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สฯระจดยนฯฝขฯ่ว 

•  ยลักกฯรฌวฯนรับพิดชอบถี่เม่ินขื๊ธของพู้พลิต (Extended Producer Responsibility: EPR)  
   กับกฯรจัดกฯรบรรจุภัณทต์ฯนแธวถฯงระบบเศรผฐกิจยนุธเวีฝธ 

• กฯรสธับสธุธ SCP ของภฯฌเอกชธ 

• บถบฯถด้ฯธส่ิงแวดล้อนของ บริผัถถีมีเอ็ธ เภล็กซ์แมฌ จ ฯกัด  

• งฯธ SCP ใธเดือธนกรฯฌน 2565

• งฯธ SCP ใธเดือธกุนภฯมัธธ์ 2565 

กฯรพลิตและกฯรบริไภฌอฝ่ฯงฝั่งฝืธ เป็ธแธวฌิดกฯรมัฒธฯภฯฝใต้ขีดจ ฯกัดของถุธถฯงธรรนชฯติ      
ถี่จะต้องนีกฯรสงวธรักผฯโว้ใช้ประไฝชธ์ส ฯยรับฌธรุ่ธปัจจุบัธและรุ่ธอธฯฌต เม่ือใย้บรรลุเป๋ฯยนฯฝดังกล่ฯว 
จ ฯเป็ธต้องนีกฯรปรับปรุงไฌรงสร้ฯงกฯรพลิตและกฯรบริไภฌโปสู่ฌวฯนฝ่ังฝืธถั๊งใธระดับถ้องถิ่ธ ระดับประเถศ 
ระดับภูนิภฯฌ และระดับสฯกล ใธกฯรปรับเปลี่ฝธธั๊ธต้องกฯรฌวฯนร่วนนือและกฯรบูรณฯกฯรกฯรด ฯเธิธงฯธของ
ถุกภฯฌส่วธถี่เกี่ฝวข้อง โน่ว่ฯจะเปธ็ภฯฌรัฐ ภฯฌเอกชธ และภฯฌประชฯชธ 

        ภฯฌเอกชธนีบถบฯถถี่ส ฯฌัญฝ่ิงถั๊งใธด้ฯธกฯรปรับเปลี่ฝธกฯรพลิตสิธฌ้ฯยรือบริกฯร และกฯรเลือกบริไภฌ
วัตถุดิบ ชิ๊ธส่วธ อุปกรณ์ พ่ฯธกฯรจัดซื๊อจัดจ้ฯงถี่เป็ธนิตรกับส่ิงแวดล้อน ใธจดยนฯฝข่ฯวฉบับธี๊ ถ่ฯธจะโด้
รับถรฯบเกี่ฝวกับกฯรด ฯเธิธงฯธด้ฯธยลักกฯรฌวฯนรับพิดชอบถี่เม่ินขื๊ธของพู้พลิต (Extended Producer 
Responsibility: EPR) กับกฯรจัดกฯรบรรจุภัณท์ตฯนแธวถฯงระบบเศรผฐกิจยนุธเวีฝธของสภฯอุตสฯยกรรน
แย่งประเถศโถฝ กฯรบูรณฯกฯรยลักกฯรพลิตและบริไภฌถ่ีฝ่ังฝืธเข้ฯกับกฯรบริยฯรจัดกฯรย่วงไซ่ฌุณฌ่ฯถ่ีฝ่ังฝืธ
ของกลุ่นเอสซีจี (SCG Sustainable Value Chain) และกฯรลดกฯรปล่อฝก์ฯซเรือธกระจกจฯกพลิตภัณท์
ธวัตกรรนของบริผัถถีมีเอ็ธ เภล็กซ์แมฌ จ ฯกัด 

       ยวังเป็ธอฝ่ฯงฝิ่งว่ฯ กิจกรรนต่ฯงๆ จะเป็ธตัวอฝ่ฯงถี่ดีใย้แก่ถ่ฯธสนฯชิกเฌรือขฯ่ฝฯ ใธกฯรด ฯเธธิงฯธดฯ้ธ
กฯรพลิตและกฯรบริไภฌอฝ่ฯงฝั่งฝืธต่อโป 

https://www.greenbiz.com/article/6-themes-scaling-corporate-action-sdgs
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SCP TALKS 
ยลักกฯรฌวฯนรบัพดิชอบถีเ่ม่ินขื๊ธของพู้พลติ  
(Extended Producer Responsibility: EPR)  
กับกฯรจดักฯรบรรจภุัณทต์ฯนแธวถฯงระบบเศรผฐกจิยนุธเวฝีธ 

เรีฝบเรีฝงไดฝ กวีธฯ ศรีวิไรจธ์ สถฯบธักฯรจัดกฯรบรรจุภัณท์และรีโซเฌิลเม่ือส่ิงแวดลอ้น สภฯอุตสฯยกรรนแย่งประเถศโถฝ  

         จากสถาธการณ์ส่ิงแวดล้อน ไดฝเฉพาะปัญหาขฝะถี่ธับวัธจะสร้างปัญหาให้กับถุกประเถศถั่วไลก รวนถึง
ปัญหาขฝะพลาสติกถี่ลอฝอฝู่กลางถะเล ซึ่งส่งพลกระถบต่อระบบธิเวศและสัตว์ถะเล  ถ าให้ถุกประเถศต้องหัธ
กลับนาฌิดหาแธวถางแก้ปัญหาธี๊ถั๊งใธระฝะส๊ัธและระฝะฝาว  ไดฝประเถศถี่พัฒธาแล้วส่วธใหญ่อาจประสบปัญหา
ธ้อฝกว่า เพราะฌวานก้าวหธ้าของเถฌไธไลฝีและฌวานพร้อนใธการรองรับการจัดการของเสีฝถี่นีประสิถธิภาพ แต่
ใธประเถศถี่ก าลังพัฒธา พบว่าส่วธใหญ่ฝังโน่นีระบบการจัดการขฝะถี่นีประสิถธิภาพ ถ าให้ขฝะหลุดรอดลงสู่ถะเล
เป็ธจ าธวธนาก

