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นโยบายดา้นส่ังแวดลอ้มและความยัง่ยืนของ BANGKOK PREMIUMS คือ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถปฏิบัติได้

อย่างสมเหตุสมผล ว่าการด าเนินงานของบริษทัจะด าเนินไปดว้ยความรับผิดชอบในการปกป้องและส่งเสริม

ส่ิงแวดลอ้ม 

ฝ่ายบริหารของบริษทัตระหนกัดีว่า กิจกรรมของเราอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และในการพฒันานโยบาย

น้ี เราพยายามยืนหยดัความรับผิดชอบในการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มอยา่งถูกตอ้ง 

นโยบายน้ีไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งเต็มที่จากกรรมการ โดยในการปฏิบตัิตามความรับผิดชอบน้ี เพื่อจดัการ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งเหมาะสม เราจะ: 

● ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างเต็มท่ี 

● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอ้พิจารณาดา้นส่ิงแวดลอ้มรวมอยู่ในการตดัสินใจทางธุรกิจของเรา 

● ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เราใชก้ารประเมินความเส่ียงเพ่ือระบุความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดขึ้นกบัธุรกิจของเรา 

● แสวงหาโอกาสในการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการด าเนินงานของเรา โดยมุ่งเน้นท่ีการใชพ้ลงังาน การก าจดั

ของเสีย และการปล่อยน ้าเสีย 

● พยายามพฒันาความเขา้ใจให้กวา้งขึ้นเก่ียวกบัปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มระหว่างซัพพลายเออร์และพนกังานของเรา 

● ทบทวนนโยบายของเราเป็นประจ า เพ่ือให้แน่ใจว่านโยบายเหล่าน้ีสอดคลอ้งกบัความจ าเป็นในการลดของเสียและ

ส่งเสริมการใชท้รัพยากรท่ีหายากให้เกิดมีประสิทธิภาพสูงสุด 



 

 

 

● ความรับผิดชอบในการปฏิบติัตามค าแถลงนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มและความยัง่ยืนน้ีขึ้นอยู่กบักรรมการ 

ค าแถลงนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มและความยัง่ยืนน้ีจะไดรั้บการทบทวนและปรับปรุงอยา่งสม ่าเสมอตามความ

จ าเป็น 

ทีมผูบ้ริหารให้การรับรองค าแถลงนโยบายเหล่าน้ีและมุ่งมัน่อยา่งเต็มที่ในการน าไปปฏิบติั 

ค าแถลงนโยบายน้ีไดรั้บการอนุมติัและอนุญาตโดย: 

ช่ือ: Jean-Come Renaudin ต าแหน่ง: กรรมการฝ่ายกลยุทธิ์ธุรกจิ ( Business Strategy Director) 

 

คณะกรรมการด้านส่ิงแวดล้อมและความยั่งยืน 



 

 

 

 

BANGKOK PREMIUMS ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการด้านส่ิงแวดล้อมและความย่ังยืน  

อันเป็นไปตาม 

 

สมาชิกคณะกรรมการ  ซ่ึงประกอบดว้ย พนักงานจากส านักงานและหน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปตามทุกไตรมาส 

เพื่อปรับปรุงแนวทางความยัง่ยืนของเรา และเสนอโครงการใหม่ ๆ เพื่อกา้วไปสู่ บริษทัที่ปล่อยก๊าซคาร์บอน

เป็นศูนย ์เมื่อถึงไตรมาสละคร้ัง เรามีร่วมมือกบัลูกคา้ ผูใ้ห้บริการ และพนัธมิตรในคณะกรรมการของเรา เพื่อท า

ให้มัน่ใจว่าสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจโดยรวมของเรามีความยัง่ยืน 



 

 

 

ส่ิงแวดล้อมและความยั่งยืน @TheOffice 

BANGKOK PREMIUMS ตระหนักดีว่า ธุรกิจอาจส่งผลเสียต่อส่ิงแวดล้อมได้ เราจึงมุ่งมั่นและสนุกกับการ

คน้หาวิธีที่เราจะสามารถลดผลกระทบของงานทั้งของเราในส านกังานและเมื่อเราออกไปท างานนอกสถานที่ 

