
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
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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)
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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

1

2

3

4

166  บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)



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 
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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

6

7

8
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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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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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