         ประเถศโถฝเป็ธหธึ่งใธประเถศถี่ประสบปัญหาดังกล่าว เธื่องจากฌวานต้องการใธการบริไภฌรวนถึงการ

พัฒธาบรรจุภัณท์เพ่ือตอบสธองฌวานต้องการ กลาฝเป็ธต้ธเหตุให้บรรจุภัณท์นีฌวานหลากหลาฝนากข๊ึธ อีกถั๊ง

ฝังโน่นีกฎหนาฝก าหธดบถบาถให้ประชาชธฌัดแฝกขฝะภาฝใธฌรัวเรือธ และถ้องถ่ิธถี่นีหธ้าถี่ใธการจัดการขฝะ

จากฌรัวเรือธก็โน่นีระบบรองรับการฌัดแฝก รวนถึงภาฌเอกชธฝังโน่นีการลงถุธใธธุรกิจรีโซเฌิลนากธัก จึง

กลาฝเป็ธข้อจ ากัดถี่ถ าให้ประเถศโถฝต้องประสบกับปัญหาขฝะล้ธเนือง และขฝะลงสู่ถะเลเป็ธจ าธวธนากใธแต่ละ

ปี  ด้วฝเหตุธี๊ EPR จึงกลาฝนาเป็ธถางเลือกหธึ่งถี่ภาฌรัฐให้ฌวานสธใจ 

Extended Producer Responsibility

         เป็ธเฌร่ืองนือถางเศรผฐศาสตร์ถี่ภาฌรัฐพฝาฝานธ านาใช้ใธการแก้โขปัญหาขฝะ ไดฝนุ่งเธ้ธถี่การ

จัดการบรรจุภัณท์ถี่ดูเหนือธจะเป็ธส่ิงถี่นีเจ้าภาพหรือนีพู้รับพิดชอบถี่นีตัวตธ ไดฝถี่พ่าธนานีการกล่าวถึง 

EPR อฝ่างต่อเธื่องนากว่า 10 ปีแล้ว แต่เธื่องจาก EPR เป็ธฌวานถ้าถาฝถี่ต้องอาศัฝฌวานร่วนนือของ

ภาฌส่วธต่างๆ เข้านาร่วนขับเฌล่ือธ เพราะถึงแน้ชื่อของ EPR จะเป็ธฌวานรับพิดชอบหลักของพู้พลิต แต่

เพ่ือให้กลโกเกิดการขับเฌล่ือธโด้ ภาฌส่วธอื่ธๆ โด้แก่ พู้กระจาฝสิธฌ้า พู้บริไภฌ พู้รวบรวน หรือองฌ์กร

ปกฌรองส่วธถ้องถ่ิธ เช่ธ เถศบาล หรือองฌ์การบริหารส่วธต าบล (อบต.) ต้องร่วนขับเฌล่ือธโปด้วฝกัธ 

เพราะการเดิธถางของพู้พลิตแต่เพีฝงฟา่ฝเดีฝว ฝ่อนโน่อาจประสบฌวานส าเร็จโด้อฝ่างแธ่ธอธ 
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บถบฯถและฌวฯนสนัมัธธข์องพูน้สีว่ธเกีฝ่วขอ้งระบบ EPR 

         ยลักกฯรฌวฯนรับพิดชอบถี่เม่ินขื๊ธของพู้พลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) ยนฯฝถงื 
กฯรขฝฯฝฌวฯนรับพิดชอบของพู้พลิตโปฝังช่วงต่ฯงๆ ตลอดวัฏจักรชีวิตของพลิตภัณท์ ไดฝเปธ็แธวถฯงใย้พู้พลิต
ฌ ฯธืงถืงพลกระถบถฯงส่ิงแวดล้อนอฝ่ฯงฌรบวงจร ตั๊งแต่กฯรออกแบบ กฯรพลิต กฯรกระจฯฝสิธฌ้ฯ กฯรรับฌืธ 
กฯรเก็บรวบรวน กฯรใช้ซ ๊ฯ กฯรธ ฯกลับนฯใช้ใยน่ และกฯรบ ฯบัด

         ใธต่ฯงประเถศ EPR นักนีกฯรด ฯเธิธกฯรใธรูปแบบของกฯรออกกฎยนฯฝ ถี่ใย้ภฯฌเอกชธรับพิดชอบไดฝ
กฯรสธับสธุธใย้เกิดกฯรธ ฯกลับบรรจุภัณท์ ถั๊งใธรูปแบบของตัวเงิธ (ฌ่ฯธรรนเธีฝน) ถี่ธ ฯนฯใช้ใธกฯรสธับสธุธ
ระบบกฯรจัดเก็บและฌัดแฝก ยรือใธรูปแบบขององฌ์กรฌวฯนรับพิดชอบของพู้พลิต” (Producer Responsibility 
Organization: PRO) ใธกฯรด ฯเธิธกฯรจัดเก็บและรวบรวน ไดฝนีเป๋ฯยนฯฝเป็ธตัวตั๊ง ซื่งเป๋ฯยนฯฝถี่ว่ฯธี๊ ก็ฌือ 
อัตรฯกฯรรีโซเฌิล ซื่งใธบฯงประเถศก็นีกฯรธ ฯเอฯอัตรฯรีโซเฌิลนฯใช้ใธกฯรฌ ฯธวณฌ่ฯธรรนเธีฝน ซื่งกฯรเก็บ
ฌ่ฯธรรนเธีฝนและธ ฯนฯบริยฯรระบบจัดกฯรบรรจุภัณท์ใธแต่ละประเถศก็นีฌวฯนแตกต่ฯงกัธ บฯงประเถศ
ด ฯเธิธกฯรไดฝภฯฌรัฐ รัฐด ฯเธิธกฯรและบริยฯรงฯธเอง ยรืออฯจอฝู่ใธรูปแบบของกฯรบริยฯรพ่ฯธ PRO ไดฝ 
PRO จะเปธ็พู้ด ฯเธิธกฯรไดฝใช้เงิธจฯกกองถุธถี่นฯจฯกฌ่ฯธรรนเธีฝน ซื่งกฯรด ฯเธิธงฯธถี่แตกต่ฯงกัธธี๊เอง ถ ฯใย้
เกิดพลลัมธ์และอุปสรรฌถี่แตกต่ฯงกัธ แน้แต่ใธเร่ืองของ PRO บฯงประเถศก็นีเมีฝง PRO เดีฝว บฯงประเถศก็นี
ยลฯฝ PRO ไดฝประเถศถี่นี PRO นฯกกว่ฯ 1 รฯฝ ก็จะก ฯยธดบถบฯถยธ้ฯถี่ของ PRO ใย้แตกต่ฯงกัธ ยรือ
เยนือธกัธ เม่ือใย้เกิดกฯรแข่งขัธใธเชิงประสิถธิภฯม 

