
เป�าหมายป� 2563 

ผลการดําเนินงานเทียบเป�าหมาย
SDG7  สร�างหลักประกันว�าทุกคนเข�าถึงพลังงาน

สมัยใหม� ในราคาทีส่ามารถซือ้หาได� เชือ่ถือ
ได� และยั่งยืน

 7.2   เพ��มสัดส�วนของพลังงานทดแทนในการ
ผสมผสานการใช�พลังงานของโลก 

 7.3   เพ��มอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใช�พลังงานของโลก  

SDG12 สร�างหลักประกันให�มีรูปแบบการบร�โภค
และผลิตที่ยั่งยืน

 12.2  บรรลุการจดัการท่ียัง่ยืนและการใช�ทรพัยากร
ทางธรรมชาติอย�างมีประสทิธิภาพ

 12.5  ลดการผลิตของเสียโดยการป�องกัน 
การลด การแปรรปูเพ�อ่นํากลับมาใช�ใหม� 
และการนํามาใช�ซํา้

SDG13  ปฏิบัติการอย�างเร�งด�วนเพ�่อต�อสู�กับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบที่เกิดข�้น

 13.1  เสร�มภูมิต�านทานและข�ดความสามารถ
ในการปรับตวัต�ออนัตรายและภยัพ�บติั
ทางธรรมชาติทีเ่ก่ียวข�องกับภมิูอากาศ
ในทุกประเทศ

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป� 2563 

การสนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจกต�อหน�วยรายได�

ร�อยละ 10  เทียบกับป�ฐาน 2558

2559

2560

2561

2562

2563

2559

2560

2561

2562

2563

เปาหมาย -10 
ณ ป 2563

เปาหมาย 2.19
ณ ป 2563

ปร�มาณการปล�อยก�าซเร�อนกระจก
ต�อหน�วยรายได�ที่ลดลง (ร�อยละ)

ปร�มาณการปล�อยก�าซเร�อนกระจกต�อหน�วยรายได� 
(ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�าต�อล�านบาท)

-3.28

-10.33

-11.33

-11.43

-10.59

2.35

2.18

2.16

2.15

2.17

หมายเหตุ : มีการปรับปรุงค�าแฟกเตอร�การปล�อยก�าซเร�อนกระจกของพลังงานไฟฟ�าที่ซื้อมาจากภายนอก 
 โดยอ�างอิงข�อมูล สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ความเข�มข�นการปล�อย
ก�าซเร�อนกระจก ต�อหน�วยรายได�

2.17 ตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทาตอลานบาท

ปร�มาณการใช�พลังงานหมุนเว�ยน 

104,167 กิกะจ�ล

เทียบเป�นรอยละ 1.11 
จากการใช�พลังงานทั้งหมด

ปร�มาณก�าซเร�อนกระจกที่ลดได� 

12,269 
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 
จากการใช�พลังงานทดแทน 

ลดการใช�พลังงาน 

42,871 
เมกะวัตตชั่วโมง

ลดปร�มาณการใช�พลาสติกแบบครัง้เดยีวทิ�ง 

10,869  ตัน

รับมือสภาพอากาศเปลี่ยน
หมุนเวียนใช้พลังงาน
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ความท้าทาย

งานวิจยัหลากหลายบ่งช้ีว่าภายในระยะเวลาช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทีล่ดลงเป็น
อย่างมาก เน่ืองจากธรุกจิต่าง ๆ  มีการใช้ทรัพยากรเพ่ือการผลิตและการ
ด�าเนินงานทีล่ดลง อกีทัง้ส�านักงานพลังงานระหว่างประเทศ (International 
Energy Agency : IEA) รายงานว่ามีการลดใช้พลังงานทัว่โลกถงึร้อยละ 6  
หรือเทยีบเท่ากบัการงดใช้พลังงานของประเทศอนิเดียทัง้ประเทศ โดยถอื
เป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คร้ังใหญ่ของโลก อย่างไร
ก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ดังกล่าว ยังถือว่าไม่ใช่ปัจจัยที่ส�าคัญในการแก้ไขปัญหาด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิต
และด้านพลังงานจึงจะนับเป็นการเปล่ียนแปลงที่ส่งผลต่อการลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างแท้จริง บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ตระหนักถึงความส�าคัญของ
สภาวะการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมุ่งม่ันที่จะเป็นส่วนหน่ึง 
ในการร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษทัเล็งเห็นถึงความส�าคญั 
ของการปรับตัว การเพ่ิมสัดส่วนการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาด และ
การสร้างความร่วมมือตลอดห่วงโซ่อปุทาน ทัง้การออกแบบบรรจภัุณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม การรณรงค์ส่งเสริมเพ่ือลดการใช้พลาสติก
ประเภทใช้คร้ังเดียวทิง้ การริเร่ิมน�าแนวทางการหมุนเวียนทรัพยากรมาใช้ 
เป็นต้น ซึง่ยังคงต้องมีการสนับสนุนและส่งเสริมการด�าเนินอย่างต่อเน่ือง
และเข้มข้นมากยิ่งขึ้น 

แนวทางการด�าเนินงาน 

บริษทัด�าเนินงานด้านการจดัการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่าน
คณะอนุกรรมการพัฒนาความย่ังยืนในการก�ากับดูแลและขับเคล่ือน
คณะท�างานเฉพาะด้านที่หลากหลาย เช่น คณะท�างานเซเว่น โก กรีน 
คณะท�างานเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 
คณะท�างานติดต้ังพลังงานแสงอาทติย์ชนิดติดต้ังบนหลังคา คณะท�างาน
ปลูกไม้ยืนต้นเพ่ือชุมชนย่ังยืน เป็นต้น เพ่ือขับเคล่ือนการด�าเนินการ 
ให้เป็นไปอย่างคล่องตัวและตรงตามกลยุทธ์ “เซเว่น โก กรีน” ส่งผลให้
เกดิการด�าเนินการเชิงประจกัษ์ในการด�าเนินธรุกจิด้วยความรับผิดชอบ
อย่างต่อเน่ือง อาทิ การเพ่ิมประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน  
การเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์
พลาสติก ตลอดจนขยายผลความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน 

ความคืบหน�าป� 2563
โครงการตอเนื่องลดการใช
บรรจ�ภัณฑพลาสติก (Packaging 
Plastic) และพลาสติกแบบ
ใชครัง้เดยีวทิ�ง (Single-use Plastic)

นํารองโครงการใชรถไฟฟา (EV) 
ในกระบวนการขนสงสินคา

โครงการตอเนื่อง เขารวมเปดเผย
ขอมูล CDP หมวดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

โครงการตอเนื่องการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตย ชนิดติดตั้ง
บนหลังคา (Solar PV Rooftop)  

สรางการมีสวนรวมกับคูคาและลกูคา
ในการลดผลกระทบดานสิ�งแวดลอม
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บริษัทมีกรอบการด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย

01
การแสดงเจตจํานง

02
การประเมินความเสี่ยง

และโอกาส

03
การกําหนดนโยบาย

เปาหมาย และกลยุทธ

04
การดําเนินการ

05
การประเมิน

และติดตามวัดผล

06
สื่อสาร

ผูมีสวนไดสวนเสีย

ในการลดผลกระทบ
ทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย
ข�อบังคบั และสอดคล�อง
เป�าหมายสากล SDGs

โดยผนวกเข�าเป�น
ส�วนหนึ่งในการประเมิน
ความเสีย่งท่ัวท้ังองค�กร
ทั้งในระดับ Top-down
และ Bottom-up
Management โดยใช�
กรอบการประเมิน
TCFD

ในการลดการปล�อย
ก�าซเร�อนกระจก
และมีมาตรการบรรเทา
ห�วงโชคุณค�า
ของการดําเนินธุรกิจ

