81PB

on
Food

ปี 2562

ปี 256
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โคัรงกิารลดิ์ปริมีาณกิารใช้พลาสุติกิ จีากิกิารออกิแบบบรรจุีภัณฑ์์

3.1 จำากป็ี 2561 ทั้่�บร้ิษัทั้ป็ร้ับป็รุ้งกร้ะบวนการ้ผลิตถึ้วยข้าวสิวย จำากวิธิ่การ้ฉ่ดัพลาสิติก (injection) เป็็นวิธิ่การ้อัดัขึ�นรู้ป็พลาสิติก  
 (Thermoform) ในป็ี 2562 บร้ิษัทั้ยังคงเดัินหน้าพัฒนาบร้ร้จำุภัณฑ์์บร้ร้จำุอาหาร้พร้้อมี่ร้ับป็ร้ะทั้านแบบต่าง ๆ ให้เป็็นมี่ิตร้กับ 
 สิิ�งแวดัล้อมี่มี่ากขึ�นดั้วยการ้ออกแบบใหมี่่ดัังน่� 

3.2 ป็ร้ับเป็ล่�ยนรู้ป็แบบขนาดัและความี่หนาของถึุงพลาสิติกสิำาหร้ับสิินค้าทั้่�ผ่านการ้อุ่นร้้อน 
 โดัยการ้ใชุ้ถึุง Meal ทั้ดัแทั้นถึุงหูหิ�วไซื้ดั์ L เพ่�อให้เหมี่าะสิมี่ต่อลักษณะการ้ใชุ้งาน 
 ในป็ี 2562 มี่่การ้ใชุ้ถึุง Meal จำำานวน 70 ล้านใบ ซื้ึ�งสิามี่าร้ถึลดัการ้ใชุ้พลาสิติกไดั้ถึึง  
 133 ตันต่อปี็

มีีกิารใช้ถุง 
Meal จีำานวน

70 ล้านใบ 
ในปี 2562 

ลดิ์กิารใช้
พลาสุติกิได้ิ์ 

133 
ตันต่อปี

เปลี�ยนสุติกิเกิอร์ที์�ติดิ์ด้ิ์านบนฝูา 
เป็นแบบพิมีพ์ลายด้ิ์านข้็าง เพ้�อลดิ์
กิารใช้พลาสุติกิในกิารท์ำาสุติกิเกิอร์ 
และลดิ์ขั็�นตอนกิารเตรียมีวัสุดุิ์
ในกิารรีไซเคิัล ลดิ์ข็องเสีุย
ที์�ไม่ีสุามีารถรีไซเคิัลได้ิ์ 

24 ต้น
ในปี 2562 จีากิกิารใช้งาน

5 ล้านใบต่อเด้ิ์อน

ข้็าวสุวย

3

3.3 เป็ล่�ยนรู้ป็แบบการ้ใชุ้งานกล่องข้าว 1 หลุมี่ รู้ป็ทั้ร้งสิ่�เหล่�ยมี่ จำากกล่องทั้่�มี่่ฝาป็ิดั เป็็นกล่องข้าวแบบ Top Seal ทั้่�ไมี่่มี่่ฝาป็ิดั 
 เพ่�อลดัการ้ใชุ้พลาสิติก

จีากิที์�มีีฝูาป้ดิ์ และสุติกิเกิอร์ติดิ์ด้ิ์านบน 
เป็นแบบ top seal เพ้�อลดิ์กิารใช้ 
พลาสุติกิในกิารท์ำาสุติกิเกิอร์ และฝูาป้ดิ์
ลดิ์ข็องเสีุยที์�ไม่ีสุามีารถรีไซเคิัล ได้ิ์ 

34 ตันในปี 2562  
จีากิกิารใช้งาน 1.1 ล้านใบต่อเด้ิ์อน

ถาดิ์ข้็าว 1 หลุมีท์รงสีุ�เหลี�ยมี 
(เมีนูข้็าวผัดิ์ปู และข้็าวผัดิ์กุ้ิง)

โคัรงกิารยกิเลิกิกิารใช้โฟมีในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 

