
ข้องวัตถุดิบหลัก ผ่�นก�รู้ปรู้ะเมิน
ก�รู้จััดห�จั�กแหล่งผลิตที�ไม่บุกรุู้ก
ทำ�ล�ย่ป่�ไม� และทรัู้พีย่�กรู้ท�งทะเล

100 7,300
รู้�อย่ละ ลดก�รู้ใช�พีล�สติก

ตันสะสม
(ปั 2562 - 2563)

ผลก�รู้ดำ�เนินง�นเทีย่บเป้�หม�ย่

เป้�หม�ย่ปี 2563

ปกป้องรู้ะบบนิเวศ 
ยึ่ดมั�นเจัตน�รู้มณ์์สีเขี้ย่ว 

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

SDG13 รับม้ีอกัิบกิารเปลี�ยนแปลง 
  สุภาพภูมิีอากิาศั
 13.3 เพิื่�มการรับร้่แลุ่ะสมรรถันะ
  ในการบรรเทาความเสียหาย  
  การปรับตั่ว การลุ่ดผู้ลุ่กระทบ 
  แลุ่ะการเตื่อนภัิย จากการ 
  เปลีุ่�ยนแปลุ่งสภิาพื่ภ่ิมิอากาศ

SDG14 รักิษัาคุัณภาพชีวิตข็อง
  สิุ�งมีีชีวิตในแหล่งนำ�า
 14.1 ปอ้งกันแลุ่ะลุ่ดมลุ่พิื่ษทางทะเลุ่
  รวมทั�งมลุ่พิื่ษจากขยะ  
  แลุ่ะธาตุ่อาหารทางทะเลุ่

SDG15 อนุรักิษ์ัระบบนิเวศัท์างบกิ
 15.2 จัดการป่าไม้ทุกประเภิท 
  อย่างยั�งยืน ฟ้� นฟ่ป่า 
  เสื�อมโทรม แลุ่ะเพิื่�มพืื่�นที� 
  การปลุ่่กป่า

SDG12 แผนกิารบริโภคัและ
  กิารผลิตอย่างยั�งย้น
 12.3 ลุ่ดของเสียจากอาหารที�
  ถ่ักทิ�งในกระบวนการผู้ลิุ่ต่  
  ห่วงโซ่่อุปทาน การค้าปลีุ่ก  
  แลุ่ะผู้่้บริโภิค

 12.5 ลุ่ดแลุ่ะป้องกันการสร้าง 
  ของเสียแลุ่ะขยะ โดย 
  เน้นกระบวนการป้องกัน 
  การลุ่ด การรีไซ่เคิลุ่   
  แลุ่ะนำากลัุ่บมาใช้้ใหม่

8,400 

23.60 

ปล้กต�นไม�ฟื้้� นฟ้ื้รู้ะบบนิเวศได� 

ลดข้ย่ะพีล�สติก
โดย่ก�รู้รีู้ไซีเคิลได� 

ต�น

ตัน

ผลก�รู้ดำ�เนินง�น
ที�สำ�คัญปี 2562 

100 100

52

25622561 เปาหมาย
ปี 256

วัต ุดิบหลักผ่านการประเมิน
การจัดหาจากแหล่งท่ีรับผิดชอบ 
(ร้อยละ)

การจัดการของเสีย
ปริมาณของเสียแยกตามประเ ทการจัดการ (ตัน)

สัดส่วนการจัดการ
ของเสียท้ังหมด ในปี 2562

ของเสียท่ีนํากลับมาใช้ประโยชน์
ของเสียท่ี ูกกําจัด

ร้อยละ
147,249

588,460
80ร้อยละ

ปริมาณของเสียต่อหน่วยรายได้

1.29  ตันต่อล้านบาท

ปริมาณของเสียท้ังหมด (ตัน)นํากลับ
มาใช้ใหม่

1 5
578,246

2561

2562

เผาทําลาย 1,981
4,459

2561

2562

6 1
9,757

ปุยหมัก 2561

2562

ฝงกลบ 24,565
142,790

2561

2562

นําไปเป็น
เช้ือเพลิงผสม

0
457

2561

2562

114,047

5 1

2561 2562

20

1

512

25622561 เปาหมาย
ปี 256

ปริมาณพลาสติก
ท่ีลดได้ท้ังหมด 
(ตันสะสม)

2
4,000

512

25622561 เปาหมาย
ปี 256

ปริมาณพลาสติก
ท่ีลดได้ในแต่ละปี 
(ตัน)
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คัวามีท้์าท์าย

ภายใต้ความี่เคล่�อนไหวของสิถึานการ้ณ์ และการ้เป็ล่�ยนแป็ลงของโลกในยุคป็ัจำจำุบัน 
โดัยเทั้คโนโลย่ดิัจิำทัั้ล และนวัตกร้ร้มี่ม่ี่การ้พัฒนาอย่างร้วดัเร็้ว ซึื้�งสิวนทั้างกับความี่หลากหลาย 
ทั้างชุ่วภาพทั้่�เพิ�มี่ความี่สิูญเสิ่ยมี่ากยิ�งขึ�นจำนถึึงขั�นวิกฤต โดัยไดั้ร้ับผลกร้ะทั้บโดัยตร้ง 
จำากการ้เป็ล่�ยนแป็ลงสิภาพภูมี่ิอากาศ และผลจำากกิจำกร้ร้มี่ต่าง ๆ  ของมี่นุษย์ นอกจำากน่�  
ป็ร้ะเด็ันท่ั้�ทัั้�วโลกให้ความี่ตร้ะหนัก และให้ความี่สิำาคัญในปั็จำจุำบัน ค่อป็ริ้มี่าณขยะพลาสิติก 
ในทั้ะเลท่ั้�เพิ�มี่มี่ากขึ�นอย่างต่อเน่�อง และป็ริ้มี่าณทั้รั้พยากร้ธิร้ร้มี่ชุาติท่ั้�ลดัลงอย่างเห็นได้ัชัุดั 
บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) และบริ้ษัทั้ย่อย (“บริ้ษัทั้”) ม่ี่ความี่มุ่ี่งมัี่�นเก่�ยวกับการ้ 
จัำดัการ้ด้ัานสิิ�งแวดัล้อมี่ และความี่หลากหลายทั้างชุ่วภาพ ร้วมี่ถึึงรั้บทั้ร้าบการ้มี่่สิ่วนร้่วมี่ 
ในการ้สิร้้างผลกร้ะทั้บต่อร้ะบบนิเวศจำากขยะพลาสิติก ซื้ึ�งอาจำสิ่งผลต่อการ้ดัำาเนินธุิร้กิจำ 
ในร้ะยะยาวขององค์กร้ได้ั ทัั้�งในเร่้�องชุ่�อเส่ิยง และการ้จัำดัการ้ทั้รั้พยากร้ ดัังนั�น บริ้ษัทั้จึำงมุ่ี่ง 
ให้ความี่สิำาคัญ และสิ่งเสิร้ิมี่การ้ป็กป็้องร้ะบบนิเวศ และความี่หลากหลายทั้างชุ่วภาพ  
เพ่�อบร้ร้เทั้าผลกร้ะทั้บท่ั้�เกิดัขึ�น และรั้กษาทั้รั้พยากร้ธิร้ร้มี่ชุาติให้สิามี่าร้ถึส่ิงต่อสู่ิคนรุ่้นใหม่ี่ 
ไดั้อย่างยั�งย่น

