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ผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม (Quality Environment) 
 

มาตรการวิธีการปฏิบติัภายในองคก์รท่ีแสดงถึงความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 
 
บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการทางธุรกจิของบรษิทั ไม่ว่าจะโดย

ทางตรง หรอืทางออ้ม มกีารควบคุมดแูลตัง้แต่กระบวนการผลติสนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มในทุกขัน้ตอน 
อกีทัง้ยงัปลกูฝังใหพ้นกังานมจีติส านึกในการดแูลรกัษา สิง่แวดลอ้ม ไมว่่าจะเป็นการคดัแยกขยะ การรกัษาความ
สะอาดทัง้ภายในบรเิวณอาคาร โรงงาน และบรเิวณโดยรอบ 

 
ตวัอยา่งการแบ่งเขตพืน้ท่ีความรบัผิดชอบในการดแูลความสะอาด 

 
 
 

นโยบายการใช้ทรพัยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทั มแีนวทางปฏบิตั ิ และระบบการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยัทีเ่ชื่อถอืได ้
บรษิทัไดด้ าเนินการรบัรองตามมาตรฐานระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 (ISO 9001 – Quality 
Management System) นอกจากนี้ บรษิทัยงัด าเนินการตรวจสอบขอ้มลูผลการด าเนินงานทางดา้นสิง่แวดลอ้มและ
ความปลอดภยัเป็นประจ าทุกปี และมนีโยบายทีเ่ป็นหลกัการส าคญัเพื่อใหเ้กดิการใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ 
ดงันี้ 

1. สนบัสนุนแนวทางการระแวดระวงัในการด าเนินงานทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
2. สง่เสรมิใหเ้กดิกจิกรรมเพื่อยกระดบัความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม 
3. สง่เสรมิการพฒันาและการเผยแพร่เทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
ในกระบวนการผลติเฟอรน์ิเจอร ์ บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการสรา้งมลภาวะทีอ่าจจะเกดิขึน้ในระหว่าง

กระบวนการผลติ อาท ิละอองส ีฝุ่ น ซึง่ปัจจบุนัใชก้ารออกแบบใหพ้่นสใีนหอ้งปิด รวมถงึการน าเทคโนโลยใีนการพ่นสทีี่
มปีระสทิธภิาพ ช่วยลดมลภาวะเขา้มาใชใ้นกระบวนการผลติ และส าหรบัวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติ ประเภทกาว ซึง่เป็น
วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการปิดผวิกระดาษปิดผวิบนไมป้ารต์เิคลิบอรด์ บรษิทัใชก้าวประเภททีส่ามารถละลายไดด้ว้ยน ้า (Water 
Base) เพื่อใหไ้ม่สง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
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การใช้ทรพัยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

บรษิทัมกีารใชพ้ลงังานในสว่นของกระบวนการผลติ การใหบ้รกิาร และส านกังาน ประกอบไปดว้ย 3 สว่น คอื 
1. พลงังานไฟฟ้า จากการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคส าหรบัส านกังาน และการผลติในโรงงาน ทีส่ านกังานใหญ่จงัหวดั

ระยอง และการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคส าหรบัส านกังานการตลาด ทีส่ านกังานสาขาล าลกูกา จงัหวดัปทุมธานี 
2. เชือ้เพลงิ ไดแ้ก่ น ้ามนัดเีซล น ้ามนัเบนซนิ ส าหรบัใชใ้นงานขนสง่สนิคา้และรถประจ าส านกังานของบรษิทั 
3. น ้าประปา จากการประปาสว่นภูมภิาค ส าหรบัส านกังาน และการผลติในโรงงาน ทีส่ านกังานใหญ่จงัหวดั

ระยอง และการประปาสว่นภมูภิาคส าหรบัส านกังานการตลาด ทีส่ านกังานสาขาล าลกูกา จงัหวดัปทุมธานี 
 

