
วัตถุดิบหลักผ�านการประเมินการจัดหาจากแหล�งที่รับผิดชอบ
(ร�อยละ)

เป�าหมายป� 2563 

ผลการดําเนินงานเทียบเป�าหมาย 

SDG12 สร�างหลักประกันให�มีรูปแบบการบร�โภค
และผลิตที่ยั่งยืน

 12.3   ลดขยะเศษอาหารในการค�าปลีกและ
ผู�บร�โภค และลดการสูญเสียอาหาร
จากกระบวนการผลิตและห�วงโซ�อุปทาน

 12.5   ลดการผลิตของเสียโดยการป�องกัน 
การลด การแปรรูปเพ�่อนํากลับมาใช�ใหม� 
และการนํามาใช�ซํ้า

SDG14  อนุรกัษ�และใช�ประโยชน�จากมหาสมุทร ทะเล
และทรัพยากรทางทะเลอย�างยั่งยืนเพ�่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

 14.1  ป�องกนัและลดมลพ�ษทางทะเลทกุประเภท 
โดยเฉพาะจากกิจกรรมบนแผ�นดนิ

SDG15  ปกป�อง ฟ��นฟ� และสนับสนุนการใช�ระบบ
นิเวศบนบกอย�างยั่งยืน จัดการป�าไม�
อย�างย่ังยืน ต�อสู�การกลายสภาพเป�นทะเล
ทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและ
ฟ��นสภาพกลับมาใหม� และหยุดการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ

 15.1  สร�างหลักประกันว�าจะมีการอนุรกัษ� 
การฟ��นฟ� และการใช�ระบบนิเวศบนบก
และในน้ําจ�ด ในแผ�นดนิ รวมท้ังบร�การทาง
ระบบนิเวศอย�างย่ังยืน เฉพาะอย�างยิ�ง ป�าไม� 
พ�น้ท่ีชุ�มน้ํา ภูเขาและเขตแห�งแล�ง 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ป� 2563 

การสนับสนุนเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนวัตถุดิบหลักผ�านการประเมินการจัดหาจากแหล�งผลิตที่ไม�บุกรุก
ทําลายป�าไม�และทรัพยากรทางทะเล

ร�อยละ 100

2561

2562

2563

52

100

100

นําขยะอาหารไปใช�ประโยชน�  

20  ตัน
*จากโครงการ Food Waste 
Management นําร�องพ�้นที่เกาะสมุย

ปล�อยลูกปูม�า 

200,000 ตัว

ปลูกต�นไม�สะสม 

15,706 ตน

เปาหมาย
ณ ป 2563
รอยละ 100 

ปกป้องระบบนิเวศ
ยึดมั่นเจตนารมณ์สีเขียว
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)



ความเสี่ยงและโอกาส

ความหลากหลายทางชีวภาพนับเป็นหัวใจของการรักษา และคงไว้ซึ่ง 
ระบบนิเวศทีไ่ม่เพียงแต่จะมีความส�าคญัต่อส่ิงแวดล้อมและการด�ารงชีวิต
ของมนุษย์ หากแต่ยังเป็นบ่อเกดิและแหล่งทรัพยากรของระบบเศรษฐกจิ 
และอตุสาหกรรม นับเป็นความท้าทายในการด�าเนินกจิกรรมทางธรุกจิ 
และรักษาสมดุลของธรรมชาติผ่านการลดผลกระทบ และร่วมฟ้ืนฟูระบบ
นิเวศจากกจิกรรมทางธรุกจิ อาท ิ การน�าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็น
วัตถดิุบ กจิกรรมการขายและการขนส่งสินค้า ของเสียจากสินค้าส่วนเกนิ 
ซึง่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติทัง้ทางตรงและทางอ้อมจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบถงึความเส่ียงด้านความม่ันคงทางอาหาร
ของกลุ่มเปราะบาง ตลอดจนความย่ังยืนของการท�าธรุกจิอกีด้วย ด้วยเหตุน้ี 
บริษทั ซพีี ออลล์ จ�ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“บริษทั”) จงึมี 
ความมุ่งม่ันที่จะด�าเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม  
ให้ความส�าคญักับการปกป้อง ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ และความหลากหลายทาง 
ชีวภาพ ตลอดจนระมัดระวังการด�าเนินกจิการเพ่ือบรรเทาผลกระทบต่อ
ธรรมชาติให้เกดิน้อยทีสุ่ด และสามารถส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติทีท่รง
คณุค่าให้แก่คนรุ่นต่อไปได้อย่างย่ังยืน 

