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นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม 

บริษัทให้ความส าคญัตอ่ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมที่เกิดขึน้จากกระบวนการทางธุรกิจของบริษัท ไมว่า่จะ
โดยทางตรง หรือทางอ้อม โดยนโยบายและแนวปฏิบตัด้ิานสิง่แวดล้อมคือ การควบคมุดแูลตัง้แตก่ระบวนการผลติสนิค้า
และบริการท่ีเป็นมติรตอ่สิง่แวดล้อมในทกุขัน้ตอน เพื่อลดใช้พลงังาน น า้ การสร้างขยะ ของเสยี และมลพิษ รวมถงึการลด
ปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก อีกทัง้ยงัปลกูฝังให้พนกังานมีจิตส านกึในการดแูลรักษา สิง่แวดล้อม การรู้ใช้
ทรัพยากรธรรมชาตใิห้เกิดประโยชน์สงูสดุ การคดัแยกขยะ การรักษาความสะอาดทัง้ภายในบริเวณอาคาร โรงงาน และ
บริเวณโดยรอบ รวมถึงการปลกูฝังแนวคิดเศรษฐกิจหมนุเวียน (Circular Economy) เพื่อก้าวสูก่ารเปลีย่นแปลง
กระบวนการผลติสนิค้าและบริการให้สอดคล้องกบัระบบเศรษฐกิจดงักลา่ว ผา่นแนวคิด “ระบบน ากลบั” (take-back 
system) ในกระบวนการเพื่อน าวตัถดุิบเหลอืใช้ ซึง่ยงัสามารถใช้งานได้กลบัเข้าสูก่ระบวนการใหมเ่พื่อลดการเหลอืทิง้ให้
มากที่สดุ 

โดยในการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิด้านสิง่แวดล้อม บริษัทได้ด าเนินการวเิคราะห์หว่งโซค่ณุคา่และ
ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากตารางด้านบนสามารถน าไปสูก่ารสรุปประเด็นด้านสิง่แวดล้อมที่เก่ียวข้องได้ 4 ด้าน ดงันี ้

1. ด้านการใช้พลงังาน ได้แก่ พลงังานเชือ้เพลงิประเภทฟอสซิล พลงังานไฟฟา้ 
2. ด้านการใช้น า้ 
3. การสร้างขยะ ของเสยี และมลพษิ 
4. การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 
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เพื่อให้มัน่ใจวา่บริษัท มีแนวทางปฏิบตัิ และระบบการจดัการด้านสิง่แวดล้อมและความปลอดภยัที่เช่ือถือ
ได้ บริษัทได้ด าเนินการรับรองตามมาตรฐานระบบบริหารงานคณุภาพ ISO 9001:2015 (ISO 9001 – Quality 
Management System) นอกจากนี ้ บริษัทยงัด าเนินการตรวจสอบข้อมลูผลการด าเนินงานทางด้านสิง่แวดล้อมและความ
ปลอดภยัเป็นประจ าทกุปี และมีนโยบายทีเ่ป็นหลกัการส าคญัเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ และลด
ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม ดงันี ้

1. สนบัสนนุแนวทางการระแวดระวงัในการด าเนินงานที่อาจสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 

2. สง่เสริมให้เกิดกิจกรรมเพื่อยกระดบัความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม 

3. สง่เสริมการพฒันาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 

4. การปลกูฝังแนวคิดเศรษฐกิจหมนุเวียน (Circular Economy) เพื่อก้าวสูก่ารเปลีย่นแปลงกระบวนการ

ผลติสนิค้าให้สอดคล้องกบัระบบเศรษฐกิจดงักลา่ว ผา่นแนวคดิ “ระบบน ากลบั” 

นอกจากนีย้งัได้ด าเนินการแบง่เขตพืน้ท่ีความรับผิดชอบในการดแูลรักษาความสะอาด รวมถงึเพื่อการ
รักษาสิง่แวดล้อมในพืน้ท่ีโรงงาน ดงัแผนภาพท่ีแสดงด้านลา่ง 
 

การแบ่งเขตพืน้ที่ความรับผิดชอบในการดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในพืน้ที่โรงงาน 
สาขาส านักงานใหญ่ จังหวัดระยอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปา้หมายการจดัการด้านสิง่แวดล้อม  

บริษัทได้ก าหนดเปา้หมายการจดัการด้านสิง่แวดล้อมและแนวปฏิบตัิที่สอดคล้องกบักลยทุธ์การด าเนิน
ธุรกิจทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาว ดงันี ้
 

เป้าหมาย แนวปฏิบตั ิ
1. เพื่อให้เกิดการใช้พลงังานไฟฟา้และเชือ้เพลงิ

อยา่งรู้คณุคา่ 
ปลกูฝังแนวคดิการใช้พลงังานไฟฟา้และเชือ้เพลงิอยา่งรู้คณุคา่ 

และบริหารจดัการพลงังานให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 
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2. การลดใช้พลงังานฟอสซิล การพิจารณาเลอืกใช้พลงังานสะอาด หรือพลงังานทดแทน 
3. ปอ้งกนัปัญหาการขาดแคลนน า้ ปลกูฝังแนวคดิการใช้น า้อยา่งรู้คณุคา่ และบริหารจดัการน า้ให้เกิด