โดยบรษิทัตระหนกัถงึการประหยดัและลดการใชท้รพัยากรดา้นพลงังาน โดยมนีโยบายควบคมุค่าใชจ้่ายทัง้ดา้น
พลงังานไฟฟ้า เชือ้เพลงิ และน ้าประปา อย่างใกลช้ดิ และมเีป้าหมายใหค้่าใชจ้่ายลดลงอย่างต่อเนื่อง  

 
ในช่วงปี 2563 บรษิทัมปีรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า เชือ้เพลงิ น ้าประปา และกระดาษ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้  

 
หน่วย : บาท 

ประเภททรพัยากร 
จ านวน  

2562 2563 ผลต่าง (%) 
พลงังานไฟฟ้า 24,467,466.82 24,512,146.82 0.18% 
น ้ามนัเชือ้เพลงิ 10,692,871.21 7,935,400 -25.79% 
น ้าประปา 55,218.75 52,303.00 0.21% 

กระดาษ 165,063.00 118,500 -28.21% 
รวม 35,377,619.78  32,618,376.82 -7.80% 

   
จากตารางแสดงขอ้มลูการใชท้รพัยากรขา้งตน้ จะพบว่า ปี 2563 บรษิทัสามารถลดค่าใชจ้่ายในการใชท้รพัยากร 

เมื่อเทยีบกบัค่าใชจ้่ายในปี 2562 ค่าใชจ้่ายดงักล่าวปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 7.80 นับเป็นการสะทอ้นใหเ้หน็ได้เป็นอย่างดี
ว่า บริษัทมีความมุ่งมัน่ที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงผลักดนักระตุ้นให้
พนกังานเกดิความตระหนกัในการใชน้ ้า ไฟฟ้า รวมถงึทรพัยากรอื่น ๆ อย่างคุม้ค่า 

 
ทัง้นี้ ส าหรบัค่าใชจ้่ายในส่วนของไฟฟ้านัน้ เนื่องจากบรษิัท ได้ด าเนินการติดตัง้แผงโซล่ารเ์ซลล์ ขนาดก าลงั

การผลติตดิตัง้ประมาณ 1 MW บนหลงัคาโรงงานทีส่ านักงานใหญ่ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เพื่อน ากระแสไฟฟ้ามา
ใชใ้นกระบวนการผลติ โดยสามารถใชไ้ดเ้ตม็ก าลงัการผลติ ตัง้แต่ปี 2562 จากเดมิปี 2561 บรษิทัมคี่าใชจ้่ายดา้นไฟฟ้า
อยู่ที่ 36,404,316.15 บาท หลงัจากมีการติดตัง้แผงโซล่าร์เซลล์ ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าในปี 2562 ปรบัลดลงมาที ่
24,467,466.82 บาท เมื่อเทยีบกบัปี 2561 ลดลงรอ้ยละ 32.79 และในปี 2563 ค่าใชจ้่ายดา้นไฟฟ้า อยู่ที ่24,512,66.82 
บาท ซึง่เป็นจ านวนทีใ่กลเ้คยีงกบัปี 2562 นับว่าการตดิตัง้โซล่ารเ์ซลลถ์อืเป็นความส าเรจ็ของบรษิทั ทีมุ่่งเน้นการลด
ค่าใช้จ่ายด้านทรพัยากรไดเ้ป็นอย่างด ีนอกจากการด าเนินการดงักล่าวจะเป็นผลดใีนด้านการลดภาระค่าใชจ้่ายของ
บรษิัทแลว้ ยงัส่งผลดต่ีอสิง่แวดลอ้ม เนื่องจากโซล่าร์เซลล์ถอืเป็นพลงังานบรสิุทธิป์ระเภทหน่ึง ทีไ่ม่ส่งผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้ม พรอ้มกนัน้ีบรษิทัยงัมนีโยบายหาทางต่อยอดการจ าหน่ายคารบ์อนเครดติจากโครงการดงักล่าวในรูปแบบ
ของจ านวนหน่วยก๊าซเรอืนกระจกทีส่ามารถลดลงได ้เพื่อจ าหน่ายเป็นรายไดใ้หก้บับรษิทัต่อไป 
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การบริหารจดัการของเสีย และวสัดเุหลือใช้ 