คว�มคืบหน��ปี 2562

โครู้งก�รู้ปล้กต�นไม�

โครู้งก�รู้ เซีเว่น โก กรีู้น รีู้ไซีเคิล 
พีล�สติก โรู้ด (7 Go Green 
Recycled Plastic Road)

โครู้งก�รู้กล่องวิเศษั Magic Box 
Recycling for Sharing

โครู้งก�รู้รัู้กษ์ัเก�ะพีีพีี
รู่้วมใจัเลิกใช�ถุงพีล�สติก

สรุู้ปผลก�รู้ดำ�เนินง�นด��นก�รู้ปกป้องรู้ะบบนิเวศ และคว�มหล�กหล�ย่ท�งชีวภ�พี

100 100

52

25622561 เปาหมาย
ปี 256

วัต ุดิบหลักผ่านการประเมิน
การจัดหาจากแหล่งท่ีรับผิดชอบ 
(ร้อยละ)

การจัดการของเสีย
ปริมาณของเสียแยกตามประเ ทการจัดการ (ตัน)

สัดส่วนการจัดการ
ของเสียท้ังหมด ในปี 2562

ของเสียท่ีนํากลับมาใช้ประโยชน์
ของเสียท่ี ูกกําจัด

ร้อยละ
147,249

588,460
80ร้อยละ

ปริมาณของเสียต่อหน่วยรายได้

1.29  ตันต่อล้านบาท

ปริมาณของเสียท้ังหมด (ตัน)นํากลับ
มาใช้ใหม่

1 5
578,246

2561

2562

เผาทําลาย 1,981
4,459

2561

2562

6 1
9,757

ปุยหมัก 2561

2562

ฝงกลบ 24,565
142,790

2561

2562

นําไปเป็น
เช้ือเพลิงผสม

0
457

2561

2562

114,047

5 1

2561 2562

20

1

512

25622561 เปาหมาย
ปี 256

ปริมาณพลาสติก
ท่ีลดได้ท้ังหมด 
(ตันสะสม)

2
4,000

512

25622561 เปาหมาย
ปี 256

ปริมาณพลาสติก
ท่ีลดได้ในแต่ละปี 
(ตัน)
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ป็ร้ะยุกต์หลักการ้สิำาคัญของเศร้ษฐกิจำหมีุ่นเว่ยน (Circular  
Economy)  สิ่งเสิร้ิมี่แนวทั้างการ้จำัดัการ้ขยะพลาสิติก อาทั้ิ ถึุง ถึาดั 
ขวดันำ�าพลาสิติก แก้วกาแฟ่ แก้วพลาสิติก ให้สิามี่าร้ถึนำากลับมี่าใชุ้ 
ป็ร้ะโยชุน์สิูงสิุดั เพ่�อร้่วมี่แก้ไขป็ัญหาขยะพลาสิติกในทั้ะเลทั้่�เป็็น 
ป็ร้ะเดั็นสิำาคัญร้ะดัับโลก โคร้งการ้น่�เกิดัจำากความี่ร้่วมี่มี่่อร้ะหว่าง 
บร้ิษัทั้ ซื้่พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) กับ บร้ิษัทั้ เอสิซื้่จำ่ เคมี่ิคอลสิ์ 
จำำากัดั และ กลุ่มี่บร้ิษัทั้ ดัาว ป็ร้ะเทั้ศไทั้ย สิร้้างถึนนร้่ไซื้เคิลจำาก 
ขยะพลาสิติก ผ่านกร้ะบวนการ้พัฒนาและเทั้คนิคในการ้ผสิมี่ผสิาน   
ยางมี่ะตอยในการ้เพิ �มี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพของถึนนให้มี่่ความี่แข็งแร้ง 

