
การจัดการด้านความย่ังยนื 

ในมิตส่ิิงแวดล้อม 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อม 
 
บรษิัทมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกจิอย่างยั่งยืนบนพืน้ฐานความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม ใสใ่จในการด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ตระหนกัถงึการใชท้รพัยากรและพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้การจดัการของเสียจากห่วงโซ่คณุคา่ของ
องคก์ร เพื่อใหม้ั่นใจว่าไม่สรา้งผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มภายใตแ้นวทางการปฏิบตัิของนโยบายการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  
 
 
ผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม  
 
การจัดการด้านพลังงาน และการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก  

บริษัทใหค้วามส าคัญต่อการประหยัดพลังงาน (Energy Conservation) ส่งเสริมใหม้ีการใชท้รพัยากรธรรมชาติในการผลิต

พลงังานอย่างยั่งยืนผ่านการลงทุนติดตัง้ Solar rooftop ในสาขา และโรงงานของบริษัทโดยเริ่มติดตัง้ Solar rooftop ตัง้แต่ปี 

2561 จนถึงปัจจุบัน โดยการเพิ่มสัดส่วนการบริโภคพลังงานสะอาดของบริษัท ถือเป็นการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกเมื่อพิจารณาจากการบริโภคพลังงานที่มาจากเชือ้เพลิงฟอสซิล อันมีส่วนต่อการแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศซึ่งถือเป็นปัญหาระดบัโลก ตลอดจนการพฒันาปรบัปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน ส าหรบัปี 2564 บรษิัทฯ มีการ

ด าเนินงานที่ส  าคญัต่อการประหยดัพลงังาน ดงันี ้

 

โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง  

บรษิัทไดด้  าเนินการเปล่ียนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างจากหลอดรุน่เก่าเป็นหลอด LED เพื่อใหป้ระหยดัพลงังานลง 30% ของจ านวน

ที่เปล่ียน ซึ่งไดด้  าเนินการไปแลว้ 3 สาขา ราชพฤกษ์ เกษตรนวมินทร ์และบางนา 

 

 

 



โครงการ Solar rooftop   

บริษัทลงทุนโครงการติดตัง้แผงโซลารรู์ฟท็อป (Solar Rooftop) เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปี 2561 โดยติดตัง้ทั้งที่รา้น Index Living Mall และโรงงาน IDF เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานระยะยาว และยังเป็น

พลงังานสะอาดที่ช่วยลดภาวะปัญหาโลกรอ้น ณ สิน้ปี 2564 มีการติดตัง้ Solar Rooftop ไปแลว้ จ านวนทัง้หมด 16 แห่ง ทัง้นี ้

บริษัทเล็งเห็นศักยภาพในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สาขา จึงแผนที่จะขยายการติดตั้ง Solar Rooftop เพิ่มเติมอย่าง

ต่อเนื่องในอนาคต  

 

                                                 



ปริมาณไฟฟ้าทีผ่ลิตจาก Solar rooftop  

 

ปี 2561/1 2562/2 2563/3 2564/3 

ปรมิาณไฟฟ้าที่ผลิตได ้(mWh) 4,561.06 6,133.158 8,064.40 10,677.05 

รอ้ยละค่าพลงังานที่ผลิตเพิ่มขึน้เทียบ
กบัปีก่อนหนา้ 

 0% 34% 30% 32% 

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก /4      

(ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า tCO2 

eq) 

998.42 2,986.85 3,927.36 5,199.72/5 

 

หมายเหต:ุ 

1 บรษิัทไดเ้ก็บขอ้มลูการผลิตไฟฟ้าจาก Solar rooftop ครอบคลมุสาขา บางนา พทัยา พระราม 2 ราชพฤกษ์ และ IDF  

2 บรษิัทไดเ้ก็บขอ้มลูการผลิตไฟฟ้าจาก Solar rooftop ในสาขาอืน่ ๆ เพิ่มเตมิจากปี 2561 คอื อดุรธานี ขอนแก่น เชยีงใหม่ 
หาดใหญ่ สรุาษฎรธ์านี และชยัพฤกษ์ 

3 บรษิัทฯ ไดเ้ก็บขอ้มลูการผลิตไฟฟ้าจาก Solar rooftop ในสาขาอื่น ๆ เพิ่มเตมิจากปี 2563 คือ ชลบรุี ประจวบคีรีขนัธ ์
พิษณโุลกและนครราชสีมา  

4 ปรมิาณการลดก๊าซเรือนกระจกเป็นขอ้มลูเฉพาะที่ไดร้บัการรบัรองจาก อบก. ซึ่งค านวณระหวา่งวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 - 31 
ธันวาคม 2563 ทัง้นีใ้นปี 2561 ยงัมีปรมิาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่ไม่ไดร้บัรอง (ม.ค.-ก.ค.2561) อีก 1,222.82  tCO2  

5ปรมิาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่อยู่ระหว่างการยื่นขอรบัรองจาก อบก.  

