นโยบายด้านสิ่ งแวดล้อม
และความยั่งยืน
04 มกราคม 2563

นโยบายด้านสั่งแวดล้อมและความยัง่ ยืนของ BANGKOK PREMIUMS คือ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถปฏิบัติไ ด้
อย่างสมเหตุสมผล ว่าการดาเนิ นงานของบริ ษทั จะดาเนิ นไปด้วยความรับผิ ดชอบในการปกป้ องและส่ ง เสริ ม
สิ่ งแวดล้อม
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ตระหนักดีว่า กิจกรรมของเราอาจส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และในการพัฒนานโยบาย
นี้ เราพยายามยืนหยัดความรับผิดชอบในการจัดการปัญหาสิ่ งแวดล้อมอย่างถูกต้อง
นโยบายนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากกรรมการ โดยในการปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบนี้ เพื่อจัดการ
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างเหมาะสม เราจะ:
● ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างเต็มที่
● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อพิจารณาด้านสิ่ งแวดล้อมรวมอยู่ในการตัดสิ นใจทางธุรกิจของเรา
● ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เราใช้การประเมินความเสี่ ยงเพื่อระบุความเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของเรา
● แสวงหาโอกาสในการลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจากการดาเนินงานของเรา โดยมุ่งเน้นที่การใช้พลังงาน การกาจัด

ของเสีย และการปล่อยน้ าเสีย
● พยายามพัฒนาความเข้าใจให้กว้างขึ้นเกี่ยวกับปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมระหว่างซัพพลายเออร์และพนักงานของเรา
● ทบทวนนโยบายของเราเป็ นประจา เพื่อให้แน่ ใจว่านโยบายเหล่านี้ สอดคล้องกับความจาเป็ นในการลดของเสี ยและ

ส่งเสริ มการใช้ทรัพยากรที่หายากให้เกิดมีประสิทธิภาพสูงสุด

● ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามคาแถลงนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมและความยัง่ ยืนนี้ข้ น
ึ อยู่กบั กรรมการ

คาแถลงนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมและความยัง่ ยืนนี้จะได้รับการทบทวนและปรับปรุ งอย่างสม่าเสมอตามความ
จาเป็ น
ทีมผูบ้ ริ หารให้การรับรองคาแถลงนโยบายเหล่านี้และมุ่งมัน่ อย่างเต็มที่ในการนาไปปฏิบตั ิ
คาแถลงนโยบายนี้ได้รับการอนุมตั ิและอนุญาตโดย:
ชื่อ: Jean-Come Renaudin ตาแหน่ง: กรรมการฝ่ ายกลยุทธิ์ธุรกิจ ( Business Strategy Director)

คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

BANGKOK PREMIUMS ดาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการด้ านสิ่ งแวดล้ อมและความยั่งยืน
อันเป็ นไปตาม
สมาชิกคณะกรรมการ ซึ่ งประกอบด้วย พนักงานจากสานักงานและหน่ วยงานต่าง ๆ เป็ นไปตามทุกไตรมาส
เพื่อปรับปรุ งแนวทางความยัง่ ยืนของเรา และเสนอโครงการใหม่ ๆ เพื่อก้าวไปสู่ บริ ษทั ที่ปล่อยก๊าซคาร์ บอน
เป็ นศูนย์ เมื่อถึงไตรมาสละครั้ง เรามีร่วมมือกับลูกค้า ผูใ้ ห้บริ การ และพันธมิตรในคณะกรรมการของเรา เพื่อทา
ให้มนั่ ใจว่าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจโดยรวมของเรามีความยัง่ ยืน

สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน @TheOffice
BANGKOK PREMIUMS ตระหนักดี ว่า ธุ รกิ จอาจส่ งผลเสี ยต่อ สิ่ งแวดล้อ มได้ เราจึ งมุ่งมั่นและสนุ กกับการ
ค้นหาวิธีที่เราจะสามารถลดผลกระทบของงานทั้งของเราในสานักงานและเมื่อเราออกไปทางานนอกสถานที่
ดังนั้น เราจึงกาหนดนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมและความยัง่ ยืนที่สานักงานร่ วมกับพนักงานของเรา สามารถดูได้
ในทุ ก พื้ น ที่ ท างานทั้ง หมดและเรากลับมาเยี่ ย มชมอีก ปี ละครั้ ง เพื่ อ ค้น หาวิ ธี ใ หม่ ๆ เพื่ อ ลดการปล่อ ยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของบริ ษทั ซึ่งดีต่อสิ่ งแวดล้อมและดีต่อธุรกิจ
พนักงานของ BANGKOK PREMIUMS พร้ อมด้วยผู้บริหารได้ตัดสินใจ ดังต่อไปนี้:
แนวทางหลักการ:
● เพื่อปฏิบตั ิตาม กฎหมาย ข้อกาหนด กฎระเบียบ และหลักปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
● เพื่อรวมข้อพิจารณาด้านความยัง่ ยืนเข้ากับการตัดสิ นใจทางธุรกิจทั้งหมดของเรา
● เพื่อให้แน่ ใจว่าพนักงานทุกคนตระหนักถึงนโยบายสิ่ งแวดล้อมและความยัง่ ยืนของเราและมุ่งมัน
่ ที่จะดาเนินการและ

ปรับปรุ งนโยบายดังกล่าว

● เพื่อลดผลกระทบต่อความยัง่ ยืนของกิจกรรมการขนส่ งและสานักงานทั้งหมด
● เพื่อให้ลูกค้าและซัพพลายเออร์ตระหนักถึงนโยบายความยัง่ ยืนของเรา และสนับสนุ นให้พวกเขานาเอาแนวทางการ

จัดการทีย่ งั่ ยืนไปใช้
● เพื่อตรวจสอบ รายงานเป็ นประจาทุกปี และพยายามอย่างต่อเนื่ องเพื่อปรับปรุ งผลการดาเนินงานด้านความยัง่ ยืนของ

เรา

ขั้นตอนการปฏิบัติเพือ่ นาหลักการเหล่านี้ไปสู่ การปฏิบัติ
การเดินทางและการประชุม
● เดิ น ปั่ นจัก รยาน และ/หรื อ ใช้ร ะบบขนส่ ง สาธารณะ ในการเดิ นทางไปร่ ว มการประชุ ม เยี่ ย มชมสถานที่ ฯลฯ

นอกเหนือจากในกรณีพิเศษที่ทางเลือกอื่นไม่สามารถทาได้และ/หรื อมีค่าใช้จ่าย
● รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของรู ปแบบการขนส่ งที่ยงั่ ยืนมากขึ้นในข้อเสนอทางการเงินของเรา แทนที่จะเป็ นตัวเลือกที่มี

ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเดินทางโดยรถยนต์หรื อทางอากาศ
● หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประชุ ม ตามสถานที่ ฯลฯ โดยที่มีทางเลือกอื่นให้ เลือกใช้งานได้จริ ง เช่น การใช้การประชุม

ทางไกล การประชุมทางวิดีโอหรื อเว็บแคม และกาหนดเวลาการประชุมที่มีประสิ ทธิภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทาง
หลายครั้ง และตัวเลือกเหล่านี้มกั จะใช้เวลาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ในขณะที่ไม่ตอ้ งเสี ย ประโยชน์จากการ
ติดต่อเป็ นประจากับลูกค้าและคู่คา้

● เพื่อลดความจาเป็ นในการเดินทางไปประชุมและที่อื่น ๆ และอานวยความสะดวกในการติดต่อกับลูกค้าเป็ นประจาเรา

จะจัดให้มีการสัมมนาผ่านเว็บฟรี เพื่อให้ลูกค้าเข้าร่ วมได้ตลอดเวลา
● ลดความต้องการพนักงานของเราในการเดินทาง โดยสนับสนุนการทางานด้วยทางเลือกอื่น ๆ รวมถึงการทางานที่บา้ น

