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นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อมที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการทางธุรกิจของบริ ษัท ไม่วา่ จะ
โดยทางตรง หรื อทางอ้ อม โดยนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ ้ านสิง่ แวดล้ อมคือ การควบคุมดูแลตังแต่
้ กระบวนการผลิตสินค้ า
และบริ การที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อมในทุกขันตอน
้
เพื่อลดใช้ พลังงาน น ้า การสร้ างขยะ ของเสีย และมลพิษ รวมถึงการลด
ปริ มาณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก อีกทังยั
้ งปลูกฝังให้ พนักงานมีจิตสานึกในการดูแลรักษา สิง่ แวดล้ อม การรู้ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้ เกิดประโยชน์สงู สุด การคัดแยกขยะ การรักษาความสะอาดทังภายในบริ
้
เวณอาคาร โรงงาน และ
บริ เวณโดยรอบ รวมถึงการปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อก้ าวสูก่ ารเปลีย่ นแปลง
กระบวนการผลิตสินค้ าและบริ การให้ สอดคล้ องกับระบบเศรษฐกิจดังกล่าว ผ่านแนวคิด “ระบบนากลับ” (take-back
system) ในกระบวนการเพื่อนาวัตถุดิบเหลือใช้ ซึง่ ยังสามารถใช้ งานได้ กลับเข้ าสูก่ ระบวนการใหม่เพื่อลดการเหลือทิ ้งให้
มากที่สดุ
โดยในการกาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านสิง่ แวดล้ อม บริ ษัทได้ ดาเนินการวิเคราะห์หว่ งโซ่คณ
ุ ค่าและ
ผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อม ดังนี ้

จากตารางด้ านบนสามารถนาไปสูก่ ารสรุปประเด็นด้ านสิง่ แวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องได้ 4 ด้ าน ดังนี ้
1. ด้ านการใช้ พลังงาน ได้ แก่ พลังงานเชื ้อเพลิงประเภทฟอสซิล พลังงานไฟฟ้า
2. ด้ านการใช้ น ้า
3. การสร้ างขยะ ของเสีย และมลพิษ
4. การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก
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เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริษัท มีแนวทางปฏิบตั ิ และระบบการจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อมและความปลอดภัยที่เชื่อถือ
ได้ บริ ษัทได้ ดาเนินการรับรองตามมาตรฐานระบบบริ หารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 (ISO 9001 – Quality
Management System) นอกจากนี ้ บริ ษัทยังดาเนินการตรวจสอบข้ อมูลผลการดาเนินงานทางด้ านสิง่ แวดล้ อมและความ
ปลอดภัยเป็ นประจาทุกปี และมีนโยบายทีเ่ ป็ นหลักการสาคัญเพื่อให้ เกิดการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลด
ผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อม ดังนี ้
1. สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดาเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม
2. ส่งเสริ มให้ เกิดกิจกรรมเพื่อยกระดับความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อม
3. ส่งเสริ มการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม
4. การปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อก้ าวสูก่ ารเปลีย่ นแปลงกระบวนการ
ผลิตสินค้ าให้ สอดคล้ องกับระบบเศรษฐกิจดังกล่าว ผ่านแนวคิด “ระบบนากลับ”
นอกจากนี ้ยังได้ ดาเนินการแบ่งเขตพื ้นที่ความรับผิดชอบในการดูแลรักษาความสะอาด
รักษาสิง่ แวดล้ อมในพื ้นที่โรงงาน ดังแผนภาพที่แสดงด้ านล่าง

รวมถึงเพื่อการ

การแบ่ งเขตพืน้ ที่ความรับผิดชอบในการดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้ อมในพืน้ ที่โรงงาน
สาขาสานักงานใหญ่ จังหวัดระยอง

เป้าหมายการจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อม
บริ ษัทได้ กาหนดเป้าหมายการจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อมและแนวปฏิบตั ิที่สอดคล้ องกับกลยุทธ์การดาเนิน
ธุรกิจทังในระยะสั
้
น้ และระยะยาว ดังนี ้
เป้ าหมาย
1. เพื่อให้ เกิดการใช้ พลังงานไฟฟ้าและเชื ้อเพลิง
อย่างรู้คณ
ุ ค่า

แนวปฏิบตั ิ
ปลูกฝังแนวคิดการใช้ พลังงานไฟฟ้าและเชื ้อเพลิงอย่างรู้คณ
ุ ค่า
และบริ หารจัดการพลังงานให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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2. การลดใช้ พลังงานฟอสซิล
3. ป้องกันปั ญหาการขาดแคลนน ้า
4. ป้องกันปั ญหาคุณภาพน ้าเสือ่ มโทรม
5. ป้องกันปั ญหาการเข้ าถึงแหล่งน ้าอย่างไม่
ทัว่ ถึงหรื อไม่เท่าเทียม
6. ลดปริ มาณของเสียที่เกิดขึ ้นในกระบวนการ
ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ลดปริ มาณขยะมูลฝอย และ
ขยะพลาสติกภายในโรงงาน