แนวทางการด�าเนินงาน 

ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ บริษัท 
จึงได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางการด�าเนินงานให้ส่งผลกระทบต่อ 
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพน้อยทีสุ่ด รวมถึงมีส่วนร่วม 
ในการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ผ่านการ
จดัการของเสีย สนับสนุนการรักษาจ�านวนประชากรวัตถุดิบในธรรมชาติ 
และเพิ่มพื้นที่ป่าเป็นหลัก

แนวทางการด�าเนินงานภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ในปัจจบัุน ท�าให้มนุษย์ต้องหาวธีิป้องกันและรกัษาตนเอง โดยการ
แสวงหาผลประโยชน์จากพรรณพชืและสตัว์ป่า เพือ่ป้องกันตนเองจากเช้ือโรคสายพันธ์ุใหม่ ส่งผลกระทบต่อสิง่มีชวีติหลากหลาย
สายพันธุ์ สอดคล้องกับรายงานการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลกท่ีระบุว่า สิ่งมีชีวิตกว่าหน่ึงล้านสายพันธุ์
อาจเสีย่งต่อการสญูพันธ์ุร้ายแรงท่ีสดุในประวตัศิาสตร์เน่ืองจากฝีมือมนุษย์ บรษัิทจงึมุ่งด�าเนินธุรกิจภายใต้การบรหิารจดัการ 
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ มุ่งลดผลกระทบต่อระบบนิเวศจากกิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการปกป้อง
ระบบนิเวศ และลดความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้ผนวกประเด็นความส�าคัญดังกล่าวเข้าเป็นหน่ึงในเป้าหมายด้าน
ความยั่งยืน มุ่งสร้างความร่วมมือในการปกป้อง ฟื้นฟูระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพในทุกพื้นที่การด�าเนินการ
ของบริษัท

ความคืบหน�าป� 2563
โครงการตนกลาไรถัง ขยายผล 

54 โรงเร�ยนนํารอง   

โครงการ Food Waste Management  
นํารองพ�้นที่เกาะสมุย

โครงการ WE GROW for ALL 
เราปลูกเพ�่อทุกคน
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)
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ผลการดําเนินงานดานการปกปองระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ

2561

0.26

2562

0.31
XX

2563

0.23

ปร�มาณของเสีย (ตัน) จําแนกตามประเภทว�ธีการจัดการของเสีย

สัดส�วนปร�มาณของเสีย (ร�อยละ) ปร�มาณของเสียต�อหน�วยรายได� (ตันต�อล�านบาท)   

หมายเหตุ : รวมปร�มาณของเสียอันตรายและของเสียไม�อันตราย

หมายเหตุ : รวมปร�มาณของเสียอันตรายและของเสียไม�อันตราย

6,103
6,460
6,613

2561
2562
2563

44,766
 46,403
 47,925

2561
2562
2563

การหมัก การฝงกลบ

    82,588
                   119,797
70,054

2561
2562
2563

1,981
1,799
4.33

2561
2562
2563

การนํากลับมาใชใหม การเผาทําลาย

N/A
N/A
61.13

2561
2562
2563

N/A
0.46
1,744

2561
2562
2563

การใชซํ้า การทําเชื้อเพลิงผสม

38

62

การใชซํ้า

0

การนํากลับมาใชใหม

25,479

การหมัก

3.15

การทําเชื้อเพลิงผสม

0.99

การเผาทําลาย

3.92

การฝงกลบ

22,823

สัดสวนปร�มาณของเสียที่นําไปใชประโยชน 
สัดสวนปร�มาณที่นําไปกําจัด

2563

ป 2563

กลุ�ม ซีพ� ออลล� เฉพาะ ซีพ� ออลล�
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การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ชวนลูกค้าคัดแยกขยะ

โครงการประกวดคลิปวิดีโอคนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste ปีที่ 3
เพ่ือสนับสนุนเยาวชน นักเรียน นักศกึษา ให้มีโอกาสในการแสดงความสามารถ
และความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อม ๆ กับการสร้างความตระหนักถึงปัญหา 
ขยะอาหารทีเ่กดิข้ึนให้กบัเยาวชนและบคุคลทัว่ไป บริษทั ซพีีแรม จ�ากดั จงึร่วมมือ 
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดการประกวดคลิปวิดีโอ 
คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste เพ่ือชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 360,000 บาท  
และด�าเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา มีทีมเข้าร่วม
ประกวดกว่า 234 ทีม แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษา 102 ผลงาน และระดับ
อุดมศึกษา 117 ผลงาน โดยผู้ชนะในระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ ผลงาน Food 
Waste Break Heart จากทีมไก่ฟ้า โรงเรียนเซนต์ดอมินิก และผู้ชนะในระดับ
อดุมศกึษา ได้แก่ ผลงาน ทิง้ได้ไงหัวใจอยู่ในกล่อง จากทมี RESET PRODUCTION 
มหาวิทยาลัยรังสิต

