
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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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)
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