
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมโดยสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและจัดให้มีแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสนับสนุน

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ประกอบไปด้วย เป้าหมาย 7: พลังงานสะอาดราคาถูก (Affordable and Clean 

Energy)  เป้าหมาย 12: การบริโภคและการผลิตท่ีย่ังยืน (Responsible Consumption and Production) และเป้าหมาย 13: 

การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action) โดยได้ให้ความสำคัญกับการลดรอยเท้าทางสิ่งแวดล้อมหรือ

ผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Reducing Environmental Footprint) ผ่านการควบคุม 

ป้องกันและลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจท่ีส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือการลดของ

เสียและขยะ เป�นต้น รวมถึงการสร้างความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อปรับตัวให้พร้อมรับมือกับบริบทของการเปลี่ยนแปลง

ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Business Resilience) ทั้งนี้บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการบูรณาการแนวปฏิบัติ

ด้านสิ่งแวดล้อมเข้ากับทั้งกระบวนการผลิต  การจัดการคลังสินค้า และการจำหน่ายสินค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 

รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

 

การบริหารจัดการและผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

 1)  การจัดการพลังงาน 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการลดการใช้พลังงานและใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และอยู่

ในระหว่างการพิจารณาตั้งเป้าหมายการลดการใช้พลังงานจากป�ฐาน รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้กับผู้มีส่วนได้เสียในเรื่อง

ของการอนุรักษ์พลังงาน ท้ังนี้บริษัทได้ใช้มาตรการท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองต่อการการจัดการพลังงานท่ีย่ังยืนดังต่อไปนี้ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพ/การลดการใช้พลังงานในเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 

 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่การเป�นผู้นำในการเพิ่มสัดส่วนการใช้งานเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

ชนิดประหยัดพลังงาน ซึ่งป�จจุบันบริษัทเป�นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจำหน่ายสินค้ายี่ห้อ Sanden ซึ่งเป�นผู้ผลิตเครื่องจำหน่าย

สินค้าใหญ่อันดับสองของประเทศญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการออกแบบ การพัฒนาและการผลิตเครื่องจำหน่ายสินค้า

อัตโนมัติท่ีมีคุณภาพสูงท่ีมีจุดเด่นด้านความคงทนและประหยัดพลังงาน นอกจากนี้บริษัทยังได้ร่วมมือกับบริษัท Sanden ในการ

พัฒนาเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติสำหรับจำหน่ายในประเทศไทยโดยเฉพาะ ซึ่งได้มีการนำมาใช้งานตั้งแต่ป� 2564 เป�นต้นไป 

โดยทั้งนี้ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติดังกล่าวมีคุณลักษณะสำคัญด้านการอนุรักษ์พลังงานที่โดดเด่น คือการพัฒนาระบบ ทำความ

เย็นประสิทธิภาพสูง ขึ้นเพื่อใช้เฉพาะกับเครื่องจำหน่ายสินค้า ซึ่งเป�น compressor ที่ใช้พลังงานต่ำเมื่อเทียบกับตู้เย็นตู้ที่มี

ระบบทำความเย็นอ่ืนๆหรือแม้แต่ในเครืองเครื่องจำหน่ายสินค้าด้วยกันเอง  

 การลดการใช้พลังงานในการขนส่ง  

 บริษัทตระหนักดีถึงกิจกรรมในการดำเนินธุรกิจที่ใช้พลังงานสูงอันเกิดจากการใช้เชื้อเพลิงในการขนส่ง ไม่

ว่าจะเป�นในส่วนของการกระจายสินค้าเพื่อบริโภคหรือการขนส่งตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเพื่อการติดตั้งและซ่อมบำรุง ด้วยเหตุ

นี้บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการลดการใช้พลังงาน โดยมุ่งพัฒนาระบบอัจฉริยะ  (Smart system) ของเครื่องจำหน่ายสินค้า

อัตโนมัติให้สามารถรับส่งข้อมูลการขาย ข้อมูลการโหลดสินค้า เพื่อให้มีการบริหารจัดการระบบคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนชิ้นส่วนในการซ่อมบำรุงที่แต่ละสาขากลับมาใช้

ประโยชน์สูงสุด เพ่ือลดการขนส่งตู้กลับมาซ่อมบำรุงท่ีโรงงานซ่ึงเป�นการช่วยลดพลังงานในการขนส่งอีกทางหนึ่ง 

 การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารสำนักงาน  

 บริษัทยังเล็งเห็นถึงโอกาสในการลดการใช้พลังงานในองค์กร ผ่านโครงการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ใน

ระบบแสงสว่าง โดยการเปลี่ยนชนิดหลอดไฟจากฟลูออเรสเซนต์เป�น LED รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน จากการ

กำหนดช่วงเวลาป�ดการใช้งานของระบบแสงสว่างในเวลาพักกลางวันของพนักงาน นอกจากนี้บริษัทกำลังอยู ่ในระหว่าง



การศึกษาความเป�นไปได้ในการนำเทคโนโลยีอาคารสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Building) มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้มีการใช้

พลังงานภายในอาคารสำนักงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างโครงการที่โดดเด่นได้แก่ การติดตั้งระบบการปรับแสงสว่าง

โดยอัตโนมัติที่สามารถปรับเพิ่มหรือหรี่แสงสว่างให้สอดคล้องกับแสงธรรมชาติ การป�ดไฟโดยอัติโนมัติเมื่อไม่มีพนักงานอยู่ใน

บริเวณโดยรอบ การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้กับระบบแสงสว่างภายในอาคาร และการติดตั้งระบบควบคุม

อุณหภูมิโดยใช้เซนเซอร์เพื่อตรวจวัดและปรับสภาพอากาศโดยอัตโนมัติ โครงการดังกล่าวยังมีส่วนช่วยในการควบคุมอุณหภูมิ

ความชื้น และอัตราการไหลของอากาศภายในพ้ืนท่ีสำนักงานให้อยู่ในภาวะท่ีเหมาะสมและลดการใช้พลังงานท่ีไม่จำเป�น 

 การลดการใช้พลังงานในโรงงานประกอบเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 

 บริษัทมุ่งมั่นที่จะลดการใช้พลังงานควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยมี

แผนพัฒนาระบบการวิเคราะห์การใช้พลังงานทั้งวงจรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางของกระบวนการผลิต และแสวงหาโอกาสที่จะ

ปรับปรุงการใช้พลังงานของบริษัท ด้วยการพิจารณาติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และการศึกษาความเป�นไปได้ใน

การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต 

 การเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน  

เพ่ือเป�นการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนท่ีเป�นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทกำลังศึกษาความเป�นไปได้ใน

การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้กับระบบแสงสว่างภายในอาคารสำนักงานที่อยู่ในแผนก่อสร้าง โดยบริษัทอยู่ใน

ระหว่างการพิจารณาขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมและคาดว่าจะแล้วเสร็จในป� 2566 ทั้งนี้ ในรอบป� 2564 ที่ผ่านมาบริษัทมี

ปริมาณการใช้พลังงานท้ังหมดเท่ากับ 36,549 เมกะจูล (MJ) 

 2)  การจัดการน้ำ 

 บริษัทไม่มีการใช้ทรัพยากรน้ำในกระบวนการผลิต โดยน้ำที่ใช้จะเป�นการใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคภายใน

อาคารสำนักงาน โรงงาน และคลังสินค้า อย่างไรก็ตามบริษัทเล็งเห็นว่าทรัพยากรน้ำเป�นหนึ่งในป�จจัยสนับสนุนที่สำคัญต่อการ

ดำเนินธุรกิจทั้งในโรงงาน คลังสินค้า และอาคารสำนักงาน ดังนั้นบริษัทจึงคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

และรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด ในรอบป� 2564 ท่ีผ่านมาบริษัทมีปริมาณการใช้น้ำท้ังหมดเท่ากับ 12,544 ลูกบาศก์เมตร 

 3)  การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ 

 บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการของเสียและขยะอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการใช้

ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Resource Efficiency)  ทั้งนี้หลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจคือ 3R (Reduce, 

Reuse, Recycle) โดยการนำวัตถุดิบและของเหลือใช้หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ในตลอดห่วงโซ่อุปทานตามมาตรการดังต่อไปนี้  

การลดของเสียจากตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก จึงอาจมี

อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เหลือใช้จากตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติทั้งจากขั้นตอนการผลิตและการซ่อมบำรุง บริษัทจึงให้

ความสำคัญกับการนำอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำชิ้นส่วนที่คงสภาพสมบูรณ์มา

หมุนเวียนใช้งานและเป�นอะไหล่ซ่อมแซม โดยบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการปรับปรุงสภาพและประกอบให้การทำงานของ

เครื่องให้มีประสิทธิภาพ สามารถยืดระยะเวลาการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีการฝ�กอบรมให้แต่ละสาขา

สามารถแก้ไขการทำงานของเครื่องหากมีป�ญหาได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องส่งกลับโรงงานอีกด้วย 

การจัดการขยะอุตสาหกรรม 

ในส่วนของขยะอุตสาหกรรมจากกระบวนการผลิตท่ีไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นั้น บริษัทมุ่งเน้นปฏิบัติ

ตามข้อบังคับใช้มาตรการการกำจัดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด ในป�จจุบัน บริษัทว่าจ้างผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญในการกำจัดขยะอุตสาหกรรมแบบครบวงจร 

เพ่ือนำขยะจำพวกใยแก้ว อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ออกจากโรงงานไปกำจัดอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน 

 



การจัดการมลพิษทางอากาศ 

บริษัทให้ความสำคัญต่อการควบคุมมลพิษทางอากาศตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อสนับสนุนหลักอาชี

วอนามัยและความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในการทำงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทตระหนักถึงมลพิษที่อาจ