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ 
ทีมที่เข้าร่วมประกวด (ทีม)    

234
ผลงานที่เข้าร่วมประกวด (ผลงาน)    

• ระดับมัธยมศึกษา 102

• ระดับอุดมศึกษา 117 

ด้วยตระหนักในปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมทีเ่กดิข้ึนจากการจดัการขยะทีไ่ม่เหมาะสม 
ท�าให้เกิดการปนเปื้อนในระบบนิเวศ หรือก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกอันเป็น
สาเหตุของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงขยะพลาสติกที่หลุดรอดลงสู่แหล่งน�้าและ
มหาสมุทร ส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตทางทะเล บริษทัให้ความส�าคญักบัการจดัการ
ขยะผ่านแนวทางต่าง ๆ ภายใต้แนวคิดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) โดยเฉพาะอย่างย่ิงการรีไซเคิลที่มุ่งเน้นการน�าขยะที่เกิดข้ึนแล้ว 
กลับเข้าสู่กระบวนการเพื่อลดการปนเปื้อนในระบบนิเวศ

การจัดการของเสีย เข้าสู่กระบวนการน�ากลับมาใช้ใหม่

217รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 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



โครงการ Recycle Plastic Road
โครงการรบับร�จาคพลาสตกิเหลอืใช และนํามา
บดยอยผสมกับยางมะตอย (Asphalt) 
เพ�่อปรับสภาพพ�้นที่หนารานเซเวนอีเลฟเวน 
ใหพนักงานและชุมชนไดมีสวนรวมในการ
บร�จาคพลาสติกเหลือใช เชน ถุงพลาสติก 
ขวด สงเสร�มการนําของเสียกลับมาใชใหมได  
1.134 ตัน

โครงการ Food Waste Management  
โครงการบร�หารจัดการขยะอาหาร และบรรจ�ภัณฑพลาสติกจาก
รานคาเซเวนอีเลฟเวน โดยการ รวบรวม คัดแยก แปรรูป สรางผลผลิต
ทางการเกษตร และผลิตภัณฑร�ไซเคิล สงเสร�มการนําของเสียกลับมา 
ใชใหมได  2.7 ตัน

โครงการกล�องว�เศษ Magic Box Recycling for Sharing 
โครงการเปนตวักลางในการรวบรวมกลองนมยูเอชที (UHT) กลองน้ําผลไม 
หร�อกลองเคร�่องดื่ม เพ�่อร�ไซเคิลเปนเฟอรนิเจอรในรานเซเวนอีเลฟเวน 
และชุดโตะเกาอี้ใหกับโรงเร�ยนที่ขาดแคลน สงเสร�มการนําของเสียกลับมา
ใชใหม ได  5.19 ตัน 

โครงการชวนใช� SPEED-D ส�งขยะร�ไซเคิล
บร�การขนสง SPEED-D  ของบร�ษัท ซีพ� ออลล จํากัด (มหาชน) 
อํานวยความสะดวกและเปดโอกาสใหบร�การลูกคาสงขยะพลาสติก
ร�ไซเคิลที่สะอาด ดวยบร�การที่สะดวก ราคาประหยัด และสามารถสงได
ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งถือเปนหนึ่งชองทางที่ชวยบร�การลูกคาสงขยะที่ไดรับ
การจัดแยกไปสูปลายทางการจัดการที่ถูกตอง อาทิ โครงการวน (Won) 
โครงการสงพลาสติกกลับบาน และโครงการแปรรูปขยะเปนพลังงาน 
เปนตน ในป 2563 (ก.ค.-ธ.ค.) ใหบร�การขนสงขยะพลาสติกร�ไซเคิล
ไดมากกวา 34.65  ตัน

โครงการ CPRAM Green Life 
# ส�งพลาสติกกลับบ�าน
โครงการสงเสร�มใหพนักงานแยกขยะ
พลาสติก และรวบรวมเพ�่อนําสงร�ไซเคิล 
สงเสร�มการนําของเสียกลับมาใชใหมได  
0.237 ตัน