ประสทิธิภาพสงูสดุ 
4. ปอ้งกนัปัญหาคณุภาพน า้เสือ่มโทรม การบ าบดัน า้เสยี การอนรัุกษ์และพฒันาแหลง่ต้นน า้ 
5. ปอ้งกนัปัญหาการเข้าถงึแหลง่น า้อยา่งไม่

ทัว่ถึงหรือไมเ่ทา่เทียม 
การบริหารจดัการน า้อยา่งมีธรรมาภิบาลและค านงึถงึชมุนชน 

6. ลดปริมาณของเสยีที่เกิดขึน้ในกระบวนการ
ผลติเฟอร์นิเจอร์ ลดปริมาณขยะมลูฝอย และ
ขยะพลาสติกภายในโรงงาน 

1. การปรับปรุงรูปแบบกระบวนการผลติ หรือปรับรูปแบบของ
ผลติภณัฑ์ บรรจภุณัฑ์ให้เกิดการลดใช้วตัถดุิบหรือวสัดใุนการ
ผลติให้ลดลง 

2. ปลกูฝังแนวคดิเศรษฐกิจหมนุเวยีน (Circular Economy) เพื่อ
ก้าวสูก่ารเปลีย่นแปลงกระบวนการผลติสนิค้าผา่นแนวคิด 
“ระบบน ากลบั” 

3. ปลกูฝังแนวคดิการลดใช้พลาสตกิเพื่อลดปริมาณขยะ ของ
เสยี 

4. การมีสว่นร่วมสร้างจิตส านกึและเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม
ผู้บริโภค 

7. ลดปัญหามลพิษจากฝุ่ นละอองในอากาศที่
เกิดขึน้จากการะบวนการผลติ 

การควบคมุฝุ่ นละอองทีเ่ป็นแหลง่ก าหนดหรือกระบวนการผลติใน
จดุที่ก่อให้เกิดฝุ่ นละออง 

8. ปอ้งกนัปัญหาการก าจดักากของเสยี
อตุสาหกรรมที่ไมถ่กูต้อง 

การก าจดัขยะอนัตรายโดยเฉพาะกากของเสยีอตุสาหกรรมให้
ถกูต้อง 

9. ร่วมเป็นสว่นหนึง่ที่จะช่วยลดปัญหาภาวะ
โลกร้อน การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ 
การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกอยา่งขาดความ
รับผิดชอบ 

1. การลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 
2. การจดัท าคาร์บอนฟตุพริน้ท์ 
3. การชดเชยคาร์บอนและการซือ้ขายคาร์บอนเครดิต  

 
ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

1. ด้านการใช้พลงังาน  
 บริษัทมีการใช้พลงังานในสว่นของกระบวนการผลติ การให้บริการ และส านกังาน ประกอบไปด้วย 2
สว่น คือ 

 พลงังานไฟฟา้ จากการไฟฟา้สว่นภมูิภาคส าหรับส านกังาน และการผลติในโรงงาน ที่ส านกังาน
ใหญ่จงัหวดัระยอง และการไฟฟา้สว่นภมูิภาคส าหรับส านกังานการตลาด ที่ส านกังานสาขาล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 

 เชือ้เพลงิ ได้แก่ น า้มนัดีเซล น า้มนัเบนซิน ส าหรับใช้ในงานขนสง่สนิค้าและรถประจ าส านกังาน
ของบริษัท 
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โดยในช่วงปี 2564 บริษัทมีปริมาณการใช้พลงังานไฟฟา้ เชือ้เพลงิ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

 
 
 
 
 
 
จากตารางแสดงข้อมลูการใช้ทรัพยากรข้างต้น จะพบวา่คา่ใช้จา่ยในสว่นของพลงังานไฟฟา้ ปรับตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 

7.32 เนื่องจากในปี 2564 บริษัทได้มีการเร่งก าลงัการผลติ เพื่อให้ทนัตอ่ความต้องการของลกูค้าตามปริมาณค าสัง่ซือ้
สนิค้าที่เพิ่มขึน้มาก สง่ผลให้ปริมาณการใช้ไฟฟา้มีการปรับตวัเพิ่มขึน้    