 
 
 
 
 

 



การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ์
 

บริษัทสนบัสนุนการบริโภคอย่างมีความรบัผิดชอบ จึงใหค้วามส าคญัต่อการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดว้ยนโยบาย

การพัฒนาและสนับสนุนสินคา้ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และส่งเสริมการใช้พลาสติกดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม โดยบรษิัทเชื่อว่าการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์รวมถึงการจดัการวตัถดุิบในการผลิตอย่างยั่งยนืถือว่าเป็นการ

จัดการดา้นส่ิงแวดลอ้มและช่วยลดปริมาณขยะตัง้แต่ตน้ทาง ทั้งนี ้ในปี 2564 บริษัทไดร้ิ่เริ่มศึกษาและด าเนินการโครงการ

พฒันาสินคา้ รวมถึงการจดัการวตัถดุิบอย่างยั่งยืนที่ส  าคญั ดงันี ้

 

• การเพิ่มสัดส่วนสินค้าทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้าใน Portfolio ของสินค้า 

บริษัทไดเ้ริ่มพัฒนาและออกแบบเฟอรน์ิเจอรแ์ละสินคา้ตกแต่งบา้นที่ใชว้ัสดุธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถย่อย

สลายไดต้ามธรรมชาติ และเน้นหาไดง้่ายในท้องถิ่นทั่วไทย เพื่อเป็นการกระจายรายไดใ้หก้ับชุมชนอีกทางหนึ่ง 

นอกจากนี ้บริษัทก าลงัอยู่ในระหว่างด าเนินการเรื่อง Upcycle ที่เนน้น าวสัดุเก่าหรือส่ิงที่ไม่ไดใ้ชแ้ลว้มาพฒันาเป็น

ผลิตภณัฑใ์หม่  

• การออกแบบทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

ส าหรบัสินคา้ในกลุ่มที่นอนซึ่งมีขนาดใหญ่และตอ้งใชว้สัดุในการท าบรรจุภัณฑจ์ านวนมาก บริษัทจึงปรบัรูปแบบ

บรรจภุณัฑท์ี่นอนบางรุ่น โดยออกแบบใหใ้ชห้มึกสีเดียวพิมพล์งบนกระดาษลงัแบบรีไซเคิลที่ไม่มีการท าสีและเคลือบ

ผิว อีกทัง้ปรบัรูปแบบบรรจุภณัฑข์องที่นอนใหม้ีขนาดเล็กลง ดว้ยการใชน้วตักรรม Compress Rolling ที่มว้นที่นอน

ใหม้ีขนาดเล็กลงและสามารถใส่ในบรรจภุณัฑเ์ล็กกว่าแบบปกติ ท าใหส้ามารถเพิ่มจ านวนในการบรรจสิุนคา้ในตูค้อน

เทนเนอรม์ากขึน้ถึง 5 เท่า ช่วยลดปริมาณเที่ยวการขนส่งสินคา้ เพิ่มความสะดวกในการขนยา้ย และลดขยะที่เกิด

จากบรรจภุณัฑอ์ีกดว้ย ทัง้นี ้บรษิัทวางแผนท่ีจะขยายผลไปยงัที่นอนรุน่อื่นๆ ในอนาคต 

• พัฒนาสินค้า Customized เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  

เฟอรน์ิเจอรแ์บรนด ์Younique ซึ่งเป็นเฟอรน์ิเจอรแ์บบ Customize ผลิตตามดีไซนล์กูคา้ไดทุ้กรูปแบบ (รายละเอียด

สามารถดูไดท้ี่ลิง้ค ์https://www.youniquedesign.com/about-younique) และมีระบบในการออกแบบและค านวณ

การใช้ไม้และส่วนประกอบต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่าและประหยัดวัตถุดิบ เพื่ อ เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้

ทรพัยากรธรรมชาติ บริษัทมีนโยบายในการสรรหาและต่อรองผูข้ายวตัถุดิบที่ยินยอมในการสั่งซือ้วตัถุดิบและฟิตติง้

โดยที่ไม่ตอ้งเก็บสต็อกจ านวนมาก นอกจากนี ้ยงัไดพ้ฒันาและออกแบบส่วนประกอบและฟิตติง้ที่มีความใกลเ้คียง

กนัใหเ้ป็นวสัดรุว่ม (Common Parts) ที่สามารถใชร้ว่มกนัในเฟอรน์ิเจอรห์ลายรุน่ เพื่อลดจ านวนส่วนประกอบในผลิต

สินคา้ลง เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่ยงัอยู่ในช่วงริเริ่มโครงการและ/หรืออยู่ระหว่างด าเนินการ ท าให้บริษัทยงัไม่มี

ขอ้มลูเพียงพอท่ีมีนยัส าคญัที่จะรายงานผล อย่างไรก็ดี บรษิัทจะด าเนินการจดัเก็บขอ้มลูและรายงานในปีถดัไป 

https://www.youniquedesign.com/about-younique)