โครงการ Recycled 
Material Pallet
โครงการเลือกใชบรรจ�ภัณฑพลาสติก
ที่ผลิตมาจากวัสดุร�ไซเคิล รวบรวมพลาสติก
ที่เสื่อมสภาพกลับเขาสูกระบวนการร�ไซเคิล 
โดยการหลอมและฉีดข�น้รปูเปนพาเลทพลาสตกิ

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับ

Input
ปร�มาณของเสียที่เขาสูกระบวนการนําของเสีย
กลับมาใชใหมทั้งหมด

 พลาสติก  38.73  ตัน

 กล�องนม UHT 5.19  ตัน
 กล�องนํ้าผลไม�

 ขยะอาหาร 20 ตัน

Output
ผลผลิตจากการนําของเสียกลับมาใชใหม

 ถนนพลาสติก  3 สาขา 

 บรรจ�ภัณฑ� 1,663  ตัน
 จากวัสดุร�ไซเคิล

 ชุดโต�ะ เก�าอี้ นักเร�ยน 11 ชุด

 ปุ�ย 10 ตัน
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โครงการ Food Waste Management น�าร่องพื้นที่เกาะสมุย
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ได้ริเริ่มโครงการน�าร่อง Food Waste Model บริหารจัดการขยะอาหารและบรรจุภัณฑ์
พลาสติกจากร้านเซเว่นอเีลฟเว่น โดยการรวบรวม คดัแยก แปรรูป สร้างผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์รีไซเคลิ ในปี 2563 
ได้ด�าเนนิการน�าร่องในพื้นที่ “เกาะสมุย” โดยร่วมกับมูลนิธิเกาะสีเขียว ศูนย์ขยะมีค่า โรงเรียนเกาะสมุย โรงเรียนธีปราษร์ 
และป้านุ้ยมือปราบขยะแห่งเกาะสมุย เกบ็รวบรวมขยะอาหารพร้อมบรรจภัุณฑ์พลาสติกจากร้านเซเว่นอเีลฟเว่น จ�านวน 50 สาขา 
คดิเป็นร้อยละ 60 ของร้านทีด่�าเนินการในพ้ืนทีเ่กาะสมุย เพ่ือเป็นอาหารสัตว์ และน�าไปผลิตปุย๋ให้กบัเกษตรกรภายในเครือข่าย