7. ลดปั ญหามลพิษจากฝุ่ นละอองในอากาศที่
เกิดขึ ้นจากการะบวนการผลิต
8. ป้องกันปั ญหาการกาจัดกากของเสีย
อุตสาหกรรมที่ไม่ถกู ต้ อง
9. ร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ที่จะช่วยลดปั ญหาภาวะ
โลกร้ อน การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกอย่างขาดความ
รับผิดชอบ

การพิจารณาเลือกใช้ พลังงานสะอาด หรื อพลังงานทดแทน
ปลูกฝังแนวคิดการใช้ น ้าอย่างรู้คณ
ุ ค่า และบริ หารจัดการน ้าให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
การบาบัดน ้าเสีย การอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งต้ นน ้า
การบริ หารจัดการน ้าอย่างมีธรรมาภิบาลและคานึงถึงชุมนชน
1. การปรับปรุงรูปแบบกระบวนการผลิต หรื อปรับรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ให้ เกิดการลดใช้ วตั ถุดิบหรื อวัสดุในการ
ผลิตให้ ลดลง
2. ปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อ
ก้ าวสูก่ ารเปลีย่ นแปลงกระบวนการผลิตสินค้ าผ่านแนวคิด
“ระบบนากลับ”
3. ปลูกฝังแนวคิดการลดใช้ พลาสติกเพื่อลดปริ มาณขยะ ของ
เสีย
4. การมีสว่ นร่วมสร้ างจิตสานึกและเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ผู้บริ โภค
การควบคุมฝุ่ นละอองทีเ่ ป็ นแหล่งกาหนดหรื อกระบวนการผลิตใน
จุดที่ก่อให้ เกิดฝุ่ นละออง
การกาจัดขยะอันตรายโดยเฉพาะกากของเสียอุตสาหกรรมให้
ถูกต้ อง
1. การลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก
2. การจัดทาคาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์
3. การชดเชยคาร์ บอนและการซื ้อขายคาร์ บอนเครดิต

ผลการดาเนินงานด้ านสิ่งแวดล้ อม
1. ด้ านการใช้ พลังงาน
บริ ษัทมีการใช้ พลังงานในส่วนของกระบวนการผลิต การให้ บริ การ และสานักงาน ประกอบไปด้ วย 2
ส่วน คือ
 พลังงานไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาหรับสานักงาน และการผลิตในโรงงาน ที่สานักงาน
ใหญ่จงั หวัดระยอง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาหรับสานักงานการตลาด ที่สานักงานสาขาลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 เชื ้อเพลิง ได้ แก่ น ้ามันดีเซล น ้ามันเบนซิน สาหรับใช้ ในงานขนส่งสินค้ าและรถประจาสานักงาน
ของบริ ษัท
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โดยในช่วงปี 2564 บริ ษัทมีปริ มาณการใช้ พลังงานไฟฟ้า เชื ้อเพลิง โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

จากตารางแสดงข้ อมูลการใช้ ทรัพยากรข้ างต้ น จะพบว่าค่าใช้ จา่ ยในส่วนของพลังงานไฟฟ้า ปรับตัวเพิม่ ขึ ้นร้ อยละ
7.32 เนื่องจากในปี 2564 บริ ษัทได้ มีการเร่งกาลังการผลิต เพื่อให้ ทนั ต่อความต้ องการของลูกค้ าตามปริมาณคาสัง่ ซื ้อ
สินค้ าที่เพิ่มขึ ้นมาก ส่งผลให้ ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ามีการปรับตัวเพิ่มขึ ้น
สาหรับการใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิงส่วนใหญ่จะเป็ นการขนส่งสินค้ า ซึง่ ค่าใช้ จ่ายในส่วนของน ้ามันเชื ้อเพลิงหากเทียบ
เป็ นจานวนเงินจะพบว่า ค่าใช้ จา่ ยเพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 23.32 เมื่อเทียบกับปี 2563 แต่ทงนี
ั ้ ้ เมื่อมีการเปรี ยบเทียบเป็ นจานวน
หน่วยพบกว่าปริ มาณการใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิงในปี 2564 จานวน 359,730.06 ลิตร ปี 2563 จานวน 370,000 ลิตร คิดเป็ น
ปริ มาณน ้ามันเชื ้อเพลิงที่ลดลงร้ อยละ 2.78 จึงสามารถกล่าวได้ คา่ ใช้ จ่ายทีเ่ พิ่มขึ ้นเกิดจากราคาน ้ามันเชื ้อเพลิงที่ปรับตัว
เพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2564 ในการบริ หารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิสงู สุดของการใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิง บริษัทได้
กาหนดแนวทางเบื ้องต้ น เช่น การดับเครื่ องยนต์ระหว่างรองานขึ ้นสินค้ า หรื อไม่ใช้ งาน และมีการประเมินผลงานของ
พนักงานขับรถเพื่อให้ คา่ ตอบแทนสร้ างแรงจูงใจให้ เกิดการอนุรักษ์ พลังงาน เป็ นต้ น
2. ด้ านการใช้ น ้า
บริ ษัทมีการใช้ น ้าประปา จากการประปาส่วนภูมิภาค สาหรับสานักงาน และการผลิตในโรงงาน ที่
สานักงานใหญ่จงั หวัดระยอง และการประปาส่วนภูมิภาคสาหรับสานักงานการตลาด ที่สานักงานสาขาลาลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี
โดยในช่วงปี 2564 บริ ษัทมีปริ มาณการใช้ น ้าประปา โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