บร้ิษัทั้ ซื้่พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) มีุ่่งดัำาเนินงานดั้านการ้ยกเลิก 
ใชุ้โฟ่มี่ชุนิดั Polystyrene ในร้้าน เซื้เว่นอ่เลฟ่เว่นอย่างต่อเน่�อง  
ภายใต้การ้ร้ณร้งค์จำากกร้มี่อนามี่ัย เพ่�อสิร้้างความี่ตร้ะหนักให้กับ 
ผู้ป็ร้ะกอบการ้และผู้บร้ิโภคในการ้ใชุ้บร้ร้จำุภัณฑ์์เพ่�อสิิ�งแวดัล้อมี่ 
ทั้ดัแทั้นบร้ร้จำุภัณฑ์์จำากโฟ่มี่ทั้่ �เป็็นอันตร้ายต่อสิุขภาพและย่อย
สิลายไดั้ยากตามี่ธิร้ร้มี่ชุาติ พร้้อมี่ทั้ั�งสิ่งเสิร้ิมี่การ้ “ลดั ละ เลิก” 
ใชุ้บร้ร้จำุภัณฑ์์จำากโฟ่มี่บร้ร้จำุอาหาร้แบบใชุ้คร้ั�งเดั่ยว เพ่�อการ้เป็็น 
องค์กร้ป็ลอดัโฟ่มี่ 100 เป็อร์้เซ็ื้นต์ พร้้อมี่กันน่� บริ้ษัทั้ สิยามี่แม็ี่คโคร้  
จำำากัดั (มี่หาชุน) ภายใต้บร้ิษัทั้ย่อยของ บร้ิษัทั้ ซื้่พ่ ออลล์ จำำากัดั 

(มี่หาชุน) ได้ัป็ร้ะกาศเจำตนาร้มี่ณ์การ้หยุดัจำำาหน่ายภาชุนะโฟ่มี่บร้ร้จุำ 
อาหาร้ ภายใต้โคร้งการ้ “Say Hi to Bio, Say No to Foam ชุวน 
คุณใชุ้ผลิตภัณฑ์์รั้กสิิ�งแวดัล้อมี่” โดัยม่ี่ร้้านสิยามี่แม็ี่คโคร้ 12 สิาขา  
นำาร้่องดัำาเนินโคร้งการ้ ป็ร้ะกอบดั้วย สิาขาภูเก็ต สิาขากร้ะบ่� 
สิาขาถึลาง สิาขาสิมุี่ย สิาขาร้าไวย์ สิาขาละมัี่ย สิาขาพะงัน สิาขา 
ป่็าตอง สิาขาเกาะชุ้าง สิาขาอ่าวนาง สิาขากะร้น และสิาขาบ้านเพ         
โดัยสินับสินุนผู้ป็ร้ะกอบการ้ให้เล่อกใชุ้ผลิตภัณฑ์์ทั้างเล่อกทั้่�ผลิต 
จำากวัสิดุัธิร้ร้มี่ชุาติมี่ากขึ�น (Eco-Friendly Product) อ่กทัั้�งยังเป็็น 
หนึ�งในชุ่องทั้างการ้ชุ่วยลดัผลกร้ะทั้บดั้านสิิ�งแวดัล้อมี่ไดั้ 

4
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โคัรงกิารแก้ิวกิระดิ์าษัลดิ์แกิรมี โคัรงกิารลดิ์กิารใช้พลาสุติกิ
และสุ่งเสุริมีกิาร Recycle

โคร้งการ้แก้วกร้ะดัาษลดัแกร้มี่ร้ะยะท่ั้� 2 บริ้ษัทั้ได้ัม่ี่การ้ทั้ำาโคร้งการ้ 
ร่้วมี่กับคู่ค้าท่ั้�ผลิตแก้วกร้ะดัาษให้กับ ซ่ื้พ่ ออลล์ ทัั้�ง 2 ร้าย ได้ัแก่ 
บริ้ษัทั้ KMP จำำากัดั และบริ้ษัทั้ CPPC จำำากัดั เพ่�อทั้ำาโคร้งการ้ร่้วมี่กัน 
ในการ้ลดัการ้ใชุ้กร้ะดัาษและ Standarized แกร้มี่กร้ะดัาษให้เท่ั้ากัน  
คาดัว่าจำะสิามี่าร้ถึขยายผลการ้ใชุ้งานในร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่นทัั้�วป็ร้ะเทั้ศ 
ในปี็ 2563 คาดัการ้ณ์ว่าจำะสิามี่าร้ถึลดัการ้ใชุ้กร้ะดัาษ 145 ตัน 