บรษิัทให้ความส าคญักบัการจดัการของเสยี และวสัดุเหลอืใช้ที่เกดิขึน้จากกระบวนการผลติ และการอุปโภค
บรโิภคของพนกังาน โดยมวีธิกีารคดัแยกขยะทีช่ดัเจน รวมทัง้ขอความร่วมแรงร่วมใจจากพนักงานในการคดัแยกขยะ
แต่ละประเภท  

ส าหรบัการด าเนินการจดัการของเสยีและวสัดุเหลอืใชจ้ากกระบวนการต่าง ๆ มรีายละเอยีด ดงันี้ 
 เศษไม้ และเศษขี้เลือ่ย  เป็นวตัถุดบิที่เหลอืจากกระบวนการผลติโดยเกดิจากการตดัชิ้นงานเพื่อให้ได้

รปูทรงตามทีต่อ้งการ  ทางบรษิทัจะน าเศษไมแ้ละเศษขีเ้ลื่อยบางส่วนไปใชเ้ป็นเชือ้เพลงิใหก้บัหมอ้ไอน ้า 
(Boiler) เพื่อใชเ้ป็นพลงังานหมุนเวยีนในกระบวนการผลติ และหากในช่วงไหนทีม่เีศษไมแ้ละเศษขี้ เลื่อย
เป็นจ านวนมาก ทางบรษิทัจะจ าหน่ายใหก้บับุคคลภายนอกบางสว่น 

 ฝุ่ น  เป็นเศษวสัดุทีไ่ดจ้ากการขดัชิน้งานดว้ยกระดาษทราย หรอืเครื่องมอืขดั ทางบรษิทัจะใชเ้ครื่องดูดฝุ่ น
แบบถุงกรองฝุ่ น (Filter Bag) เศษฝุ่ นทีก่รองไดจ้ะถูกน าไปรวบรวมเพื่อจ าหน่ายใหก้บับุคคลภายนอกทีร่บั
ซือ้เพื่อน าไปใชเ้ป็นวตัถุดบิในการผลติผลติภณัฑอ์ื่น ๆ ต่อไป 

 ละอองสี เกิดจากการพ่นสีบนชิ้นงาน ทางบริษัทมีวิธีการก าจัดละอองสีเพื่อป้องกันไม่ให้ละอองสีมี
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม โดยใชร้ะบบหอ้งพ่นเป็นแบบดกัละอองสดีว้ยระบบน ้าหมุนเวยีน โดยกากสทีีไ่ด้
จากการดกัละอองสไีดถู้กก าจดัโดยวธิทีีถู่กตอ้งต่อไป 

 เศษส ีเกดิจากกระบวนการผลติกระดาษปิดผวิจากเครื่องจกัรพมิพล์ายทีจ่ะมเีศษสหีลงเหลอืภายหลงัพมิพ์
งานเสรจ็ เดมิทางบรษิัทจะใช้วธิกีารฝังกลบภายในพื้นที่ทีก่ าหนดภายในโรงงาน ปัจจุบนัหากสทีี่เหลอื
เหล่านัน้ยงัมคีุณภาพทีด่ ีบรษิทัจะน ามาผสม เพื่อกลบัมาใชใ้หม่ ซึง่เป็นการลดผลกระทบทีเ่กดิจากเศษสี
ทีเ่หลอื และเป็นสว่นหนึ่งในการลดตน้ทุนการผลติ แต่ยงัไวซ้ึง่การผลติเพื่อใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพทีด่ ี
ตามมาตรฐานทีบ่รษิทัก าหนด ซึง่จากการด าเนินการดงักล่าวสามารถลดตน้ทุนในการซือ้สใีหม่ได้สงูสุดถงึ
รอ้ยละ 5    