และอื่น ๆ และส่งเสริ มการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ โดยตั้งสานักงานของเราในตาแหน่งที่ต้ งั ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
● ใช้แผนการบันทึกการปล่อยมลพิษสาหรับการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ เพื่อติดตามผลกระทบของเรา

การซื้ออุปกรณ์และการใช้ ทรัพยากร
● ลดการใช้กระดาษและวัสดุสิ้นเปลืองในสานักงานอื่น ๆ ใช้ให้นอ้ ยที่สุด ตัวอย่างเช่น ใช้กระดาษทั้งสองด้านและระบุ

โอกาสในการลดขยะ
● เท่าที่จะเป็ นไปได้ จัดให้มีการใช้ซ้ าหรื อรี ไซเคิลขยะสานักงาน รวมทั้งกระดาษ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่

ซ้ าซ้อน
● หลีกเลี่ยงการใช้กระดาษ ยกตัวอย่าง หากเป็ นไปได้ ให้ส่งใบแจ้งหนี้และใบเสนอราคาทางอีเมลเป็ นไฟล์ PDF
● รี ไซเคิลวัสดุเหลือใช้ให้ได้มากที่สุด

○ รี ไซเคิลอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วของบริ ษทั ตัวอย่างเช่น การแจกสิ่งของต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ที่
เราไม่ใช้แล้ว
○ นาเศษกระดาษกลับมาใช้ใหม่ (จากเครื่ องพิมพ์) หากเป็ นไปได้ ให้ใช้ดา้ นว่างสาหรับบันทึก ฯลฯ

● ลดการใช้พลังงานของอุปกรณ์สานักงาน โดยการซื้ออุปกรณ์แบบประหยัดพลังงานและมีการดูแลทาความสะอาดที่ดี
● หาซื้ อไฟฟ้าจากซัพพลายเออร์ที่มุ่งมัน
่ ที่จะใช้พลังงานหมุนเวียน พยายามเพิ่มสัดส่วนจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน ใน

ขณะเดียวกันก็สนับสนุนการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนใหม่ ๆ
● ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เฟอร์นิเจอร์ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้อื่น ๆ ได้รับการรี ไซเคิลหรื อมาจากแหล่งที่มีการจัดการที่ดี

และยัง่ ยืน และได้รับการรับรอง Forest Stewardship Council (FSC)
● ซื้ อเครื่ องดื่มออร์แกนิกและ/หรื อที่ขายอย่างเป็ นธรรม

ข้อควรปฏิบัติในการทางานและคาแนะนาแก่ลูกค้า
● ดาเนินงานโดยสมัครใจกับชุมชนในพื้นที่และ/หรื อองค์กรด้านสิ่ งแวดล้อม

และบริ จาคเงินเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนจากกิจกรรมของเรา
● ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผูร้ ่ วมงานที่เราว่าจ้างคานึงถึงประเด็นด้านความยัง่ ยืนตามคาแนะนาของพวกเขาต่อลูกค้า
● แนบสาเนานโยบายความยัง่ ยืนของเราในใบข้อเสนอทั้งหมดของเราให้กบั ลูกค้า

สิ่ งแวดล้ อมและความยั่งยืน @Buainess

BANGKOK PREMIUMS ตระหนักดีว่า ธุรกิจอาจส่ งผลเสี ยต่อสิ่ งแวดล้อมได้ เรามุ่งมัน่ และสนุกกับการค้นหา
วิธีที่เราสามารถลดผลกระทบของผลิตภัณฑ์และบริ การที่เราเสนอ
ดังนั้นเราจึ งร่ วมกับพันธมิต รและโรงงานของเรา กาหนดนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อ มและความยัง่ ยืนของเรา
@Business