         กฯรถ ฯงฯธของระบบ EPR บถบฯถและ
ฌวฯนสันมัธธ์ของพู้นีส่วธเกี่ฝวข้องนีส่วธส ฯฌัญ
นฯก ตั๊งแต่พู้พลิต ถี่เปธ็ตัวแปรยลักใธกฯรพลักดัธ
ระบบ พู้จ ฯยธ่ฯฝสิธฌ้ฯ พู้บริไภฌ และถ้องถิ่ธ ล้วธ
แต่นีฌวฯนส ฯฌัญ ซื่งประเถศโถฝก็โด้เชื่อนไฝง
บถบฯถของพู้นีส่วธเกี่ฝวข้องโว้ดังภฯม

EPR Concept

3

  บถบาถและหธ้าถีข่องพู้นีส่วธเกี่ฝวข้อง

 พู้พลิต ใช้ Eco-Design ใธกฯรมัฒธฯบรรจุภัณท์ใย้

นีศักฝภฯมใธกฯรยนุธเวีฝธ ไดฝใธต่ฯงประเถศนีกฯร
ส่งเสรินใย้ใช้วัสดุถี่นฯจฯกกฯรรีโซเฌิล ยรือกฯรเม่ิน 
Recycled Content ใย้นฯกถี่สุด ยรือใช้วัสดุถี่
สฯนฯรถธ ฯกลับโปรีโซเฌิลโด้ ธอกจฯกธั๊ธ พู้พลิต
สิธฌ้ฯอฯจนีกฯรสธับสธุธใย้เกิดกฯร Take Back ยรือ
เก็บกลับ บรรจุภัณท์ของตธ

 พู้จ ฯยธ่ฯฝ ถ ฯยธ้ฯถี่สื่อสฯรกับพู้บริไภฌใย้เข้ฯใจ
ถืงกฯรเลือกซื๊อสิธฌ้ฯถี่นีกฯรดูแลบรรจุภัณท์ ยรือ
จัดกฯรกับบรรจุภัณท์ยลังกฯรใช้งฯธ รวนถืงกฯร
จัดตั๊งจุดรวบรวนบรรจุภัณท์
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พู้พลติ

พูจ้ ฯยธฯ่ฝ

พู้บริไภฌพู้รวบรวน

ไรงฯธ
รีโซเฌลิ

  บถบาถและหธ้าถีข่องพู้นีส่วธเกี่ฝวข้อง (ต่อ)

 พู้บริไภฌ ต้องนีบถบฯถใธกฯรฌัดแฝกบรรจุภัณท์เม่ือส่งกลับ

เข้ฯสู่กระบวธกฯรรีโซเฌิล ข้อจ ฯกัดของบถบฯถธี๊ ฌือ จิตส ฯธืก
และองฌ์ฌวฯนรูข้องภฯฌประชฯชธถี่จ ฯเปธ็ต่อกฯรด ฯเธิธกฯร ใธ
กรณีถี่ โน่นีกฎยนฯฝและบถลงไถผถี่ชัดเจธเยนือธใธบฯง
ประเถศ

4

 พู้รวบรวน (ซฯเล้ง ร้ฯธรับซื๊อ และถ้องถิ่ธ) ถ ฯยธ้ฯถี่เป็ธระบบ Logistic ของระบบรวบรวนจฯกฌรัวเรือธโป

ฝังไรงงฯธรีโซเฌิล และเสรินสร้ฯงศักฝภฯมใธกฯรรีโซเฌิล ด้วฝกฯรถ ฯใย้วัตถุดิบนีฌวฯนมร้อนก่อธเข้ฯสู่ไรงงฯธรี
โซเฌิล ใธต่ฯงประเถศบถบฯถธี๊นักเป็ธของถ้องถิ่ธ ยรือ PRO ถี่จะเข้ฯนฯบริยฯรจัดกฯรใย้นีประสิถธิภฯม ใธ
ประเถศโถฝเรฯนีกลุ่นแรงงฯธธอกระบบและธุรกิจร้ฯธรับซื๊อเข้ฯนีบถบฯถส ฯฌัญ แต่ถี่พ่ฯธนฯกลุ่นเยล่ฯธี๊นักประสบ
ปญัยฯเร่ืองของระเบีฝบข้อบังฌับ จืงฌวรนีกฯรมิจฯรณฯใย้กฯรสธับสธุธถี่เยนฯะสน

 ไรงงฯธรีโซเฌิล ถ ฯยธ้ฯถี่มัฒธฯเถฌไธไลฝีรีโซเฌิลใย้รองรับบรรจุภัณท์ถี่ถูกมัฒธฯ

ธอกจฯกธี๊ ภฯฌรฐั ธกัวชิฯกฯร และองฌก์รอสิระ ฝงัโดน้กีฯรมิจฯรณฯเฌรื่องนอือื่ธๆ ถัง๊ดฯ้ธกฎยนฯฝและ
นฯตรฐฯธตฯ่งๆ เชธ่ ลดกฯรใชว้สัดถุี่เปธ็อัธตรฯฝ ก ฯยธดสดัสว่ธวสัดรุโีซเฌลิ กฯรลดยฝอ่ธภฯผีใยก้บัพู้บริไภฌถี่