 เศษวสัดุ ได้แก่ เศษหนังเทยีม เศษผ้า ที่เหลอืจากการผลติ ทางบรษิัทจะรวบรวมไวเ้พื่อน าไปจ าหน่าย
ใหก้บัผูร้บัซือ้ต่อไป 

 กาว เป็นวตัถุดบิที่ใชใ้นการปิดผวิกระดาษปิดผวิบนไม้ปาร์ตเิคลิบอรด์ บรษิัทใช้กาวประเภททีส่ามารถ
ละลายไดด้ว้ยน ้า (Water Base) เพื่อใหไ้ม่สง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

 
อย่างไรกต็ามในปีทีผ่่านมา บรษิทัไดเ้ริม่ด าเนินงานตามนโยบายเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม (CSR) 

ทีม่ผีลอย่างยัง่ยนืทัง้ต่อสงัคมและกจิการ ซึง่ในปีต่อ ๆ ไป บรษิทัจะก าหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัเิพื่อแสดงออก
ถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มทีช่ดัเจนยิง่ขึน้ เดนิหน้าจดักจิกรรมทีเ่ป็นรปูธรรมมากยิง่ขึน้ รวมถงึการน า
ผลจากนโยบายและกจิกรรมมาวเิคราะห ์ และประเมนิผลทีไ่ด ้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการพฒันาและปรบัปรุงใหด้ยีิง่ขึน้
ต่อไป 
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แนวทางการปฏิบติัเพื่อการดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อมของบริษทั 
 
โครงการ Solar Rooftop   
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

 
เน่ืองจากบรษิทัด าเนินธุรกจิผลติและจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอร ์มโีรงงานส าหรบัการผลติเฟอรน์ิเจอร ์ จ านวน 2 แห่ง 

ไดแ้ก่ โรงงานทีต่ าบลทางเกวยีน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ซึง่เป็นทีต่ัง้ของส านกังานใหญ่ และเป็นสถานทีผ่ลติ
ผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์ ซึง่เป็นผลติภณัฑห์ลกัของบรษิทั และโรงงานแห่งที ่ 2 ตัง้อยู่ทีต่ าบลวงัจนัทร ์
อ าเภอวงัจนัทร ์ ซึง่โรงงานแหง่นี้ใชเ้ป็นโรงงานผลติและประกอบเฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพารา รวมถงึสายการผลติในสว่น
ของโรงเลื่อยไมย้างพาราแปรรปู และอบแหง้ และผลติกระดาษปิดผวิส าหรบัใชใ้นการผลติเฟอรน์ิเจอร ์ เน่ืองจาก
กระบวนการผลติเฟอรน์ิเจอรใ์นแต่ละขัน้ตอน ลว้นตอ้งใชไ้ฟฟ้าเป็นพลงังานส าคญัในการผลติ บรษิทัจงึมแีนวคดิทีจ่ะ
ผลติพลงังานสะอาด โดยเลอืกใชพ้ลงังานแสงอาทติย ์ หรอื Solar Rooftop ด าเนินการบนหลงัคาโรงงาน ในสว่นของ
โรงงานทีต่ัง้อยู่อ าเภอแกลง โครงการ Solar Rooftop ของบรษิทั มขีนาดก าลงัการผลติตดิตัง้ไม่เกนิ 1 เมกะวตัต ์ 
ภายหลงัการตดิตัง้ Solar Rooftop เพื่อใชใ้นกระบวนการผลติ ส าหรบัปี 2563 ช่วยใหบ้รษิทัสามารถประหยดัค่าไฟฟ้า
ไดถ้งึ 3,664,729 บาท ทัง้นี้ บรษิทัอยู่ระหว่างศกึษาโครงการเพิม่เตมิ เพื่อวางแผนการตดิตัง้ Solar Rooftop ภายใน
โรงงานเพิม่เตมิต่อไป  