ผ�านโครงการต�าง ๆ
ภายใต�กลยุทธ�
"เซเว�น โก กร�น
(7 Go Green)"
ทั้ง 4 ด�าน

ติดตามความคืบหน�า
เทียบเป�าหมาย รวมถึง
ว�เคราะห�แนวทาง
ปรับปรุงผลดําเนินการ
โดยคณะอนุกรรมการ
พัฒนาความยั่งยืน
ทุกไตรมาส

ถึงกลยุทธ�
การดําเนินการ
ความร�วมมือกับ
ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
และความคืบหน�า

แนวทางการด�าเนินงานภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้การด�าเนินด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์มีความเข้มข้นมากข้ึน 
เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการบรโิภคของลกูค้าท่ีต้องปรบัตวัตามสถานการณ์ดังกล่าว ปรมิาณการใช้บรรจภัุณฑ์ท่ีเพิม่ข้ึนตาม
ปรมิาณความต้องการของลกูค้า จงึเป็นสาเหตท่ีุท�าให้ปรมิาณขยะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 เพิม่ข้ึน
อย่างรวดเร็ว บริษัทตระหนักถงึผลกระทบท่ีเกิดข้ึนโดยมุ่งบรหิารจดัการขยะ ตรวจตดิตามและจดัการอย่างมีประสทิธิภาพเพือ่ลดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

เป้าหมายความย่ังยืน สู่ปี 2573 การปรับตัวการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience)
นับเป็นความพยายามอย่างต่อเน่ืองในการร่วมรับมือภาวะการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศซึง่เป็นประเด็นทีต้่องอาศยัความร่วมมือของคนทัง้โลก 
บริษัทได้ศึกษาและน�าข้อมูลจากหน่วยงานช้ันน�าของโลกมาใช้เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการต้ังเป้าหมายความย่ังยืน ดังน้ันเพ่ือเพ่ิมความท้าทายในการ
ด�าเนินงานและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ ในการส่งมอบความสุขและ
โอกาสให้กับสังคม บริษทัจงึต้ังเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากการด�าเนนิการของบรษิัทสทุธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) ภายใน
ปี 2573 และมีความต้ังใจในการร่วมควบคุมการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิ
โลกไม่เกนิ 1.5 องศาเซลเซยีส สอดคล้องกบัเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก
ตามข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) บนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
เกี่ยวกับสภาพภูมอิากาศ (Science-based Targets : SBT) โดยถือเป็น
ความท้าทายการรักษาสมดุลในการเติบโตทางธุรกิจ และลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยบริษัทสนับสนุนการด�าเนินงานตลอดทั้ง
ห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและ 
ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการผลักดันให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ซึง่ต้องอาศยั
ความร่วมมอืของทุกภาคส่วนทั่วโลก ขยายผลการด�าเนนิการให้เข้มข้น
ยิ่งขึ้นในการบรรลุเป้าหมายนี้

เป�าหมายการพัฒนาอย�างยั่งยืน 
ป� 2564-2573 ข�อที่ 11
Climate Resilience 
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสุทธิ

เปน 0 ในป 2573
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สรุปผลการดําเนินงานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปร�มาณการปล�อยก�าซเร�อนกระจก (ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า)  จําแนกตามขอบเขต

2561

2562

2563

3,253
3,724
819กาซมีเทนจากระบบ

บําบัดนํ้าเสีย

2561

2562

2563

N/A
597
520การเผาไหม

เชื้อเพลิงชีวภาพ

2561

2562

2563

8,730
8,021
8,303นํ้ามันดีเซล

2561

2562

2563

1,060
999
950

นํ้ามันเบนซิน

2561

2562

2563

6.60
0.19
0.04

กาซธรรมชาติ

2561

2562

2563

1,124,789
1,126,421
1,177,485

พลังงานไฟฟา
ที่ซื้อจากภายนอก

2561

2562

2563

N/A
471
487การเผาไหม

เชื้อเพลิงชีวภาพ

2561

2562

2563

6,723
6,534
6,622นํ้ามันดีเซล

2561

2562

2563

77
66
65

นํ้ามันเบนซิน

2561

2562

2563

6.60
0.19
0.04

กาซธรรมชาติ

2561

2562

2563

845,852
925,501
924,504

พลังงานไฟฟา
ที่ซื้อจากภายนอก

การปลอยกาซเร�อนกระจกทางตรง 
(Scope 1)

11,991
13,341
10,592

2561

2562

2563

การปลอยกาซเร�อนกระจกทางออมจากการใชพลังงาน 
(Scope 2)

1,124,789
1,126,421
1,177,485

2561

2562

2563

6,807
7,071
7,174

2561

2562

2563

845,852
925,501
924,504

2561

2562

2563

ปร�มาณการปล�อยก�าซเร�อนกระจก (ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า)  จําแนกตามแหล�งกําเนิด

กลุ�ม ซีพ� ออลล�

การปลอยกาซเร�อนกระจกทางตรง 
(Scope 1)

การปลอยกาซเร�อนกระจกทางออมจากการใชพลังงาน 
(Scope 2)

เฉพาะ ซีพ� ออลล�

กลุ�ม ซีพ� ออลล� เฉพาะ ซีพ� ออลล�
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สัดส�วนการปล�อยก�าซเร�อนกระจก (ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า) จําแนกตามขอบเขต

ปร�มาณการชดเชยการปล�อยก�าซเร�อนกระจก (ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า)

สัดส�วนการใช�พลังงาน (กิกะจ�ล)

ปร�มาณการใช�พลังงาน (กิกะจ�ล) จําแนกตามแหล�งพลังงาน 

0.89
(10,593)

99.11
(1,177,485)

0.77
(7,175)

99.23
(931,679)

กลุ�ม ซีพ� ออลล� เฉพาะ ซีพ� ออลล�

กลุ�ม ซีพ� ออลล� เฉพาะ ซีพ� ออลล�

กลุ�ม ซีพ� ออลล� เฉพาะ ซีพ� ออลล�

การปลอยกาซเร�อนกระจกทางตรง 
(Scope 1)

การปลอยกาซเร�อนกระจกทางออมจากการใชพลังงาน 
(Scope 2)

หมายเหตุ : การใช�พลังงานทดแทนหร�อพลังงานหมุนเว�ยน ประกอบด�วย การใช�พลังงานไฟฟ�าจากพลังงานแสงอาทิตย� การใช�พลังงานความร�อนจากพลังงานแสงอาทิตย� และการใช�พลังงานความร�อนใต�พ�ภพ 

การลดใชบรรจ�ภัณฑพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ�ง

2561

2562

2563 85,212.55

4,945.97

33,332.36

การใชพลังงานทดแทนหร�อพลังงานหมุนเว�ยน

2561

2562

2563

744

        2,491

       12,269

92.95
(8,699,470)

พลังงานหมุนเว�ยน พลังงานที่ซื้อจากภายนอก พลังงานที่ใชแลวหมดไป

1.11
(104,167)

5.94
(556,226)

98.31
(6,862,300)

1.38
(96,538)

0.31
(21,613)

2562

2563

0
0

นํ้ามันเตา

2562

2563

122,440
122,788นํ้ามันดีเซล

2562

2563

15,363
14,636นํ้ามันเบนซิน

2562

2563
348,141
355,268

กาซปโตเลียม
เหลว

พลังงานไฟฟา
ที่ซื้อจาก
ภายนอก

2562

2563

8,578,506
8,699,470

2562

2563

26,598
104,167

พลังงาน
หมุนเว�ยน

กาซธรรมชาติ
2562

2563

58,217
63,533

2562

2563

0
0นํ้ามันเตา

2562

2563

94,275
95,527นํ้ามันดีเซล

2562

2563

1,022
1,010นํ้ามันเบนซิน

2562

2563

0
0

กาซปโตเลียม
เหลว

พลังงานไฟฟา
ที่ซื้อจาก
ภายนอก

2562

2563
6,703,830
6,862,300

2562

2563

1,440
21,613

พลังงาน
หมุนเว�ยน

กาซธรรมชาติ
2562

2563

0.003
0.82
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2560

2561

2562

2563

N/A
N/A
N/A
ร�อยละ 7.37 (1,807.81)