เกิดจากกระบวนการการผลิตของบริษัท อันได้แก่ สารเคมีจากกระบวนการพ่นสีฝุ่นสีตู้จำหน่ายอัตโนมัติ ด้วยเหตุนี้บริษัทได้

กำหนดแนวปฏิบัติในการควบคุมและตรวจวัดมลพิษทางอากาศเป�นประจำทุกป�ตามมาตรฐานเรื่องขีดจำกัดความเข้มข้นของ

สารเคมีอันตรายตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (พ.ศ. 2560) ในรอบป� 2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้ทำการ

ตรวจวัดมลพิษทางอากาศประจำป� ซึ่งเป�นสารเคมีที่อาจเกิดจากกระบวนการพ่นสีตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่ถูกปล่อยออกจาก

ปล่องรวมทั้งหมด 6 รายการ ได้แก่ ตะกั่ว เบนซีน โทลูอีน สไตรีน ฝุ่นละอองรวม และฝุ่นละอองที่มีอนุภาคขนาดเล็ก โดยการ

ตรวจวัดและประเมินผลถูกดำเนินการโดยบริษัท เซฟตี้ เวิร์ล กรีน จำกัด และพบว่าผลการตรวจวัดทั้งหมดอยู่ในค่าควบคุมและ

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รวมท้ังไม่พบข้อร้องเรียนด้านมลพิษทางอากาศแต่อย่างใด 

 4)  การจัดการเพ่ือลดป�ญหาก๊าซเรือนกระจก 

 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่สนับสนุนการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low-carbon 

Society) จึงมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบเชิงลบที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการใช้สารทำความเย็นในเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติชนิดที่เป�นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และ

การลดการใช้พลังงานในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การใช้สารทำความเย็นชนิดท่ีลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน 

สารทำความเย็นนับว่าเป�นก๊าซเรือนกระจกที่มีความสามารถในการกักเก็บสะสมความร้อนสูงกว่าก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ตั้งแต่ในช่วงร้อยเท่าจนถึงหม่ืนเท่าโดยวัดจากค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming 

Potential หรือ GWP) ดังนั้นการเลือกใช้เทคโนโลยีการทำความเย็นและสารทำความเย็นท่ีเหมาะสมจึงมีความสำคัญอย่างย่ิงใน

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้เริ่มดำเนินการเปลี่ยนตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัตจิาก

เดิมที่ใช้สารทำความเย็นชนิด R-12 R-22 มาเป�น R-134a ซึ่งมีค่าศักยภาพทำให้เกิดภาวะโลกร้อน 10,200 1,760 1,300 เท่า

ตามลำดับ และได้เริ่มมีการเปลี่ยนมาใช้ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่ใช้สาร R-600a และ R-1234yf ซึ่งมีค่าศักยภาพทำให้เกิด

ภาวะโลกร้อนลดลงเหลือประมาณ 3 และ 4 เท่าตามลำดับ เพื่อเพิ่มสัดส่วนตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่ใช้สารทำความเย็นที่เป�น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ โดยในป� 2564 บริษัทฯ มีตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่ใช้สารทำความเย็นดังกล่าวแล้ว

ท้ังสิ้นกว่า 4,000 เครื่อง โดยคิดเป�นร้อยละ 27 ของตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติท้ังหมด   

ในขณะเดียวกันบริษัทยังศึกษาความเป�นไปได้ในการเปลี่ยนไปใช้สารทำความเย็นชนิดอื่นๆ เช่น ชนิด R-

290 ที่มีค่าศักยภาพทำให้เกิดภาวะโลกร้อนต่ำและเหมาะสมกับการใช้งานทั้งด้านความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์และความ

ปลอดภัย ซ่ึงคาดว่าจะสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีนัยสำคัญ  

การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดการใช้พลังงาน 

นอกเหนือจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสารทำความเย็น แนวปฏิบัติด้านการจัดการด้าน

พลังงานยังเป�นอีกกลไกสำคัญที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีมาตรการที่สำคัญอันประกอบไปด้วย การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การลดการใช้พลังงานในเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ การลดการใช้พลังงานในการขนส่ง และการ

ลดการใช้พลังงานในโรงงานประกอบเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ  

ในรอบป� 2564 ที่ผ่านมาบริษัทมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรที่คำนวณขึ้นตามแนว

ทางการจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) รวม

ทั้งสิ้น 3,821 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยแบ่งเป�นประเภททางตรง (Scope 1) เท่ากับ 3,116 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า และทางอ้อม (Scope 2) เท่ากับ 705 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตามลำดับ  



นอกจากนี ้ บริษัทมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสารทำความเย็นชนิด R-22 รวมทั ้งสิ ้น 67 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเป�นการรายงานแยกจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม (Scope 1 และ 

Scope 2) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามที่ระบุไว้

ข้างต้น 

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะจัดให้มีการทวนสอบข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบการรายงานข้อมูลของ

ป� 2565 และบริษัทยังอยู่ในระหว่างการวางแผนเพื่อที่จะกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขต 1 และ 

2 ในอนาคตอีกด้วย  

 