ใชส้ธิฌฯ้ถี่เปธ็นติรกบัสิง่แวดลอ้น ยรอืพู้พลติถี่ใชว้สัดรุโีซเฌลิ 100% ยรอืนฯกถี่สดุเถ่ฯถี่ถ ฯโด ้ 
กฯรใชเ้ฌรื่องนือถฯงสงัฌน กฯรสื่อสฯรสร้ฯงฌวฯนเขฯ้ใจและฌวฯนตระยธกัรูข้องถกุภฯฌสว่ธ    

อฝ่ฯงโรกต็ฯน กฯรออกกฎยนฯฝใธประเถศโถฝเปธ็เรื่องถี่ถ ฯโดฝ้ฯกและใชเ้วลฯธฯธ  
ใธชว่งเริน่ตธ้จงือฯจใชน้ฯตรกฯรเชงิสนฌัรใจ กอ่ธถี่เปลี่ฝธพฯ่ธโปใชร้ะบบภฯฌบงัฌบัตอ่โปใธอธฯฌต 

ฌวฯนรบัพดิชอบใธบถบฯถของตธนฌีวฯนส ฯฌญัตอ่กฯรขบัเฌลือ่ธ EPR 
เมรฯะโนใ่ชเ่ป็ธยธฯ้ถีข่องใฌรฌธใดฌธยธื่งเถฯ่ธัธ๊...“     ”

 กฯรขบัเฌลือ่ธ EPR ของภฯฌเอกชธ เม่ือใยเ้กดิ EPR ถีเ่ยนฯะสนกบัประเถศโถฝ

กฯรร่วนกัธของกลุ่นพู้พลิต  

ใธป ึ2564 สภฯอุตสฯยกรรนแย่งประเถศโถฝ  
ไดฝสถฯบธักฯรจดักฯรบรรจภุณัทแ์ละรโีซเฌลิเม่ือ 
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ น  ย รื อ  TIPMSE ร ว น กลุ่ น กั บ
ภฯฌเอกชธขับเฌลื่อธแธวถฯงจัดกฯรบรรจุภัณท์
ตฯนยลัก EPR ภฯฝใต้ “ไฌรงกฯร PackBack 
เก็บกลับบรรจุภัณท์...เม่ือวัธถี่ฝั่งฝืธ” ไดฝกฯร
ก ฯยธดแธวถฯงกฯรศืกผฯเป็ธระฝะเวลฯ 3 ปึ จัด
ถิศถฯงกฯรถ ฯงฯธเปธ็ 3 ส่วธ ดังภฯม

กฯรศืกผฯกลโกระบบ EPR ไดฝภฯฌเอกชธ 
จฯกกฯรถบถวธประสบกฯรณ์ของ

ต่ฯงประเถศ เม่ือธ ฯจุดแข็งและรูปแบบนฯ
ประฝุกต์ใย้เยนฯะสนกับประเถศโถฝ   
และยฯรือร่วนกับภฯฌรัฐ ธักวิชฯกฯร  

และพู้เก่ีฝวข้อง 

สื่อสฯรเม่ือสร้ฯง 
ฌวฯนเข้ฯใจใธระบบ 

EPR รวนถงืแธวถฯง
กฯรจัดกฯรบรรจุภัณท์

ถีถ่กูต้อง 

ธ ฯร่องรูปแบบ 
กฯร Take Back  
ใธม๊ืธถี่ต้ธแบบ  

และขฝฯฝพลต่อใธอธฯฌต 
รวนถืงกฯรศืกผฯข้อนูล
เม่ือสธับสธุธระบบ EPR  
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“กฯรสรฯ้งกฯรนสี่วธร่วน 
กับถกุภฯฌส่วธ

เม่ือขบัเฌลือ่ธ EPR  
ภฯฝใต ้PackBack  
เกบ็กลบับรรจภุัณท ์
เม่ือวัธถี่ฝัง่ฝืธ”

        เนื่อวัธถี่ 16 ธัธวฯฌน 2564 ณ ซีอฯเซีฝธ รัชดฯ เกิดปรฯกฎกฯรณ์ฌวฯนร่วนนือถี่เย็ธโด้ชัดเจธว่ฯ ถุกภฯฌ
ส่วธโน่โด้เมิกเฉฝต่อส่ิงแวดล้อน ไดฝ 51 องฌ์กรโด้ร่วนกัธแสดงเจตจ ฯธงใธกฯรขับเฌลื่อธ EPR ภฯฝใต้ “PackBack
เก็บกลับบรรจุภัณท์เม่ือวัธถี่ฝั่งฝืธ” ไดฝถุกองฌ์กรถี่เข้ฯร่วนฝิธดีถี่จะร่วนสธับสธุธภฯฝใต้ศักฝภฯมและถรัมฝฯกรถี่นี 
ซื่งฌวฯนร่วนนือใธฌร๊ังธี๊ สภฯอุตสฯยกรรนแย่งประเถศโถฝ และ 3 กระถรวงยลัก ประกอบด้วฝ  
กระถรวงกฯรอุดนศืกผฯ วิถฝฯศฯสตร์ วิจัฝและธวัตกรรน (อว.)   
ซื่งเปธ็ยธ่วฝงฯธยลักใธกฯรขับเฌลื่อธ BCG และ CE  
กระถรวงถรัมฝฯกรธรรนชฯติและส่ิงแวดล้อน (ถส.)  
ซื่งเปธ็ยธ่วฝงฯธถี่ก ฯยธดธไฝบฯฝด้ฯธส่ิงแวดล้อน  
และกระถรวงนยฯดโถฝ (นถ.) ซื่งเปธ็ยธ่วฝงฯธถี่ดูแลรับพิดชอบ 
ใธกฯรจัดกฯรขฝะใธภฯฌฌรัวเรือธ  
ร่วนกับยธ่วฝงฯธวิชฯกฯร อฯถิเช่ธ สถฯบัธวิจัฝสภฯวะแวดล้อน  
จุรฯฯ วีกรีธ นยฯวิถฝฯลัฝเกผตรฯ GIZ  
ยธ่วฝงฯธภฯฌเอกชธ ถี่ต่ฯงนองเย็ธถืงฌวฯนส ฯฌัญ 
ของกฯรจัดกฯรบรรจุภัณท์ตฯนยลักเศรผฐกิจยนุธเวีฝธ  
และองฌ์กรอิสระ รวนถืง Thai SCP Association  
ถี่นีถิศถฯงกฯรด ฯเธิธงฯธและเป๋ฯยนฯฝถี่สอดฌล้องกับไฌรงกฯร เข้ฯนฯสธับสธุธฌวฯนรู้ ฌวฯนเชี่ฝวชฯญ รวนถืง
เฌรือข่ฯฝถี่จะนฯร่วนพลักดัธใธไฌรงกฯรบรรลุตฯนเปฯ๋ยนฯฝถี่ตั๊งโว้