จากตารางข้ อมูลค่าใช้ จ่ายในส่วนของการใช้ น ้าประปาภายในบริษัทพบว่า มีการปรับตัวลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับปี 2564 ค่าใช้ จ่ายในส่วนนี ้ลดลงกว่าร้ อยละ 14.56 เป็ นผลมาจากการปฏิบตั ิตามนโยบายการ
บริ หารจัดการทรัพยากร
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3. การจัดการของเสีย และวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ ว
ในกระบวนการผลิตเฟอร์ นเิ จอร์ บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการจัดการกับของเสียและวัสดุเหลือใช้ ที่
เกิดขึ ้นจากกระบวนการผลิต รวมถึงการสร้ างมลภาวะที่อาจจะเกิดขึ ้นในระหว่างกระบวนการผลิต สาหรับการดาเนินการ
จัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ จากกระบวนการต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังนี ้
 เศษไม้ และเศษขี ้เลือ่ ย เป็ นวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตโดยเกิดจากการตัดชิ ้นงาน
เพื่อให้ ได้ รูปทรงตามทีต่ ้ องการ ทางบริ ษัทจะนาเศษไม้ และเศษขี ้เลือ่ ยบางส่วนไปใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงให้ กบั หม้ อไอน ้า (Boiler)
เพื่อใช้ เป็ นพลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต และหากในช่วงไหนที่มีเศษไม้ และเศษขี ้เลือ่ ยเป็ นจานวนมาก ทางบริ ษัท
จะจาหน่ายให้ กบั บุคคลภายนอกบางส่วน
 ฝุ่ น เป็ นเศษวัสดุที่ได้ จากการขัดชิ ้นงานด้ วยกระดาษทราย หรือเครื่ องมือขัด ทางบริ ษัทจะใช้
เครื่ องดูดฝุ่ นแบบถุงกรองฝุ่ น (Filter Bag) เศษฝุ่ นที่กรองได้ จะถูกนาไปรวบรวมเพื่อจาหน่ายให้ กบั บุคคลภายนอกที่รับซื ้อ
เพื่อนาไปใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ต่อไป
 ละอองสี เกิดจากการพ่นสีบนชิ ้นงาน ปั จจุบนั ใช้ การออกแบบให้ พน่ สีในห้ องปิ ด รวมถึงการนา
เทคโนโลยีในการพ่นสีที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดมลภาวะเข้ ามาใช้ ในกระบวนการผลิต นอกจากนี ้ยังมีวิธีการกาจัดละอองสี
เพื่อป้องกันไม่ให้ ละอองสีมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม โดยใช้ ระบบห้ องพ่นเป็ นแบบดักละอองสีด้วยระบบน ้าหมุนเวียน โดย
กากสีที่ได้ จากการดักละอองสีได้ ถกู กาจัดโดยวิธีทถี่ กู ต้ องต่อไป
 เศษสี เกิดจากกระบวนการผลิตกระดาษปิ ดผิวจากเครื่ องจักรพิมพ์ลายที่จะมีเศษสีหลงเหลือ
ภายหลังพิมพ์งานเสร็ จ เดิมทางบริ ษัทจะใช้ วธิ ีการฝังกลบภายในพื ้นที่ที่กาหนดภายในโรงงาน ปั จจุบนั หากสีที่เหลือ
เหล่านันยั
้ งมีคณ
ุ ภาพทีด่ ี บริ ษัทจะนามาผสม เพื่อกลับมาใช้ ใหม่ ซึง่ เป็ นการลดผลกระทบที่เกิดจากเศษสีที่เหลือ และเป็ น
ส่วนหนึง่ ในการลดต้ นทุนการผลิต แต่ยงั ไว้ ซงึ่ การผลิตเพื่อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพที่ดี ตามมาตรฐานที่บริ ษัทกาหนด
ซึง่ จากการดาเนินการดังกล่าวสามารถลดต้ นทุนในการซื ้อสีใหม่ได้ สงู สุดถึงร้ อยละ 5
 เศษวัสดุ ได้ แก่ เศษหนังเทียม เศษผ้ า ที่เหลือจากการผลิต ทางบริ ษัทจะรวบรวมไว้ เพื่อนาไป
จาหน่ายให้ กบั ผู้รับซื ้อต่อไป
 กาว เป็ นวัตถุดิบที่ใช้ ในการปิ ดผิวกระดาษปิ ดผิวบนแผ่นไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด บริ ษัทใช้ กาว
ประเภทที่สามารถละลายได้ ด้วยน ้า (Water Base) เพื่อให้ ไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม
บริ ษัทได้ กาหนดเป้าหมายต่อปริมาณเศษไม้ และเศษขี ้เลือ่ ย ซึง่ เป็ นวัตถุดิบทีเ่ หลือจากกระบวนการผลิตโดยเกิด
จากการตัดชิ ้นงานให้ มีปริ มาณลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปริ มาณสีที่ถกู ฝังกลบหลังจากกระบวนการผลิตโดยจะเริ่ มจากปี
2564 เป็ นปี ฐานเพื่อใช้ สาหรับการเปรี ยบเทียบกับปี ตอ่ ๆ ไป และแสดงถึงประโยชน์ด้านการลดต้ นทุนวัตถุดิบ รวมถึงเพื่อ
ลดกระบวนการสร้ างของเสียทีเ่ กิดขึ ้นจากกระบวนการผลิต ดังนี ้
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สาหรับปริ มาณขยะประเภทกระดาษพิมพ์เอกสารขนาด A4 ที่ใช้ ในการทางานบริษัท ในช่วงปี 2564 บริ ษัทมี
ปริ มาณการใช้ กระดาษ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