โดยผ่านการจัดซื้อ เรามีอิทธิพลต่อผูผ้ ลิต ให้พวกเขาลดส่วนผสมที่เป็ นอันตรายลง หรื อเปลี่ยนไปใช้ส่วนผสมที่
เป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อ มและลดปริ ม าณบรรจุ ภัณ ฑ์ เราพยายามท าให้ ก ารกระจายสิ น ค้า และการขนส่ ง มี
ประสิ ทธิ ภาพตลอดห่ วงโซ่อุปทานทั้งหมด ด้วยยอดขาย การตลาดและการผลิตของเราเอง เราจะเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม
ทางเลือกที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมที่ลูกค้าของเราทา
เราสามารถสร้างอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของผูค้ นได้ โดยการจัดหาเครื่ องมือส่ งเสริ มการขายที่สะท้อนถึงคุณค่า
ของแบรนด์ของคุณ ตลอดจนในทางปฏิบตั ิแล้วเป็ นประโยชน์ต่อสิ่ งแวดล้อม นอกจากนี้ยงั รวมถึงการตั้งคาถาม
เกี่ยวกับเมกะเทรนด์ของผลิตภัณฑ์ "Greenwashing" ด้วย ไม่ใช่ทุกอย่างที่จาหน่ายภายใต้ฉลากของผลิตภัณฑ์ที่
เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมเท่านั้นที่สามารถทนต่อการทดสอบได้ บนพื้นฐานนี้ เราไม่ได้กาหนดเปอร์ เซ็น ต์ของ
ยอดขายของเรา ซึ่ งเป็ นรายการเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน และได้มีการวางขั้นตอนและมาตรการที่ชัดเจนเพื่อเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงานแทน

BANGKOK PREMIUMS อุทิศตนเพื่อความเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืนตลอดไป
ที่ BANGKOK PREMIUMS เรามุ่งมั่นที่จะดาเนิ นงาน โดยคานึ งถึงความยัง่ ยืนอยู่ตลอดเวลา ผลิตภัณฑ์ที่เรา
จาหน่ายถูกผลิตขึ้นด้วยความรับผิดชอบและถูกต้องตามหลักจริ ยธรรม และเราปฏิบตั ิตามบรรทัดฐานข้อกาหนด
ของประเทศในแต่ละตลาดของเรา แนวทางการควบคุมคุณภาพที่มนั่ คงของเรานั้น ช่วยให้มนั่ ใจได้ว่าผลิตภัณฑ์
ที่คุณจะเลือกให้กบั แบรนด์ของคุณ สามารถขายและใช้งานได้อย่างมัน่ ใจ

ลด - ใช้ ซ้า - รีไซเคิล
หากคุณกาลังมองหาผลิตภัณฑ์ส่งเสริ มการขายที่มีโลโก้ของคุณ หากคุณต้องการให้ผลิตภัณฑ์น้ นั เป็ นไปตาม
กฎหมายของยุโรป/สหรัฐอเมริ กา และหากเป็ นไปได้ สิ่ งเหล่านี้จะเป็ นทางเลือกที่ยงั่ ยืนมากกว่าการแจก
พลาสติกแบบเดิม ๆ
ที่ BANGKOK PREMIUMS เราเลือกที่จะเป็ นผูน้ าเกมและช่วยลูกค้าของเรา ในการสร้างโลกที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม โดยใช้แนวคิดการลด – การนากลับมาใช้ใหม่ – การรี ไซเคิล
การลด (REDUCE) : การเลือกผลิตภัณฑ์ทลี่ ดปริ มาณพลาสติก ซึ่งจะช่วยลดปริ มาณการใช้พลาสติกโดยรวมลง
ได้

การนากลับมาใช้ใหม่ (REUSE) : การเลือกรายการส่ งเสริ มการขายที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่ น แก้ว
กาแฟที่ใช้ซ้ าได้ ถุงหิ้ว ...
การรี ไซเคิล (RECYCLE) : นาเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็ นผลิตภัณฑ์กระดาษรี ไซเคิล วัสดุรีไซเคิล แก้วรี ไซเคิล ร่ ม
และถุง PET รี ไซเคิล หรื อแม้แต่ปากกาที่ทาจากขวดรี ไซเคิล เป็ นต้น