โคร้งการ้ลดัการ้ใชุ้พลาสิติกและส่ิงเสิริ้มี่การ้ร่้ไซื้เคิล โดัยการ้เป็ล่�ยน 
วัสิดัุฟ่ิล์มี่หุ้มี่สิินค้ากลุ่มี่แซื้นวิชุอบร้้อนจำากฟ่ิล์มี่ป็ร้ะกบหลายชุั�น 
(Multilayer) เป็็นฟิ่ล์มี่ชัุ�นเด่ัยวท่ั้�เป็็น Mono Material และ Mono- 
layer โดัยร้่วมี่มี่่อกับคู่ค้าผู้ผลิตสิินค้า บร้ิษัทั้ NSL จำำากัดั และผู้ผลิต 
บร้ร้จุำภัณฑ์์ บริ้ษัทั้ TAK จำำากัดั ซึื้�งโคร้งการ้น่�ยังอยู่ในร้ะหว่างขั�นตอน 
การ้พัฒนา
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จำากนโยบายด้ัานบร้ร้จุำภัณฑ์์ บริ้ษัทั้ยังมุ่ี่งมัี่�นหาแนวทั้างในการ้ใชุ้วัตถุึดิับ 
ท่ั้�มี่าจำากแหล่งท่ั้�ม่ี่การ้จัำดัการ้อย่างยั�งย่น โดัยร่้วมี่ม่ี่อกับคู่ค้า บริ้ษัทั้ ตร่้สิาน 
จำำากัดั พัฒนากล่องสิำาหรั้บใส่ิแซื้นวิสิอบร้้อน โดัยม่ี่แหล่งท่ั้�มี่าของกร้ะดัาษ 
มี่าจำากป่็าไม้ี่ท่ั้�ม่ี่การ้จัำดัการ้อย่างยั�งย่น และม่ี่การ้ควบคุมี่ โดัยได้ัรั้บการ้รั้บร้อง
ตามี่มี่าตร้ฐาน PEFC ซื้ึ�งจำะมี่่การ้พิมี่พ์โลโก้ดัังกล่าวลงบนบร้ร้จำุภัณฑ์ ์
และพร้้อมี่ใชุ้งานทัั้�วป็ร้ะเทั้ศในปี็ 2020 จำำานวน 985 ตันต่อปี็ และกร้ะดัาษ 
ทั้่�ใชุ้หุ้มี่หลอดัพลาสิติก บร้ิษัทั้ไดั้มี่่การ้พัฒนาร้่วมี่กับคู่ค้าผู้ผลิตหลอดั  
บริ้ษัทั้ B&B Strawpack จำำากัดั ให้เป็ล่�ยนจำากฟิ่ล์มี่หุ้มี่หลอดัพลาสิติก 
เป็็นกร้ะดัาษหุ้มี่หลอดัพลาสิติก ใชุ้ในร้้านท่ั้�อยู่ในพ่�นท่ั้�พิเศษ เชุ่น เกาะ 
มี่หาวิทั้ยาลัย โร้งพยาบาล และอุทั้ยาน เป็็นต้น โดัยกร้ะดัาษท่ั้�ใชุ้มี่าจำาก 
ป่็าไม้ี่ท่ั้�ม่ี่การ้จัำดัการ้อย่างยั�งย่นและม่ี่การ้ควบคุมี่ โดัยม่ี่เอกสิาร้การ้รั้บร้อง 
ตามี่มี่าตร้ฐาน FSC จำาก supplier ป็ริ้มี่าณการ้ใชุ้ 32 ต้นต่อปี็

โคัรงกิารใช้วัตถุดิิ์บที์�มีาจีากิป่าท์ดิ์แท์น 

4. ปลูกิจิีตสุำานึกิเพ้�อสิุ�งแวดิ์ล้อมี (Green Living) 