แนวท์างกิารดิ์ำาเนินงาน

บร้ิษัทั้มี่่ความี่มีุ่่งมี่ั�นในการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำอย่างยั�งย่นบนพ่�นฐานของ
ความี่ร้ับผิดัชุอบต่อสิิ�งแวดัล้อมี่  โดัยตร้ะหนัก และให้ความี่สิำาคัญ 
ต่อการ้ดัำาเนินงานดั้านลดัผลกร้ะทั้บต่อสิิ �งแวดัล้อมี่ทั้่ �เกิดัจำาก 
การ้ดัำาเนินธิุร้กิจำ ผลิตภัณฑ์์ และบร้ิการ้มี่าอย่างต่อเน่�อง ภายใต้
นโยบายสิิ�งแวดัล้อมี่ นโยบายด้ัานการ้จัำดัหาอย่างยั�งย่น และแนวป็ฏิิบัติ 
สิำาหรั้บคู่ค้าธุิร้กิจำ ซึื้�งคร้อบคลุมี่ทัั้�งห่วงโซ่ื้อุป็ทั้านของการ้ดัำาเนินธุิร้กิจำ 
โดัยม่ี่เป้็าหมี่ายในการ้ใชุ้ทั้รั้พยากร้อย่างรู้้คุณค่า พร้้อมี่ทัั้�งลดัการ้ใชุ้ 
พลังงานธิร้ร้มี่ชุาติทั้่�มี่่อยู่อย่างจำำากัดั ร้วมี่ถึึงการ้ม่ี่ส่ิวนร่้วมี่ในการ้ 
ร้่วมี่แก้ไขป็ัญหาความี่ทั้้าทั้ายจำากการ้เป็ล่�ยนแป็ลงสิภาพภูมี่ิอากาศ  
ส่ิงเสิริ้มี่การ้บริ้หาร้จัำดัการ้นำ�าอย่างม่ี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพ ลดัปั็ญหาการ้ตัดัไม้ี่ 
ทั้ำาลายป่็า และป็กป้็องการ้บุกรุ้กทั้ำาลายร้ะบบนิเวศ ซึื้�งส่ิงผลโดัยตร้ง 
ต่อความี่หลากหลายทั้างชุ่วภาพ

บร้ิษัทั้ผนวกการ้ดัำาเนินการ้ลดัผลกร้ะทั้บดั้านสิิ�งแวดัล้อมี่กับการ้ 
ดัำาเนินการ้ทั้างธิุร้กิจำ ภายใต้ กลยุทั้ธิ์ “เซื้เว่น โก กร้่น (7 Go Green)” 
พร้้อมี่พัฒนาโคร้งการ้กำาจำัดัของเสิ่ย และการ้ใชุ้บร้ร้จำุภัณฑ์์เพ่�อชุ่วย 
ลดัผลกร้ะทั้บต่อร้ะบบนิเวศ และความี่หลากหลายทั้างชุ่วภาพ 
(Reductionof waste) ร้วมี่ถึึงส่ิงเสิริ้มี่ และสินับสินุนการ้นำาขยะกลับมี่า 
ใชุ้ป็ร้ะโยชุน์ โดัยป็ร้ะยุกต์หลักการ้สิำาคัญของเศร้ษฐกิจำหมีุ่นเว่ยน 
(Circular Economy) อาทั้ิ โคร้งการ้เป็ล่�ยนขยะพลาสิติกเป็็นถึนน 
(7 Go Green Recycled Plastic Road) และโคร้งการ้ร้้านเพ่�อ 
สิิ�งแวดัล้อมี่ เป็็นต้น เพ่�อเพิ�มี่ข่ดัความี่สิามี่าร้ถึในการ้ดัำาเนินธุิร้กิจำ 
ให้เติบโตไป็พร้้อมี่กับการ้รั้กษาทั้รั้พยากร้ธิร้ร้มี่ชุาติ และสิิ�งแวดัล้อมี่ 
ไดั้อย่างยั�งย่น

โคัรงกิาร เซเว่น โกิ กิรีน รีไซเคิัล พลาสุติกิ โรดิ์ 
(7 Go Green Recycled Plastics Road)

และทั้นทั้านการ้กัดัเซื้าะ ซื้ึ�งความี่ร้่วมี่มี่่อในคร้ั�งน่�ถึ่อเป็็นการ้นำา 
เทั้คโนโลย่ถึนนพลาสิติกร่้ไซื้เคิลมี่าใชุ้ในพ่�นท่ั้�ร้้านค้าป็ล่กเป็็นครั้�งแร้ก 
ในป็ร้ะเทั้ศไทั้ย พร้้อมี่กันน่� ยังเป็็นการ้ส่ิงเสิริ้มี่ และพัฒนาชุุมี่ชุน โดัย 
การ้นำาขยะพลาสิติกท่ั้�ถูึกคัดัแยกจำาก สิำานักงาน ศูนย์กร้ะจำายสิินค้า 
ร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น บร้ิษัทั้ ซื้่พ่ แร้มี่ จำำากัดั สิถึาบันการ้จำัดัการ้ 
ป็ัญญาภิวัฒน์ วิทั้ยาลัยเทั้คโนโลย่ป็ัญญาภิวัฒน์ โร้งพยาบาล และ 
ชุุมี่ชุนร้อบร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น คิดัเป็็นป็ร้ิมี่าณกว่า 0.865 ตัน 
ทั้่�นำากลับมี่าใชุ้ป็ร้ะโยชุน์ให้กับชุุมี่ชุนอ่กคร้ั�ง  
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นอกจำากน่ �  บร้ิษัทั้มี่่ความี่มีุ่ ่งมี่ั �นในการ้ดัำาเนินงานศึกษาการ้นำา 
กล่องนมี่ และกล่องนำ�าผลไม้ี่ (Aseptic Carton) มี่าผ่านกร้ะบวนการ้ 
ร้่ไซื้เคิลเพ่�อนำามี่าเป็็นวัสิดัุทั้่�สิามี่าร้ถึใชุ้งานในร้้านไดั้ ซื้ึ�งขณะน่� 
อยู่ในกร้ะบวนการ้ศึกษาเพิ�มี่เติมี่ร้่วมี่กับ บร้ิษัทั้ เต็ดัตร้า แพ้ค 
(ป็ร้ะเทั้ศไทั้ย) จำำากัดั (ผู้ผลิตกล่อง Aseptic carton) และ บร้ิษัทั้ 
ไฟ่เบอร้์พัฒน์ จำำากัดั (ผู้แป็ร้รู้ป็วัสิดัุร้่ไซื้เคิล) ในการ้พัฒนาวัสิดัุ 
ร่้ไซื้เคิลจำากกล่องนมี่ และกล่องนำ�าผลไม้ี่ (Aseptic Carton) สิำาหรั้บ 