Outcome
• ปร�มาณปุยที่ผลิตได 

 1 ตัน

• ปริมาณอาหารที่ใชเลี้ยงสัตว 
 ไก ปลา หมู โดยประมาณ  

 12  ตัน

• ผลผลิตไขไกที่เพ�่มข�้น  

 2,000 ฟองตอเดือน

Input
จํานวนขยะอาหารและบรรจ�ภัณฑพลาสติก
ที่รวบรวมได 

22.7 ตัน

Output
• ลดการทิ�งขยะในพ�้นที่ฝงกลบของพ�้นที่เกาะสมุยได 

 22.7 ตัน

• ปร�มาณพลาสติกหอหุมที่จัดเก็บและร�ไซเคิล โดยประมาณ 

 2.7 ตัน

Food Waste Model

การรวบรวม01
STEP การคัดแยก02

STEP การแปรรูป03
STEP การสราง

ผลิตภัณฑ04
STEP การนําไปใช05

STEP ผลผลิต
ขั้นสุดทาย06

STEP

เคร�อข�ายรวมพลาสติก
เพ�่อสิ�งแวดล�อม

ศูนย�เร�ยนรู�ขยะมีค�า

ป�านุ�ย-ลุงเจตน� 
โมเดล

โดยศูนยเร�ยนรูขยะมีคา

1. ขยะบรรจ�ภัณฑพลาสติก
โดยเคร�อขายรวมพลาสติก

เพ�่อสิ�งแวดลอม

โดยศูนยเร�ยนรูขยะมีคา

กระจายตอใหกับ
ฟารมเกษตรกรในเคร�อขาย

รับจากฟารมเคร�อขาย
เกษตรกร

มูลไกไข ไกกระทา หมู
รับดูแลสวนใหกับ

เกษตรกรในเคร�อขาย

Green
Shop

กิจกรรม
เพ�่อสังคม

2. ขยะอาหารประเภทของเหลว 
อาทิ นม โยเกิรต น้ําผลไม ฯ

3. ขยะอาหารประเภทเศษอาหาร 
อาทิ ขนมปง ขาว ไสกรอก ฯ

ปุย
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โครงการต้นกล้าไร้ถัง 
โครงการที่ปลูกฝังเยาวชนและชุมชนให้ลดปริมาณขยะอย่างเป็น
รูปธรรม ภายใต้โครงการสานอนาคตการศกึษา CONNEXT ED ของ
โรงเรียนอนุบาลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นโครงการที่
มุ่งเน้นการลด ละ เลิก การใช้สิ่งที่สามารถกลายมาเป็นขยะ เช่น 
หลอด จาน กระดาษ แก้วน�า้แบบใช้คร้ังเดียวทิง้ โดยอาศยัการสร้าง
ความร่วมมือกับพ่อค้าแม่ค้าในโรงเรียนยกเลิกการขายสินค้าที่จะ
สร้างขยะ การซื้อแก้วน�้าส่วนตัวให้นักเรียนเพ่ือลดการใช้แก้วน�้า
แบบคร้ังเดียวทิ้ง ขณะเดียวกันก็บ่มเพาะนักเรียนในโรงเรียนกว่า 
600 ราย ให้มีส่วนร่วมในการจดัการขยะในชีวิตประจ�าวันต้ังแต่ต้น 
รวมถึงพัฒนาและบูรณาการหลักสูตรให้เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ขยะ น�าส่ิงทีค่นมองว่าเป็นขยะมารียูส รีไซเคลิ รวมถงึน�ามาจดัการ
เป็นวัสดุอินทรีย์ สร้างรายได้กลับสู่โรงเรียน อีกทั้งยังส่งผลให้
สามารถลดปริมาณขยะจาก 15 ตันต่อเดือน เหลือเพียง 0.0002 
ตันต่อเดือน จากน้ันจึงต่อยอดเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน” เปิด
กว้างให้ผู้สนใจเข้าศกึษาดูงาน เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการจดัการ
ขยะไปสู่ชุมชน และโรงเรียนอื่น ๆ  โดยภาคีเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน
และองค์กรภาคประชาสังคม จากความส�าเร็จดังกล่าว ในปี 2563 

บริษทัจงึน�าร่องลงนามบนัทกึความเข้าใจ (MOU) กบัโรงเรียนภายใต้
มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED จ�านวน 54 โรงเรียน 
เพ่ือน�าโครงการดังกล่าวไปขยายผลให้แต่ละโรงเรียนน�าไปด�าเนิน
การในโรงเรียนของตัวเอง และสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  
เพ่ือช่วยลดปริมาณขยะทัง้ในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคยีง โดยบริษทั
ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ คู่มือการด�าเนิน
การจัดการขยะแบบโครงการต้นกล้าไร้ถัง และส่ือการเรียนรู้เพ่ือ
จดัท�าเป็นศนูย์การเรียนรู้ชุมชน พร้อมทัง้ให้ค�าแนะน�า การติดตาม 
และประเมินผลอย่างใกล้ชิด จนเกิดการพัฒนาเป็นศนูย์การเรียนรู้
ชุมชน เพ่ือมอบองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะให้แก่คนในชุมชน 
ส่งผลให้โครงการต้นกล้าไร้ถงัเป็นโครงการจดัการขยะ วิถใีหม่แตก
ต่างจากวิถเีดิมทีมุ่่งเน้นการจดัการขยะแบบมีถงั เน้นเพียงการแยก
ขยะส�าหรับถังสีต่าง ๆ เท่านั้น โดยบริษัทมีแผนขยายผลโครงการ
ไปยังโรงเรียนภายใต้โครงการสานอนาคตการศกึษา CONNEXT ED 
จ�านวน 100 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2564 และขยายผลครบ 392 
โรงเรียนทั่วประเทศ ในปีการศึกษา 2565

โครงการ 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Rethink) 
เป็นโครงการทีบ่ริษทั ซพีี ออลล์ จ�ากดั (มหาชน) ได้ร่วมมือกบั 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ พัฒนานวัตกรรมใหม่ด้าน
รีไซเคิล เ พ่ือเปล่ียนสภาพถุงพลาสติกเคลือบอะลูมิเนียม  
บรรจุเมล็ดกาแฟ หลอดแก๊สอะลูมิเนียม และกากกาแฟ สู่การ
แปรรูปเป็นวัสดุก่อสร้างและของใช้ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ตอบสนองกลยุทธ์เซเว่น  
โก กรีน (7 Go Green)
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บริษัทให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยตระหนักถึงความเส่ียงและผลกระทบที่อาจ 
เกดิข้ึนจากการด�าเนินกจิการของบริษทั โดยได้ด�าเนินการผ่านโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าระบบนิเวศ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพจะได้รับผลกระทบหรือได้รับการรบกวนน้อยทีสุ่ด รวมถงึด�าเนินการในเชิงฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติทีสู่ญเสียไป 
เพื่อให้ระบบนิเวศกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลและสามารถคงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