รูปตัวอย่างบรรจุีภัณฑ์์
จีากิวัตถุดิิ์บที์�ได้ิ์มีาตรฐาน PEFC

บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) มุ่ี่งดัำาเนินงานตามี่นโยบายร้ณร้งค์ 
ลดัใชุ้ถุึงพลาสิติกอย่างต่อเน่�อง พร้้อมี่ทัั้�งสิร้้างจิำตสิำานึกให้แก่ เยาวชุน 
ชุุมี่ชุน พนักงาน และลูกค้า ในการ้ร่้วมี่เป็็นส่ิวนหนึ�ง ลดัการ้ใชุ้ถุึงพลาสิติก
ซึื้�งแสิดังถึึงความี่มุ่ี่งมัี่�นในการ้สิร้้างและป็ลูกจิำตสิำานึกด้ัานสิิ�งแวดัล้อมี่ 
ขององค์กร้ ผ่านโป็ร้แกร้มี่ “ลดัวันละถุึง คุณทั้ำาได้ั” เป็็นโป็ร้แกร้มี่ 
เพ่�อสิร้้างวัฒนธิร้ร้มี่ และป็รั้บเป็ล่�ยนพฤติกร้ร้มี่ของผู้บริ้โภคในการ้ 
ป็ฏิิเสิธิถึุงพลาสิติก ซื้ึ�งดัำาเนินการ้มี่าอย่างต่อเน่�อง โดัยในป็ี 2562   
การ้ป็ฏิิเสิธิการ้รั้บถุึงพลาสิติกในแต่ละครั้�ง ทุั้ก ๆ 1 ใบ ม่ี่มูี่ลค่าเท่ั้ากับ 
0.2 บาทั้ ชุ่วยส่ิงต่อโอกาสิให้กับ 77 โร้งพยาบาลชุุมี่ชุน เพ่�อสิมี่ทั้บทุั้น 
ซ่ื้�ออุป็กร้ณ์การ้แพทั้ย์ อ่กทัั้�งยังเป็็นการ้อนุรั้กษ์สิิ�งแวดัล้อมี่ผ่านการ้ 
ลดัใชุ้ถุึงพลาสิติกเพ่�อสัิงคมี่ท่ั้�ยั�งย่น โดัยโคร้งการ้ม่ี่การ้ป็ร้ะชุาสัิมี่พันธ์ิ 
ผ่านส่ิ�อภาพยนตร์้โฆษณา ภายใต้แนวคิดั “สัิญญาท่ั้�ด่ัท่ั้�สุิดั ค่อสัิญญา 
ท่ั้�ทั้ำาได้ัจำริ้ง” ซึื้�งได้ัรั้บการ้ถ่ึายทั้อดัโดัย คุณตูน อทิั้วร้าห์ (Bodyslam) 
และ BNK 48 โดัยในปี็ 2562 สิามี่าร้ถึลดัการ้ใชุ้ถุึงพลาสิติกสิะสิมี่ 
ได้ัทัั้�งสิิ�น 1,152  ล้านใบ สิามี่าร้ถึลดัการ้ป็ล่อยก๊าซื้เร่้อนกร้ะจำกได้ั 23,476 

ตันคาร์้บอนไดัออกไซื้ด์ัเท่ั้ยบเท่ั้า และส่ิงมี่อบโอกาสิให้กับโร้งพยาบาล 
ศิริ้ร้าชุและ 77 โร้งพยาบาลชุุมี่ชุน เป็็นจำำานวน 134 ล้านบาทั้  
นอกจำากน่� เพ่�อเป็็นการ้ขานร้ับนโยบายร้ัฐขับเคล่�อนการ้งดัใชุ้ถึุง 
พลาสิติก ในปี็ 2563 บริ้ษัทั้จึำงได้ัจัำดังานแถึลงข่าว “ร้วมี่พลังคนไทั้ย 
เลิกใชุ้ถุึงพลาสิติก”เพ่�ออนุรั้กษ์สิิ�งแวดัล้อมี่ โดัยร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น 
ทัั้�วป็ร้ะเทั้ศ ร้ณร้งค์ให้ลูกค้าเลิกใชุ้ถุึงพลาสิติก พร้้อมี่เชิุญชุวนลูกค้า 
นำาถึุงผ้ามี่าใชุ้แทั้นถึุงพลาสิติกหร้่อวัสิดัุทั้ดัแทั้นทั้่ �เป็็นมี่ิตร้กับ 
สิิ�งแวดัล้อมี่ เริ้�มี่ตั�งแต่วันท่ั้� 1 มี่กร้าคมี่ 2563 เป็็นต้นไป็
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พร้้อมี่กันน่� บร้ิษัทั้ ซื้่พ่แร้มี่ จำำากัดั ภายใต้บร้ิษัทั้ย่อยของ บร้ิษัทั้ ซื้่พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) มีุ่่งร้ณร้งค์ลดัการ้ใชุ้ถึุงพลาสิติกภายใต้โคร้งการ้ 
“CPRAM Green Life Project ” ผ่านการ้ป็ลูกจำิตสิำานึก และสิร้้างความี่ตร้ะหนักรู้้ในการ้ใชุ้ทั้ร้ัพยากร้อย่างรู้้คุณค่าภายในองค์กร้ พร้้อมี่ 
การ้เป็ล่�ยนแป็ลงพฤติกร้ร้มี่ในการ้ ลดั และ เลิก การ้ใชุ้วัสิดัุทั้่�ไมี่่เป็็นมี่ิตร้กับสิิ�งแวดัล้อมี่ โดัย ซื้่พ่แร้มี่ ไดั้จำัดักิจำกร้ร้มี่ให้ความี่รู้้แก่พนักงาน 
ผ่านกิจำกร้ร้มี่ Zero Waste Station ให้ความี่รู้้กับพนักงานในเร้่�องการ้แยกขยะให้ถึูกป็ร้ะเภทั้ และป็ร้ะโยชุน์ทั้่�ไดั้จำากการ้แยกขยะ 
กิจำกร้ร้มี่ลดัการ้ใชุ้พลังงาน ให้ความี่รู้้ด้ัานพลังงาน การ้ใชุ้พลังงานอย่างรู้้คุณค่าการ้ป็ร้ะหยัดัพลังงาน เพ่�อป็ลูกจิำตสิำานึกให้พนักงานได้ัตร้ะหนัก 
ถึึงการ้ใชุ้ทั้ร้ัพยากร้ กิจำกร้ร้มี่เพ้นทั้์ถึุงผ้า ให้พนักงานไดั้เร้่ยนเพ้นทั้์ถึุงผ้าทั้่�เป็็นลายของตนเอง และร้ับถึุงผ้ากลับไป็ใชุ้แทั้นถึุงพลาสิติก โดัยมี่่ 
ค่าใชุ้จ่ำายเพ่ยง 20 บาทั้ เงินท่ั้�ได้ัจำากผู้เข้าร่้วมี่กิจำกร้ร้มี่ ร่้วมี่ส่ิงต่อโอกาสิเป็็นอาหาร้กลางวันให้กับน้อง ๆ กิจำกร้ร้มี่ Eat Good No Food Waste 
ให้ความี่รู้้เก่�ยวกับการ้ลดัการ้กินทั้ิ�งกินขว้าง ทั้่�เป็็นป็ัญหาใหญ่ของโลกในป็ัจำจำุบัน และพนักงานจำะไดั้เร้่ยนรู้้การ้ป็ลูกผักป็ลอดัสิาร้พิษจำากทั้่มี่ 
เกษตร้อ่กด้ัวย อ่กทัั้�ง ซ่ื้พ่แร้มี่ ยังแจำกถุึงผ้าให้กับพนักงาน เพ่�อส่ิงเสิริ้มี่การ้ลดัการ้ใชุ้ถุึงพลาสิติกภายในองค์กร้ 7 สิาขา ได้ัแก่ ลาดัหลุมี่แก้ว 
ลาดักร้ะบัง บ่อเงิน ชุลบุร่้ ขอนแก่น ลำาพูน และสุิร้าษฎีร์้ธิาน่ โดัยในปี็ 2562 สิามี่าร้ถึลดัการ้ใชุ้ถุึงพลาสิติกได้ัทัั้�งสิิ�น 176,000 ใบ (ร้ะยะเวลา 
ตั�งแต่ ตุลาคมี่ 2561 – กันยายน 2562) สิามี่าร้ถึลดัการ้ป็ล่อยก๊าซื้เร่้อนกร้ะจำกได้ั 4.14 ตันคาร์้บอนไดัออกไซื้ด์ัเท่ั้ยบเท่ั้า

บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) พร้้อมี่ด้ัวยองค์การ้บริ้หาร้จัำดัการ้ 
ก๊าซื้เร้่อนกร้ะจำก (องค์การ้มี่หาชุน) และโคร้งการ้พัฒนาแห่ง 
สิหป็ร้ะชุาชุาติป็ร้ะจำำาป็ร้ะเทั้ศไทั้ย (UNDP Thailand) ร้่วมี่ลงนามี่ 
บันทึั้กข้อตกลง เพ่�อป็ร้ะสิานความี่ร่้วมี่ม่ี่อและเดิันหน้าตามี่เป้็าหมี่าย 
การ้พัฒนาอย่างยั�งย่น โดัยร้ณร้งค์ลดัใชุ้ถึุงพลาสิติก และเพิ�มี่ 
ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพการ้ใชุ้พลังงานผ่านร้ะบบการ้จำัดัการ้อย่างยั �งย่น 
โดัยดัำาเนินโคร้งการ้นำาร่้องใน 5 จัำงหวัดั ป็ร้ะกอบด้ัวย จัำงหวัดัเชุ่ยงใหม่ี่ 
จำังหวัดัขอนแก่น จำังหวัดันคร้ร้าชุสิ่มี่า จำังหวัดัภูเก็ต และเกาะสิมีุ่ย 
จัำงหวัดัสุิร้าษฎีร์้ธิาน่ ในการ้แก้ไขปั็ญหาขยะพลาสิติก และส่ิงเสิริ้มี่ 
การ้พัฒนาเม่ี่องด้ัานสิิ�งแวดัล้อมี่ให้กับชุุมี่ชุน สัิงคมี่ และป็ร้ะเทั้ศชุาติ 
พร้้อมี่ทั้ั �งมีุ่ ่งลดัการ้ป็ล่อยก๊าซื้เร้่อนกร้ะจำกทั้่ �เป็็นตัวการ้สิำาคัญ 
ทั้่�ก่อให้เกิดัภาวะโลกร้้อน และเพ่�อสิร้้างเมี่่องให้มีุ่่งสิู่การ้พัฒนา 
ท่ั้�ยั�งย่นไป็พร้้อมี่กันก่อนขยายโคร้งการ้และดัำาเนินการ้ไป็ทัั้�วป็ร้ะเทั้ศ