ป็ัจำจำุบันไดั้มี่่การ้เป็ล่�ยนขยะพลาสิติกเป็็นถึนนทั้่�ร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น 
จำำานวน 2 สิาขา ได้ัแก่ สิาขาสิายไหมี่ ซื้อย 3 และสิาขาร้าษฎีร์้พัฒนา 
ซื้อย 24 และใน 2 พ่�นท่ั้�สิำานักงาน โดัยบริ้ษัทั้ม่ี่ความี่มุ่ี่งมัี่�นดัำาเนินการ้ 
ขยายผล และพัฒนาต่อไป็ยังพ่�นทั้่�อ่�น ๆ ในอนาคตตามี่ความี่ 
เหมี่าะสิมี่ของสิภาพพ่�นทั้่� อาทั้ิ ร้้านสิัญลักษณ์ของ ซื้่พ่ ออลล์
(Flagship Store) เพ่�อส่ิ�อสิาร้ และสิร้้างภาพลักษณ์ให้ลูกค้าได้ัสัิมี่ผัสิ 
ป็ร้ะสิบการ้ณ์ร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่นทั้่�เป็็นมี่ิตร้ต่อสิิ�งแวดัล้อมี่ (Green
Total Image) ร้วมี่ถึึงขยายผลในโคร้งการ้ธิาร้าพัทั้ยา โคร้งการ้ 
พ่ไอเอ็มี่ อ่อ่ซื้่ จำังหวัดัชุลบุร้่ และอาคาร้สิำานักงาน แจำ้งวัฒนะ 
เพ่�อลดัป็ร้ิมี่าณขยะพลาสิติกทั้่�อาจำเข้าไป็ร้บกวนร้ะบบนิเวศ และ 
ความี่หลากหลายทั้างชุ่วภาพ 

ตกแต่งร้้าน เพ่�อลดัป็ริ้มี่าณขยะท่ั้�ส่ิงผลกร้ะทั้บเชิุงลบต่อร้ะบบนิเวศ 
และสิ่งเสิร้ิมี่การ้นำาขยะร้่ไซื้เคิลกลับมี่าใชุ้ป็ร้ะโยชุน์ อ่กทั้ั�งยังเป็็น 
การ้สิ่งเสิร้ิมี่ภาพลักษณ์องค์กร้ทั้่�เป็็นมี่ิตร้กับสิิ�งแวดัล้อมี่ โดัยวัสิดัุ 
ร้่ไซื้เคิลจำากกล่องนมี่ และกล่องนำ�าผลไมี่้สิามี่าร้ถึนำาไป็ใชุ้ในร้้านไดั้ 
อาทั้ิ ผนัง หลังคา กร้ะจำก และวัสิดัุตกแต่งร้้านอ่�น ๆ โดัยการ้นำา 
เศษวัสิดัุเหล่อใชุ้ 3 ป็ร้ะเภทั้ กลับมี่าแป็ร้รู้ป็ และใชุ้ใหมี่่ภายใต ้
โคร้งการ้ร้้านเพ่�อสิิ�งแวดัล้อมี่ (Green Store)

จํานวนร้าน
ต้นแบบ

 สาขาต่อปี

จํานวนรายการ
วัสดุรีไ เคิลท่ีขยายผล

 รายการ

ของเหลือใช้จากร้านสาขา เช่น ุงพลาสติก 
ขวดพลาสติก กระปอง หลอด และขวดแก้ว
ในร้านสาขา

ของเหลือใช้ ายในประเท
เช่น เปลือกไข่

วัสดุก่อสร้างท่ีได้รับการรับรองว่า
เป็นวัสดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แผนการดําเนินงานในอนาคต

วัสดุเหลือใช้  ประเ ท

  บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)  177



บร้ิษัทั้มีุ่่งมี่ั�นลดัผลกร้ะทั้บดั้านสิิ�งแวดัล้อมี่ โดัยการ้สิ่งเสิร้ิมี่ และสินับสินุนการ้นำาขยะ 
กลับมี่าใชุ้ป็ร้ะโยชุน์ ภายใต้การ้ป็ร้ะยุกต์หลักการ้สิำาคัญของเศร้ษฐกิจำหมุี่นเว่ยน (Circular  
Economy) พร้้อมี่ส่ิงต่อโอกาสิให้กับนักเร่้ยน และโร้งเร่้ยนท่ั้�ขาดัแคลน โดัยร่้วมี่กับ บริ้ษัทั้  
อำาพลฟู่ดัส์ิ โพร้เซื้สิซิื้�ง จำำากัดั บริ้ษัทั้ เต็ดัตร้า แพ้ค (ป็ร้ะเทั้ศไทั้ย) จำำากัดั บริ้ษัทั้ พัสิดุัภัณฑ์์ไทั้ย 
จำำากัดั และ บร้ิษัทั้ เอสิ ไอ จำ่ คอมี่บิบล็อค จำำากัดั ขอร้ับบร้ิจำาคกล่องนมี่ยูเอชุทั้่ (UHT)  
และกล่องเคร่้�องด่ั�มี่ป็ร้ะเภทั้กล่องกร้ะดัาษ ท่ั้�ผ่านกร้ะบวนการ้ แกะ ล้าง เก็บ เพ่�อนำามี่า 
ร่้ไซื้เคิลสิำาหรั้บนำาไป็ผลิตเป็็นโต๊ะ และเก้าอ่�สิำาหรั้บนักเร่้ยนในโร้งเร่้ยนท่ั้�ขาดัแคลน โดัยกล่องนมี่ 
หร่้อกล่องเคร่้�องด่ั�มี่จำำานวน 2,500 กล่อง สิามี่าร้ถึนำามี่าร่้ไซื้เคิลผลิตโต๊ะและเก้าอ่�นักเร่้ยน 
ไดั้ 1 ชุุดั ซื้ึ�งในป็ี 2562 มี่่ยอดับร้ิจำาคมี่ากถึึง 28,010 กล่อง ในอนาคตบร้ิษัทั้ม่ี่แผนรั้บซ่ื้�อ 
กล่องนมี่ยูเอชุทั้่ และกล่องกร้ะดัาษทั้่�ผ่านกร้ะบวนการ้ แกะ ล้าง เก็บแล้วภายใต้ 
โคร้งการ้ธินาคาร้ขยะ

