
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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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

5

7

6

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
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