โคัรงกิารพัฒนาเม้ีองคัาร์บอนตำ�า (Low Carbon City)

บริ้ษัทั้ได้ัดัำาเนินการ้ป็ร้ะเมิี่นการ้ป็ล่อยคาร์้บอนฟุ่ตพริ้�นท์ั้ของผลิตภัณฑ์์ 
และดัำาเนินการ้ขึ�นทั้ะเบ่ยนร้ับร้องและติดัเคร้่�องหมี่ายฉลากคาร้์บอน 
ฟุ่ตพร้ิ�นทั้์ลงบนผลิตภัณฑ์์ เพ่�อให้ผู้บร้ิโภคไดั้มี่่สิ่วนร้่วมี่ในการ้ลดั 
การ้ป็ล่อยก๊าซื้เร่้อนกร้ะจำก ปั็จำจุำบัน บริ้ษัทั้ได้ัดัำาเนินการ้ขึ�นทั้ะเบ่ยน 
รั้บร้องฉลากสิินค้าคาร์้บอน โดัยองค์การ้บริ้หาร้จัำดัการ้ก๊าซื้เร่้อนกร้ะจำก 
จำำานวน 5 ร้ายการ้ ได้ัแก่ ข้าวกร้ะเพร้าหมูี่ ข้าวกร้ะเพร้ากุ้ง ขนมี่จ่ำบปู็  
บิ�กเป็าหมีู่สิับ บิ�กเป็าหมีู่สิับไข่เค็มี่ และขึ�นทั้ะเบ่ยนร้ับร้องฉลาก 
ลดัการ้ป็ล่อยคาร์้บอน (CFR) จำำานวน 2 ร้ายการ้ ได้ัแก่ บิ�กเป็าหมูี่สัิบ 
และบิ�กเป็าหมีู่สิับไข่เค็มี่ และไดั้ร้ับการ้ขึ�นทั้ะเบ่ยนร้ับร้องฉลาก 
คาร้์บอนฟุ่ตพริ้�นท์ั้องค์กร้ (CFO) จำำานวน 1 หน่วยงาน

กิารสุ่งเสุริมีฉลากิคัาร์บอน

ลากคาร์บอน ุตพร้ินท์ผลิต ัณ ์ ลากคาร์บอน ุตพร้ินท์องค์กร

ได้รับการรับรอง
ลากคาร์บอน ุตพร้ินท์ผลิต ัณ ์

5 ผลิต ัณ ์
ได้รับการรับรอง
ลากคาร์บอน ุตพร้ินท์องค์กร

1 หน่วยงาน

XXX
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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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หมายเหตุ่ 
• N/A หมายถึัง ไม่มีข้อม่ลุ่ หรือไม่สามารถัเก็บข้อม่ลุ่ได้
• การรายงานผู้ลุ่การดำาเนินงานความยั�งยืนเป็นไปต่ามกรอบการรายงานความยั�งยืน 
 GRI Standard version 2016 (ปรับปรุง 2018)
• ปริมาณิพื่ลัุ่งงานที�ใช้้ (หน่วยกิกะจ่ลุ่) คำานวณิจากปริมาณิเชื้�อเพื่ลิุ่งค่ณิกับค่าความร้อนของ
 เชื้�อเพื่ลิุ่ง (Conversion Factor) ของเชื้�อเพื่ลิุ่งแต่่ลุ่ะประเภิท (อ้างอิงต่ามกรมพัื่ฒนาพื่ลัุ่งงาน
 ทดแทนแลุ่ะอนุรักษ์พื่ลัุ่งงาน (DEDE))
• ปริมาณิพื่ลัุ่งงานที�ใช้้ทั�งหมด คือผู้ลุ่รวมของปริมาณิพื่ลัุ่งงานที�ใช้้แลุ้่วหมดไป 
 ปริมาณิพื่ลัุ่งงานหมุนเวียน แลุ่ะปริมาณิพื่ลัุ่งงานไฟฟา้ที�ซื่�อจากภิายนอก 
• ค่าความเข้มข้นการใช้้พื่ลัุ่งงานต่่อหน่วยรายได้ ครอบคลุุ่มปริมาณิพื่ลัุ่งงานที�ใช้้แลุ้่วหมดไป  
 ปริมาณิพื่ลัุ่งงานหมุนเวียน แลุ่ะปริมาณิพื่ลัุ่งงานไฟฟา้ที�ซื่�อจากภิายนอกต่่อหน่วยรายได้ (ลุ้่านบาท)
• ปริมาณิการนำานำ�ามาใช้้ทั�งหมด คือผู้ลุ่รวมของการใช้้นำ�าประปา (อ้างอิงราคาเฉลีุ่�ย 
 นำ�าประปาการประปานครหลุ่วงแลุ่ะการประปาส่วนภ่ิมิภิาคของแต่่ลุ่ะพืื่�นที�) แลุ่ะนำ�าใต้่ดิน  
 (อ้างอิงหน่วยการใช้้นำ�าบาดาลุ่ กรมทรัพื่ยากรนำ�าบาดาลุ่)
• ปริมาณิการนำานำ�าจากพืื่�นที�ที�มีความเครียดนำ�ามาใช้้ทั�งหมด ครอบคลุุ่มปริมาณิการใช้้นำ�าประปา 
 แลุ่ะนำ�าใต้่ดินแลุ่ะวิเคราะห์ด้วยเครื�องมือ Aqueduct Water Risk Atlas ของ 
 World Resources Institute (WRI)
• ค่าความเข้มข้นการนำานำ�ามาใช้้ต่่อหน่วยรายได้ ครอบคลุุ่มปริมาณิการใช้้นำ�าประปาแลุ่ะนำ�าใต้่ดิน 
 ต่่อหน่วยรายได้ (ลุ้่านบาท)