การปฏิบัติตามกฎหมาย
BANGKOK
PREMIUMS
รับประกันการปฏิบตั ิตามกฎหมายตามข้อกาหนดทางกฎหมายทั้งหมดของ
กฎระเบียบและมาตรฐานด้านสิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสมกับสิ นค้าที่เราจัดหา
การปฏิบัติตามข้อกาหนดของซัพพลายเออร์
เราวัดผลการปฏิบัติ ของซัพพลายเออร์ ของเราต่อข้อกาหนดทางกฎหมายของกฎระเบียบและมาตรฐานด้าน
สิ่ งแวดล้อ ม ที่เหมาะสมกับสิ นค้าที่เราจัดหา นอกเหนื อ จากการตรวจสอบและบันทึกการรับรองการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมของซัพพลายเออร์ ซึ่งเรารวมไว้ในวิธีการประเมินซัพพลายเออร์ ของเรา อันรวมอยูใ่ นโปรแกรมซัพ
พลายเออร์ที่ตอ้ งการและบันทึกไว้ในฐานข้อมูลซัพพลายเออร์

การจัดการของเสีย
เราบันทึกปริ มาณรายการสิ่ งของที่ตอ้ งกาจัด เพื่อให้แน่ใจว่าของเสี ยทั้งหมดได้รับการกาจัดอย่างปลอดภัยต่อ
สิ่ งแวดล้อมและเป็ นไปตามข้อบังคับ
รีไซเคิลและการใช้ วสั ดุรีไซเคิล
หลีกเลี่ยงการใช้วสั ดุที่ไม่เหมาะสมและไม่จาเป็ น และใช้วสั ดุรีไ ซเคิลทุกครั้ง หากเป็ นไปได้ เราวัดปริ มาณ
รายการสิ่ งของ ที่จดั หา ซึ่งใช้วสั ดุรีไซเคิลและนากลับมาใช้ใหม่ รวมถึงบรรจุภณ
ั ฑ์ดว้ ย
พลังงาน
กระบวนการผลิตและอุปกรณ์ท้ งั หมดที่ซ้ื อนั้นขึ้นอยู่ความจาเป็ นที่จะเพิ่มการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และลดการปล่อยมลพิษที่เป็ นอันตรายให้นอ้ ยที่สุด เราวัดปริ มาณพลังงานที่ใช้ในอาคารของเรา (ไฟฟ้า ก๊าซ น้ า
ฯลฯ) และตรวจสอบให้แน่ใจเสมอ ว่าเราใช้แหล่งที่มาที่ยงั่ ยืนทีม่ ีอยู่

วิธีการจัดส่ ง
เราบันทึกวิธีการจัดส่ งและการส่ งมอบที่ใช้สาหรับสิ นค้าแต่ละรายการและดาเนิ นการเพื่อชดเชยคาร์ บอน หาก
จาเป็ น (โปรแกรม DHL Go Green สาหรับการจัดส่งแบบคาร์บอนเป็ นศูนย์)

การเลือกผลิตภัณฑ์
เราจัดหา ใช้ และจัดป้อนผลิตภัณฑ์ทรี่ ับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์รีไซเคิลหลายประเภท
เราสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมให้กบั ลูกค้าของเรา

ใบรับรองของเรา
คุณจะเห็นประกาศนียบัตรและใบรับรองทั้งหมดของ BANGKOK PREMIUMS และโรงงานของเรา

Sedex เพิ่มขีดความสามารถในห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบและมีจริ ยธรรม

Sedex เปิ ดตัวในปี 2004 มีสมาชิกกว่า 150 ประเทศและมีองค์กรกว่า 38,000 แห่ง
ใช้เป็ นแพลตฟอร์ มสาหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่ งทุ่มเทเพื่อผลักดันให้เกิดการ
ปรับปรุ งแนวทางปฏิบตั ิทางธุ รกิจที่มีจริ ยธรรมและความรับผิดชอบในห่ วงโซ่
อุ ป ทานทั่ว โลก เป็ นแพลตฟอร์ ม การท างานร่ ว มกัน ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ส าหรั บ การ
แบ่งปันข้อมูลห่วงโซ่อุปทานที่มีจริ ยธรรม
จุดมุ่งหมายหลักของ Sedex คือช่วยแบ่งเบาภาระของซัพพลายเออร์ ที่ตอ้ งเผชิญกับ
การตรวจสอบและการรับรองหลายครั้ง และเพือ่ ผลักดันการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ
ด้า นจริ ย ธรรมของซั พ พลายเชนทั่ว โลก โดย Sedex Advance เป็ นฐานข้อ มู ล