บร้ิษัทั้ ซื้่พ่แร้มี่ จำำากัดั มี่่การ้ดัำาเนินโคร้งการ้หลังคาเข่ยวโดัยนำากล่องนมี่ยูเอชุทั้่ (UHT)  
ท่ั้�เกิดัจำากกร้ะบวนการ้ผลิตหลักของเบเกอร่้� และการ้บริ้โภคเคร่้�องด่ั�มี่ชุนิดักล่องของพนักงาน 
กลับมี่าร่้ไซื้เคิลเป็็นแผ่นหลังคา และเฟ่อร์้นิเจำอร์้ร่้วมี่กับโร้งงานร่้ไซื้เคิลกล่องนมี่ยูเอชุท่ั้ (UHT) 

โคัรงกิารกิล่องวิเศัษั 
Magic Box Recycling for Sharing

โคัรงกิารหลังคัาเขี็ยว

สุามีารถนำามีารีไซเคิัล 
ผลิตเป็นโต๊ะ และ
เก้ิาอี� นักิเรียนได้ิ์  

11 ชุดิ์

ปี 2562
มีียอดิ์บริจีาคัมีากิถึง 

28,010
กิล่อง

ผลดิ์ำาเนินกิารโคัรงกิาร
ปี 2562 สุามีารถลดิ์ 
ปริมีาณข็องเสีุย
ที์�ต้องสุ่งกิำาจัีดิ์ 

22,460 กิิโลกิรัมี

คิัดิ์เป็นกิารลดิ์
กิารปล่อย
ก๊ิาซเร้อนกิระจีกิได้ิ์  

17
ตันคัาร์บอนไดิ์ออกิไซด์ิ์ 
เที์ยบเท่์า

สุามีารถผลิต
แผ่นหลังคัา
ข็นาดิ์ 1*2.4 เมีตร 
ได้ิ์ทั์�งสิุ�น 

1,123 แผ่น 

2555 2559 2561 2562
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เน่�อป็ูถึ่อเป็็นวัตถึุดัิบหลักทั้่�สิำาคัญอย่างยิ�งในโร้งงานผลิตของ บร้ิษัทั้ ซื้่พ่แร้มี่ จำำากัดั และเป็็น 
สิ่วนป็ร้ะกอบสิำาคัญในเมี่นูอาหาร้พร้้อมี่ร้ับป็ร้ะทั้านภายในร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่น ซื้ึ�งป็ัจำจำุบัน 
ความี่ต้องการ้เน่�อปู็ได้ัเพิ�มี่สูิงขึ�นเร่้�อย ๆ บริ้ษัทั้ตร้ะหนักถึึงความี่สิำาคัญของป็ร้ะเดั็นดัังกล่าว 
จำึงไดั้ขยายผลแนวคิดัการ้อนุรั้กษ์พันธ์ุิปู็ม้ี่าจำากพ่�นท่ั้�ฝั�งอ่าวไทั้ยและอันดัามัี่น ภายใต้โคร้งการ้ 
ปู็ม้ี่ายั�งยน่คู่ทั้ะเลไทั้ยโดัยร่้วมี่กับกร้มี่ป็ร้ะมี่งศูนย์วิจัำย และพัฒนาป็ร้ะมี่งชุายฝั�งสุิร้าษฎีร์้ธิาน่ 
และบริ้ษัทั้ วิยะเคร้ป็ โป็ร้ดัักส์ิ จำำากัดั อนุรั้กษ์พันธ์ุิสัิตว์นำ�าทั้ะเลเพ่�อเพิ�มี่จำำานวนปู็ม้ี่าในพ่�นท่ั้� 
บริ้เวณชุายฝั�งจัำงหวัดัสุิร้าษฎีร์้ธิาน่ และรั้กษาทั้รั้พยากร้ธิร้ร้มี่ชุาติไว้ไมี่่ให้สิูญหาย อ่กทั้ั�งยังเป็็น 
การ้สิ่งเสิร้มิี่ผู้ป็ร้ะกอบการ้ท่ั้�เป็็นชุาวป็ร้ะมี่งพ่�นบ้านใหส้ิามี่าร้ถึดัำาเนินการ้ป็ร้ะมี่งไดั้อย่างยั�งย่น
ผ่านการ้เพาะพันธิุ์ป็ูในพ่�นทั้่� และร้อการ้ป็ล่อยสิู่ชุายฝั�งทั้ะเลจำนเติบโตเป็็นป็ูมี่้าขนาดัใหญ่  
ชุ่วยเพิ�มี่ป็ร้ิมี่าณป็ูในธิร้ร้มี่ชุาติจำำานวนกว่า 100,000 ตัว พร้้อมี่กันน่�ยังชุ่วยเก็บขยะบร้ิเวณ 
ร้อบเกาะ เพ่�อเป็็นการ้อนุร้ักษ์สิิ�งแวดัล้อมี่ทั้างทั้ะเลอ่กหนึ�งทั้าง ทั้ั�งน่�โคร้งการ้ป็ูมี่้ายั�งย่น 
คู่ทั้ะเลไทั้ย เป็็นโคร้งการ้ร้ะยะยาว ทั้่�บร้ิษัทั้ดัำาเนินการ้อย่างต่อเน่�องมี่าตั�งแต่ป็ี 2555