ปึ 2565 ธี๊ จะเป็ธกฯรเร่ินต้ธกฯรธ ฯร่องใธม๊ืธถี่ต้ธแบบอฝ่ฯงจริงจัง ซื่งใธไฌรงกฯรธี๊นี 3 เถศบฯลเป็ธม๊ืธถี่ธ ฯร่อง 
ประกอบด้วฝ เถศบฯลเนืองแสธสุข เถศบฯลเนืองบ้ฯธบืง และเถศบฯลต ฯบลเกฯะสีชัง จ. ชลบุรี ซื่งจะนีกฯรร่วนนือกับ
ยธ่วฝงฯธจังยวัดชลบุรี ขับเฌลื่อธและขฝฯฝพลโปฝังเถศบฯลอื่ธๆ ต่อโป ซื่งยฯกสธใจรฯฝละเอีฝดของไฌรงกฯร 
สฯนฯรถติดต่อสอบถฯนโด้ถี่ 02-345-1292  

หากถ่าธสธใจนาเป็ธส่วธหธึง่ใธการร่วนขับเฌลื่อธ 
ไปรดติดต่อโด้ถี่ 02-345-1293 
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"กฯรสธบัสธุธ SCP ของภฯฌเอกชธ"

SCP ยรือ Sustainable Consumption and Production เปธ็ 1 
ใธ 17 เป๋ฯยนฯฝของกฯรมัฒธฯถี่ ฝ่ังฝืธ SDGs (Sustainable 
Development Goals:)  ไดฝเป๋ฯยนฯฝถี่ 12 (SDG12) ฌือ “บริไภฌ
และพลิตอฝ่ฯงนีฌวฯนรับพิดชอบ”   ส ฯยรับบริผัถ ปูธซิเนธต์โถฝ 
จ ฯกัด (นยฯชธ) ยรือ เอสซีจี ซื่งโด้ก ฯยธดยธื่งใธอุดนกฯรณ์ใธกฯร
ด ฯเธิธธุรกิจอฝ่ฯงนีฌุณธรรน 4 ประกฯร ฌือ ถือนั่ธใธฌวฯน
รับพิดชอบต่อสังฌน (Concern for Social Responsibility) โด้
ด ฯเธิธกฯรมัฒธฯรูปแบบกฯรบริไภฌและกฯรพลิตถี่ฝ่ังฝืธตลอดจธนี
ฌวฯนรับพิดชอบต่อสังฌนและส่ิงแวดล้อน อฝ่ฯงต่อเธ่ือง

เอสซีจี โด้ด ฯเธิธธุรกิจอฝ่ฯงฝ่ังฝืธ ไดฝธ ฯแธวฌิดฌวฯนใส่ใจใธนิติสิ่งแวดล้อน สังฌน และยลักธรรนฯภิบฯล 
(Environmental, Social, Governance: ESG) ซื่งเป็ธยลักปฏิบัติเม่ือฌวฯนฝ่ังฝืธ  ไดฝนีแธวถฯง ESG 4 Plus 
โด้แก่ 1. นุ่ง Net Zero 2. Go Green 3. Lean เยลื่อนล ๊ฯ และ 4. ฝ ๊ฯร่วนนือ ไดฝฝืดยลักฌวฯนเปธ็ธรรนและไปร่งใส
ถั๊งธี๊ เอสซีจีโด้นีกฯรบูรณฯกฯรเข้ฯกับกฯรบริยฯรจัดกฯรย่วงไซ่ฌุณฌ่ฯถี่ฝั่งฝืธของเอสซีจี (SCG Sustainable 
Value Chain) ใธ 4 ขั๊ธตอธ ดังต่อโปธี๊ 

1. Green Manufacturing:  กฯรด ฯเธธิงฯธตฯนกระบวธกฯรพลติ 

  ถีเ่ป็ธนติรตอ่สิง่แวดลอ้นดว้ฝนฯตรฐฯธระดบัไลก (World Class Operation)

ขั๊ธตอธธี๊ ฌือ กฯรปรับเปลี่ฝธ ฌวบฌุน และมัฒธฯ
กระบวธกฯรพลิต ซื่งเป็ธภฯรกิจส ฯฌัญถี่ เอสซี จี
ด ฯเธิธกฯรนฯอฝ่ฯงต่อเธื่อง ถั๊งเม่ือส่งนอบสิธฌ้ฯและ
บริกฯรถี่นีฌุณภฯม และเม่ือใย้กระบวธกฯรพลิตเป็ธ
นิตรต่อส่ิงแวดล้อนและสังฌน  ด้วฝระบบกฯรจัดกฯร
แล ะ ป ร ะ สิ ถ ธิ ภ ฯม เ ชิ ง ธิ เ ว ศ เ ศ รผฐกิ จ  (Eco-
efficiency) ถั๊งกฯรด ฯเธิธกฯรตฯนยลักเศรผฐกิจ
ยนุธเวีฝธ กฯรใช้ถรัมฝฯกรอฝ่ฯงฌุ้นฌ่ฯ กฯรบริยฯรจัด
กฯรมลังงฯธ ธ ๊ ฯ  ขฝะ ของเ สีฝ พลกระถบต่อ
ส่ิงแวดล้อน และก์ฯซเรือธกระจก ไดฝนุ่งสู่กฯรบรรลุ
เป๋ฯยนฯฝกฯรปล่อฝฌฯร์บอธสุถธิเป็ธศูธฝ์ภฯฝใธป ึ
2593 และ กฯรธ ฯของเสีฝอัธตรฯฝและโน่อัธตรฯฝจฯก
กระบวธกฯรพลิตโปฟังกลบเปธ็ศูธฝ์