ออนไลน์ที่ปลอดภัย ซึ่ งจะช่วยให้สมาชิกสามารถจัดเก็บและแบ่งปั นข้อมูลเกี่ยวกับ
มาตรฐานแรงงานสุขภาพและความปลอดภัยสิ่ งแวดล้อมและจริ ยธรรมทางธุรกิจ
Sedex เป็ นองค์กรสมาชิกที่ไม่แสวงหาผลกาไร ไม่ใช่องค์กรกาหนดมาตรฐานหรื อ
จรรยาบรรณ
เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Sedex

ทางเลือกที่ยั่งยืนแทนการใช้ พลาสติก
เรี ยนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างวัสดุที่ยงั่ ยืนต่าง ๆ เพื่อให้เราสามารถร่ วมกันลดปริ มาณขยะ และ
นาไปรี ไซเคิลและสร้างใหม่ให้ดีข้ นึ ได้

ฟางข้าวสาลี
ฟางข้าวสาลีส่วนใหญ่เป็ นผลิตภัณฑ์เหลือใช้ทางการเกษตรที่ยงั คงอยู่หลังจากสกัดเมล็ดพืชหรื อน้ าผลไม้จากพืช
แล้ว ฟางข้าวสาลีเพิ่งถูกนามาใช้เป็ นฟิ ลเลอร์สาหรับวัสดุผสมเทอร์โมพลาสติก เช่น โพลีโพรพีลีนหรื อ ABS ซึ่ง
เป็ นทรัพยากรที่มีค่าที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ในขณะที่การอัพเกรดภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่นากลับมาใช้ใหม่น้นั
ช่วยลดปริ มาณพลาสติกใช้ ด้วยการนาเอาแหล่งธรรมชาติมาใช้
ปั จจุบันมีการใช้ ฟางข้าวสาลี เป็ นฟิ ลเลอร์ สาหรั บส่ วนประกอบทางความร้ อน เช่ น โพลีโพรพีลีนหรื อ ABS

ข้าวโพด PLA
Polylactic acid (PLA) เป็ นสารทดแทนพลาสติก จากธรรมชาติ ที่ทาจากแป้ งพื ช หมัก (โดยทัว่ ไปแล้วจะเป็ น
ข้าวโพด) เป็ นทางเลือกที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม มีแหล่งที่มาจากแหล่งหมุนเวียนและย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
แทนพลาสติกที่ใช้ปิโตรเลียมทัว่ ไป ซึ่ งการใช้ PLA ที่เพิ่มขึ้นจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ของ
หลายอุตสาหกรรมลงได้ วัสดุสีเขียวปลอดสารพิษนี้ สามารถใช้กบั ผลิตภัณฑ์ได้ทุกชนิด เช่น ถุงช้อปปิ้ งของชา
เพื่อประหยัดหรื อใช้ซ้ าได้
PLA เป็ นทางเลือกที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม ซึ่ งนากลับมาใช้ ใหม่ ได้ และสามารถย่อยสลายได้ ทางชีวภาพ