จากข้ อมูล ปี 2564 ค่าใช้ จา่ ยการใช้ กระดาษ A4 ในสานักงานมีการปรับตัวเพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 8.67 เมื่อเทียบกับปี
2563 ซึง่ ปัจจุบนั บริ ษัทอยูร่ ะหว่างการพัฒนาระบบ Application เพื่อรองรับและอานวยความสะดวกสาหรับงานขายและ
ให้ บริ การลูกค้ า การตรวจสอบสต็อกสินค้ าที่รวดเร็ว การนาผลิตภัณฑ์เพื่อนาเสนอผ่าน Application เพื่อทดแทนการ
นาเสนองานผ่านเอกสารในรูปแบบกระดาษต่อไป
4. การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก
การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกโดยส่วนใหญ่ของบริ ษัทจะเกิดขึ ้นจากกระบวนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ รวมถึงการขนส่ง
สินค้ า เป็ นส่วนหนึง่ ที่สง่ ผลต่อการเพิ่มปริ มาณของก๊ าซเรื อนกระจก ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม ที่เป็ นสาเหตุของการเกิด
ภาวะสภาพอากาศแปรปรวน หรื อภาวะโลกร้ อนในปั จจุบนั โดยบริ ษัทไม่ได้ นงิ่ เฉยต่อปั ญหาดังกล่าวแต่อย่างใด ทังนี
้ ้
ผู้บริ หารของบริ ษัทได้ มกี ารพิจารณาเพื่อหาแนวทางในการบริ หารจัดการ เรื่ อง การลดปริ มาณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก
ตลอดทังห่
้ วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจ เพื่อให้ การดาเนินงานของบริ ษัทส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมน้ อยที่สดุ
เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้ อมสาหรับการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับรอบปี 2565 ทางบริษัทตระหนักดีถึงการ
พิจารณาและเปิ ดเผยข้ อมูลการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก โดยจะมีการเตรี ยมความพร้ อม ดังต่อไปนี ้
1. การเตรี ยมข้ อมูลกิจกรรมในการดาเนินธุรกิจ ที่ก่อให้ เกิดก๊ าซเรื อนกระจกทางกิจกรรมทางตรง และกิจกรรม
ทางอ้ อม อาทิ การใช้ พลังงานไฟฟ้า ความร้ อน หรื อไอน ้า ที่ใช้ ภายในองค์กร
2. แนวทางการบริ หารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก
3. ตัวเลขการคานวณปริมาณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกที่เกิดขึ ้นภายในองค์กรเพื่อใช้ เป็ นตัวตังต้
้ น และใช้
เปรี ยบเทียบสาหรับปี ตอ่ ๆ ไป
สาหรับการดาเนินการด้ านคาร์ บอนฟุตพริ น้ ส์ในองค์กร เพื่อชดเชยการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
ของธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ บริ ษัทได้ มกี ารดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน จานวน 2 โครงการ โดยสามารถคานวณ
การลดปริ มาณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนของบริษัทได้ ดังนี ้
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ติดตังที
้ ่สานักงานใหญ่ จ.ระยอง ขนาดกาลังการผลิต 998 kWh
โดยปี 2564 สามารถลดการใช้ ไฟฟ้าได้ 993,514 kWh/year คิดเป็ นปริ มาณลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกได้
*496.66 tCO2e /year ซึง่ เทียบเท่ากับการปลูกต้ นไม้ 676 ต้ น หรื อเทียบเท่ากับการช่วยลดมลภาวะที่รถปล่อยออกมา
104 คัน
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โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิตไฟฟ้าติดตังรวม
้
220 MW ของ บริ ษัท กรี น เอิร์ธ
พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จากัด (“โครงการโรงไฟฟ้ามินบู” หรื อ “GEP”)
ซึ่งตังอยู
้ ่ที่เมืองมินบู รัฐมาเกวย ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (“ประเทศเมียนมาร์ ”) โดยให้ บริ ษัท
อีซีเอฟ พาวเวอร์ จากัด (“ECF-P”) ในฐานะบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เป็ นผู้เข้ าลงทุนหุ้นของโครงการ
ในสัดส่วนร้ อยละ 20 ซึ่งปั จจุบนั ได้ เริ่ มจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เฟสที่ 1 ขนาดกาลังการผลิต 50 เมกะวัตต์
จากขนาดกาลังการผลิตทังหมด
้
220 เมกะวัตต์ ได้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 (และอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้ างเฟสที่ 2) โดยโครงการดังกล่าวสาหรับเฟสที่ 1 สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 77,460,964 kWh/year คิดเป็ นปริ มาณลด
การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกได้ จานวน *38,722.74 tCO2e/year ซึง่ เทียบเท่ากับการปลูกต้ นไม้ 52,697 ต้ น หรื อเทียบเท่า
กับการช่วยลดมลภาวะที่รถปล่อยออกมา 8,107 คัน