กฯรด ฯเธิธกฯรด้ฯธกระบวธกฯพลิตถี่เป็ธนิตรต่อ
สิ่งแวดล้อน อฯถิเช่ธ

• ก ฯยธดรฯฌฯฌฯร์บอธภฯฝใธองฌ์กร (ICP) และ
ธ ฯนฯใช้เป็ธปัจจัฝยธื่งประกอบกฯรตัดสิธใจ
ลงถุธใธไฌรงกฯรถี่นีส่วธช่วฝลดกฯรปล่อฝก์ฯซ
เรือธกระจก

• เม่ินสัดส่วธกฯรใช้เชื๊อเมลิงชีวนวลและแยล่ง
มลังงฯธสะอฯดถดแถธเชื๊อเมลิงภอสซิล

• ปรับปรุงยรือปรับเปลี่ฝธกระบวธกฯรและ
อุปกรณ์ใย้นีประสิถธิภฯมกฯรใช้มลังงฯธสูงขื๊ธ

• ลดปรินฯณของเสีฝจฯกแยล่งก ฯเธิด

• บริยฯรจัดกฯรของเสีฝอุตสฯยกรรนตฯนยลัก 
3Rs แ ล ะ เ ศ รผฐกิ จ ยนุ ธ เ วี ฝธ  (Circular 
Economy) ถัง๊ของเสฝีอธัตรฯฝ และโนอ่ธัตรฯฝ
ภฯฝใธเอสซีจีใย้นฯกถี่สุด 
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2. Upstream Supply Chain: กฯรฝกระดบักฯรจดักฯรของธุรกจิตธ้ธ ฯ๊  

    ไดฝกฯรสรฯ้งฌวฯนเขน้แขง็ใยก้บัฌูธ่รุกจิใยเ้กดิกฯรมัฒธฯอฝฯ่งฝั่งฝธื

         กฯรฝกระดับของธุรกิจต้ธธ ๊ฯ เอสซีจีนีฌวฯนตั๊งใจถี่จะมัฒธฯฌู่ธุรกิจถี่ร่วนงฯธกับเอสซีจี ใย้นีกฯรบริยฯร
จัดกฯรตฯนแธวถฯงกฯรมัฒธฯอฝ่ฯงฝ่ังฝืธ จืงโด้จัดถ ฯ “จรรฝฯบรรณฌู่ธุรกิจเอสซีจี” (SCG Supplier Code of 
Conduct) ขื๊ธ เม่ือเป็ธแธวถฯงใย้ฌู่ธุรกิจนีกฯรก ฯกับดูแลกิจกฯรถี่ฌ ฯธืงถืงสังฌนและส่ิงแวดล้อนอฝ่ฯงเป็ธ
รูปธรรน ตลอดจธใช้เป็ธนฯตรฐฯธใธกฯรด ฯเธิธธุรกิจร่วนกัธ ไดฝจรรฝฯบรรณฌู่ธุรกิจเอสซีจี ประกอบด้วฝ 
จริฝธรรนถฯงธุรกิจ (Business Ethics) แรงงฯธและสิถธินธุผฝชธ (Labor and Human Rights) อฯชีวอธฯนัฝ
และฌวฯนปลอดภัฝ (Occupational Health & Safety) ส่ิงแวดล้อน (Environment) และกฎยนฯฝและ
ข้อก ฯยธด (Laws and Regulations) อีกถ๊ังฝังโด้ก ฯยธด “แธวปฏิบัติกฯรจัดยฯถี่เป็ธนิตรต่อสิ่งแวดล้อน” 
(Guidelines for Green Procurement) เม่ือเปธ็กฯรแสดงเจตธฯรนณ์ถี่ชัดเจธใธกฯรเลือกใช้สิธฌ้ฯและบริกฯรถี่
ก่อใย้เกิดพลกระถบต่อส่ิงแวดล้อนธ้อฝถี่สุด อีกถั๊งเป็ธกฯรพลักดัธใย้พู้พลิตเกิดกฯรปรับปรุงและเร่งมัฒธฯสิธฌ้ฯ
และบริกฯรเม่ือส่ิงแวดล้อนออกสู่สังฌนนฯกฝ่ิงขื๊ธ 

ตัวอฝ่ฯงกฯรบริยฯรจัดกฯรวัตถุดิบ อฯถิเช่ธ 

• Pile Waste Module กฯรจัดกฯรเศผเสฯเข็นเม่ือลดกฯรธ ฯเศผเสฯเข็นฌอธกรีตโปฟังกลบ ไดฝธ ฯนฯ
พ่ฯธกระบวธกฯรบดฝ่อฝ และธ ฯโปใช้แถธวัสดุก่อสร้ฯงใธงฯธต่ฯงๆ เช่ธ วัสดุรองม๊ืธถฯงส ฯยรับถ ฯถธธ/
ถี่จอดรถ แพ่ธฌอธกรีตส ฯเร็จรูป ฯลฯ ไดฝนีฌุณสนบัติเถีฝบเถ่ฯฌอธกรีตปกติ  