บริ้ษัทั้ สิยามี่แม็ี่คโคร้ จำำากัดั (มี่หาชุน) มุ่ี่งมัี่�นลดัผลกร้ะทั้บด้ัานสิิ�งแวดัล้อมี่ หนุนส่ิงเสิริ้มี่ 
เศร้ษฐกิจำหมีุ่นเว่ยนเพ่�อการ้บร้ิโภคอย่างยั�งย่น กำาหนดันโยบาย และเป็้าหมี่ายในการ้เพิ�มี่ 
สิัดัสิ่วนบร้ร้จำุภัณฑ์์เพ่�อสิิ�งแวดัล้อมี่ของบร้ิษัทั้ จำากร้้อยละ 20 เป็็นร้้อยละ 40 ภายใน 
ป็ี 2562 โดัยร้่วมี่กับ บร้ิษัทั้ คิงสิ์เอ็นเนอร้์จำ่ แอนดั์ เวชุทั้์ โซื้ลูชุั�น จำำากัดั สิ่งเสิร้ิมี่ และ 
สินับสินุนการ้นำาขยะกลับมี่าใชุ้ให้เป็็นป็ร้ะโยชุน์ ผลิตถุึงขยะรุ่้นรั้กษ์โลกท่ั้�ผลิตจำากเศษขยะ 
พลาสิติกร่้ไซื้เคิลท่ั้�ได้ัมี่าจำากบ่อขยะในป็ร้ะเทั้ศ ภายใต้แบร้นด์ัฮ่โร่้

โคัรงกิารปูม้ีายั�งย้นคู่ัท์ะเลไท์ย

ร่วมีม้ีอกัิบคู่ัค้ัา ผลิตผลิตภัณฑ์์
ที์�เป็นมิีตรต่อสิุ�งแวดิ์ล้อมี “ถุงข็ยะรุ่นรักิษ์ัโลกิ”

เพิ�มีปริมีาณปู
ในธิรรมีชาติกิว่า

100,000 
ตัว

โคัรงกิารถุงข็ยะรุ่นรักิษั์โลกิ 
ช่วยลดิ์ปัญหา ปริมีาณข็ยะ
พลาสุติกิจีากิบ่อข็ยะในประเท์ศั 
ไดิ์้กิว่า 

20,000
ตันต่อปี

2555 2559 2561 2562
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เป็็นหนึ�งในโคร้งการ้ท่ั้�ได้ัรั้บการ้ต่อยอดัภายใต้กลยุทั้ธ์ิ 7 Go Green โคร้งการ้จิำตสิาธิาร้ณะ  
กิจำกร้ร้มี่พายเร่้อคายัคเก็บขยะเกาะเสิม็ี่ดัในวันสิิ�งแวดัล้อมี่โลก 5 มิี่ถุึนายน 2562 เพ่�อรั้กษา 
ความี่สิะอาดั และดูัแลรั้กษาทั้รั้พยากร้ธิร้ร้มี่ชุาติ และสิิ�งแวดัล้อมี่

โคร้งการ้ทั้่�สิร้้างความี่ตร้ะหนักให้กับคนรุ้่นใหมี่่ เร้่�องการ้ลดัความี่สิูญเป็ล่าทั้างอาหาร้ผ่าน 
ชุ่องทั้างโซื้เชุ่ยลมี่่เดั่ย อาทั้ิ เฟ่ซื้บุ๊ก โดัยเฉพาะในกลุ่มี่คนรุ้่นใหมี่่ทั้่�มี่่สิ่วนสิำาคัญในการ้ร้่วมี่ 
สิร้้างการ้เป็ล่�ยนแป็ลง และมี่่อิทั้ธิิพลในการ้ขับเคล่�อนการ้เป็ล่�ยนแป็ลงในป็ัจำจำุบัน ผ่านการ้ 
จัำดัป็ร้ะกวดัการ้สิร้้างวิด่ัโอท่ั้�ม่ี่ความี่ยาว 3 นาท่ั้ ภายใต้แนวคิดั “อวสิานอาหาร้ถูึกทิั้�ง” เพ่�อ 
สินับสินุน และสิ่งเสิร้ิมี่ให้เยาวชุนร้ะดัับมี่ัธิยมี่ศึกษา และร้ะดัับอุดัมี่ศึกษา ไดั้แสิดัง 
ความี่สิามี่าร้ถึ และความี่คิดัสิร้้างสิร้ร้ค์ในการ้นำาเสินอวิด่ัโอเชิุงร้ณร้งค์สิร้้างความี่ตร้ะหนัก  
ให้สิังคมี่ร้ับทั้ร้าบถึึงป็ัญหาดั้านอาหาร้ทั้่�เหล่อและถึูกทั้ิ�ง คิดัเป็็นร้้อยละ 41.95-44.99 ของ 
ป็ริ้มี่าณขยะในกรุ้งเทั้พมี่หานคร้ในปั็จำจุำบัน พร้้อมี่กันน่� โคร้งการ้คนรุ่้นใหม่ี่ไร้้ Food Waste  
ได้ัม่ี่การ้ส่ิ�อสิาร้ข้อมูี่ลข่าวสิาร้ต่าง ๆ เชุ่น แนวโน้มี่ของอาหาร้ท่ั้�เหล่อทิั้�งทัั้�วโลก แนวทั้าง 
การ้ใชุ้ป็ร้ะโยชุน์จำากความี่สูิญเป็ล่าทั้างอาหาร้ แนะนำาการ้ลดัปั็ญหาความี่สูิญเป็ล่าทั้างอาหาร้ 
ในชุ่วิตป็ร้ะจำำาวัน และแนวทั้างในการ้การ้กำาจัำดัความี่สูิญเป็ล่าทั้างอาหาร้ผ่านชุ่องทั้างออนไลน์ 
เพ่�อสิร้้างความี่ตร้ะหนักเร้่�องการ้ลดัความี่สิูญเป็ล่าทั้างอาหาร้อ่กหนึ�งชุ่องทั้าง โคร้งการ้ 
คนรุ่้นใหม่ี่ไร้้ Food Waste ปี็ 1 ม่ี่ท่ั้มี่ท่ั้�ส่ิงคลิป็วิด่ัโอเข้าป็ร้ะกวดัทัั้�งสิิ�น 259 ผลงานแบ่งเป็็น 
ร้ะดัับมัี่ธิยมี่ศึกษา 109 ผลงาน ร้ะดัับอุมี่ศึกษา 150 ผลงาน โดัยผลงานท่ั้�ได้ัรั้บร้างวัลผู้ชุนะเลิศ 
ร้ะดัับอุดัมี่ศึกษาเป็็นเงินร้างวัล 100,000 บาทั้ พร้้อมี่ถึ้วยร้างวัล และใบป็ร้ะกาศเก่ยร้ติคุณ 
ได้ัแก่ ท่ั้มี่ ทั้ำาไมี่ไม่ี่กินข้าวหลามี่ในตู้เย็น จำากมี่หาวิทั้ยาลัยเทั้คโนโลย่พร้ะจำอมี่เกล้าธินบุร้่ 
ผู้ชุนะเลิศร้ะดัับมัี่ธิยมี่ศึกษาเป็็นเงินร้างวัล 80,000 บาทั้พร้้อมี่ถ้ึวยร้างวัลและใบป็ร้ะกาศ 
เก่ยร้ติคุณ ได้ัแก่ ท่ั้มี่ Abstract จำากโร้งเร่้ยนสิาธิิตมี่หาวิทั้ยาลัยศร่้นคริ้นทั้ร้วิโร้ฒน์ป็ทุั้มี่วัน 
โคร้งการ้คนรุ่้นใหม่ี่ไร้้ Food Waste ปี็ 2 ม่ี่ท่ั้มี่ท่ั้�ส่ิงคลิป็วิด่ัโอเข้าป็ร้ะกวดัทัั้�งสิิ�น 363 ผลงาน 
แบ่งเป็็น ร้ะดัับมี่ัธิยมี่ศึกษา 127 ผลงาน ร้ะดัับอุมี่ศึกษา 236 ผลงาน โดัยผลงานทั้่�ไดั้ร้ับ 
ร้างวัลชุนะเลิศร้ะดัับอุดัมี่ศึกษา ไดั้แก่ผลงาน 3 Phak the Revenge of Vegetable 
ทั้่มี่ Chakorn Studio มี่หาวิทั้ยาลัยร้าชุภัฏิจัำนทั้ร้เกษมี่  ร้ะดัับมัี่ธิยมี่ศึกษา  ได้ัแก่ ผลงาน  
คำาเต่อน! ขยะอาหาร้ ท่ั้มี่ใคร้ขายไข่ไก่โร้งเร้่ยนสิวนกุหลาบวิทั้ยาลัย