ฝ้ายออร์ แกนิก
ฝ้ายออร์แกนิกนั้นเทียบเท่ากับฝ้าย ซึ่งมีความแตกต่างกันตรงที่ปลูกตามธรรมชาติโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ปุ๋ ย หรื อ
สารเคมี เพื่อให้แน่ใจว่าฝ้ายเป็ นออร์แกนิกจริ ง ๆ ผูผ้ ลิตต้องดาเนินการให้ผ่านการตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานอย่าง
ละเอียดโดยบุคคลที่สาม และเฉพาะฝ้ายที่ผ่านการรับรองเท่านั้นสามารถนาไปวางในตลาดได้ (ตัวอย่าง
ตรวจสอบโดย GOTS) จานวนฟาร์มฝ้ายออร์แกนิกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ก็ยงั นับว่าเป็ นส่วนน้อยของการผลิต
ฝ้ายโดยรวมทัว่ โลก
ฝ้ายออร์ แกนิกมีการเติบโตอย่างเป็ นธรรมชาติโดยไม่ ต้องใช้ สารกาจัดศัตรู พืช สมุนไพร ปุ๋ ยใด ๆ

เปลือกกาแฟ (COFFEE HUSK)
รองจากปิ โตรเลียม กาแฟเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีการค้ามากที่สุดเป็ นอันดับสองของโลก เปลือกกาแฟ (หรื อแกลบ)
คือผิวแห้งของเมล็ดกาแฟ ในระหว่างกระบวนการคัว่ เปลือกกาแฟส่วนนี้จะหลุดออกมาและส่วนใหญ่จะถูก
โยนทิ้ง เมื่อไม่นานมานี้ มีการใช้เปลือกกาแฟส่วนนี้เป็ นตัวเติมเสริ มแรงสาหรับวัสดุผสมเทอร์ โมพลาสติก เช่น
โพลีโพรพีลีนหรื อ ABS เป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่าเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่งช่วยลดปริ มาณการใช้พลาสติก
คอฟฟี่ ฮัสก์ หรื อเปลือกกาแฟเป็ นของส่ วนของเสียเยือ้ แห้ งของเมล็ดกาแฟ

ไม้ไผ่
ไม้ไ ผ่เป็ นหนึ่ งในพืชที่เติบโตเร็ วที่สุด (หญ้า) และสามารถหล่อ เลี้ยงน้ าได้เองภายในหนึ่ งปี โดยต้อ งใช้น้ า
ปริ มาณต่าและไม่ตอ้ งใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มการเจริ ญเติบโต เนื่องจากไม้ไผ่มีความต้านทานต่อศัตรู พืชตามธรรมชาติจึง
ไม่จาเป็ นต้องใช้ยาฆ่าแมลง ไม้ไผ่เป็ นทรัพยากรหมุนเวียนที่แข็งแกร่ งและทนทาน ดูดซับ Co2 จากอากาศได้
มากกว่าและปล่อยออกซิ เจนมากกว่า ซึ่ งจะช่ วยเพิ่มคุณภาพอากาศ และนอกจากนี้ ไม้ไผ่เป็ นวัสดุธรรมชาติ
100% และย่อยสลายได้
ไม้ ไผ่ เป็ นวัสดุธรรมชาติ 100% และสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้

คอร์ ก (CORK)
คอร์ กหรื อไม้ก๊อกเป็ นเปลือกไม้ของต้นโอ๊กคอร์ กที่สร้างงอกใหม่ได้เอง เป็ นวัสดุอินทรี ยท์ ี่ทนทานที่สุด โดยมี
คุณสมบัติในการรักษาอุณหภูมิและความชื้นของอากาศให้คงที่ เป็ นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสู งและสามารถรักษา
ได้ดว้ ยวิธีธรรมชาติง่าย ๆ มีคุณสมบัติในการยึดเกาะที่ดี ทาให้ง่ายต่อการใช้ร่วมกับวัสดุต่าง ๆ โดยทัว่ ไปใน
อุตสาหกรรม ไม้ก๊อกถือได้ว่าเป็ นหนึ่ งในอุตสาหกรรมที่ เป็ นมิต รต่อ สิ่ ง แวดล้อ มมากที่สุด คอร์ ก เป็ นวัส ดุ
ธรรมชาติ 100% และย่อยสลายได้
คอร์ กเป็ นวัสดุธรรมชาติ 100% และสามารถย่อยสลายได้ ทางชีวภาพ และได้ รับการจัดอันดับให้ เป็ นวัสดุออร์ แก
นิกที่ทนทานที่สุด