2560

2561

2562

2563

ร�อยละ 87.52 (19,481.18)

ร�อยละ 88.13 (21,814.83)

ร�อยละ 86.04 (25,920.66)

ร�อยละ91.77 (22,496.80)

2560

2561

2562

2563

N/A
N/A
ร�อยละ 0.00012 (0.035)

ร�อยละ 0.00012 (0.030)

2560

2561

2562

2563

N/A
N/A
ร�อยละ 0.0045 (1.38)

ร�อยละ 12.41 (3,042.17)

หมายเหตุ :   ครอบคลุมบรรจ�ภัณฑ�  1. ที่ใช�ในการขาย  (ทั้ง Primary  และ Secondary packaging) 2. ที่ใช�ในการดําเนินการของบร�ษัท

ปร�มาณการใช�พลังงานหมุนเว�ยน 

การจัดการบรรจ�ภัณฑ�พลาสติก

พลังงานหมุนเว�ยน (กิกะจ�ล) สัดสวนการใชพลังงานหมุนเว�ยนตอพลังงานทั้งหมด (รอยละ) 

2560 2561 2562 2563

2,983 1,675
0.04

0.19 0.29

1.11
104,167

กลุ�ม ซีพ� ออลล� เฉพาะ ซีพ� ออลล�

26,598

2560 2561 2562 2563

163 638 0.010 0.02

0.31
21,613

1,440

ปร�มาณการใชบรรจ�ภัณฑพลาสติกทั้งหมด (ตัน)

การจัดการบรรจ�ภัณฑพลาสติก (ตัน) จําแนกตามประเภท

ปร�มาณการใชบรรจ�ภัณฑพลาสติกเฉลี่ย (ตันตอสาขา)

2561 2562 2563

24,753.02

2560

22,259.12

30,126.39

24,514.93

2561 2562 2563

2.25

2560

2.17
2.57

1.97

ปร�มาณบรรจ�ภัณฑ
พลาสติกที่สามารถ

นํากลับมาใชซํ้า 
(Reusable)

ปร�มาณบรรจ�ภัณฑ
ที่สามารถ

นํากลับมาใชใหม 
(Recyclable)

ปร�มาณบรรจ�ภัณฑ
พลาสติกที่สามารถ

ยอยสลายได 
(Compostable)

ปร�มาณบรรจ�ภัณฑ
พลาสติกที่ผลิต

มาจากวัสดุร�ไซเคิล
(Recycled Content)

หมายเหตุ : N/A  หมายถึง ไม�มีข�อมูลหร�อไม�สามารถเก็บข�อมูลได�

สัดสวนการใชบรรจ�ภัณฑพลาสติก (ตัน) จําแนกตามประเภท  

66.87 
(16,393.40)

6.68 
(1,638.14)

0.66
(162.99)

22.63
(5,548.95)0.96 

(234.96)

0 
(0)

2.19 
(536.49)

PP PSPET OtherHDPE PVC LDPE

ป� 2563
(ตัน)
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การจัดการบรรจ�ภัณฑ�ที่ไม�ใช�พลาสติก 

ปร�มาณการใชบรรจ�ภัณฑที่ไมใชพลาสติก (ตัน) แยกตามประเภท 

ปร�มาณบรรจ�ภัณฑ (ตัน) ที่สามารถนํากลับมาใชใหม (Recyclable) และหร�อ ไดรับการรับรอง (Certified Material)

ปร�มาณบรรจ�ภัณฑ (รอยละ) ที่สามารถนํากลับมาใชใหม (Recyclable) และหร�อ ไดรับการรับรอง (Certified Material)

ปร�มาณการปล�อยก�าซเร�อนกระจกทางอ�อมอื่น ๆ (Scope 3) (ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า) จําแนกตามหมวดหมู�

CO2 CH4 N2O HFC5 PFCs SF6

การซื้อสินคา
และบร�การ

รอยละ
9.75

137,739

การขนสงและ
กระจายสินคา

(ตนนํ้า)

รอยละ
9.99

141,122

การเดินทาง
เพ�่อธุรกิจ

รอยละ
0.06
793

การจัดการของเสีย
ที่เกิดจาก

การดําเนินธุรกิจ

รอยละ
4.81
68,003

การจัดการซาก
ผลิตภัณฑ
ที่จําหนาย

รอยละ
0.72
10,226

การใชงาน
ผลิตภัณฑ

ที่จัดจําหนาย

รอยละ
74.46

1,052,100

การเดินทาง
ไป - กลับ

ของบุคลากร

รอยละ
0.21
2,934

15.24

17.42

526.15

2562 2563

ได�รับการรับรอง  881.61นํากลับมาใช�ใหม�  539.33

นํากลับมาใช�ใหม�  0.19

นํากลับมาใช�ใหม�  146.94

0.32

100

100

2562 2563

ได�รับการรับรอง  22.38นํากลับมาใช�ใหม�  13.69

นํากลับมาใช�ใหม�  100

นํากลับมาใช�ใหม�  100

ไม หร�อ กระดาษ

ไม หร�อ กระดาษ

2563 3,938.93

2562 4,761.91

โลหะ

โลหะ

2563 0.19

2562 17.42

แกว

แกว

ไม หร�อ กระดาษ

โลหะ

แกว

2563 146.94

2562 526.15
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การประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษทัมุ่งด�าเนินงานด้านการประเมินความเส่ียง และโอกาสด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านการระบปัุจจยัความเส่ียง 
จากการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละหน่วยงาน ภายใต้การประเมินของคณะกรรมการก�ากับดูแลความย่ังยืนและบรรษัทภิบาล  
และตามกรอบการรายงานของคณะท�างานเปิดเผยข้อมูลการเงนิทีเ่กีย่วข้องกบัสภาพอากาศ (Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures : TCFD) จากเจตจ�านงการประเมินความเส่ียงตามนโยบายที่บริษัทประกาศไปในปี 2563 ซึ่งมีการ
พิจารณาปัจจัยที่หลากหลายและมีผลประเมินเบื้องต้น ดังนี้

โอกาสและความเสี่ยง ผลกระทบต่อบริษัท

กฎหมายปัจจุบัน 
(Current Regulation)

โอกาสในการด�าเนินงานตามแผนปฏิบติัการ 
(Roadmap) ด้านการจัดการขยะพลาสติก 
เริ่มตั้งแต่ปี 2561– 2573 เพื่อขับเคลื่อน
การลดมลพิษที่เกิดจากพลาสติก ตลอดจน
มุ่งลดการใช้ถุงพลาสติก พลาสติกแบบใช้
ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use Plastic)

• ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ 
บรรจุภัณฑ์

• ชื่อเสียงด้านการจัดการขยะพลาสติก 
และบริการที่ส่งเสริมการลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กฎหมายเกิดใหม่ 
(Emerging  
Regulation)

โอกาสในการด�าเนินงานด้านการค้าขาย 
แลกเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจก และร่าง พ.ร.บ. 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ก�าหนดการจัดท�า เปิดเผย มาตรการด้าน
ก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบัน 
การค้าขายแลกเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจก 
ยังไม่ได้ถกูประกาศใช้เป็นกฎหมายในประเทศ