ส าหรับการใช้น า้มนัเชือ้เพลงิสว่นใหญ่จะเป็นการขนสง่สนิค้า ซึง่คา่ใช้จ่ายในสว่นของน า้มนัเชือ้เพลงิหากเทียบ
เป็นจ านวนเงินจะพบวา่ คา่ใช้จา่ยเพิม่ขึน้ร้อยละ 23.32 เมื่อเทยีบกบัปี 2563 แตท่ัง้นี ้ เมื่อมีการเปรียบเทียบเป็นจ านวน
หนว่ยพบกวา่ปริมาณการใช้น า้มนัเชือ้เพลงิในปี 2564 จ านวน 359,730.06 ลติร ปี 2563 จ านวน 370,000 ลติร คิดเป็น
ปริมาณน า้มนัเชือ้เพลงิที่ลดลงร้อยละ 2.78 จึงสามารถกลา่วได้คา่ใช้จ่ายทีเ่พิ่มขึน้เกิดจากราคาน า้มนัเชือ้เพลงิที่ปรับตวั
เพิ่มสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่องตลอดปี 2564 ในการบริหารจดัการเพื่อเพิ่มประสทิธิสงูสดุของการใช้น า้มนัเชือ้เพลงิ บริษัทได้
ก าหนดแนวทางเบือ้งต้น เช่น การดบัเคร่ืองยนต์ระหวา่งรองานขึน้สนิค้า หรือไมใ่ช้งาน และมกีารประเมินผลงานของ
พนกังานขบัรถเพื่อให้คา่ตอบแทนสร้างแรงจงูใจให้เกิดการอนรัุกษ์พลงังาน เป็นต้น   

 
2. ด้านการใช้น า้  

บริษัทมีการใช้น า้ประปา จากการประปาสว่นภมูิภาค ส าหรับส านกังาน และการผลติในโรงงาน ที่
ส านกังานใหญ่จงัหวดัระยอง และการประปาสว่นภมูิภาคส าหรับส านกังานการตลาด ที่ส านกังานสาขาล าลกูกา จงัหวดั
ปทมุธาน ี

โดยในช่วงปี 2564 บริษัทมีปริมาณการใช้น า้ประปา โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 
 
 
 
 
 

จากตารางข้อมลูคา่ใช้จ่ายในสว่นของการใช้น า้ประปาภายในบริษัทพบวา่ มีการปรับตวัลดลงอยา่ง 
ตอ่เนื่อง เมื่อเทียบกบัปี 2564 คา่ใช้จ่ายในสว่นนีล้ดลงกวา่ร้อยละ 14.56 เป็นผลมาจากการปฏิบตัิตามนโยบายการ
บริหารจดัการทรัพยากร 
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3. การจดัการของเสยี และวสัดทุี่ไมใ่ช้แล้ว     
ในกระบวนการผลติเฟอร์นเิจอร์ บริษัทให้ความส าคญัตอ่การจดัการกบัของเสยีและวสัดเุหลอืใช้ที่

เกิดขึน้จากกระบวนการผลติ รวมถึงการสร้างมลภาวะที่อาจจะเกิดขึน้ในระหวา่งกระบวนการผลติ ส าหรับการด าเนินการ
จดัการของเสยีและวสัดเุหลอืใช้จากกระบวนการตา่ง ๆ มีรายละเอยีด ดงันี ้ 

 เศษไม ้ และเศษข้ีเลือ่ย  เป็นวตัถดุิบที่เหลอืจากกระบวนการผลติโดยเกิดจากการตดัชิน้งาน
เพื่อให้ได้รูปทรงตามทีต้่องการ  ทางบริษัทจะน าเศษไม้และเศษขีเ้ลือ่ยบางสว่นไปใช้เป็นเชือ้เพลงิให้กบัหม้อไอน า้ (Boiler) 
เพื่อใช้เป็นพลงังานหมนุเวยีนในกระบวนการผลติ และหากในชว่งไหนที่มีเศษไม้และเศษขีเ้ลือ่ยเป็นจ านวนมาก ทางบริษัท
จะจ าหนา่ยให้กบับคุคลภายนอกบางสว่น 

 ฝุ่ น  เป็นเศษวสัดทุี่ได้จากการขดัชิน้งานด้วยกระดาษทราย หรือเคร่ืองมือขดั ทางบริษัทจะใช้
เคร่ืองดดูฝุ่ นแบบถงุกรองฝุ่ น (Filter Bag) เศษฝุ่ นท่ีกรองได้จะถกูน าไปรวบรวมเพื่อจ าหนา่ยให้กบับคุคลภายนอกที่รับซือ้
เพื่อน าไปใช้เป็นวตัถดุิบในการผลติผลติภณัฑ์อื่น ๆ ตอ่ไป 

 ละอองสี เกิดจากการพน่สบีนชิน้งาน ปัจจบุนัใช้การออกแบบให้พน่สใีนห้องปิด รวมถึงการน า
เทคโนโลยีในการพน่สทีี่มีประสทิธิภาพ ช่วยลดมลภาวะเข้ามาใช้ในกระบวนการผลติ นอกจากนีย้งัมีวิธีการก าจดัละอองสี
เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้ละอองสมีีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม โดยใช้ระบบห้องพน่เป็นแบบดกัละอองสด้ีวยระบบน า้หมนุเวียน โดย
กากสทีี่ได้จากการดกัละอองสไีด้ถกูก าจดัโดยวิธีทีถ่กูต้องตอ่ไป  