CO238,722.74 tCO2e/year
ทังนี
้ ้หากโครงการดังกล่าวสามารถเปิ ดการจาหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์สาหรับ เฟสที่ 2 ขนาดกาลังการผลิต 50
เมกะวัตต์ เฟสที่ 3 ขนาดกาลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ และเฟสที่ 4 ขนาดกาลังการผลิต 70 เมกะวัตต์ โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี ้จะช่วยลดปริ มาณมลภาวะ และลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกได้ เพิม่ ขึ ้นอีกเป็ นจานวนมาก
ปั จจุบนั บริ ษัทอยูร่ ะหว่างการพิจารณาเข้ าร่วมโครงการลดก๊ าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) จัดตังโดยองค์
้
การบริ หารจัดการก๊ าซเรื อน
กระจก (อบก.) เพื่อดาเนินการด้ านคาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานมากยิ่งขึ ้น
*หมายเหตุ: ข้ อมูลปริ มาณลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกดังกล่าวข้ างต้ น ยังไม่ได้ ผา่ นการทวนสอบข้ อมูลจากผู้ที่ได้ รับการ
ขึ ้นทะเบียนจาก อบก. หรื อเทียบเท่า
7
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เป้ าหมายด้ านการจัดการ การปล่ อยก๊ าซเรือนกระจก
วัตถุประสงค์
ดัชนีชี ้วัด

:
:

เพื่อเป็ นส่วนหนึง่ ในการมุง่ สร้ างสังคมคาร์ บอนตา่ ภายในองค์กร
บริ ษัทสามารถลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจได้ ลดลงอย่างต่อเนื่อง
เมื่อคานวณเป็ นสัดส่วนเทียบกับปี ก่อนหน้ า โดยลดลงอย่างน้ อยร้ อยละ 5 เป็ นต้ นไป