• โครงสร้างราคาและต้นทุน 
ในการด�าเนินธุรกิจและห่วงโซ่อุปทาน

• ชื่อเสียงด้านบริการที่ส่งเสริม 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เทคโนโลยี 
(Technology)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยีที่อาจส่งผลต่อการปรับตัว
ขององค์กร ตลอดจนความเสี่ยงที่เกิดจาก
ความคาดหวังของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่จ�าเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการบริหารจัดการ

• ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุงเทคโนโลยี ตลอดจน 
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และสินค้า 
ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีใหม่ ๆ

ข้อบังคับ 
(Legal)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
หรือข้อบังคับที่เกิดขึ้นใหม่ อาจส่งผลกระทบ
ต่อการด�าเนินธุรกิจ โอกาสในการใช ้
ข้อบังคับในเรื่องการจัดการขยะพลาสติก 
ที่ผนวกเข้าไปในจริยธรรมธุรกิจส�าหรับคู่ค้า

• ค่าใช้จ่าย ค่าบริหารจัดการ  
และการจัดหาวัสดุทดแทน  
ในการปรับทิศทางการด�าเนินงาน
จัดการพลาสติก
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โอกาสและความเสี่ยง ผลกระทบต่อบริษัท

การตลาด 
(Market)

ความเสี่ยงเรื่องของสัดส่วนการเติบโต 
ของการบริโภคที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น อาจส่งผล
ให้โอกาสในการขยายตลาดสูญเสียไป  
ถ้าบริษัทยังไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์
ตามความคาดหวังของผู้บริโภคได้

• ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

• ชื่อเสียงด้านบริการที่ส่งเสริม 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ชื่อเสียง 
(Reputation)

ความเสี่ยงที่เกิดจากความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผลิตภัณฑ์ บริการ 
และแนวทางการด�าเนินธุรกิจ ที่อาจส่งผล 
ต่อชื่อเสียงและมูลค่าของแบรนด์

• ความไม่ชัดเจนของการสร้าง 
การมีส่วนร่วมตามนโยบายด้าน 
สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ อาจส่งผลต่อ 
ชื่อเสียงด้านลบ

ความเสี่ยง 
ทางกายภาพ 
แบบเฉียบพลัน 
(Acute Physical)

ความเสี่ยงจากผลกระทบทางกายภาพ 
แบบเฉียบพลันจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ เช่น น�้าท่วม ข้อจ�ากัด 
ของการขนส่ง กระบวนการผลิตหยุดชะงัก  
และความล�าบากของพนักงานในเรื่อง 
การเดินทาง เป็นต้น

• รายได้ที่ลดลงที่เป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ส่งผลให้จ�านวนผู้บริโภคลดน้อยลง

• อตัราการขาดงานของพนักงานทีเ่พ่ิมข้ึน 
ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาสุขภาพ 
ทางกายภาพ และปัญหาสุขภาพจิต 
ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 
อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง 
ทางกายภาพ 
แบบเรื้อรัง  
(Chronic Physical)

ความเสี่ยงจากผลกระทบทางกายภาพ 
แบบเร้ือรังจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ อุณหภูมิที่สูงขึ้น 
จ�านวนวันที่อากาศร้อนมากเพิ่มขึ้น เป็นต้น 
พร้อมกันนี้ รูปแบบการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศที่รุนแรง อาจส่งผลต่อการ
ย้ายถิ่นฐาน การระบาดของแมลง และเกิด
ผลกระทบเชิงลบต่อผลิตผลทางการเกษตร
ที่อาจจะส่งมอบไม่เต็มศักยภาพ

• การผลิตและคุณภาพของสินค้า

• ผลผลิตทางการเกษตรและวัตถุดิบ
ของผลิตภัณฑ์

• ค่าใช้จ่ายและผลการด�าเนินงาน 
ด้านการจัดการพลังงาน
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พร้อมกันน้ี ในปี 2563 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการจัดการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคธุรกิจ  
จงึได้จดัให้มีการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ Risk Champions ซึง่เป็นตัวแทนจากแต่ละหน่วยงานผ่านกรณีศกึษาด้านการจดัการ
ความเส่ียง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมประเมินความเส่ียงด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของบริษัท โดยกิจกรรมประเมิน
ความเส่ียง มีประเด็นทีมี่ความส�าคญัทีใ่ห้ Risk Champions ประเมินโอกาสในการเกดิ และระดับความรุนแรงของผลกระทบ  
อาท ิประเด็นน�า้ท่วมเฉยีบพลันทีส่่งผลต่อการปฏิบติังานของบริษทั การจดัหาวัตถดิุบส�าคญั ประเด็นกฎหมายและมาตรการ
ควบคมุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาครัฐ ประเด็นกฎหมายและมาตรการลดการใช้พลาสติกแบบใช้คร้ังเดียวของภาครัฐ  
ประเด็นภาพลักษณ์ในแง่ลบของบริษัทจากการสร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และประเด็นพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมา
นิยมสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ลดการปล�อย
ก�าซเร�อนกระจก

ลดการใช�พลังงาน

บรรจ�ภัณฑ�เพ�่อสิ�งแวดล�อม

การบร�หารการจัดการอยาง
เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม 
(Green Store)

การดําเนินงานดานการ
ขนสงและกระจายสินคา
ที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม 
(Green Logistic)

การจัดการบรรจ�ภัณฑ
เพ�่อสิ�งแวดลอม  
(Green Packaging)

การปลูกจิตสํานึก
เพ�่อสิ�งแวดลอม 
(Green Living)

01

02

03

04

กลยุทธ์เซเว่น โก กรีน (7 Go Green)
จากความมุ่งม่ันของบริษทัทีจ่ะเป็นส่วนหน่ึงในการด�าเนินการ 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการลดการใช้
พลังงาน จึงด�าเนินงานผ่านกลยุทธ์ เซเว่น โก กรีน  
(7 Go Green) โครงการทีมุ่่งสร้างความย่ังยืนด้านส่ิงแวดล้อม
ให้กบัชุมชน สังคม และประเทศ มุ่งเน้นผลลัพธ์ในการลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดการใช้พลังงาน  
และการลด ละ เลิกใช้ถงุพลาสติก ภายในเซเว่นอเีลฟเว่น 
ทกุสาขาทัว่ประเทศ ตลอดจนมุ่งสร้างความตระหนักรู้คณุค่า
ของส่ิงแวดล้อม สนับสนุนให้เกดิการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
และเพ่ิมการรับรู้ในเร่ืองการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพ่ือพัฒนา 
การด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
ผ่านการร่วมมือจากชุมชนและสังคม พร้อมกันนี้ บริษัท
ด�าเนินการส่ือสารผลการด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเน่ือง เพ่ือแสดงถึงความ
โปร่งใสของการด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมของบริษัท 
ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ภายใต้โครงการเปิดเผย
ข้อมูลดัชนีชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม หรือ CDP 
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โครงการพลังงานทดแทน
(Renewable Energy)
ใชพลังงานไฟฟาจากแหลงพลังงานทดแทนได 19,503  เมกะวัตต�ชั่วโมงต�อป� 

ลดการปลอยกาซเร�อนกระจก  9,459 ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า

ลดคาใชจายดานพลังงานได  72  ล�านบาทต�อป�

เพ�่มประสิทธิภาพการใชพลังงานได  42,871  เมกะวัตต�ชั่วโมงต�อป�

ลดการปลอยกาซเร�อนกระจก  20,792  ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า

ลดคาใชจายดานพลังงานได 158 ล�านบาทต�อป�

โครงการเพ�่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน (Energy Efficiency)  