 เศษสี เกิดจากกระบวนการผลติกระดาษปิดผิวจากเคร่ืองจกัรพิมพ์ลายที่จะมีเศษสหีลงเหลอื
ภายหลงัพิมพ์งานเสร็จ เดิมทางบริษัทจะใช้วธีิการฝังกลบภายในพืน้ท่ีที่ก าหนดภายในโรงงาน ปัจจบุนัหากสทีี่เหลอื
เหลา่นัน้ยงัมีคณุภาพท่ีดี บริษัทจะน ามาผสม เพื่อกลบัมาใช้ใหม ่ซึง่เป็นการลดผลกระทบที่เกิดจากเศษสทีี่เหลอื และเป็น
สว่นหนึง่ในการลดต้นทนุการผลติ แตย่งัไว้ซึง่การผลติเพื่อให้ได้ผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพท่ีดี ตามมาตรฐานท่ีบริษัทก าหนด 
ซึง่จากการด าเนินการดงักลา่วสามารถลดต้นทนุในการซือ้สใีหมไ่ด้สงูสดุถึงร้อยละ 5    

 เศษวสัด ุ ได้แก่ เศษหนงัเทยีม เศษผ้า ที่เหลอืจากการผลติ ทางบริษัทจะรวบรวมไว้เพื่อน าไป
จ าหนา่ยให้กบัผู้ รับซือ้ตอ่ไป 

 กาว เป็นวตัถดุิบที่ใช้ในการปิดผิวกระดาษปิดผิวบนแผน่ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด บริษัทใช้กาว
ประเภทท่ีสามารถละลายได้ด้วยน า้ (Water Base) เพื่อให้ไมส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม  

บริษัทได้ก าหนดเปา้หมายตอ่ปริมาณเศษไม้ และเศษขีเ้ลือ่ย ซึง่เป็นวตัถดุิบทีเ่หลอืจากกระบวนการผลติโดยเกิด

จากการตดัชิน้งานให้มีปริมาณลดลงอยา่งตอ่เนื่อง รวมถงึปริมาณสทีี่ถกูฝังกลบหลงัจากกระบวนการผลติโดยจะเร่ิมจากปี 

2564 เป็นปีฐานเพื่อใช้ส าหรับการเปรียบเทียบกบัปีตอ่ ๆ ไป และแสดงถงึประโยชน์ด้านการลดต้นทนุวตัถดุิบ รวมถงึเพื่อ

ลดกระบวนการสร้างของเสยีทีเ่กิดขึน้จากกระบวนการผลติ ดงันี ้
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ส าหรับปริมาณขยะประเภทกระดาษพมิพ์เอกสารขนาด A4 ที่ใช้ในการท างานบริษัท ในชว่งปี 2564 บริษัทมี

ปริมาณการใช้กระดาษ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

 
 

  
 
 

จากข้อมลู ปี 2564 คา่ใช้จา่ยการใช้กระดาษ A4 ในส านกังานมีการปรับตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 8.67 เมื่อเทียบกบัปี 
2563 ซึง่ปัจจบุนับริษัทอยูร่ะหวา่งการพฒันาระบบ Application เพื่อรองรับและอ านวยความสะดวกส าหรับงานขายและ
ให้บริการลกูค้า การตรวจสอบสต็อกสนิค้าที่รวดเร็ว การน าผลติภณัฑ์เพื่อน าเสนอผา่น Application เพื่อทดแทนการ
น าเสนองานผา่นเอกสารในรูปแบบกระดาษตอ่ไป 
 

4. การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 
การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกโดยสว่นใหญ่ของบริษัทจะเกิดขึน้จากกระบวนการผลติเฟอร์นิเจอร์ รวมถงึการขนสง่

สนิค้า เป็นสว่นหนึง่ที่สง่ผลตอ่การเพิ่มปริมาณของก๊าซเรือนกระจก สง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม ที่เป็นสาเหตขุองการเกิด
ภาวะสภาพอากาศแปรปรวน หรือภาวะโลกร้อนในปัจจบุนั  โดยบริษัทไมไ่ด้นิง่เฉยตอ่ปัญหาดงักลา่วแตอ่ยา่งใด ทัง้นี ้
ผู้บริหารของบริษัทได้มกีารพิจารณาเพื่อหาแนวทางในการบริหารจดัการ เร่ือง การลดปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก
ตลอดทัง้หว่งโซค่ณุคา่ของธุรกิจ เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมน้อยที่สดุ    

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดเผยข้อมลูส าหรับรอบปี 2565 ทางบริษัทตระหนกัดีถึงการ
พิจารณาและเปิดเผยข้อมลูการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก โดยจะมีการเตรียมความพร้อม ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การเตรียมข้อมลูกิจกรรมในการด าเนินธุรกิจ ที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกทางกิจกรรมทางตรง และกิจกรรม
ทางอ้อม อาทิ การใช้พลงังานไฟฟา้ ความร้อน หรือไอน า้ ท่ีใช้ภายในองค์กร 