• ปริมาณิการปลุ่่อยก๊าซ่เรือนกระจก คำานวณิจากข้อม่ลุ่กิจกรรมที�ก่อให้เกิดการปลุ่่อยก๊าซ่ 
 เรือนกระจก (Activity data) ค่ณิกับค่าสัมประสิทธิ�การปลุ่่อยก๊าซ่เรือนกระจก 
 (Emission Factor)(อ้างอิงจากองค์การบริหารจัดการก๊าซ่เรือนกระจก (อบก.) แลุ่ะ
 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)) แลุ่ะรายงานให้อย่่ในร่ป
 ก๊าซ่คาร์บอนไดออกไซ่ด์เทียบเท่าที�ทำาให้เกิดภิาวะโลุ่กร้อน (Global Warming Potential:  
 GWP) ต่ามแนวทางของ IPCC
• ปริมาณิก๊าซ่เรือนกระจกทางต่รง (Scope 1) ครอบคลุุ่มปริมาณิการปลุ่่อยก๊าซ่เรือนกระจกจาก
 กระบวนการบำาบัดนำ�าเสีย การเผู้าไหม้เชื้�อเพื่ลิุ่งที�มีการเคลืุ่�อนที� แลุ่ะการเผู้าไหม้เชื้�อเพื่ลิุ่งชี้วภิาพื่ 
• ปริมาณิก๊าซ่เรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้้พื่ลัุ่งงาน (Scope 2) ครอบคลุุ่มปริมาณิการปลุ่่อย
 ก๊าซ่เรือนกระจกจากการใช้้พื่ลัุ่งงานไฟฟา้ที�ซื่�อจากภิายนอกองค์กร   
• ปริมาณิก๊าซ่เรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้้พื่ลัุ่งงาน (Scope 3) ครอบคลุุ่มปริมาณิการปลุ่่อย
 ก๊าซ่เรือนกระจกอื�น ๆ ที�องค์กรไม่ได้ควบคุมการดำาเนินการ
• ปริมาณิก๊าซ่เรือนกระจกที�ลุ่ดได้ ครอบคลุุ่มปริมาณิการใช้้พื่ลัุ่งงานทดแทน 
 แลุ่ะลุ่ดการใช้้ถุังพื่ลุ่าสติ่ก
• ค่าความเข้มข้นการปลุ่่อยก๊าซ่เรือนกระจกต่่อหน่วยรายได้ คือปริมาณิการปลุ่่อยก๊าซ่เรือนกระจก 
 ทางต่รงแลุ่ะทางอ้อมจากการใช้้พื่ลัุ่งงานต่่อหน่วยรายได้ (ลุ้่านบาท)
• ปริมาณิของเสียทั�งหมด คือผู้ลุ่รวมของของเสียอันต่ราย แลุ่ะของเสียที�ไม่อันต่ราย   
 โดยในปี 2563 เพิื่�มขอบเขต่การจัดเก็บข้อม่ลุ่จากศ่นย์กระจายสินค้า อาทิ ภิาช้นะปนเป้� อน 
 นำ�ามัน แลุ่ะลัุ่งขนส่งสินค้า เป็นต้่น  แลุ่ะมีการปรับปรุงข้อม่ลุ่เพืื่�อให้เกิดความแม่นยำามากขึ�น

GRI Standard ข้้อมูล หนั่วยั่ 2559 2560 2561 2562

305-2 (a)
ปริมีาณกิารปล่อยก๊ิาซเร้อนกิระจีกิท์างอ้อมี 
(Scope 2)