นอกจากการตดิตัง้ Solar Rooftop จะช่วยประหยดัค่าใชจ้า่ยดา้นพลงังานไฟฟ้าใหแ้ก่บรษิทัแลว้ ยงัช่วยในดา้น
การรกัษาสภาพแวดลอ้ม เน่ืองจากพลงังานแสงอาทติยเ์ป็นพลงังานสะอาด ไม่ก่อใหเ้กดิปฏกิริยิาทีจ่ะท าใหส้ิง่แวดลอ้ม
เป็นพษิ ซึง่ในอนาคตมแีผนทีจ่ะด าเนินโครงการ Solar Rooftop ทีโ่รงงานอ าเภอวงัจนัทรเ์ช่นกนั 
 
การผลิตคู่มือการประกอบสินค้าโดยใช้กระดาษเกรดรีไซเคิลแทนกระดาษเกรดดี 

การผลติคู่มอืประกอบสนิคา้ มคีวามจ าเป็นทีบ่รษิทัจะตอ้งจดัท า และกระบวนขัน้ตอนน้ีทางบรษิทัมคีวามจ าเป็น
จะตอ้งใชก้ระดาษเป็นวตัถุดบิทีส่ าคญัจ านวนมาก บรษิทัจงึไดน้ ากระดาษในเกรดรไีซเคลิมาใชใ้นกระบวนดงักล่าว เพื่อ
ทดแทนการใชก้ระดาษ A4 เกรดด ี ซึง่เป็นการช่วยลดการตดัตน้ไมเ้พื่อผลติกระดาษ อกีทัง้ยงัเป็นการลดตน้ทุนใน
กระบวนการผลติใหแ้กบ่รษิทัสามารถคดิเป็นจ านวนตน้ทุนทีล่ดลงไดป้ระมาณ 0.40 ลา้นบาทต่อปี  

รวมถงึปัจจุบนับรษิทัไดม้คีวามพยายามทีจ่ะลดการใชก้ระดาษ เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจาก
กระบวนการผลติกระดาษ โดยการใชว้ธิพีมิพค์ูม่อืประกอบสนิคา้ลงบนกล่องสนิคา้ แต่วธินีี้ยงัคงมขีอ้จ ากดัเนื่องจากจะ
สามารถใชไ้ดใ้นกรณีทีผ่ลติภณัฑด์งักล่าวมขี ัน้ตอนการประกอบทีไ่มยุ่่งยากและซบัซอ้นจนเกนิไป 
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การใช้วสัดปุระเภท Eco Friendly   
บรษิทัไดม้กีารเปลีย่นแปลงการใชว้สัดุประเภท Edge Banding หรอืพลาสตกิส าหรบัปิดขอบไมจ้ากเดมิใชว้สัดุ

ทีผ่ลติจาก PVC 100% มาเป็นพลาสตกิทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม หรอืเกรด Eco Friendly ซึง่เป็นพลาสตกิทีส่ามารถ
ย่อยสลายได ้เพื่อลดการท าลายสิง่แวดลอ้ม  
 
ลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต 

กระบวนการผลติเฟอรน์ิเจอรจ์ากไมเ้ทยีม อาทเิช่น ไมป้ระเภทปารต์เิคลิบอรด์ ซึง่กระบวนการอดัเพื่อใหไ้มย้ดึ
เกาะกนั ดงันัน้จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชเ้รซนิเป็นสว่นผสม โดยเรซนิจะมสีว่นประกอบของสารฟอรม์าลดไีฮดห์ากมคี่า
เกนิมาตรฐานจะเป็นอนัตรายต่อผูใ้ช ้ โดยไดก้ าหนดมาตรฐานการวดัค่าสารฟอรม์าลดไีฮดห์รอื European 
formaldehyde emission standards โดยแบง่ออกเป็น 3 สว่นหลกั ๆ โดยเริม่จาก “E2” ระดบัทีเ่ป็นอนัตรายกบัผูใ้ช้
เพราะมกีารปล่อยสารฟอรม์าลดไีฮดส์งูกว่าก าหนด “E1” จะมสีารฟอรม์าลดไีฮดไ์ม่เกนิ 0.75 ppm และส าหรบั “E0” 
เป็นมาตรฐานขัน้สงูทีอ่พัเกรดขึน้มาจาก E1 โดยเฟอรน์ิเจอรท์ีจ่ะผ่านขัน้น้ีจะมสีารฟอรม์าลดไีฮดไ์ม่เกนิ 0.07 ppm ซึง่
ในทุกภาคสว่นโดยเฉพาะอย่างยิง่ภาคการผลติก าลงัด าเนินการและพฒันาเพื่อใหม้าตรฐานดงักล่าวครอบคลุม
อุตสาหกรรมเฟอรน์ิเจอรโ์ลกในอนาคตต่อไป 