Scope 1 
• ลดการปลอยกาซเร�อนกระจก 

 1,758 ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า

• ลดคาใชจายดานพลังงานได 

 1.85 ล�านบาทต�อป�

Scope 2
• ลดการใชพลังงานทั้งหมด  

 224,547 กิกะจ�ล

• ลดการปลอยกาซเร�อนกระจก 

 30,251 ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า

• ลดคาใชจายดานพลังไฟฟา

 230 ล�านบาทต�อป�

คู�ค�า การผลิต กระจายสินค�า จาํหน�ายสินค�า / บร�การ ลูกค�า

คู�ค�า การผลิต กระจายสินค�า จาํหน�ายสินค�า / บร�การ ลูกค�า

บริษัทมุ่งม่ันด�าเนินการบนพ้ืนฐานของความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการที่หลากหลาย  โดยมีโครงการที่โดดเด่น ดังนี้

1. การบริหารจัดการร้านอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Store) 
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โครงการปรับปรุงระบบสารทําความเย็น
(Refrigerant Improvement)

ลดการปลอยกาซเร�อนกระจกได 1,758 ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า

ลดคาใชจายดานพลังงานได 1.85 ล�านบาทต�อป�
 

โครงการใบเสร็จรับเง�น / ใบกํากับภาษีเต็มรูป แบบอิเล็กทรอนิกส

คู�ค�า การผลิต กระจายสินค�า จาํหน�ายสินค�า / บร�การ ลูกค�า

คู�ค�า การผลิต กระจายสินค�า จาํหน�ายสินค�า / บร�การ ลูกค�า

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ 
ลดใบเสร็จรับเง�น ใบกํากับภาษีอยางยอ 
ไปไดทั้งสิ�น  

4,471,018 รายการ 

ใบกํากับภาษีเต็มรูป   

53,314  รายการ  

ลดการปลอยกาซเร�อนกระจกได 

30.46 ตนัคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 

หร�อเทียบเทาการปลูกไมสักอายุ 15 ป 

จํานวน 85 ตน

บร�ษัทไดเปดชองการรับใบเสร็จรับเง�น 

ใบกํากับภาษีอยางยอ และใบกํากับ

ภาษีเต็มรูป ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

ผานแอปพลเิคชนั 7-Eleven ถอืเปนการ

ร�เร�่มการดําเนินงานเพ�่อการพัฒนา

อยางตอเน่ืองของบร�ษัท รองรบัว�ถชีวี�ต

ดจิทัิลและอาํนวยความสะดวกใหแกลกูคา 

นับตั้งแตการเร�่มดําเนินการโครงการ

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
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บริษัทมุ่งม่ันด�าเนินการบนพ้ืนฐานของความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม 
การด�าเนินการต้ังแต่กระบวนการกระจายและขนส่งสินค้าที่ส่งเสริมการลดการใช้เช้ือเพลิง และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้
โครงการที่หลากหลาย โดยมีโครงการที่โดดเด่น ดังนี้

2. การด�าเนินงานด้านการขนส่งและการกระจายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Logistic)

โครงการยานยนต ไฟฟา (Electric Vehicle)
• ติดตั้งสถานีอัดประจ�ไฟฟาสําหรับยานยนต จํานวน

 24 สถานี
• นํารองโครงการใชรถไฟฟาในกระบวนการขนสงสินคา
• โครงการปรับเปลี่ยนขนาดรถขนสงสินคา

  - ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 36  ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า

  - ลดคาใชจายดานพลังงาน  0.16  ล�านบาทต�อป�

คู�ค�า การผลิต กระจายสินค�า จาํหน�ายสินค�า / บร�การ ลูกค�า

โครงการพลังงานทดแทน
(Renewable Energy)
ใชพลังงานไฟฟาจากแหลงพลังงานทดแทนได 5,794  เมกะวัตต�ชั่วโมงต�อป� 

ลดการปลอยกาซเร�อนกระจก  2,810  ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า

ลดคาใชจายดานพลังงานได  21.44  ล�านบาทต�อป�

เพ�่มประสิทธิภาพการใชพลังงานได  3,106  เมกะวัตต�ชั่วโมงต�อป�

ลดการปลอยกาซเร�อนกระจก  1,506  ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า

ลดคาใชจายดานพลังงานได 11.49  ล�านบาทต�อป�

โครงการเพ�่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน (Energy Efficiency)  

คู�ค�า การผลิต กระจายสินค�า จําหน�ายสินค�า / บร�การ ลูกค�า

คู�ค�า การผลิต กระจายสินค�า จําหน�ายสินค�า / บร�การ ลูกค�า

Scope 1 
• ลดการใชพลังงานไดทั้งหมด

 490 กิกะจ�ล

• ลดการปลอยกาซเรือนกระจก

 36 ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า

• ลดคาใชจายดานพลังงาน

 0.16 ล�านบาทต�อป�

Scope 2
• ลดการใชพลังงานทั้งหมด  

 32,041 กิกะจ�ล

• ลดการปลอยกาซเร�อนกระจก 

 4,317 ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า

• ลดคาใชจายดานพลังไฟฟา

 32.93  ล�านบาทต�อป�
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มาตรการ 1

ลดและทดแทนการใชพลาสติก 
ณ แหลงกําเนิด โดยการพัฒนาบรรจ�ภัณฑ
ที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม

มาตรการ 2

ลดและเลิกการใชพลาสติก ณ ขั้นตอน
การบร�โภค โดยการสรางการมีสวนรวมกับ
ผูบร�โภค ขับเคลื่อนการลด เลิก การใช
พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ�ง (Single-use 
Plastic)

มาตรการ 3

คัดแยกและนําขยะกลับมาใชประโยชน 
หลังการบร�โภค โดยการสงเสร�มและสราง
การมีสวนรวมกับผูบร�โภคคัดแยกขยะ
รวมถึงสนับสนุนการนําขยะบรรจ�ภัณฑ 
กลับมาใชใหเปนประโยชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจหมุนเว�ยน (Circular Economy)

3. การจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Packaging)

บริษัทด�าเนินงานภายใต้นโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรจุภัณฑ์ โดนมีจุดมุ่งหวังในการลดปริมาณขยะที่ส่งเข้ากระบวนการ
ฝังกลบให้น้อยที่สุด ผ่านแนวคิด “ลด ละ เลิก” ที่ส่งเสริมแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกจากภาครัฐที่มุ่งน�า 
ขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ร้อยละ 100 ภายในปี 2570 บริษทัจงึได้ก�าหนดนโยบายบรรจภัุณฑ์ทีย่ั่งยืน และมีเป้าหมายหลัก 
เพ่ือป้องกนัผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดล้อม และค�านึงถงึการพัฒนาอย่างย่ังยืนบนแนวคดิหลักเศรษฐกจิหมุนเวียน (Circular 
Economy) โดยพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบ และการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ค�านึงถึงทุกกระบวนการในวงจรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ในส่วนที่บริษัทสามารถควบคุมได้โดยตรง ซึ่งค�านึงถึงประเด็นด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
ด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและชุมชน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีต้นทุนที่แข่งขันได้ การจัดการขยะ
สามารถด�าเนินการได้อย่างเหมาะสม และเกิดมูลค่าสูงสุด รวมถึงการหาวัสดุที่มาจากแหล่งทรัพยากรที่สามารถทดแทนได้ 
(Sustainably - managed renewable resources) ทั้งน้ีบริษัทมีเป้าหมายหลักด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างย่ังยืน คือ  
ร้อยละ 100 บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่น�ามาใช้บรรจุสินค้าที่อยู่ในการควบคุมของบริษัท (Private Brand) จะต้องสามารถ 
น�ากลับมาใช้ซ�้า (Reusable) หรือน�ามาใช้ใหม่ (Recyclable) หรือสามารถย่อยสลายได้ (Compostable) ภายในปี 2568 
โดยด�าเนินการภายใต้ 3 มาตรการหลัก 4 แนวทาง ดังนี้
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โครงการดานการจัดการบรรจ�ภัณฑที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม 