โคัรงกิารคันรุ่นใหม่ีไร้ Food Waste

โคัรงกิารท์ำาดีิ์ด้ิ์วยหัวใจี ลดิ์ภัยสิุ�งแวดิ์ล้อมี 
ภายใต้โคัรงกิารจิีตสุาธิารณะ

มีีที์มีที์�สุ่งคัลิปวิดีิ์โอเข้็าประกิวดิ์
โคัรงกิารคันรุ่นใหม่ีไร้ Food Waste 

ปี 1 ทั์�งสิุ�น 259 ผลงาน

ปี 2 ทั์�งสิุ�น 363 ผลงาน

แบ่งเป็นระดัิ์บมัีธิยมีศึักิษัา 

ปี 1 ทั์�งสิุ�น 109  ผลงาน 

ปี 2 ทั์�งสิุ�น 127  ผลงาน

แบ่งเป็นระดัิ์บระดัิ์บอุมีศึักิษัา

ปี 1 ทั์�งสิุ�น 150  ผลงาน 

ปี 2 ทั์�งสิุ�น 236  ผลงาน
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สิำานักป็ฏิิบัติการ้ 2 พ่�นทั้่�ตะวันออกเฉ่ยงเหน่อ (NE) นำาพนักงานร้่วมี่ทั้ำากิจำกร้ร้มี่จำิตสิาธิาร้ณะ 
ร้่วมี่กับคณะผู้บร้ิหาร้การ้คลังป็ร้ะจำำาจำังหวัดันคร้พนมี่ ภาคร้ัฐ ร้ัฐวิสิาหกิจำ ภาคเอกชุน 
องค์กร้ป็กคร้องส่ิวนท้ั้องถิึ�น โร้งเร่้ยน และป็ร้ะชุาชุนจัำงหวัดันคร้พนมี่ พร้้อมี่ใจำกันป็ลูกต้นร้วงผึ�ง 
และไมี่้เศร้ษฐกิจำ ไดั้แก่ ต้นสิัก ต้นพะยูง ต้นมี่ะค่าโมี่ง ต้นป็ร้ะดัู่ และต้นไผ่ ร้วมี่ 6,810 ต้น 
ณ บร้ิเวณอ่างเก็บนำ�าหนองญาติ ตำาบลหนองญาติ อำาเภอเมี่่องนคร้พนมี่ เพ่�อเฉลิมี่พร้ะเก่ยร้ติ 
พร้ะบาทั้สิมี่เดั็จำพร้ะวชุิร้เกล้าเจำ้าอยู่หัว เน่�องในโอกาสิมี่หามี่งคลพร้ะร้าชุพิธิ่บร้มี่ร้าชุาภิเษก 
ภายใต้โคร้งการ้ร้วมี่พลังสิ่งเสิร้ิมี่อนุร้ักษ์ฟ่้�นฟู่ทั้ร้ัพยากร้ธิร้ร้มี่ชุาติ และสิิ�งแวดัล้อมี่ จำังหวัดั 
นคร้พนมี่ ป็ร้ะจำำาป็ีงบป็ร้ะมี่าณ 2562 เพ่�อร้่วมี่กันฟ่้�นฟู่ป็่า และพ่�นทั้่�สิ่เข่ยวให้มี่่ความี่อุดัมี่ 
สิมี่บูร้ณ์ เพิ�มี่พ่�นท่ั้�ในการ้กักเก็บคาร์้บอนไดัออกไซื้ด์ัเหมี่าะสิำาหรั้บเป็็นสิถึานท่ั้�พักผ่อนหย่อนใจำ 
และเป็็นศูนย์เร้่ยนรู้้ต้นไมี่้เศร้ษฐกิจำของจำังหวัดันคร้พนมี่  