ทัง้นี้ เพื่อเป็นการลดผลกระทบทีเ่กดิต่อทัง้ผูใ้ช ้และสิง่แวดลอ้ม ปัจจุบนับรษิทัเลอืกใชไ้มป้ระเภท E1 ซึง่พบว่า
มสีารฟอรม์าลดไีฮดต์ ่ากว่า E2 มากถงึ 1.0 mg/l หรอืสามารถลดสารฟอรม์าลดไีฮดจ์ากการใชว้สัดุไดม้ากถงึ 67% 
นอกจากเป็นผลดต่ีอสิง่แวดลอ้ม ต่อผูใ้ชส้นิคา้ และต่อสขุภาพของพนกังานแลว้ ยงัเป็นผลดใีนแง่ของการช่วยลดตน้ทุน
ในกระบวนการผลติ คดิเป็นจ านวนตน้ทุนทีล่ดลงไดม้ากถงึ 3.70 ลา้นบาทต่อปี 
 
การเปล่ียนใช้หลอดไฟ LED ภายในโรงงาน 

ภายในโรงงานในสว่นของฝ่ายผลติ พบว่า ภายในพืน้ทีข่องกระบวนการผลติมคีวามจ าเป็นจะตอ้งตดิตัง้
หลอดไฟจ านวนกว่า 2,000 ดวง ซึง่ปัจจบุนัทางบรษิทัไดเ้ริม่ทยอยเปลีย่นหลอดไฟดงักล่าวมาเป็น หลอดไฟแบบ LED 
เน่ืองจากหลอดไฟแบบ LED มคีุณสมบตัใินเรื่องของการใหแ้สงสขีาวทีแ่ทจ้รงิ มคี่าอุณหภูมสิทีีใ่กลเ้คยีงกบัแสงจาก
ธรรมชาต ิ จงึท าใหส้บายตา ถนอมสายตา มอีายุการใชง้านค่อนขา้งนาน ประหยดัค่าไฟฟ้า กวา่หลอดไฟฟ้าแบบปกต ิ
และทีส่ าคญัการใชห้ลอดไฟ LED นัน้ เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม เน่ืองจากการผลติหลอดไฟแบบฟลอูอเรสเซนตจ์ะ
ประกอบดว้ยสารโลหะหนกั เช่น สารปรอท ซึง่เป็นพษิกบัสิง่แวดลอ้ม ในขณะทีห่ลอดไฟ LED จะไมม่สีว่นประกอบของ
โลหะหนกัทีเ่ป็นอนัตราย และทีส่ าคญัวสัดุทีผ่ลติสามารถน ากลบัมารไีซเคลิได้ต่อไป    
 
การเปล่ียนหลงัคาบริเวณพืน้ท่ีโรงงาน ให้เป็นหลงัคาแบบโปรง่แสง 

บรษิทัไดม้กีารเปลีย่นหลงัคาบรเิวณโรงงาน จากเดมิทีเ่ป็นหลงัคาแบบทบึ ปัจจุบนัไดเ้ริม่เปลีย่นมาเป็นหลงัคา
โปร่งแสง โดยออกแบบพืน้ทีบ่างจุดภายในโรงงาน เพื่อใชแ้สงสว่างจากธรรมชาตเิขา้ชว่ย ซึง่จะช่วยลดการใชแ้สงสว่าง
จากพลงังานไฟฟ้าไดเ้ป็นอย่างด ี 
 