• โครงการกระดาษที่ไดรับการรับรองจากปาปลูก 
  ทดแทน FSC, PEFC   
 (กลองแซนดวิชอบรอน  กระดาษหุมหลอด)    
 ปริมาณการใชกระดาษที่ไดรับการรับรอง 882  ตัน
• โครงการใชพลาสติกและวัสดุที่สามารถยอยสลายได 
  ตามธรรมชาติ (แกวกระดาษเคลือบ PBS 
 หลอด PLA) ปริมาณการใชพลาสติก
 ที่สามารถยอยสลายได 766 ตัน

• โครงการลดการใชพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง  
 (ถุงพลาสติก หลอด ชอน สอม แกว)
   ลดใชพลาสติกได 10,869 ตัน
• โครงการลดการใชพลาสติกจากการพัฒนา
 บรรจุภัณฑ (ถวยขาวสวย ยกเลิกสติ๊กเกอร
 ถวยขาวสวย ลดความหนาของถุงกลวยหอมทอง)
   ลดใชพลาสติกได  420 ตัน
• โครงการลด หรือยกเลิกการใชวัสดุ PVC 
 ของสินคาที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท
 รอยละ 100

• โครงการความรวมมือและพัฒนาบรรจุภัณฑ
 รวมกับคูคา 13 โครงการ
• โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของคูคาที่สําคัญ
 ลําดับที่ 1 (Critical Tier 1 suppliers) ในหวงโซ
 อุปทาน กลุมอาหาร เครื่องดื่ม และกลุม Non-food 
 บงชี้สัญลักษณรีไซเคิล บนบรรจุภัณฑสําหรับสินคา 
 National Brand  และหลีกเลี่ยงการใช PVC 
 รอยละ 85

Replace

Reinvent

• โครงการใชซํ้า ถ.ถุงทนทาน    
   ปริมาณการนํากลับมาใชซํ้า  1,808  ตัน
• โครงการบรรจุภัณฑจากวัสดุรีไซเคิล   
   (ถุงขยะที่ใชในสํานักงาน พาเลทในศูนยกระจายสินคา 
   ลัง Break case  ลังนมที่ใชบรรจุสินคาสําหรับขนสง)
   ปริมาณการนํากลับมาใชซํ้า  1,663  ตัน
• โครงการ “หมุนวน เพื่อ เศรษฐกิจหมุนเวียน” 
   ปริมาณการนํากลับมาใชซํ้า  44 ตัน
• โครงการบงชี้สัญลักษณรีไซเคิล 
   รอยละ 99.25 บนบรรจุภัณฑของสินคา
   ภายใตการควบคุมของบริษัท 

Recycle & 
Circular Economy

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ
Scope 3

3,515 ตัน 
ปร�มาณการนําพลาสติกหมุนเว�ยน
กลับมาใชซํ้า 

11,289 ตัน 
ลดปร�มาณการใชบรรจ�ภัณฑพลาสติก

85,212
ตนัคารบอนไดออกไซดเทียบเทา  
(จากการลดใชบรรจ�ภัณฑพลาสติก
แบบครั้งเดียวทิ�ง) 

1,648 ตัน 
ใชวัสดุที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม

นําบรรจ�ภัณฑ�ที่ใช�แล�วหมุนเว�ยนกลับมาใช�ซํ้า
ใช�วัสดุที่เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม

สร�างการมีส�วนร�วมกับคู�ค�าพัฒนา
นวัตกรรมบรรจ�ภัณฑ�

Reduce
ลดปร�มาณการใช�ที่เกินความจําเป�น
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ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ
ลดปร�มาณการใชถุงพลาสติก 

1,935 ลานใบ 

ลดปร�มาณการใชพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ�ง 

1,029 ลานชิ�น

ลดปร�มาณการใชถุงพลาสติก 
และพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ�ง  

10,869 ตัน 

ลดการปลอยกาซเร�อนกระจก 

85,212 
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

บริษัทด�าเนินงานตามนโยบายรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก 
ต่อเน่ืองเป็นปีที ่3 ภายใต้โครงการ “รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถงุ
พลาสติก” โครงการปลูกจิตส�านึกด้านส่ิงแวดล้อมในการ 
ลดใช้ถงุพลาสติกทีด่�าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองผ่านความร่วมมือ
กบัลูกค้าและคูค้่า เพ่ือตอบรับนโยบายของภาครัฐในการสร้าง
เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนงดใช้ถุงพลาสติก ตลอดจนสร้าง
วัฒนธรรมและปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้บริโภคในการไม่รับ
ถุงพลาสติก ซึ่งการด�าเนินงานตามนโยบายรณรงค์ลดใช้ 
ถุงพลาสติกจ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. การปลูกจิตส�านึกเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Living)

พร้อมกันน้ี ในปี 2563 บริษัทสานต่อ “โครงการลดและ
ทดแทน” เพ่ือส่งเสริมการลดการใช้พลาสติกแบบคร้ังเดียวทิง้ 
(Single-use Plastic) ได้แก่ ช้อน ส้อม หลอด และแก้ว  
ซึง่เป็นขยะทีพ่บในทะเลมากทีสุ่ดเป็นอนัดับ 2 (ข้อมูลจากกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง) ในปี 2563 บริษทัมีเป้าหมาย
ในการลดพลาสติกแบบคร้ังเดียวทิง้ 1,000 ล้านช้ิน โดยด�าเนินการ
รณรงค์และส่งเสริมผ่านหลากหลายโครงการต่าง ๆ อาทิ 
โครงการน�าแก้วมา...ราคาพิเศษ โครงการงดให้ ช้อน ส้อม 
ต้องขอร้อง โครงการ ALL Café No Cup ทั่วประเทศ รวมทั้ง
โครงการทดแทนการใช้พลาสติกด้วยวัสดุที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 

คู�ค�าคู�ค�า การผลติ กระจายสนิคา จาํหนายสนิคา / บร�การ ลูกค�า

ภายนอกองค์กร จงึจะสามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
โดยผลการด�าเนินโครงการสามารถเปล่ียนเป็นเงินได้กว่า 
238 ล้านบาท สมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับ 
391 โรงพยาบาลทั่วประเทศ และมอบแอลกอฮอล์เจล เพื่อ 
สู ้ภัยโควิด-19 ในโครงการ #คนไทยไม่ทิ้งกัน ให้กับ
มหาวิทยาลัย โรงเรียน กลุ่มเปราะบาง วัด มูลนิธิ จ�านวน  
408 แห่ง โดยในปี 2563 สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกสะสม
ได้ทั้งสิ้น 2,935 ล้านใบ 

โครงการรวมพลังคนไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก สานต่อสู่ โครงการลดและทดแทน

211รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

บ
ท
นํา

H
E

A
R

T
H

E
A

LT
H

H
O

M
E

ภ
าค
ผ
น
วก



โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต�่า (Low Carbon City)
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) พร้อมด้วยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และโครงการพัฒนา 
แห่งสหประชาชาติ ประจ�าประเทศไทย (UNDP Thailand) ด�าเนินงานรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ผ่านระบบการจัดการอย่างย่ังยืนอย่างต่อเน่ือง และขยายโครงการครอบคลุม 5 จังหวัด เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเมืองด้านส่ิงแวดล้อม 
ให้กับชุมชนและสังคม ตลอดจนปัญหาขยะพลาสติก พร้อมทั้งมุ่งด�าเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โครงการพัฒนาและสรรหาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 
บริษทัส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยด�าเนินการประเมินการปล่อยคาร์บอนฟุตพร้ินท์
ของผลิตภัณฑ์ และด�าเนินการขอรับการข้ึนทะเบยีนคาร์บอนฟุตพร้ินท์ผลิตภัณฑ์จากองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (Thailand 
Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) : TGO) โดยในป ี2563 บรษิัทด�าเนนิการขึน้ทะเบียนรบัรองฉลาก
สินค้าคาร์บอน (Carbon Footprint Product Label) จ�านวน 5 ผลิตภัณฑ์ และด�าเนินการข้ึนทะเขียนฉลากลดการปล่อยคาร์บอน  
(Carbon Footprint Reduction Label) จ�านวน 2 ผลิตภัณฑ์