2. แนวทางการบริหารจดัการเพื่อลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 
3. ตวัเลขการค านวณปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึน้ภายในองค์กรเพื่อใช้เป็นตวัตัง้ต้น และใช้

เปรียบเทียบส าหรับปีตอ่ ๆ ไป  
ส าหรับการด าเนินการด้านคาร์บอนฟตุพริน้ส์ในองค์กร เพื่อชดเชยการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกตลอดหว่งโซค่ณุคา่

ของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ บริษัทได้มกีารด าเนินโครงการโรงไฟฟา้พลงังานทดแทน จ านวน 2 โครงการ โดยสามารถค านวณ
การลดปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการโรงไฟฟา้พลงังานทดแทนของบริษัทได้ ดงันี ้
 

โครงการพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา ติดตัง้ที่ส านกังานใหญ่ จ.ระยอง ขนาดก าลงัการผลติ 998 kWh  

 โดยปี 2564 สามารถลดการใช้ไฟฟา้ได้ 993,514 kWh/year  คิดเป็นปริมาณลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกได้ 
*496.66 tCO2e /year ซึง่เทียบเทา่กบัการปลกูต้นไม้  676 ต้น หรือเทียบเทา่กบัการชว่ยลดมลภาวะที่รถปลอ่ยออกมา 
104 คนั 
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โครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ ขนาดก าลงัการผลติไฟฟา้ติดตัง้รวม 220 MW ของ บริษัท กรีน เอิร์ธ 

พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (“โครงการโรงไฟฟา้มินบู” หรือ “GEP”) 

  ซึ่งตัง้อยู่ที่เมืองมินบู รัฐมาเกวย ประเทศสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์ (“ประเทศเมียนมาร์”) โดยให้บริษัท 
อีซีเอฟ พาวเวอร์ จ ากดั (“ECF-P”) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เป็นผู้ เข้าลงทนุหุ้นของโครงการ
ในสดัสว่นร้อยละ 20 ซึ่งปัจจุบนัได้เร่ิมจ าหนา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชย์ (COD) เฟสที่ 1 ขนาดก าลงัการผลติ 50 เมกะวตัต์ 
จากขนาดก าลงัการผลติทัง้หมด 220 เมกะวตัต์ ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวนัที่ 27 กนัยายน 2562 (และอยู่ระหวา่งการ
ก่อสร้างเฟสที่ 2) โดยโครงการดงักลา่วส าหรับเฟสที่ 1 สามารถผลติไฟฟา้ได้ 77,460,964 kWh/year คดิเป็นปริมาณลด
การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกได้จ านวน *38,722.74 tCO2e/year  ซึง่เทยีบเทา่กบัการปลกูต้นไม้ 52,697 ต้น  หรือเทียบเทา่
กบัการชว่ยลดมลภาวะที่รถปลอ่ยออกมา 8,107 คนั 

 

 
 
 
 
 
 
 

ทัง้นีห้ากโครงการดงักลา่วสามารถเปิดการจ าหนา่ยไฟฟา้ในเชิงพาณิชย์ส าหรับ เฟสที่ 2 ขนาดก าลงัการผลติ 50 
เมกะวตัต์ เฟสที่ 3 ขนาดก าลงัการผลติ 50 เมกะวตัต์ และเฟสที ่4 ขนาดก าลงัการผลติ 70 เมกะวตัต์ โครงการโรงไฟฟา้
พลงังานแสงอาทิตย์แหง่นีจ้ะชว่ยลดปริมาณมลภาวะ และลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกได้เพิม่ขึน้อีกเป็นจ านวนมาก 

ปัจจบุนับริษัทอยูร่ะหวา่งการพิจารณาเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) จดัตัง้โดยองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือน
กระจก (อบก.) เพื่อด าเนินการด้านคาร์บอนฟตุพริน้ท์ให้เป็นไปตามมาตรฐานมากยิ่งขึน้ 
 
*หมายเหต:ุ ข้อมลูปริมาณลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกดงักลา่วข้างต้น ยงัไมไ่ด้ผา่นการทวนสอบข้อมลูจากผู้ที่ได้รับการ
ขึน้ทะเบียนจาก อบก. หรือเทียบเทา่ 

CO238,722.74 tCO2e/year   
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เป้าหมายด้านการจัดการ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 
วตัถปุระสงค์  : เพื่อเป็นสว่นหนึง่ในการมุง่สร้างสงัคมคาร์บอนต า่ภายในองค์กร 
ดชันีชีว้ดั : บริษัทสามารถลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกในหว่งโซค่ณุคา่ของธรุกิจได้ลดลงอยา่งตอ่เนื่อง