โครงการปูม้ายั่งยืน คู่ทะเลไทย 
ในปัจจบุนัเน้ือปซูึง่เป็นหน่ึงในวัตถดิุบหลักของผลิตภัณฑ์ บริษทั ซพีีแรม 
จ�ากดั มีความต้องการสูงข้ึน ปริมาณปใูนธรรมชาติไม่สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของการบริโภคในท้องตลาด ส่งผลกระทบต่อความม่ันคง
ทางอาหาร ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิด
การอนุรักษ์พันธุป์มู้าในพ้ืนทีอ่่าวไทยและอนัดามัน โดยร่วมกับกรมประมง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) และบริษัท  
วิยะเครป โปรดักส์ จ�ากัด ในการด�าเนินโครงการปมู้าย่ังยืน คูท่ะเลไทย  
ในการเพ่ิมจ�านวนปมู้าในพ้ืนทีช่ายฝ่ังจงัหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการเพาะพันธุ ์
และปล่อยลูกพันธุป์มู้า ระยะ Young Crab คืนสู่ทะเล เพ่ือรอวันเติบโต 
เป็นปมู้าขนาดใหญ่ นอกจากน้ี ยังส่งเสริมผู้ประกอบการชาวประมงพ้ืนบ้าน 
และสร้างความตระหนักในการท�าประมงปมู้าอย่างมีความรับผิดชอบ 

โครงการปมู้าย่ังยืน คูท่ะเลไทย เป็นโครงการทีบ่ริษทัให้ความส�าคญัและ
ด�าเนนิการต่อเนือ่งมามากกว่า 5 ปี และมีเป้าหมายในการเพิ่มปริมาณปู
ในธรรมชาติ ปีละ 200,000 ตัว โดยในปี 2563 ได้ด�าเนินการปรับปรุง
และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ โรงเพาะฟักลูกปู ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
การเพาะเล้ียงสัตว์น�า้ชายฝ่ัง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) นอกจากน้ี ยังด�าเนิน
กิจกรรมเก็บขยะรอบเกาะเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ชายฝั่งทะเลอีกช่องทางหนึ่งด้วย

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ
ปล่อยลูกปูในธรรมชาติกว่า

200,000 ตัว

ปล่อยลูกปูในธรรมชาติสะสมกว่า

700,000 ตัว
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บริษัทเล็งเห็นความส�าคัญในการด�าเนินการร่วมกับคู่ค้าในด้านการจดัการ 
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าสินค้าและบริการ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าจะไม่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อระบบนิเวศจึงได้ด�าเนินการ
ตรวจสอบและประเมินคู่ค้า เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้รับการส่งมอบ 
จะมีที่มาจากแหล่งที่มีความรับผิดชอบ รวมถึงการได้มาซึ่งวัตถุดิบต่าง ๆ  
จะไม่มีผลกระทบที่ร้ายแรงต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

การจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับคู่ค้า

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ 

ต้นไม้
ที่มอบให้กับชุมชน 

1,080 ต้น

จ�ำนวนคู่ค้ำ
ที่ได้รับการประเมินด้าน 
ความหลากหลายทางชีวภาพ

 ร้อยละ 100

ศูนย์กระจายพันธุ์ ไม้หายากของชุมชน
พื้นที่ชุมชนบ้านหนองม้า จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในที่ตั้งของศูนย์กระจาย
สินค้าของบริษัท จังหวัดบุรีรัมย์เป็นพ้ืนที่ร้อนแล้ง มีการตัดพันธุ์ไม้หายาก 
ในท้องถิ่นเพ่ือน�าไปใช้ประโยชน์ในอดีต ด้วยเหตุน้ี บริษัทจึงมีแนวคิด 
ในการสร้างศูนย์กระจายพันธุ์ไม้หายากของชุมชน ได้แก่ ยางเหียง พะยอม 
สะแบง และแคนา โดยด�าเนินการต้ังแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ เพาะเมล็ด  
การอนุบาลดูแล ก่อนเข้าสู่กระบวนการน�าพันธุ์ไม้ไปปลูก และดูแลรักษา 
ร่วมกบัชุมชน โดยอาศยัประสบการณ์ และทกัษะของปราชญ์ต้นไม้ของบริษทั
ร่วมกับทีมงานและชุมชน โดยเร่ิมด�าเนินการในพ้ืนที่ชุมชนบ้านหนองม้า  
ก่อนขยายโครงการไปยังวัดป่าชัยประสิทธิว์นาราม จงัหวัดบรีุรัมย์ และมีเป้าหมาย
ที่จะส่งมอบต้นไม้ให้กับชุมชนกว่า 10,000 ต้น ภายในปี 2565 
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โครงการทูน่ากระป๋องตรวจสอบย้อนกลับได้
การผลิตทูน่ากระป๋องเป็นหน่ึงในกระบวนการที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล  
โดยบริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จึงได้ด�าเนินโครงการทูน่ากระป๋องตรวจสอบย้อน
กลับได้ เพ่ือให้ผู้บริโภคม่ันใจได้ว่าการเดินทางจากทะเลสู่กระป๋องของปลาทูน่าที่เลือกบริโภคน้ันจะส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลน้อยทีสุ่ด โดยในปี 2563 องค์กรรณรงค์ด้านส่ิงแวดล้อมทีเ่ป็นอสิระ หรือ กรีนพีซ จดัท�ารายงาน
การจดัอนัดับความย่ังยืนของผลิตภัณฑ์ทนู่ากระป๋องในเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ฉบบัที ่4 เพ่ือประเมินความก้าวหน้านโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านแรงงาน 7 ประการ พบว่าบริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้ผลิต
ปลาทูน่ากระป๋องที่ยั่งยืน อันดับที่ 2 ของประเทศไทย และอันดับ 1 ในกลุ่มค้าปลีก โดยผลคะแนนการจัดอันดับครั้งล่าสุด
ของแม็คโครเพ่ิมข้ึนจากคร้ังก่อนถึงร้อยละ 14 ซึ่งผลคะแนนดังกล่าวท�าให้บริษัทได้เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนา 
และด�าเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดหาทูน่าที่ค�านึงถึงความยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไป

โครงการ มาตรฐานสินค้าด้านการท�าประมงอย่างยั่งยืนและการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าอย่างรับผิดชอบ
แม็คโครมุ่งม่ันจดัหาสินค้าอาหารทะเลช้ันเลิศจากแหล่งผลิตทีมี่คณุภาพและมาตรฐานทางการ ท�าประมง สินค้าภายใต้ตราสินค้า 
Ocean Gems จากบริษัท Indoguna lordly หนึ่งในบริษัทของกลุ่มบริษัทแม็คโคร ได้รับการรับรองมาตรฐาน the Marine 
Stewardship Council (MSC) และ Aquaculture Stewardship Council (ASC) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางจากผู้เช่ียวชาญระดับโลก ด้านการรับรองการท�าประมงอย่างย่ังยืนและการเพาะเล้ียงสัตว์น�้าอย่างรับผิดชอบ 
ตัวอย่างสินค้าที่ได้รับการรับรอง อาทิ กุ้งขาวเวนนาไมปรุงสุก หอยเปลือกแข็ง และเนื้อปลาแฮดด็อคแล่ เป็นต้น ในปี 2564 
บริษัท Indoguna lordly มีเป้าหมายขยายขอบเขตการได้รับการรับรองไปทั่วโลก

บริษทัให้ความส�าคญักบัการฟ้ืนฟูป่าไม้ เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทีเ่ส่ือมโทรมลง ตลอดจนเพ่ือตอบสนองต่อ
เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2573 และเป้าหมายการร่วมปกป้องพ้ืนฟูระบบ
นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปลูกต้นไม้ และ
สร้างการมีส่วนร่วมกับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนบริษัทได้แต่งต้ังคณะท�างานปลูกไม้ยืนต้นเพ่ือชุมชนย่ังยืน  
บริษทั ซพีี ออลล์ จ�ากดั (มหาชน) ติดตามและขับเคล่ือนผลการด�าเนินการปลูกต้นไม้ โดยได้ก�าหนดกรอบการด�าเนินการไว้ 4 รูปแบบ