โครงการร่วมยกระดับด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยกับคู่ค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน
บริษัทจัดประชุมร่วมกับคู่ค้างานบริการ จ�านวน 7 บริษัท ในการร่วมยกระดับด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยกับคู่ค้าตลอดห่วงโซ่
อุปทาน เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้กับคู่ค้าด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยภายในโรงงาน พร้อมทั้งเย่ียมชมการด�าเนินการด้าน
อุตสาหกรรมสีเขียว ตลอดจนสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคู่ค้าผ่านการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้
เกิดการบูรณาการ การด�าเนินงานอย่างย่ังยืน รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายด้านส่ิงแวดล้อม และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง พร้อมเน้นการใช้วัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
ลดปริมาณของเสีย รวมถึงป้องกันปัญหามลพิษที่อาจเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม

คู�ค�าคูคา การผลติ กระจายสินค�า จาํหนายสนิคา / บร�การ ลูกค�า

คู�ค�าคู�ค�า การผลติ กระจายสนิคา จาํหนายสนิคา / บร�การ ลูกค�า

คู�ค�าคูคา การผลิต กระจายสนิคา จาํหนายสนิคา / บร�การ ลกูคา
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ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน ปี 2563 ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
GRI Standard รายการ หน่วย 2560 2561 2562 2563

302-1 (e) ปริมาณพลังงานที่ใช้ทั้งหมด กิกะจูล 7,543,731.28 8,390,153.22 9,149,268.02 9,359,865.15

ปริมาณพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป กิกะจูล 273,582.89 501,239.88 544,162.86 556,226.90

การเผาไหม้อยู่กับที่ กิกะจูล 273,582.89 370,720.89 414,339.03 424,515.91

•	 น้ำ�มันเต� กิกะจูล 161,001.74 23,384.76 0 0

•	 น้ำ�มันดีเซล กิกะจูล 4,086.98 1,644.70 7,980.44 5,714.41

•	 ก๊�ซปิโตรเลียมเหลว กิกะจูล 69,182.62 292,398.72 348,141.34 355,268.85

•	 ก๊�ซธรรมช�ติ กิกะจูล 39,311.55 53,292.70 58,217.25 63,532.65

การเผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่ กิกะจูล N/A 130,519.00 129,823.82 131,710.99

•	 น้ำ�มันดีเซล กิกะจูล N/A 115,852.21 114,460.20 117,073.99

•	 น้ำ�มันเบนซิน กิกะจูล N/A 14,666.67 15,363.62 14,636.19

•	 ก๊�ซธรรมช�ติ กิกะจูล N/A 0.12 0.0032 0.82

302-1 (b) ปริมาณพลังงานหมุนเวียน กิกะจูล 2,759.40 15,482.29 15,102.14 16,195.78

•	พลังง�นคว�มร้อนจ�กแสงอ�ทิตย์ กิกะจูล 2,759.40 2,759.40 2,798.50 1,796.64

•	พลังง�นคว�มร้อนใต้พิภพ กิกะจูล N/A 12,722.89 12,303.64 14,399.14

302-1 (c) ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจาก
ภายนอก

กิกะจูล 7,267,388.99 7,873,431.05 8,590,003.02 8,787,442.48

•	พลังง�นไฟฟ้�จ�กโครงข่�ยไฟฟ้�
ของประเทศ

กิกะจูล 7,267,165.11 7,872,737.87 8,578,506.85 8,699,470.97

•	พลังง�นไฟฟ้�จ�กแสงอ�ทิตย์ กิกะจูล 223.88 693.18 11,496.18 87,971.51

302-3 (a) ความเข้มข้นการใช้พลังงานต่อ 
หน่วยรายได้

กิกะจูลต่อล้านบาท 15.41 15.89 16.02 17.12

303-3 (a) ปริมาณการน�าน�้ามาใช้ทั้งหมด ล้านลูกบาศก์เมตร 9.06 8.67 9.35 9.54

•	 น้ำ�ใต้ดิน ล้�นลูกบ�ศก์เมตร 1.04 1.27 1.35 1.46

•	 น้ำ�จ�กผู้จัดห�ภ�ยนอก		
(Third-Party Water)

ล้�นลูกบ�ศก์เมตร 8.02 7.40 8.00 8.08

	 -	 น้ำ�ประป�จ�กผิวดิน ล้�นลูกบ�ศก์เมตร N/A N/A N/A 7.95

	 -	 น้ำ�ประป�จ�กน้ำ�บ�ด�ล ล้�นลูกบ�ศก์เมตร N/A N/A N/A 0.13

303-3 (b) ปริมาณการน�าน�้าจากแหล่ง
ขาดแคลนน�้ามาใช้ทั้งหมด

ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A 3.67 4.85

•	 น้ำ�ใต้ดิน ล้�นลูกบ�ศก์เมตร N/A N/A 1.29 1.31

•	 น้ำ�จ�กผู้จัดห�ภ�ยนอก		
(Third-Party Water)

ล้�นลูกบ�ศก์เมตร N/A N/A 2.38 3.54

	 -	 น้ำ�ประป�จ�กผิวดิน ล้�นลูกบ�ศก์เมตร N/A N/A N/A 3.47

	 -	 น้ำ�ประป�จ�กน้ำ�บ�ด�ล ล้�นลูกบ�ศก์เมตร N/A N/A N/A 0.07
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GRI Standard รายการ หน่วย 2560 2561 2562 2563

303-3 (b) ปริมาณน�้าสะอาด
ที่ถูกน�ามาใช้ทั้งหมด

ล้านลูกบาศก์เมตร N/A N/A 9.35 9.54

•	 น้ำ�สะอ�ด	(≤1,000	mg/L	Total	
Dissolved	Solids)

ล้�นลูกบ�ศก์เมตร N/A N/A 9.35 9.54

•	 น้ำ�ที่นำ�กลับม�ใช้ใหม่และใช้ซ้ำ�ทั้งหมด ล้�นลูกบ�ศก์เมตร 0.19 0.93 0.51 0.75

ความเข้มข้นการน�าน�้ามาใช้ต่อ
หน่วยรายได้

ลูกบาศก์เมตรต่อล้านบาท 18.52 16.43 16.38 17.46

305-2 (a) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งหมด 

ตันคาร์บอนไดออกไซด์ 
เทียบเท่า

1,066,918.55 1,137,849.23 1,229,764.63 1,188,079.57

305-1 (a) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางตรง (Scope 1) 

ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 9,008.51 13,051.12 13,343.50 10,593.86

•	 ก๊�ซมีเทนจ�กระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� 914.04 3,253.40 3,724.42 819.66

•	 ก�รเผ�ไหม้เชื้อเพลิงที่มีก�รเคลื่อนที่ ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� 8,094.47 9,797.72 9,021.92 9,253.95

305-1 (c) •	 ก�รเผ�ไหม้เชื้อเพลิงชีวภ�พ	 
(Biogenic)

ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� N/A N/A 579.15 520.25

305-2 (a) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อม (Scope 2)

ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า 1,057,910.04 1,124,798.10 1,216,421.13 1,177,485.71

•	พลังง�นไฟฟ้�ที่ซื้อจ�กภ�ยนอก ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� 1,057,910.04 1,124,798.10 1,216,421.13 1,177,485.71

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได ้
จากการใช้พลังงานทดแทน

ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า N/A 744.48 2,491.45 12,269.05

305-4 (a) ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (Scope 1 และ Scope 2) 
ต่อหน่วยรายได้ 

ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ
เท่าต่อล้านบาท

2.18 2.16 2.15 2.17

305-3 (a) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมอื่น ๆ (Scope 3)

ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า N/A N/A 1,274,754.60 1,412,920.47

•	 ก�รซื้อสินค้�และบริก�ร	 
(บรรจุภัณฑ์พล�สติก)

ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� N/A N/A 231,528.50 137,739.12

•	 ก�รขนส่งและกระจ�ยสินค้�ต้นน้ำ� ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� N/A N/A 90,128.25 141,122.76

•	 ก�รจัดก�รของเสียที่เกิดจ�ก 
ก�รดำ�เนินธุรกิจ

ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� N/A N/A 192,510.20 68,003.90

•	 ก�รเดินท�งเพื่อธุรกิจ	(ท�งอ�ก�ศ) ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� N/A N/A 2,588.75 793.62

•	 ก�รเดินท�งไป-กลับของบุคล�กร	
(ย�นยนต์ส่วนบุคคล)

ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� N/A N/A 2,934.80 2,934.80

•	 ก�รใช้ง�นผลิตภัณฑ์ที่จัดจำ�หน่�ย	 
(อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์์)

ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� N/A N/A 741,535.40 1,052,100.15

•	 ก�รจัดก�รซ�กผลิตภัณฑ์ที่จำ�หน่�ย	
(บรรจุภัณฑ์พล�สติก)

ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่� N/A N/A 13,528.70 10,226.12

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จาก
การลดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก 
แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  0  4,945.97  33,332.36 85,212.55
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306-3 (a) ปริมาณของเสียทั้งหมด ตัน 74,181.51 135,440.47 174,461.64 126,402.29

306-4 (a) ปริมาณของเสียที่น�าไปใช้ประโยชน์
ทั้งหมด

ตัน 31,830.22 88,692.43 126,259.35 78,472.83

306-4 (b) ปริมาณของเสียอันตราย ตัน 2.25 1.94 18.35 59.40

•	 นำ�กลับม�ใช้ใหม่ ตัน 2.25 1.94 17.89 45.83

•	 นำ�ไปเป็นเชื้อเพลิงผสม ตัน N/A N/A 0.46 13.57

306-4 (c) ปริมาณของเสียไม่อันตราย ตัน 31,827.97 88,690.49 126,241.00 78,352.30

•	 ใช้ซ้ำ� ตัน N/A N/A N/A 61.13

•	 นำ�กลับม�ใช้ใหม่ ตัน 26,712.96 82,586.89 119,780.06 70,008.31

•	 ปุ๋ยหมัก ตัน 5,115.01 6,103.60 6,460.94 6,613.28

•	 นำ�ไปเป็นเชื้อเพลิงผสม ตัน N/A N/A N/A 1,730.71

306-5 (a) ปริมาณของเสียที่น�าไปก�าจัดทั้งหมด ตัน 42,351.29 46,748.03 48,202.29 47,929.46

306-5 (b) ปริมาณของเสียอันตราย ตัน 26.77 29.00 25.84 9.78

•	 เผ�ทำ�ล�ย ตัน 23.76 26.54 20.20 4.33

•	 ฝังกลบ ตัน 3.01 2.45 5.64 5.45

306-5 (c) ปริมาณของเสียไม่อันตราย ตัน 42,324.52 46,719.04 48,176.45 47,919.68

•	 เผ�ทำ�ล�ย ตัน 1,651.77 1,955.43 1,778.93 0

•	 ฝังกลบ ตัน 40,672.75 44,763.61 46,397.52 47,919.68

ร้อยละปริมาณของเสียที่ถูกน�าไปใช้
ประโยชน์ต่อปริมาณของเสียทั้งหมด

ร้อยละ 43 65 72 62

หม�ยเหตุ	:
•	 N/A	หมายถึง	ไม่มีข้อมูล	หรือไม่สามารถเก็บข้อมูลได้
•	 ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนปี	2563	เป็นไปตามกรอบการรายงานความยั่งยืน	GRI	Standard	

version	2016	(ปรับปรุง	version	2018	และ	2020)
•	 ปริมาณพลังงานที่ใช้ในหน่วยจูล	ค�านวณจากปริมาณการใช้เชื้อเพลิงคูณกับค่าความร้อนของเชื้อ

เพลิงแต่ละประเภท	อ้างอิงกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	(พพ.)
•	 ปริมาณพลังงานที่ใช้ทั้งหมด	เท่ากับผลรวมของปริมาณพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป	ปริมาณพลังงาน

หมุนเวียน	และปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก	
•	 ความเข้มข้นการใช้พลังงานต่อหน่วยรายได้	เท่ากับสัดส่วนปริมาณพลังงานที่ใช้ทั้งหมดต่อรายได้

หน่วยล้านบาท
•	 ปริมาณการน�าน�้ามาใช้ทั้งหมด	เท่ากับผลรวมปริมาณการใช้น�้าใต้ดิน	และปริมาณการใช้น�้าจาก 

ผู้จัดหาภายนอก		ได้แก่	การประปานครหลวง	การประปาส่วนภูมิภาค	และผู้ ให้เช่าพื้นที่
•	 ปริมาณการน�าน�้าจากแหล่งขาดแคลนน�้ามาใช้ทั้งหมด	ถูกวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ	Aqueduct	Water	

Risk	Atlas	(Aqueduct	Global	Maps	3.0)	ของสถาบันทรัพยากรโลก	(WRI)
•	 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ค�านวณจากปริมาณกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกคูณกับ

ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	อ้างอิงองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	(องค์การ
มหาชน)		และรายงานให้อยู่ในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	ตามมาตรฐานในการค�านวณ	 
การจัดการ	และการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	(GHG	Protocol)	ส�าหรับการค�านวณ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่1,	2	และ	3

•	 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทางตรงทั้งหมด	ครอบคลุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
กระบวนการบ�าบัดน�้าเสีย	การเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีการเคลื่อนที่	และการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวภาพ		(ยังไม่
รวมการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่อยู่กับที่	และการรั่วไหลของสารท�าความเย็น)

•	 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน	เท่ากับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
การใช้พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอกองค์กรคูณกับค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	อ้างอิง
ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	(สนพ.)

•	 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น	ๆ	ครอบคลุมกิจกรรมการซื้อสินค้าและบริการ	(บรรจุภัณฑ์
พลาสติก)	การขนส่งและกระจายสินค้าต้นน�้า	การจัดการของเสียที่เกิดจากการด�าเนินธุรกิจ	 
การเดินทางเพื่อธุรกิจ	(ทางอากาศ)	การเดินทางไป-กลับของบุคลากร	(ยานยนต์ส่วนบุคคล)	 
การใช้งานผลิตภัณฑ์ที่จัดจ�าหน่าย	(อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์)	การจัดการซากผลิตภัณฑ์ที่จ�าหน่าย	 
(บรรจุภัณฑ์พลาสติก)	

•	 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการใช้พลังงานหมุนเวียน	ครอบคลุมการใช้พลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์	พลังงานความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์	และพลังงานความร้อนใต้พิภพ	

•	 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการลดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก	ค�านวณจากปริมาณลดใช้ 
ถุงพลาสติกในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นคูณกับค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	

•	 ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยรายได้	เท่ากับสัดส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางตรงและทางอ้อมจากการใช้พลังงานต่อรายได้หน่วยล้านบาท

•	 ปริมาณของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตราย	รายงานตามกรอบการรายงานความยั่งยืน	GRI	
Standard	version	2020	โดยปี	2562	-	2563	เพิ่มปริมาณสินค้าตัดจ่ายและทรัพย์สินตัดจ่าย	
(Write-off)	ของบริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	และค�านวณปี	2560	–	2561

263รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)
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