บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
มาตรการวิ ธีการปฏิ บตั ิ ภายในองค์กรที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ให้ความสาคัญต่อผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการทางธุรกิจของบริษทั ไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรือทางอ้อม มีการควบคุมดูแลตัง้ แต่กระบวนการผลิตสินค้าและบริการทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมในทุกขัน้ ตอน อีกทัง้
ยังปลูกฝั งให้พนักงานมีจติ สานึกในการดูแลรักษา สิง่ แวดล้อม ไม่ว่าจะเป็ นการคัดแยกขยะ การรักษาความสะอาดทัง้
ภายในบริเวณอาคาร โรงงาน และบริเวณโดยรอบ

ตัวอย่างการแบ่งเขตพืน้ ที่ความรับผิดชอบในการดูแลความสะอาด

นโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั มีแนวทางปฏิบตั ิ และระบบการจัดการด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยทีเ่ ชื่อถือได้ บริษทั ได้
ดาเนินการรับรองตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015 (ISO 9001 – Quality Management
System) นอกจากนี้ บริษทั ยังดาเนินการตรวจสอบข้อมูลผลการดาเนินงานทางด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยเป็ น
ประจาทุกปี และมีนโยบายทีเ่ ป็ นหลักการสาคัญเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดาเนินงานทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
2. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเพื่อยกระดับความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
3. ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีทเ่ี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ บริษทั ให้ความสาคัญต่อการสร้างมลภาวะทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในระหว่างกระบวนการผลิต
อาทิ ละอองสี ฝุ่ น ซึง่ ปั จจุบนั ใช้การออกแบบให้พ่นสีในห้องปิ ด รวมถึงการนาเทคโนโลยีในการพ่นสีทม่ี ปี ระสิทธิภาพ

บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
ช่วยลดมลภาวะเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต และสาหรับวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิต ประเภทกาว ซึง่ เป็ นวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ใน
การปิ ดผิวกระดาษปิ ดผิวบนไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด บริษทั ใช้กาวประเภททีส่ ามารถละลายได้ดว้ ยน้า (Water Base) และไม่
มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
บริษทั มีการใช้พลังงานในส่วนของกระบวนการผลิต การให้บริการ และสานักงาน ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ
1. พลังงานไฟฟ้ า จากการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคสาหรับ สานักงาน และการผลิตในโรงงาน ทีส่ านักงานใหญ่จงั หวัด
ระยอง และการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคสาหรับสานักงานการตลาด ทีส่ านักงานสาขาลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
2. เชือ้ เพลิง ได้แก่ น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน สาหรับใช้ในงานขนส่งสินค้าและรถประจาสานักงานของบริษทั
3. น้ าประปา จากการประปาส่วนภูมภิ าค สาหรับ สานักงาน และการผลิตในโรงงาน ที่สานักงานใหญ่จงั หวัด
ระยอง และการประปาส่วนภูมภิ าคสาหรับสานักงานการตลาด ทีส่ านักงานสาขาลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โดยบริษัทตระหนักถึงการประหยัดและลดการใช้ทรัพยากรด้านพลังงาน โดยมีนโยบายการควบคุมค่าใช้จ่ายทั ้งด้าน
พลังงานไฟฟ้ า เชือ้ เพลิง และน้าประปา อย่างใกล้ชดิ โดยมีเป้ าหมายให้ค่าใช้จ่ายลดลงอย่างต่อเนื่อง
โดยในช่วงปี 2561 บริษทั มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ า เชือ้ เพลิง และน้าประปา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภททรัพยากร
พลังงานไฟฟ้ า
น้ามันเชือ้ เพลิง
น้าประปา
**ข้อมูลเฉพาะสานักงานใหญ่และสาขา 1

ค่าใช้จ่าย
35,916,700 บาท
12,211,876 บาท
44,663 บาท

การบริหารจัดการของเสีย และวัสดุเหลือใช้
บริษทั ให้ความสาคัญกับการจัดการของเสีย และวัสดุเหลือใช้ทเ่ี กิดขึน้ จากกระบวนการผลิต และการอุปโภคบริโภคของ
พนักงาน โดยมีวธิ กี ารคัดแยกขยะทีช่ ดั เจน รวมทัง้ ขอความร่วมมือร่วมใจของพนักงานในการคัดแยกขยะแต่ละประเภท
สาหรับการดาเนินการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังนี้
 เศษไม้ และเศษขี้เลือ่ ย เป็ นวัตถุดบิ ที่เหลือจากกระบวนการผลิตโดยเกิดจากการตัดชิ้ นงานเพื่อให้ได้
รูปทรงตามทีต่ อ้ งการ ทางบริษทั จะนาเศษไม้และเศษขีเ้ ลื่อยบางส่วนไปใช้เป็ นเชือ้ เพลิงให้กบั หม้อไอน้ า
(Boiler) เพื่อใช้เป็ นพลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต และหากในช่วงไหนทีม่ เี ศษไม้และเศษขี้ เลื่อย
เป็ นจานวนมาก ทางบริษทั จะจาหน่ายให้กบั บุคคลภายนอกบางส่วน
 ฝุ่ น เป็ นเศษวัสดุทไ่ี ด้จากการขัดชิน้ งานด้วยกระดาษทราย หรือเครื่องมือขัด ทางบริษทั จะใช้เครื่องดูดฝุ่ น
แบบถุงกรองฝุ่ น (Filter Bag) เศษฝุ่ นทีก่ รองได้จะถูกนาไปรวบรวมเพื่อขายให้กบั บุคคลภายนอกทีร่ บั ซือ้
เพื่อนาไปใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตต่อไป
 ละอองสี เกิด จากการพ่ น สีบ นชิ้น งาน ทางบริ ษัท มีวิธีก ารก าจัด ละอองสีเ พื่อ ป้ อ งกัน ไม่ ใ ห้ละอองสีมี
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม โดยใช้ระบบห้องพ่นเป็ นแบบดักละอองสีดว้ ยระบบน้ าหมุนเวียน โดยกากสีทไ่ี ด้
จากการดักละอองสีได้ถูกกาจัดโดยวิธที ถ่ี ูกต้องต่อไป

บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
 เศษสี เกิดจากกระบวนการผลิตกระดาษปิ ดผิวจากเครื่องจักรพิมพ์ลายทีจ่ ะมีเศษสีหลงเหลือภายหลังพิมพ์
งานเสร็จ ทางบริษทั จะใช้วธิ กี ารฝั งกลบภายในพืน้ ทีท่ ก่ี าหนดภายในโรงงานต่อไป
 เศษวัสดุ ได้แก่ เศษหนังเทียม เศษผ้า ที่เหลือจากการผลิต ทางบริษัทจะรวบรวมไว้เพื่อนาไปจาหน่ าย
ให้กบั ผูร้ บั ซือ้ ต่อไป
 กาว เป็ นวัตถุดบิ ที่ใช้ในการปิ ดผิวกระดาษปิ ด ผิวบนไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด บริษัท ใช้กาวประเภททีส่ ามารถ
ละลายได้ดว้ ยน้า (Water Base) และไม่มผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
อย่างไรก็ตามในปี ทผ่ี ่านมา
บริษทั ได้เริม่ ดาเนินงานตามนโยบายเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
(CSR) ทีม่ ผี ลอย่างยังยื
่ นทัง้ ต่อสังคมและกิจการ ซึง่ ในปี ต่อ ๆ ไป บริษทั จะกาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั เิ พื่อ
แสดงต่อถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้
เดินหน้าจัดกิจกรรมทีเ่ ป็ นรูปธรรมมากยิง่ ขึน้
รวมถึงการนาผลจากนโยบายและกิจกรรมมาวิเคราะห์ และประเมินผลทีไ่ ด้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงให้ดยี งิ่ ขึน้
แนวทางการปฏิ บตั ิ เพื่อการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมของบริษทั
การจัดอบรมภายในองค์กร หรือส่งพนักงานไปอบรมกับองค์กรอื่น ๆ ในเรือ่ งสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ได้จดั ให้พนักงานเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการด้านกากของเสียอุตสาหกรรมภายใต้คอนเซ็ปต์การ
เข้าร่วมอบรม "ถูกต้อง มีวนิ ยั ใส่ใจสิง่ แวดล้อมเตรียมความพร้อมสู่ EEC" โดยเป็ นโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2
ซึง่ จัดโดยสานักบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
โครงการ Solar Roof
เนื่องจากบริษทั มีพน้ื ทีโ่ รงงานสาหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ า บริษทั จึงมีแนวคิดทีจ่ ะทาโครงการ Solar Rooftop ขนาดกาลังการผลิต 1 เมกะวัตต์ ซึง่ ได้จดั ทาในพืน้ ทีข่ อง
โรงงาน ทัง้ นี้การติดตัง้ Solar Rooftop จะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้ าเฉลีย่ แล้วเดือนละประมาณ 1,000,000 บาท
นอกจากการติดตัง้ Solar Rooftop จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้ าให้แก่บริษทั แล้ว ยังช่วยในด้านการดูแล
สภาพแวดล้อม เนื่องจาก พลังงานแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดปฏิกริ ยิ าทีจ่ ะทาให้สงิ่ แวดล้อมเป็ นพิษ
ผลิ ตคู่มือการประกอบสิ นค้าโดยใช้กระดาษรีไซเคิ ลแทนกระดาษเกรดดี
การผลิตคู่มอื ประกอบสินค้า มีความจาเป็ นทีบ่ ริษทั จะต้องจัดทา และกระบวนนี้ตอ้ งใช้กระดาษจานวนมาก บริษทั จึงได้
นากระดาษรีไซเคิลมาใช้ในกระบวนดังกล่าว เพื่อทดแทนการใช้กระดาษ A4 เกรดดี ซึง่ เป็ นการช่วยลดการตัดต้นไม้
เพื่อผลิตกระดาษ อีกทัง้ ยังเป็ นการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตให้แก่บริษทั สามารถคิดเป็ นจานวนต้นทุนทีล่ ดลงได้
ประมาณ 0.40 ล้านบาทต่อปี
การใช้วสั ดุประเภท Eco Friendly
บริษทั ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงการใช้วสั ดุประเภท Edge Banding หรือพลาสติกสาหรับปิ ดขอบไม้จากเดิมใช้วสั ดุทผ่ี ลิต
จาก PVC 100% มาเป็ นพลาสติกทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม หรือเกรด Eco Friendly สามารถย่อยสลายได้ เพื่อลดการ
ทาลายสิง่ แวดล้อม

บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
ลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิ ต
กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้เทียม อาทิเช่น ไม้ประเภทปาร์ตเิ คิลบอร์ด ซึง่ กระบวนการอัดเพื่อให้ไม้ยดึ เกาะกัน
มีความจาเป็ นต้องใช้เรซินเป็ นส่วนผสม โดยเรซินจะมีสว่ นประกอบของสารฟอร์มาลดีไฮด์หากมีค่าเกินมาตรฐานจะเป็ น
อันตรายต่อผูใ้ ช้ โดยได้กาหนดมาตรฐานการวัดค่าสารฟอร์มาลดีไฮด์หรือ European formaldehyde emission
standards โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนหลักๆ โดยเริม่ จาก “E2” ระดับทีเ่ ป็ นอันตรายกับผูใ้ ช้เพราะมีการปล่อยสาร
ฟอร์มาลดีไฮด์สงู กว่ากาหนด “E1” จะมีสารฟอร์มาลดีไฮด์ไม่เกิน 0.75 ppm และสาหรับ “E0” เป็ นมาตรฐานขัน้ สูงที่
อัพเกรดขึน้ มาจาก E1 โดยเฟอร์นิเจอร์ทจ่ี ะผ่านขัน้ นี้จะมีสารฟอร์มาลดีไฮด์ไม่เกิน 0.07 ppm ซึง่ ในทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาคการผลิตกาลังดาเนินการและพัฒนาเพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวครอบคลุมอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์โลกในอนาคตต่อไป
ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการลดผลกระทบทีเ่ กิดต่อทัง้ ผูใ้ ช้ และสิง่ แวดล้อม ปั จจุบนั บริษทั เลือกใช้ไม้ประเภท E1 ซึง่ พบว่ามีสาร
ฟอร์มาลดีไฮด์ต่ากว่า E2 มากถึง 1.0 mg/l หรือสามารถลดสารฟอร์มาลดีไฮด์จากการใช้วสั ดุได้มากถึง 67% นอกจาก
เป็ นผลดีต่อสิง่ แวดล้อม ต่อผูใ้ ช้สนิ ค้า และต่อสุขภาพของพนักงานแล้ว ยังเป็ นผลดีในแง่ของการช่วยลดต้นทุนใน
กระบวนการผลิต คิดเป็ นจานวนต้นทุนทีล่ ดลงได้มากถึง 3.70 ล้านบาทต่อปี
การคัดแยกขยะ “พวกเรา ECF ช่วยลดโลกร้อน” รูท้ ิ้ ง รูค้ ดั แยก รูค้ ณ
ุ ค่า
เพื่อเป็ นสร้างจิตสานึกในการดูแลสิง่ แวดล้อม ปั จจุบนั บริษทั ได้กาหนดแนวทางสาหรับพนักงาน ในการควบคุมและ
จัดการของเสียทีเ่ กิดจากการดาเนินกิจกรรม โดยแบ่งขยะออกเป็ น 4 ประเภท
1.) ถังขยะเปี ยก (สีเขียว) สาหรับ ขยะเปี ยก เช่น เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ เป็ นต้น
2.) ถังขยะแห้ง (สีเหลือง) สาหรับ ขยะแห้ง เช่น กิง่ ไม้ ใบไม้ กระดาษชาระ เป็ นต้น
3.) ถังขยะซีไรเคิล (สีน้าเงิน) สาหรับ ขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ กล่องกระดาษ เศษโลหะ กระป๋ องเครื่องดื่ม ขวด แก้ว
พลาสติกต่างๆ เป็ นต้น
4.) ถังขยะอันตราย (สีแดง) สาหรับ ขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรีโ่ ทรศัพท์ ตลับหมึก เป็ นต้น

นอกจากนี้ เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้เกิดการตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สงู สุด บริษทั จึงได้ตดิ
ป้ ายข้อความเตือนในบริเวณต่าง ๆ เช่น การติดป้ ายข้อความเตือนเรื่องการใช้กระดาษชาระในห้องน้า การติดป้ าย

บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
ข้อความรณรงค์การประหยัดน้า ประหยัดไฟฟ้ า บริเวณก๊อกน้าหรือสวิตซ์ไฟ ภายในพืน้ ทีอ่ าคารสานักงาน เพื่อสร้าง
จิตสานึกในการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึน้ แก่พนักงานขององค์กร

นอกจากโครงการต่างๆทีน่ าเสนอในข้างต้น บริษทั ยังมีโครงการลดการใช้โฟมในกระบวนการบรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging)
โดยปั จจุบนั ได้ดาเนินการดังกล่าวสาหรับสินค้าบางรุ่นของบริษทั แล้ว