เมื่อค านวณเป็นสดัสว่นเทยีบกบัปีก่อนหน้า โดยลดลงอยา่งน้อยร้อยละ 5 เป็นต้นไป 
 

  
การเข้าร่วมโครงการ Care the Bear 
 

ECF ตระหนกัดวีา่ปัญหาโลกร้อน และความแปรปรวนของสภาพอากาศในปัจจบุนัถือวา่
เป็นปัญหาใหญ่ในระดบัโลกที่ทกุภาคสว่นต้องให้ความส าคญัและร่วมมือกนัแก้ปัญหาดงักลา่ว จึง
เป็นเหตผุลส าคญัที่ท าให้บริษัทเข้าร่วมโครงการ “Care the Bear” นอกจากเพื่อมุง่หวงัให้องค์กร และ
พนกังานทกุคนมีสว่นร่วมในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนแล้ว บริษัทยงัมีเปา้หมายที่จะพฒันากิจกรรม
ตา่ง ๆ ของธุรกิจที่เก่ียวข้อง อาทิ การผลติผลติภณัฑ์ การขนสง่ การตลาด การจดัซือ้วตัถดุิบให้

สอดคล้องกบัแนวคิดทีจ่ะชว่ยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนเพื่อเป็นแนวทางสูก่ารด าเนินงานอยา่งยัง่ยนื
ตอ่ไป จากการเข้าร่วมกิจกรรมดงักลา่ว (เข้าร่วมเมื่อกรกฎาคม 2564) สง่ผลให้รอบปี 2564 ที่มา
บริษัทสามารถลดปริมาณคาร์บอนฟตุพริน้ท์ได้จ านวน 118.77 kgCO2e เทียบเทา่กบัการดดูซบั CO2/
ปี ของต้นไม้ 13 ต้น โดยกิจกรรมสว่นใหญ่ที่เกิดขึน้คือ การจดัประชมุผา่นรูปแบบออนไลน์ภายใน
องค์กร ซึง่ชว่ยลดการเดินทางโดยใช้เชือ้เพลงิฟอสซิลสง่ผลตอ่การลดปริมาณคาร์บอนฟตุพริน้ท์ลงได้ 
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แนวทางการปฏิบตัิเพื่อการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมของบริษัท 
 
โครงการ Solar Rooftop    
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 บริษัทได้มีการติดตัง้ Solar Rooftop บนหลงัคาโรงงานที่ตัง้อยู่ อ.แกลง จ.ระยอง โดยมีขนาดก าลงัการผลิตไม่
เกิน 998.40 kWh เพื่อใช้ภายในโรงงาน ซึ่งช่วยลดต้นทนุการผลิตในด้านค่าใช้จ่ายพลงังานไฟฟ้า และช่วยลดการปลอ่ย
ก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้า ซึ่งโครงการแล้วเสร็จสามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มก าลงัตัง้แต่ปี 2562  จากเดิมปี 2561 
บริษัทมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าอยู่ที่ 36.40 ล้านบาท หลงัจากมีการติดตัง้แผงโซลา่ร์เซลล์ ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าในปี 2562 
ปรับลดลงมาอยู่ที่ 24.47 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2561 ลดลงร้อยละ 32.79 ซึ่งเป็นผลมาจากการติดตัง้ Solar Rooftop 
ทัง้นี ้ในปี 2564 โครงการ Solar Rooftop สามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า 3.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.60 
ของปริมาณการใช้ไฟฟา้ทัง้หมดของบริษัท   

นบัวา่การติดตัง้โซลา่ร์เซลล์ถือเป็นจดุเร่ิมต้นความส าเร็จของบริษัท ที่ต้องการจะมุง่เน้นไปท่ีการลดคา่ใช้จ่ายด้าน
ทรัพยากรได้เป็นอยา่งดี นอกจากการด าเนินการดงักลา่วจะเป็นผลดีในด้านการลดภาระคา่ใช้จ่ายของบริษัทแล้ว ยงัสง่ผล
ดีต่อสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากโซลา่ร์เซลล์ถือเป็นพลงังานบริสทุธ์ิประเภทหนึ่ง ท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกนันี ้
บริษัทยงัมีนโยบายหาทางตอ่ยอดการจ าหนา่ยคาร์บอนเครดิตจากโครงการดงักลา่วในรูปแบบของจ านวนหน่วยก๊าซเรือน
กระจกที่สามารถลดลงได้ เพื่อจ าหนา่ยเป็นรายได้ให้กบับริษัทตอ่ไป 

 
การผลิตคู่ มือการประกอบสนิค้าโดยใช้กระดาษเกรดรีไซเคลิแทนกระดาษเกรดด ี

การผลติคูม่ือประกอบสนิค้ามีความจ าเป็นท่ีบริษัทจะต้องจดัท า และกระบวนการขัน้ตอนนีท้างบริษัทมีความ
จ าเป็นจะต้องใช้กระดาษเป็นวตัถดุิบที่ส าคญัจ านวนมาก บริษัทจึงได้น ากระดาษเกรดรีไซเคิลมาใช้ในกระบวนดงักลา่ว 
เพื่อทดแทนการใช้กระดาษ A4 เกรดดี ซึง่เป็นการชว่ยลดการตดัต้นไม้เพื่อผลติกระดาษ อีกทัง้ยงัเป็นการลดต้นทนุใน
กระบวนการผลติให้แก่บริษัทสามารถคดิเป็นจ านวนต้นทนุท่ีลดลงได้ประมาณ 0.40 ล้านบาทตอ่ปี  