• กฯรใช้ธวัตกรรนเม่ือลดกฯรใช้วัตถุดิบ รวนโปถืงกฯรกฯรใช้วัสดุธ ฯนฯกลับนฯใช้ใยน่และวัสดุยนุธเวีฝธนฯ
เป็ธเป็ธวัตถุดิบใธกฯรพลิต อฝ่ฯงกฯรบูรณฯกฯร Advance Recycling Process เถฌไธไลฝีรีโซเฌิล
ชั๊ธสูงเม่ือเปลี่ฝธมลฯสติกใช้แล้วเป็ธวัตถุดิบตั๊งต้ธ (Renewable feedstock) ตลอดจธกฯรยฯแยล่ง
วัตถุดิบถี่โน่กระถบปฯ่โน้ธรรนชฯติและโด้นฯตรฐฯธ 

3. Downstream Supply Chain: กฯรสรฯ้งฌณุฌฯ่เม่ินสูพู่้พลติและพูบ้ริไภฌปลฯฝธ ฯ๊ ไดฝพลติสธิฌฯ้และ

บรกิฯรถีส่รฯ้งนลูฌฯ่เม่ินและเปธ็นติรตอ่สิง่แวดลอ้น เม่ือตอบสธองฌวฯนตอ้งกฯรลกูฌฯ้อฝฯ่งฝัง่ฝธื

ตั๊งแต่ ปึ 2552 เอสซีจี เป็ธองฌ์กรโถฝรฯฝแรกถี่
ก ฯยธดฉลฯกสิธฌ้ฯและบริกฯรถี่ เป็ธนิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อน ประเภถกฯรรับรองตธเอง ภฯฝใต้ชื่อ 
SCG Eco Value ไดฝก ฯยธดกฎเกณท์กฯร
มิ จ ฯ รณฯอ้ ฯ ง อิ ง  น ฯต รฐ ฯธ  ISO1 4 0 2 1 : 
Environmental Labels and Declarations-
Self-Declared Environmental Claims 
ฌวบฌู่โปกับกฯรตอบไจถฝ์ฌวฯนต้องกฯรของพู้นี
ส่วธโด้เสีฝ และพลกระถบถี่เกิดขื๊ธตลอดวงจร
ชีวิตพลิตภัณท์ ซื่งปัจจุบัธฉลฯก SCG Eco 
Value โด้มัฒธฯเป็ธฉลฯก “SCG Green 
Choice” ซื่งเปธ็ฉลฯกสิธฌ้ฯเม่ือส่ิงแวดล้อนตฯน
นฯตรฐฯธของ SCG เม่ือใย้พู้บริไภฌโด้เข้ฯใจง่ฯฝ
ขื๊ธ และเปรีฝบเสนือธถฯงเลือกใย้กับพู้บริไภฌใธ
กฯรเลือกซื๊อสิธฌ้ฯและบริกฯร ถี่จะช่วฝใย้พู้บริไภฌ
นั่ธใจโด้ว่ฯสิธฌ้ฯชิ๊ธธั๊ธใย้ฌวฯนส ฯฌัญใธ 3 ปัจจัฝ
ยลัก ดังภฯม
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4. Advocating & Promoting SD & ESG Concepts: กฯรสง่เสรนิเพฝแมรแ่ธวถฯง 
   กฯรมัฒธฯอฝฯ่งฝัง่ฝธื ฌวฯนรบัพดิชอบตอ่สงัฌนและสิง่แวดลอ้นใยก้บัพูน้สีว่ธโดเ้สฝีถกุภฯฌสว่ธ   
   และนแีธวถฯงชว่ฝเยลอืและสธบัสธธุใยส้งัฌนเขน้แขง็

       เอสซีจีนุ่งด ฯเธิธธุรกิจเม่ือฌวฯนฝ่ังฝืธนฯอฝ่ฯงต่อเธื่อง ด้วฝกฯรสร้ฯงสนดุลด้ฯธเศรผฐกิจ สังฌน และ
สิ่งแวดล้อน ถ ฯใย้เอสซีจีตระยธักดีว่ฯปัญยฯถี่ก ฯลังส่งพลกระถบต่อถุกฌธบธไลกโน่อฯจแก้โขโด้ไดฝล ฯมังยธ่วฝงฯธ
ใดยธ่วฝงฯธยธื่ง แต่กุญแจส ฯฌัญ ฌือ กฯรสร้ฯงเฌรือข่ฯฝฌวฯนร่วนนือกับถุกภฯฌส่วธ ถั๊งภฯฌรัฐ ภฯฌธุรกิจ และ
ภฯฌประชฯสังฌน
 
       ธอกจฯกกฯรใย้ฌวฯนรู้ ฌวฯนร่วนนือ และกฯรจัดถ ฯไฌรงกฯรด้ฯธฌวฯนฝ่ังฝืธกับพู้นีส่วธโด้เสีฝ เอสซีจี ฝังโด้จัด
งฯธ Thailand SD Symposium ตั๊งแต่ปึ 2010 เม่ือจุดประกฯฝแธวฌิดและแสวงยฯฌวฯนร่วนนือด้ฯธกฯรมัฒธฯ
อฝ่ฯงฝ่ังฝืธกับถุกภฯฌส่วธ สอดฌล้องกับวิสัฝถัศธ์ขององฌ์กร “Passion for Better” ซื่งฌ ฯว่ฯดีขื๊ธธั๊ธยนฯฝรวนถืง
กฯรมัฒธฯด้ฯธสังฌนและส่ิงแวดล้อนด้วฝ ไดฝใธช่วงกว่ฯสิบปึถี่พ่ฯธนฯกฯรจัดงฯธนีกฯรปรับและเปลี่ฝธยัวข้อและ
เธื๊อยฯ ใย้สอฌฌล้องกับสภฯมปญัยฯและสถฯธกฯรณ์ถี่เกิดขื๊ธจริง ถั๊งใธระดับไลกและของประเถศโถฝ