การเข้ าร่ วมโครงการ Care the Bear
ECF ตระหนักดีวา่ ปั ญหาโลกร้ อน และความแปรปรวนของสภาพอากาศในปัจจุบนั ถือว่า
เป็ นปั ญหาใหญ่ในระดับโลกที่ทกุ ภาคส่วนต้ องให้ ความสาคัญและร่วมมือกันแก้ ปัญหาดังกล่าว จึง
เป็ นเหตุผลสาคัญที่ทาให้ บริษัทเข้ าร่วมโครงการ “Care the Bear” นอกจากเพื่อมุง่ หวังให้ องค์กร และ
พนักงานทุกคนมีสว่ นร่วมในการแก้ ปัญหาภาวะโลกร้ อนแล้ ว บริ ษัทยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนากิจกรรม
ต่าง ๆ ของธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง อาทิ การผลิตผลิตภัณฑ์ การขนส่ง การตลาด การจัดซื ้อวัตถุดิ บให้
สอดคล้ องกับแนวคิดทีจ่ ะช่วยแก้ ปัญหาภาวะโลกร้ อนเพื่อเป็ นแนวทางสูก่ ารดาเนินงานอย่างยัง่ ยืน
ต่อไป จากการเข้ าร่วมกิจกรรมดังกล่าว (เข้ าร่วมเมื่อกรกฎาคม 2564) ส่งผลให้ รอบปี 2564 ที่มา
บริ ษัทสามารถลดปริ มาณคาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ได้ จานวน 118.77 kgCO2e เทียบเท่ากับการดูดซับ CO2/
ปี ของต้ นไม้ 13 ต้ น โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ที่เกิดขึ ้นคือ การจัดประชุมผ่านรูปแบบออนไลน์ภายใน
องค์กร ซึง่ ช่วยลดการเดินทางโดยใช้ เชื ้อเพลิงฟอสซิลส่งผลต่อการลดปริ มาณคาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ลงได้
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แนวทางการปฏิบตั ิเพื่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อมของบริษัท
โครงการ Solar Rooftop