รวมถงึปัจจบุนับริษัทได้มีความพยายามที่จะลดการใช้กระดาษ เพื่อเป็นการลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมจาก
กระบวนการผลติกระดาษ โดยการใช้วิธีพมิพ์คูม่ือประกอบสนิค้าลงบนกลอ่งสนิค้า แตว่ธีินีย้งัคงมีข้อจ ากดัเนื่องจากจะ
สามารถใช้ได้ในกรณีที่ผลติภณัฑ์ดงักลา่วมีขัน้ตอนการประกอบที่ไมยุ่ง่ยากและซบัซ้อนจนเกินไป 
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การใช้วัสดุประเภท Eco Friendly   
บริษัทได้มีการเปลีย่นแปลงการใช้วสัดปุระเภท Edge Banding หรือพลาสติกส าหรับปิดขอบไม้จากเดิมใช้วสัดทุี่

ผลติจาก PVC 100% มาเป็นพลาสติกที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม หรือเกรด Eco Friendly ซึง่เป็นพลาสติกที่สามารถยอ่ย
สลายได้ เพื่อลดการท าลายสิง่แวดล้อม  
 
ลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต 

กระบวนการผลติเฟอร์นิเจอร์จากไม้เทียม อาทิเช่น ไม้ประเภทปาร์ติเคิลบอร์ด จะมีกระบวนการอดัเพื่อให้ไม้ยดึ
เกาะกนั ดงันัน้จึงมีความจ าเป็นต้องใช้เรซินเป็นสว่นผสม โดยเรซินจะมีสว่นประกอบของสารฟอร์มาลดีไฮด์หากมคีา่เกิน
มาตรฐานจะเป็นอนัตรายตอ่ผู้ใช้ โดยได้ก าหนดมาตรฐานการวดัคา่สารฟอร์มาลดีไฮด์หรือ European formaldehyde 
emission standards โดยแบง่ออกเป็น 3 สว่นหลกั ๆ โดยเร่ิมจาก “E2” ระดบัท่ีเป็นอนัตรายกบัผู้ใช้เพราะมกีารปลอ่ยสาร
ฟอร์มาลดีไฮด์สงูกวา่ก าหนด “E1” จะมีสารฟอร์มาลดีไฮด์ไมเ่กิน 0.75 ppm และส าหรับ “E0” เป็นมาตรฐานขัน้สงูที่
อพัเกรดขึน้มาจาก E1 โดยเฟอร์นิเจอร์ที่จะผา่นขัน้นีจ้ะมีสารฟอร์มาลดีไฮด์ไมเ่กิน 0.07 ppm ซึง่ในทกุภาคสว่นโดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งภาคการผลติก าลงัด าเนนิการและพฒันาเพื่อให้มาตรฐานดงักลา่วครอบคลมุอตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์โลกใน
อนาคตตอ่ไป 

ทัง้นี ้ เพื่อเป็นการลดผลกระทบทีเ่กิดตอ่ทัง้ผู้ใช้ และสิง่แวดล้อม ปัจจบุนับริษัทเลอืกใช้ไม้ประเภท E1 ซึง่พบวา่มี
สารฟอร์มาลดีไฮด์ต ่ากวา่ E2 มากถงึ 1.0 mg/l หรือสามารถลดสารฟอร์มาลดีไฮด์จากการใช้วสัดไุด้มากถึงร้อยละ 67 
นอกจากเป็นผลดีตอ่สิง่แวดล้อม ตอ่ผู้ใช้สนิค้า และตอ่สขุภาพของพนกังานแล้ว ยงัเป็นผลดีในแงข่องการช่วยลดต้นทนุใน
กระบวนการผลติ คิดเป็นจ านวนต้นทนุท่ีลดลงได้มากถงึ 3.70 ล้านบาทตอ่ปี 
 
การเปลี่ยนใช้หลอดไฟ LED ภายในโรงงาน 

ภายในโรงงานในสว่นของฝ่ายผลติ พบวา่ ภายในพืน้ท่ีของกระบวนการผลติมคีวามจ าเป็นจะต้องติดตัง้หลอดไฟ
จ านวนกวา่ 2,000 ดวง ซึง่ปัจจบุนัทางบริษัทได้เร่ิมทยอยเปลีย่นหลอดไฟดงักลา่วมาเป็น หลอดไฟแบบ LED เนื่องจาก
หลอดไฟแบบ LED มีคณุสมบตัใินเร่ืองของการให้แสงสขีาวที่แท้จริง มีคา่อณุหภมูิสทีี่ใกล้เคียงกบัแสงจากธรรมชาติ จึงท า
ให้สบายตา ถนอมสายตา มีอายกุารใช้งานคอ่นข้างนาน ประหยดัคา่ไฟฟา้กวา่หลอดไฟฟา้แบบปกติ และที่ส าคญัการใช้
หลอดไฟ LED นัน้ เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม เนื่องจากการผลติหลอดไฟแบบฟลอูอเรสเซนต์จะประกอบด้วยสารโลหะหนกั 
เช่น สารปรอท ซึง่เป็นพิษกบัสิง่แวดล้อม ในขณะท่ีหลอดไฟ LED จะไมม่ีสว่นประกอบของโลหะหนกัที่เป็นอนัตราย และที่
ส าคญัวสัดทุี่ผลติสามารถน ากลบัมารีไซเคิลได้ตอ่ไป    
 