PET/RPET รีไซเคิล
PET เป็ นพลาสติกประเภทที่พบมากที่สุด ส่วนใหญ่ใช้สาหรับการบรรจุภณ
ั ฑ์และขวด/ภาชนะใส่เครื่ องดื่มแบบ
ใช้แล้วทิ้ง ขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ในโลกเกิดจากการบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ี และ PET รี ไซเคิลเรี ยกอีกอย่างว่า RPET และ
เป็ นพลาสติกรี ไซเคิลที่ใช้กฟนแพร่ หลายที่สุดในโลก การใช้ PET รี ไซเคิลโดยให้ชีวิตใหม่กบั ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
แล้วแทนเรซินบริ สุทธิ์ ส่งผลให้ลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
PET รี ไซเคิลเป็ นที่ร้ ู จักกันในอีกชื่ อหนึ่งนั่นคือ RPET และเป็ นพลาสติกที่รีไซเคิลได้ มากที่สุดในโลก

แก้ว
ด้วยสไตล์และขนาดที่แตกต่างกันสาหรับโอกาสต่าง ๆ คุณสามารถใช้สิ่งเหล่านี้ เมื่อคุณกระหายน้ าเพื่อช่วย
หลีกเลี่ยงสิ่ งของแบบใช้แล้วทิ้ง ทาในส่วนของคุณด้วยการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ
แก้ วเป็ นวัสดุชั้นเยี่ยมที่สามารถนากลับมาใช้ ใหม่ ได้ ทาความสะอาดง่ ายและมีอายุการใช้ งานยาวนาน

ผ้ารีไซเคิล
ผ้ารี ไซเคิลทาจากเศษผ้า (สิ่ งทอใด ๆ) ของเสี ยที่เป็ นของแข็งจากสิ่ งทอที่รวบรวมได้น้ นั จะถูกนาไปแปรรู ปเป็ น
เส้นใย แล้วนากลับมาสู่เนื้อผ้าเพื่อผลิตกระเป๋ า เสื้ อผ้า หรื อผ้าลินินอีกครั้ง ผูผ้ ลิตส่วนใหญ่ทางานกับสองกระแส
นัน่ คือ ขยะก่อนบริ โภค (เศษจากการผลิต) และขยะหลังการบริ โภค (รวบรวมสิ่ งทอที่ใช้แล้ว) การแยกสี เกิดขึ้น
ระหว่างกระบวนการ เพื่อหลีกเลี่ยงการย้อมสี ผา้ ให้ได้มากที่สุด
ของเสียที่เป็ นของแข็งจากสิ่ งทอที่เก็บรวบรวมได้ นั้นจะถูกรั บการเปลี่ยนเป็ นไฟเบอร์ แล้ วนากลับมาทาเป็ นผ้ า

รายการกระดาษ

เราได้แนะนาผลิตภัณฑ์กระดาษใหม่ ๆ หลากหลายประเภท สิ นค้าชิ้นเดียวกับที่คุณรู้จกั และชื่นชอบอยูแ่ ล้ว โดย
คานึงถึงความยัง่ ยืน ซึ่งนี่เป็ นเพียงหนึ่งในหลาย ๆ วิธี ที่เรากาลังปรับตัว เพื่อช่วยระบบนิเวศ คุณทราบหรื อไม่ว่า
ต้นไม้โดยเฉลี่ยสามารถใช้ผลิตกระดาษได้มากกว่า 8,000 ชิ้น
สมุดโน้ตกระดาษ กระเป๋ าอาหารกลางวัน กระเป๋ าคูลเลอร์ ปากกา และอีกมากมาย! ทั้งหมดทาด้วยกระดาษเพื่อ
ช่วยลดการใช้พลาสติก

ติดต่อ
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางด้านสิ่ งแวดล้อมและความยัง่ ยืนของเรา สามารถติดต่อเราได้ทุก
เมื่อ

เรารอคอยร่ วมงานกับคุณ

sustainability@bangkokpremiums.com