บริ ษัทได้ มีการติดตัง้ Solar Rooftop บนหลังคาโรงงานที่ตงอยู
ั ้ ่ อ.แกลง จ.ระยอง โดยมีขนาดกาลังการผลิตไม่
เกิน 998.40 kWh เพื่อใช้ ภายในโรงงาน ซึ่งช่วยลดต้ นทุนการผลิตในด้ านค่าใช้ จ่ายพลังงานไฟฟ้า และช่วยลดการปล่อย
ก๊ าซเรื อนกระจกจากการใช้ ไฟฟ้า ซึ่งโครงการแล้ วเสร็ จสามารถผลิตไฟฟ้าได้ เต็มกาลังตังแต่
้ ปี 2562 จากเดิมปี 2561
บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายด้ านไฟฟ้าอยู่ที่ 36.40 ล้ านบาท หลังจากมีการติดตังแผงโซล่
้
าร์ เซลล์ ค่าใช้ จ่ายด้ านไฟฟ้าในปี 2562
ปรับลดลงมาอยู่ที่ 24.47 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ลดลงร้ อยละ 32.79 ซึ่งเป็ นผลมาจากการติดตัง้ Solar Rooftop
ทังนี
้ ้ ในปี 2564 โครงการ Solar Rooftop สามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ มากกว่า 3.57 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 13.60
ของปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าทังหมดของบริ
้
ษัท
นับว่าการติดตังโซล่
้ าร์ เซลล์ถือเป็ นจุดเริ่ มต้ นความสาเร็ จของบริ ษัท ที่ต้องการจะมุง่ เน้ นไปที่การลดค่าใช้ จ่ายด้ าน
ทรัพยากรได้ เป็ นอย่างดี นอกจากการดาเนินการดังกล่าวจะเป็ นผลดีในด้ านการลดภาระค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทแล้ ว ยังส่งผล
ดีต่อสิ่งแวดล้ อม เนื่องจากโซล่าร์ เซลล์ถือเป็ นพลังงานบริ สทุ ธิ์ประเภทหนึ่ง ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม พร้ อมกันนี ้
บริ ษัทยังมีนโยบายหาทางต่อยอดการจาหน่ายคาร์ บอนเครดิตจากโครงการดังกล่าวในรูปแบบของจานวนหน่วยก๊ าซเรื อน
กระจกที่สามารถลดลงได้ เพื่อจาหน่ายเป็ นรายได้ ให้ กบั บริ ษัทต่อไป
การผลิตคู่มือการประกอบสินค้ าโดยใช้ กระดาษเกรดรีไซเคิลแทนกระดาษเกรดดี
การผลิตคูม่ ือประกอบสินค้ ามีความจาเป็ นที่บริษัทจะต้ องจัดทา
และกระบวนการขันตอนนี
้
้ทางบริ ษัทมีความ
จาเป็ นจะต้ องใช้ กระดาษเป็ นวัตถุดิบที่สาคัญจานวนมาก บริษัทจึงได้ นากระดาษเกรดรี ไซเคิลมาใช้ ในกระบวนดังกล่าว
เพื่อทดแทนการใช้ กระดาษ A4 เกรดดี ซึง่ เป็ นการช่วยลดการตัดต้ นไม้ เพื่อผลิตกระดาษ อีกทังยั
้ งเป็ นการลดต้ นทุนใน
กระบวนการผลิตให้ แก่บริษัทสามารถคิดเป็ นจานวนต้ นทุนที่ลดลงได้ ประมาณ 0.40 ล้ านบาทต่อปี
รวมถึงปั จจุบนั บริษัทได้ มีความพยายามที่จะลดการใช้ กระดาษ
เพื่อเป็ นการลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมจาก
กระบวนการผลิตกระดาษ โดยการใช้ วิธีพมิ พ์คมู่ ือประกอบสินค้ าลงบนกล่องสินค้ า แต่วธิ ีนี ้ยังคงมีข้อจากัดเนื่องจากจะ
สามารถใช้ ได้ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมีขนตอนการประกอบที
ั้
่ไม่ยงุ่ ยากและซับซ้ อนจนเกินไป
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การใช้ วัสดุประเภท Eco Friendly
บริ ษัทได้ มีการเปลีย่ นแปลงการใช้ วสั ดุประเภท Edge Banding หรื อพลาสติกสาหรับปิ ดขอบไม้ จากเดิมใช้ วสั ดุที่
ผลิตจาก PVC 100% มาเป็ นพลาสติกที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม หรื อเกรด Eco Friendly ซึง่ เป็ นพลาสติกที่สามารถย่อย
สลายได้ เพื่อลดการทาลายสิง่ แวดล้ อม
ลดการใช้ สารเคมีในกระบวนการผลิต
กระบวนการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ จากไม้ เทียม อาทิเช่น ไม้ ประเภทปาร์ ติเคิลบอร์ ด จะมีกระบวนการอัดเพื่อให้ ไม้ ยดึ
เกาะกัน ดังนันจึ
้ งมีความจาเป็ นต้ องใช้ เรซินเป็ นส่วนผสม โดยเรซินจะมีสว่ นประกอบของสารฟอร์ มาลดีไฮด์หากมีคา่ เกิน
มาตรฐานจะเป็ นอันตรายต่อผู้ใช้ โดยได้ กาหนดมาตรฐานการวัดค่าสารฟอร์ มาลดีไฮด์ หรื อ European formaldehyde
emission standards โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนหลัก ๆ โดยเริ่ มจาก “E2” ระดับที่เป็ นอันตรายกับผู้ใช้ เพราะมีการปล่อยสาร
ฟอร์ มาลดีไฮด์สงู กว่ากาหนด “E1” จะมีสารฟอร์ มาลดีไฮด์ไม่เกิน 0.75 ppm และสาหรับ “E0” เป็ นมาตรฐานขันสู
้ งที่
อัพเกรดขึ ้นมาจาก E1 โดยเฟอร์ นิเจอร์ ที่จะผ่านขันนี
้ ้จะมีสารฟอร์ มาลดีไฮด์ไม่เกิน 0.07 ppm ซึง่ ในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาคการผลิตกาลังดาเนินการและพัฒนาเพื่อให้ มาตรฐานดังกล่าวครอบคลุมอุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ โลกใน
อนาคตต่อไป
ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการลดผลกระทบทีเ่ กิดต่อทังผู
้ ้ ใช้ และสิง่ แวดล้ อม ปั จจุบนั บริ ษัทเลือกใช้ ไม้ ประเภท E1 ซึง่ พบว่ามี
สารฟอร์ มาลดีไฮด์ต่ากว่า E2 มากถึง 1.0 mg/l หรื อสามารถลดสารฟอร์ มาลดีไฮด์จากการใช้ วสั ดุได้ มากถึงร้ อยละ 67
นอกจากเป็ นผลดีตอ่ สิง่ แวดล้ อม ต่อผู้ใช้ สนิ ค้ า และต่อสุขภาพของพนักงานแล้ ว ยังเป็ นผลดีในแง่ของการช่วยลดต้ นทุนใน
กระบวนการผลิต คิดเป็ นจานวนต้ นทุนที่ลดลงได้ มากถึง 3.70 ล้ านบาทต่อปี
การเปลี่ยนใช้ หลอดไฟ LED ภายในโรงงาน
ภายในโรงงานในส่วนของฝ่ ายผลิต พบว่า ภายในพื ้นที่ของกระบวนการผลิตมีความจาเป็ นจะต้ องติดตัง้ หลอดไฟ
จานวนกว่า 2,000 ดวง ซึง่ ปั จจุบนั ทางบริ ษัทได้ เริ่ มทยอยเปลีย่ นหลอดไฟดังกล่าวมาเป็ น หลอดไฟแบบ LED เนื่องจาก
หลอดไฟแบบ LED มีคณ
ุ สมบัตใิ นเรื่ องของการให้ แสงสีขาวที่แท้ จริ ง มีคา่ อุณหภูมิสที ี่ใกล้ เคียงกับแสงจากธรรมชาติ จึงทา
ให้ สบายตา ถนอมสายตา มีอายุการใช้ งานค่อนข้ างนาน ประหยัดค่าไฟฟ้ากว่าหลอดไฟฟ้าแบบปกติ และที่สาคัญการใช้
หลอดไฟ LED นัน้ เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม เนื่องจากการผลิตหลอดไฟแบบฟลูออเรสเซนต์จะประกอบด้ วยสารโลหะหนัก
เช่น สารปรอท ซึง่ เป็ นพิษกับสิง่ แวดล้ อม ในขณะที่หลอดไฟ LED จะไม่มีสว่ นประกอบของโลหะหนักที่เป็ นอันตราย และที่
สาคัญวัสดุที่ผลิตสามารถนากลับมารี ไซเคิลได้ ตอ่ ไป
การเปลี่ยนหลังคาบริเวณพืน้ ที่โรงงาน ให้ เป็ นหลังคาแบบโปร่ งแสง
บริ ษัทได้ มีการเปลีย่ นหลังคาบริ เวณโรงงาน จากเดิมที่เป็ นหลังคาแบบทึบ ปั จจุบนั ได้ เริ่ มเปลีย่ นมาเป็ นหลังคา
โปร่งแสง โดยออกแบบพื ้นที่บางจุดภายในโรงงาน เพื่อใช้ แสงสว่างจากธรรมชาติเข้ าช่วย ซึง่ จะช่วยลดการใช้ แสงสว่างจาก
พลังงานไฟฟ้าได้ เป็ นอย่างดี
การนาเทคโนโลยีมาใช้ ในการลดการใช้ กระดาษในสานักงาน
บริ ษัทอยูร่ ะหว่างการพัฒนาระบบ Application เพื่อรองรับและอานวยความสะดวกสาหรับงานขายและให้ บริ การ
ลูกค้ า การตรวจสอบสต็อกสินค้ าที่รวดเร็ ว การนาเสนอผลิตภัณฑ์ผา่ น Application นอกจากนี ้ในส่วนของงานการผลิต
10