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการลดการใช้กระดาษในส านักงาน 

บรษิทัอยู่ระหว่างการพฒันาระบบ Application เพื่อรองรบัและอ านวยความสะดวกส าหรบังานขายและใหบ้รกิาร
ลกูคา้ การตรวจสอบสตอ็กสนิคา้ทีร่วดเรว็ การน าผลติภณัฑเ์พือ่น าเสนอผ่าน Application นอกจากนี้ในสว่นของงาน
การผลติสนิคา้ สิง่ทีไ่ดด้ าเนินการแลว้คอื บรษิทัไดน้ าขึน้ระบบ Cloud ส าหรบัการเกบ็รวบรวมแบบเฟอรน์ิเจอรใ์ห้
ครบถว้น ครอบคลุมทุกประเภททีบ่รษิทัเป็นผูผ้ลติ และจ าหน่าย เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ลกูคา้ทัง้ใน
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ประเทศและต่างประเทศ รวมถงึเพื่อลดระยะเวลาการท างานของฝ่ายออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ ์ นอกจากนี้ยงั
สามารถช่วยลดการใชท้รพัยากรกระดาษในการท างาน (Paperless system) ใหล้ดลงอย่างมนียัส าคญัดว้ย 
 
การคดัแยกขยะ “พวกเรา ECF ช่วยลดโลกรอ้น” รูท้ิ้ง รูค้ดัแยก รูค้ณุค่า 

เพื่อเป็นสรา้งจติส านึกในการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม ปัจจบุนับรษิทัไดก้ าหนดแนวทางส าหรบัพนกังาน ในการ
ควบคุมและจดัการของเสยีทีเ่กดิจากการด าเนินกจิกรรม โดยแบง่ขยะออกเป็น 4 ประเภท ดงันี้ 

1) ถงัขยะเปียก (สเีขยีว) ส าหรบัขยะเปียก เช่น เศษอาหาร เศษผกั เศษผลไม ้เป็นตน้ 
2) ถงัขยะแหง้ (สเีหลอืง) ส าหรบัขยะแหง้ เช่น กิง่ไม ้ใบไม ้กระดาษช าระ เป็นตน้ 
3) ถงัขยะซไีรเคลิ (สนี ้าเงนิ) ส าหรบัขยะรไีซเคลิ เช่น กระดาษ กล่องกระดาษ เศษโลหะ กระป๋องเครื่องดื่ม 

ขวด แกว้ พลาสตกิต่างๆ เป็นตน้ 
4) ถงัขยะอนัตราย (สแีดง) ส าหรบัขยะอนัตราย เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรีโ่ทรศพัท ์ตลบัหมกึ เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการกระตุน้ใหเ้กดิการตระหนกัถงึการใชท้รพัยากรธรรมชาตใิหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ บรษิทัจงึ

ไดต้ดิป้ายขอ้ความเตอืนในบรเิวณต่าง ๆ เช่น การตดิป้ายขอ้ความเตอืนเรื่องการใชก้ระดาษช าระในหอ้งน ้า การตดิ
ป้ายขอ้ความรณรงคก์ารประหยดัน ้า ประหยดัไฟฟ้า บรเิวณก๊อกน ้าหรอืสวติซไ์ฟ ภายในพืน้ทีอ่าคารส านกังาน เพื่อ
สรา้งจติส านึกในการลดการใชท้รพัยากรธรรมชาตใิหเ้กดิขึน้แกพ่นกังานขององคก์ร ซึง่นโยบายดงักล่าวเหน็ผลไดจ้าก
ค่าใชจ้่ายค่าไฟฟ้าทีล่ดลง 

 
 

 
 