เน่�องจำากความี่ตร้ะหนักในความี่สิำาคัญของป็่าไมี่้ และป็่าชุายเลน ศูนย์กร้ะจำายสิินค้าในพ่�นทั้่� 
ต่าง ๆ ของบริ้ษัทั้จึำงจัำดัโคร้งการ้ป็ลูกป่็า และป่็าชุายเลนเฉลิมี่พร้ะเก่ยร้ติตามี่พ่�นท่ั้�ต่าง ๆ อาทิั้ 
โคร้งการ้ป็ลูกป็่า และทั้ำาฝายชุะลอนำ�าทั้่�เขตร้ักษาพันธิ์สิัตว์ป็่าสิลักพร้ะ จำังหวัดักาญจำนบุร้ ่  
โดัยศูนย์กร้ะจำายสิินค้าบางบัวทั้อง โคร้งการ้ป็่าชุายเลนเฉลิมี่พร้ะเก่ยร้ติทั้่�ศูนย์การ้เร้่ยนรู้้ป็่า 
ชุายเลนบางขุนเทั้่ยน กรุ้งเทั้พมี่หานคร้ โดัยศูนย์กร้ะจำายสิินค้าบางบัวทั้อง เป็็นต้น

จำากความี่สิำาเร็้จำของโคร้งการ้ ลันตา โก กร่้น บริ้ษัทั้ยังคงเดิันหน้าอย่าง 
ต่อเน่�องในการ้ขยายพ่�นทั้่�ดัำาเนินการ้ ลดัผลกร้ะทั้บจำากถึุงพลาสิติก 
ในทั้ะเล โดัยร่้วมี่กับการ้ท่ั้องเท่ั้�ยวแห่งป็ร้ะเทั้ศไทั้ย สิำานักงานทั้รั้พยากร้ 
ธิร้ร้มี่ชุาติสิิ�งแวดัล้อมี่ จัำงหวัดักร้ะบ่� องค์การ้บริ้หาร้ส่ิวนตำาบลอ่าวนาง 
อุทั้ยานแห่งชุาติหาดันพร้ัตน์ธิาร้า หมีู่่เกาะพ่พ่ มีู่ลนิธิิโลกสิ่เข่ยว 
กลุ ่มี่พิทั้ักษ์พ่พ่ และชุมี่ร้มี่ทั้่องเทั้่ �ยวเกาะพ่พ่ จำัดัโคร้งการ้ 
“รั้กษ์เกาะพ่พ่ ร่้วมี่ใจำเลิกใชุ้ถุึงพลาสิติก” เน่�องในวันสิิ�งแวดัล้อมี่โลก  

5 มิี่ถุึนายน 2562 ผ่านการ้ร้ณร้งค์ลดัและเลิกใชุ้ถุึงพลาสิติกตามี่ 
หมีู่่เกาะต่าง ๆ ซื้ึ�งเป็็นแหล่งทั้่องเทั้่�ยวทั้างธิร้ร้มี่ชุาติทั้่�สิำาคัญ 
โดัยเชิุญชุวนให้พนักงาน ลูกค้า ชุุมี่ชุน ป็ร้ะชุาชุนทัั้�วไป็ ร่้วมี่ม่ี่อ 
ร้่วมี่ใจำป็ฏิิเสิธิถึุงพลาสิติกแล้วใชุ้ถึุงผ้า พร้้อมี่ทั้ั�ง มี่่การ้ร้่วมี่ทั้ำา 
กิจำกร้ร้มี่ Big Cleaning และป็ร้ะชุาสัิมี่พันธ์ิให้นักท่ั้องเท่ั้�ยวเลิกใชุ้ 
และลดัการ้นำาถุึงพลาสิติกขึ�นมี่าบนเกาะ ร้วมี่ถึึงจัำดักิจำกร้ร้มี่ต่าง ๆ 
ดัังน่�

โคัรงกิารรักิษ์ัเกิาะพีพีร่วมีใจีเลิกิใช้ถุงพลาสุติกิ

โคัรงกิารปลูกิต้นไม้ีเฉลิมีพระเกีิยรติฯ

กิารให้คัวามีรู้กัิบเด็ิ์กิ ๆ ณ โรงเรียนพระราชท์านบ้านเกิาะพีพี  
เร้�องกิารคััดิ์แยกิข็ยะ ประเภท์ข็องข็ยะ พร้อมีทั์�งกิารให้คัวามีรู้
เร้�องผลกิระท์บข็องข็ยะต่อสิุ�งแวดิ์ล้อมี ภายใต้หลักิ 3R ค้ัอ  
Reduce Reuse Recycle ผ่านกิิจีกิรรมีกิารจัีดิ์ท์ำาฐานเรียนรู้
เกีิ�ยวกัิบเร้�องข็องกิารคััดิ์แยกิข็ยะ

กิารรณรงค์ัให้นักิท่์องเที์�ยว ให้ชุมีชน ให้คันบนเกิาะ 
ได้ิ์ตระหนักิ และเห็นคัวามีสุำาคััญข็องกิารลดิ์ใช้ถุงพลาสุติกิ 

กิิจีกิรรมีเดิิ์นเก็ิบข็ยะกัิบนักิเรียน พร้อมีทั์�งสุร้างคัวามีตระหนักิ
เร้�องกิารรักิษัาท์รัพยากิรธิรรมีชาติ นอกิจีากินี� บริษััท์ได้ิ์รณรงค์ั
ลดิ์กิารใช้ถุงพลาสุติกิตามีเกิาะต่าง ๆ จีำานวน 4 เกิาะ
ได้ิ์แก่ิ เกิาะลันตา เกิาะยาวน้อย เกิาะเสุม็ีดิ์ และเกิาะหลีเป๊ะ 
พร้อมีข็ยายผลไปยังเกิาะอ้�น ๆ ในไท์ยต่อไป

ปลูกิต้นรวงผึ�งและไม้ีเศัรษัฐกิิจีรวมี 

6,810 ต้น

1

2

3
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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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