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

สินค้ า สิง่ ที่ได้ ดาเนินการแล้ วคือ บริ ษัทได้ นาขึ ้นระบบ Cloud สาหรับการเก็บรวบรวมแบบเฟอร์ นิเจอร์ ให้ ครบถ้ วน
ครอบคลุมทุกประเภทที่บริ ษัทเป็ นผู้ผลิต และจาหน่าย เพือ่ เป็ นการอานวยความสะดวกแก่ลกู ค้ าทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศ ลดระยะเวลาการทางานของฝ่ ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่วยลดการใช้ ทรัพยากรกระดาษในการ
ทางาน (Paperless system) อีกด้ วย
การคัดแยกขยะ “พวกเรา ECF ช่ วยลดโลกร้ อน” รู้ทงิ ้ รู้คัดแยก รู้คุณค่ า
ปั จจุบนั บริ ษัทได้ กาหนดแนวทางสาหรับพนักงาน ในการควบคุมและจัดการของเสียที่เกิดจากการดาเนินกิจกรรม
โดยแบ่งขยะออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี ้
1) ถังขยะเปี ยก (สีเขียว) สาหรับขยะเปี ยก เช่น เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ เป็ นต้ น
2) ถังขยะแห้ ง (สีเหลือง) สาหรับขยะแห้ ง เช่น กิ่งไม้ ใบไม้ กระดาษชาระ เป็ นต้ น
3) ถังขยะซีไรเคิล (สีน ้าเงิน) สาหรับขยะรี ไซเคิล เช่น กระดาษ กล่องกระดาษ เศษโลหะ กระป๋ องเครื่ องดื่ม ขวด
แก้ ว พลาสติกต่างๆ เป็ นต้ น
4) ถังขยะอันตราย (สีแดง) สาหรับขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ โทรศัพท์ ตลับหมึก เป็ นต้ น

นอกจากนี ้ เพื่อเป็ นการกระตุ้นให้ เกิดการตระหนักถึงการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติให้ เกิดประโยชน์สงู สุด บริ ษัทจึงได้
ติดป้ายข้ อความเตือนในบริ เวณต่าง ๆ เช่น การติดป้ายข้ อความเตือนเรื่ องการใช้ กระดาษชาระในห้ องน ้า การติดป้าย
ข้ อความรณรงค์การประหยัดน ้า ประหยัดไฟฟ้า บริ เวณก๊ อกน ้าหรื อสวิตซ์ไฟ ภายในพื ้นที่อาคารสานักงาน เพื่อสร้ าง
จิตสานึกในการลดการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติให้ เกิดขึ ้นแก่พนักงานขององค์กร ซึง่ นโยบายดังกล่าวเห็นผลได้ จากค่าใช้ จ่าย
ค่าไฟฟ้าที่ลดลง

โดยที่ผา่ นมาจนถึงปั จจุบนั บริ ษัทไม่เคยได้ รับข้ อร้ องเรียนหรื อมีข้อพิพาทกับชุมชนในพื ้นที่บริ เวณใกล้ เคียงกับ
โรงงาน หรื อพื ้นที่ที่ใช้ ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทในประเด็นที่เกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมหรื อผลกระทบจากกระบวนการผลิต
ของบริ ษัทแต่อย่างใด
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