การฟื้นฟูป่าไม้

01
ปลูกไมในพ�้นที่บร�ษัท

02
รวมกับพันธมิตร

และพนักงาน

03
ปลูกตนไม ปลูกอาชีพ

04
รวมกับภาคสวนอื่น ๆ
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โดยปัจจุบัน บริษัทด�าเนินโครงการปลูกต้นไม้สะสมมากกว่า 15,700 ต้น ในทุกพื้นที่ของบริษัทที่มีศักยภาพในการปลูก ตามภาพ

พื้นที่ด�ำเนินกำร พื้นที่ (ไร่) จ�ำนวนต้นไม้ (ต้น)

พื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ 627 1,695

พื้นที่อาคารส�านักงานธาราพาร์ค จังหวัดนนทบุรี 54 237

พื้นที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นสาขา ธาราพัทยา จังหวัดชลบุรี 4 19

พื้นที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม อีอีซี) 
ธาราเขาชีจรรย์

113 6,007

พื้นที่ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าสยามแม็คโคร และอาคารส�านักงานทั่วประเทศ N/A 5,748

พื้นที่เขามดง่าม อ�าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยบริษัท ซีพี แรม จ�ากัด 10 2,000

โครงการปลูกป่าด้วยมือเรา ณ ธาราเขาชีจรรย์
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับประเทศไทย ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของ
บริษทักว่า 600 ราย ร่วมกจิกรรมปลูกป่า เพ่ือพัฒนาปรับปรุงภูมิทศัน์ให้พ้ืนที่  
ณ ธาราเขาชีจรรย์ มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึนครอบคลุมพ้ืนที่ 113 ไร่ โดย 
ด�าเนินกจิกรรมปลูกต้นไม้นานาพรรณสร้างความร่มร่ืนและเย็นสบาย ตลอดจน
สร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป 

โครงการปลูกป่าชายเลนปีที่ 1 
ป่าชายเลนมีความส�าคัญต่อระบบนิเวศชายฝั่ง กล่าวคือ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ 
อนุบาล และที่อยู่อาศัยของสัตว์ทางทะเล ด้วยเหตุน้ี ศูนย์กระจายสินค้า DC 
และ CDC สุวรรณภูมิ จงึเห็นความส�าคญัในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนทีป่่าชายเลน 
โดยได้ด�าเนินกจิกรรมปลูกป่าชายเลน ปีที ่1 ในพ้ืนทีจ่งัหวัดชลบรีุ โดยความร่วมมือ 
ของพนักงาน คู่ค้า และชุมชน

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ 
ปลูกพันธุ์กล้าไม้ 

200 ต้น

ครอบคลุมพื้นที่ 

1 ไร่
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โครงการ WE GROW for ALL เราปลูกเพื่อทุกคน
เป็นหน่ึงในโครงการเพ่ือการสร้างและกระตุ้นจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์
ธรรมชาติของบริษัท ซึ่งขับเคล่ือนโดยคณะท�างานปลูกไม้ยืนต้น 
เพ่ือชุมชนย่ังยืน ส่งเสริมการด�าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายลดการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธเิป็นศนูย์ โดยด�าเนินกจิกรรม “อวดต้นไม้
ของเรา” เป็นโครงการแรกด้วยการรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันปลูก 
ไม้ยืนต้น พร้อมทัง้ออกแบบโครงการให้เหมาะสมกับยุคสมัยสังคมดิจิทัล
ผ่านการใช้แอปพลิเคชัน We Grow เข้ามาสนับสนุนการบนัทกึการปลกู
ต้นไม้ รวมถงึการค�านวณการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

โครงการ “CPRAM Forest Best For Life. ปีที่ 1 ปลูกเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”
บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด ร่วมกับ กรมป่าไม้ โครงการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และชุมชนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ  
ร่วมขับเคล่ือนโครงการ “CPRAM Forest Best For Life ปีที ่1 ปลูกเพ่ือชีวิตทีดี่กว่า” ด�าเนินการปลูกฟ้ืนฟูสภาพป่าเส่ือมโทรม 
บนพ้ืนที่ 10 ไร่ ภาคตะวันออกของประเทศไทย ณ พ้ืนที่เขามดง่าม อ�าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าว 
เป็นป่าต้นน�า้ ป่าทีเ่ป็นแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของสัตว์ป่าให้กลับมามีสภาพป่าเหมือนเดิมมากทีสุ่ด รวมถงึอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้มีความยั่งยืนสืบไป

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ 
“อวดต้นไม้ของเรำ” 
จ�านวน 

4,000 ต้น
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