ใธป ึ2563 เธื่องด้วฝสถฯธกฯรณ์ไฌวดิ-19 จืงโด้นีกฯรด ฯเธิธกฯรจัดเวถีเสวธฯแบบออธโลธ์ 
“Circular Economy: Actions for Sustainable Future”  

เม่ือธ ฯยลักเศรผฐกิจยนุธเวีฝธนฯแก้โขปญัยฯส่ิงแวดล้อนอฝ่ฯงฝ่ังฝืธ 

เนื่อวัธถี่ 8 ธัธวฯฌน 2564 ถี่พ่ฯธนฯ  
เอสซีจี โด้จัด SCG ESG Pathway ไดฝฌณุรุ่งไรจธ์ รังสิไฝภฯส 
กรรนกฯรพู้จัดกฯรใยญ ่เอสซีจี ธ ฯถัมพู้บริยฯรใธถุกภฯฌส่วธร่วน
ประกฯศฌวฯนนุ่งน่ัธใธวฯระก้ฯวขื๊ธสู่ปถ่ีึ 109 ฝกระดับแธวถฯงกฯร
มัฒธฯอฝ่ฯงฝ่ังฝืธสู่แธวถฯง ESG 4 Plus  “1. นุง่ Net Zero ปึ 
2050  2. Go Green 3. Lean เยลื่อนล ๊ฯ 4. ฝ ฯ๊รว่นนอื 
Plus เปธ็ธรรน ไปร่งใส” 
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บถบฯถด้ฯธสิ่งแวดล้อนของ บริผัถถีมีเอ็ธ เภล็กซแ์มฌ จ ฯกดั  

บริผัถถีมีเอ็ธ เภล็กซ์แมฌ จ ฯกัด เป็ธบริผัถใธเฌรือถั๊งฮั่วซิ
ธกร์ุป ซื่งประกอบด้วฝบริผัถใธเฌรือถั๊งยนด 6 บริผัถ ด ฯเธิธ
ธุรกิจพลิตบรรจุภัณท์ส ฯยรับอุตสฯยกรรนอฯยฯรและสิธฌ้ฯ
อุปไภฌบริไภฌ นฯธฯธกว่ฯ 68 ป ึไดฝบรรจุภัณท์ถี่ถฯงถั๊งฮั่วซิ
ธกร์ุปพลิต โด้แก่ บรรจุภัณท์ซองมลฯสติก ฉลฯกสิธฌ้ฯ
ส ฯยรับอฯยฯรกระป๋อง บรรจุภัณท์ประเภถกล่องกระดฯผแข็ง 
และบรรจุภัณท์ส ฯยรับอุปกรณ์ถฯงกฯรแมถฝ์ 

บริผัถถีมีเอ็ธ เภล็กซ์แมฌ จ ฯกัด โด้เปดิด ฯเธิธกฯรใธป ึ2001 เปธ็พู้ธ ฯกฯรพลิตบรรจุภัณท์มลฯสติกแย่งแรกของ
ประเถศโถฝถ่ีใช้ยนืกมินม์ถ่ีปลอดสฯรไถลูอีธ ซื่งเป็ธสฯรเฌนีอัธตรฯฝต่อนธุผฝ์และส่ิงแวดล้อน และสืบเธ่ืองจฯก
ปัญยฯพลกระถบจฯก Climate Change ถ ฯใย้ประชฯฌนไลกตระยธักถืงนยัธตภัฝจฯกภัฝมิบัติต่ฯงๆถี่โด้ถวีฌวฯน
รุธแรงเม่ินนฯกขื๊ธอฝ่ฯงต่อเธื่อง เป็ธเยตุใย้ถุกภฯฌส่วธถั่วไลกรวนถืงประเถศโถฝ ต้องเร่งยฯแธวถฯงใธกฯรลด
กฯรปล่อฝฌฯร์บอธโดออกโซด์ใย้โด้นฯกถี่สุด    ธอกจฯกธี๊ ใธส่วธภฯฌอุตสฯยกรรนอฯยฯรถี่ต้องใช้บรรจุภัณท์
ส ฯยรับบรรจุอฯยฯรถี่ส่งขฯฝถั๊งใธประเถศและต่ฯงประเถศธั๊ธ    ถฯงบริผัถฯ โด้นีกฯรฌ้ธฌิดและมัฒธฯกลุ่นบรรจุ
ภัณท์มลฯสติก Sustainable Packaging ชธิดมิเศผ ถี่นีส่วธช่วฝลดกฯรปล่อฝก์ฯซเรือธกระจกโด้ 

       ถีนวิจัฝและมัฒธฯบรรจุภัณท์ของบริผัถฯ โด้วิจัฝและมัฒธฯซองมลฯสติกซื่งนีฌุณสนบัติมิเศผใธ
กฯรถธอนและฝืดอฯฝุกฯรจัดเก็บอฯยฯรโว้โด้ธฯธกว่ฯ 1 ปึ ไดฝกฯรวิจัฝธี๊สฯนฯรถฝกเลิกกฯรใช้ภิล์น
อลูนิเธีฝน ถี่เป็ธส่วธประกอบใธชั๊ธมลฯสติกออกโปโด้ ถ ฯใย้นีฌ่ฯกฯรปล่อฝก์ฯซเรือธกระจกถี่ลดต ่ฯลง 
ธอกจฯกธี๊ ฝังนีกฯรวิจัฝและมัฒธฯซองมลฯสติกถี่นีลักผณะมิเศผ เม่ือใย้สฯนฯรถธ ฯโปรีโซเฌิลกลับนฯใช้โด้
ใยน่ตฯนยลัก Circular Economy (CE) ไดฝกลุ่นซองชธิดธี๊เรีฝกว่ฯ Mono Material Packaging       
ถี่ฝังฌงนีประสิถธิภฯมสูงใธกฯรปกปอ๋งและถธอนอฯยฯร แต่สฯนฯรถธ ฯโปรีโซเฌิลกลับนฯใช้โด้ใยน่ยลฯฝฌร๊ัง
ตฯนยลักกฯร CE ธั่ธเอง 
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