การเปลี่ยนหลังคาบริเวณพืน้ที่โรงงาน ให้เป็นหลังคาแบบโปร่งแสง 

บริษัทได้มีการเปลีย่นหลงัคาบริเวณโรงงาน จากเดมิที่เป็นหลงัคาแบบทบึ ปัจจบุนัได้เร่ิมเปลีย่นมาเป็นหลงัคา
โปร่งแสง โดยออกแบบพืน้ท่ีบางจดุภายในโรงงาน เพื่อใช้แสงสวา่งจากธรรมชาตเิข้าช่วย ซึง่จะชว่ยลดการใช้แสงสวา่งจาก
พลงังานไฟฟา้ได้เป็นอยา่งดี  
 
การน าเทคโนโลยมีาใช้ในการลดการใช้กระดาษในส านักงาน 

บริษัทอยูร่ะหวา่งการพฒันาระบบ Application เพื่อรองรับและอ านวยความสะดวกส าหรับงานขายและให้บริการ
ลกูค้า การตรวจสอบสต็อกสนิค้าที่รวดเร็ว การน าเสนอผลติภณัฑ์ผา่น Application นอกจากนีใ้นสว่นของงานการผลติ
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สนิค้า สิง่ที่ได้ด าเนินการแล้วคอื บริษัทได้น าขึน้ระบบ Cloud ส าหรับการเก็บรวบรวมแบบเฟอร์นิเจอร์ให้ครบถ้วน 
ครอบคลมุทกุประเภทที่บริษัทเป็นผู้ผลติ และจ าหนา่ย เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกแกล่กูค้าทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ ลดระยะเวลาการท างานของฝ่ายออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์  และช่วยลดการใช้ทรัพยากรกระดาษในการ
ท างาน (Paperless system) อีกด้วย 
 
การคัดแยกขยะ “พวกเรา ECF ช่วยลดโลกร้อน” รู้ทิง้ รู้คัดแยก รู้คุณค่า 

ปัจจบุนับริษัทได้ก าหนดแนวทางส าหรับพนกังาน ในการควบคมุและจดัการของเสยีที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม 
โดยแบง่ขยะออกเป็น 4 ประเภท ดงันี ้

1) ถงัขยะเปียก (สเีขียว) ส าหรับขยะเปียก เช่น เศษอาหาร เศษผกั เศษผลไม้ เป็นต้น 
2) ถงัขยะแห้ง (สเีหลอืง) ส าหรับขยะแห้ง เช่น ก่ิงไม้ ใบไม้ กระดาษช าระ เป็นต้น 
3) ถงัขยะซีไรเคิล (สนี า้เงิน) ส าหรับขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ กลอ่งกระดาษ เศษโลหะ กระป๋องเคร่ืองดื่ม ขวด 

แก้ว พลาสติกตา่งๆ เป็นต้น 
4) ถงัขยะอนัตราย (สแีดง) ส าหรับขยะอนัตราย เช่น ถา่นไฟฉาย แบตเตอร่ีโทรศพัท์ ตลบัหมกึ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 

นอกจากนี ้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตระหนกัถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สงูสดุ บริษัทจึงได้
ติดปา้ยข้อความเตือนในบริเวณตา่ง ๆ เช่น การติดปา้ยข้อความเตือนเร่ืองการใช้กระดาษช าระในห้องน า้ การตดิปา้ย
ข้อความรณรงค์การประหยดัน า้ ประหยดัไฟฟา้ บริเวณก๊อกน า้หรือสวิตซ์ไฟ ภายในพืน้ท่ีอาคารส านกังาน เพื่อสร้าง
จิตส านกึในการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึน้แก่พนกังานขององค์กร ซึง่นโยบายดงักลา่วเห็นผลได้จากคา่ใช้จ่าย
คา่ไฟฟา้ที่ลดลง 
 

 
 
 
 
 

 
โดยที่ผา่นมาจนถงึปัจจบุนั บริษัทไมเ่คยได้รับข้อร้องเรียนหรือมีข้อพิพาทกบัชมุชนในพืน้ท่ีบริเวณใกล้เคียงกบั

โรงงาน หรือพืน้ท่ีที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทในประเด็นที่เก่ียวกบัสิง่แวดล้อมหรือผลกระทบจากกระบวนการผลติ
ของบริษัทแตอ่ยา่งใด 
 