ตันคัาร์บอนไดิ์ออกิไซด์ิ์เที์ยบเท่์า 1,123,536.20 1,175,060.15 1,272,977.98 1,387,096.90

• พื่ลัุ่งงานไฟฟา้ที�ซื่�อจากภิายนอก ตั่นคาร์บอนไดออกไซ่ด์เทียบเท่า 1,123,536.20 1,175,060.15 1,272,977.98 1,387,096.90

• ปริมาณิก๊าซ่เรือนกระจกที�ลุ่ดได้ ตั่นคาร์บอนไดออกไซ่ด์เทียบเท่า N/A N/A 4,357.98 25,967.91

305-3 (a)
ปริู้ม�ณ์ก�รู้ปล่อย่ก๊�ซีเรืู้อนกรู้ะจัก
ท�งอ�อมอื�น ๆ (Scope 3)

ตันค�ร์ู้บอนไดออกไซีด์เทีย่บเท่� N/A N/A N/A 1,274,754.60

• การซื่�อสินค้าแลุ่ะบริการ ตั่นคาร์บอนไดออกไซ่ด์เทียบเท่า N/A N/A N/A 231,528.50

• การขนส่งแลุ่ะกระจายสินค้า (ต้่นนำ�า) ตั่นคาร์บอนไดออกไซ่ด์เทียบเท่า N/A N/A N/A 90,128.25

• การจัดการของเสียที�เกิดจาก
  การดำาเนินธุรกิจ

ตั่นคาร์บอนไดออกไซ่ด์เทียบเท่า N/A N/A N/A 192,510.20

• การเดินทางเพืื่�อธุรกิจ ตั่นคาร์บอนไดออกไซ่ด์เทียบเท่า N/A N/A N/A 2,588.75

• การเดินทางไป-กลัุ่บของบุคลุ่ากร ตั่นคาร์บอนไดออกไซ่ด์เทียบเท่า N/A N/A N/A 2,934.80

• การใช้้งานผู้ลิุ่ต่ภัิณิฑ์์ที�จัดจำาหน่าย ตั่นคาร์บอนไดออกไซ่ด์เทียบเท่า N/A N/A N/A 741,535.40

• การจัดการซ่ากผู้ลิุ่ต่ภัิณิฑ์์ที�จำาหน่าย ตั่นคาร์บอนไดออกไซ่ด์เทียบเท่า N/A N/A N/A 13,528.70

305-4 (a)
ค่�คว�มเข้�มข้�นก�รู้ปล่อย่ก๊�ซีเรืู้อนกรู้ะจัก
ต่อหน่วย่รู้�ย่ได� 

ตันค�ร์ู้บอนไดออกไซีด์เทีย่บเท่� 2.50 2.42 2.44 2.45

ปริู้ม�ณ์ข้องเสีย่ทั�งหมด ตัน 21,720.63 28,153.96 114,047.21 735,710.89

306-2 (a) ปริู้ม�ณ์ข้องเสีย่อันตรู้�ย่ ตัน 21.34 29.02 30.93 21,448.74

• นำากลัุ่บมาใช้้ใหม่ ตั่น 0.04 2.25 1.94 16,943.75

• นำาไปเป็นเชื้�อเพื่ลิุ่งผู้สม ตั่น N/A N/A N/A 457.00

• เผู้าทำาลุ่าย ตั่น 18.01 23.76 26.54 2,680.54

• ฝ่ังกลุ่บ ตั่น 3.29 3.01 2.45 1,367.45

306-2 (b) ปริู้ม�ณ์ข้องเสีย่ไม่อันตรู้�ย่ ตัน 21,699.29 28,124.94 114,016.28 714,262.15

• นำากลัุ่บมาใช้้ใหม่ ตั่น 31.16 32.76 81,394.03 561,302.84

• ปุ�ยหมัก ตั่น 2,021.71 5,115.01 6,103.60 9,757.64

• เผู้าทำาลุ่าย ตั่น 1,193.51 1,651.77 1,955.43 1,778.93

• ฝ่ังกลุ่บ ตั่น 18,452.91 21,325.40 24,563.22 141,422.74

ปริมาณิของเสียที�ถ่ักนำาไปใช้้ประโยช้น์ ตั่น 2,052.91 5,150.02 87,449.57 588,461.23

ปริมาณิของเสียที�ถ่ักกำาจัด ตั่น 19,667.72 23,003.94 26,547.64 147,249.66

สัดส่วนของของเสียที�นำาไปใช้้ประโยช้น์
ต่่อปริมาณิของเสียทั�งหมด

0.09 0.18 0.77 0.80
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