ดงันั้น เราจึงก าหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มและความยัง่ยืนที่ส านกังานร่วมกบัพนกังานของเรา สามารถดูได้

ในทุกพ้ืนที่ท างานทั้งหมดและเรากลับมาเย่ียมชมอีกปีละคร้ัง เพื่อค้นหาวิธีใหม่ ๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซดข์องบริษทั ซ่ึงดีต่อส่ิงแวดลอ้มและดีต่อธุรกิจ 

พนักงานของ BANGKOK PREMIUMS พร้อมด้วยผู้บริหารได้ตัดสินใจ ดังต่อไปนี้: 

แนวทางหลกัการ: 
● เพ่ือปฏิบตัิตาม กฎหมาย  ขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และหลกัปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด  

● เพ่ือรวมขอ้พิจารณาดา้นความยัง่ยืนเขา้กบัการตดัสินใจทางธุรกิจทั้งหมดของเรา 

● เพ่ือให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนตระหนักถึงนโยบายส่ิงแวดลอ้มและความยัง่ยืนของเราและมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการและ

ปรับปรุงนโยบายดงักล่าว 

 



 

 

 

● เพ่ือลดผลกระทบต่อความยัง่ยืนของกิจกรรมการขนส่งและส านกังานทั้งหมด 

● เพ่ือให้ลูกคา้และซัพพลายเออร์ตระหนักถึงนโยบายความยัง่ยืนของเรา และสนับสนุนให้พวกเขาน าเอาแนวทางการ

จดัการท่ียัง่ยืนไปใช ้

● เพ่ือตรวจสอบ รายงานเป็นประจ าทุกปี และพยายามอย่างต่อเน่ืองเพ่ือปรับปรุงผลการด าเนินงานด้านความยัง่ยืนของ

เรา 

ขั้นตอนการปฏิบัติเพือ่น าหลกัการเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติ 

การเดินทางและการประชุม 

 
● เดิน ป่ันจักรยาน และ/หรือใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ในการเดินทางไปร่วมการประชุม เย่ียมชมสถานท่ี ฯลฯ 

นอกเหนือจากในกรณีพิเศษท่ีทางเลือกอื่นไม่สามารถท าไดแ้ละ/หรือมีค่าใชจ้่าย 

● รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของรูปแบบการขนส่งท่ียัง่ยืนมากขึ้นในขอ้เสนอทางการเงินของเรา แทนท่ีจะเป็นตวัเลือกท่ีมี

ค่าใชจ้่ายนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงอาจเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางโดยรถยนต์หรือทางอากาศ 

● หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประชุมตามสถานท่ี ฯลฯ โดยท่ีมีทางเลือกอื่นให้เลือกใช้งานได้จริง เช่น การใช้การประชุม

ทางไกล การประชุมทางวิดีโอหรือเว็บแคม และก าหนดเวลาการประชุมท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือหลีกเลี่ยงการเดินทาง

หลายครั้ ง และตวัเลือกเหล่าน้ีมกัจะใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะท่ีไม่ตอ้งเสียประโยชน์จากการ

ติดต่อเป็นประจ ากบัลูกคา้และคู่คา้ 



 

 

 

● เพ่ือลดความจ าเป็นในการเดินทางไปประชุมและท่ีอื่น ๆ และอ านวยความสะดวกในการติดต่อกบัลูกคา้เป็นประจ าเรา

จะจดัให้มีการสัมมนาผ่านเวบ็ฟรีเพ่ือให้ลูกคา้เขา้ร่วมไดต้ลอดเวลา 

● ลดความตอ้งการพนกังานของเราในการเดินทาง โดยสนบัสนุนการท างานดว้ยทางเลือกอื่น ๆ รวมถึงการท างานท่ีบา้น

และอื่น ๆ และส่งเสริมการใชร้ะบบขนส่งสาธารณะ โดยตั้งส านกังานของเราในต าแหน่งท่ีตั้งท่ีสามารถเขา้ถึงไดง้่าย 

● ใชแ้ผนการบนัทึกการปล่อยมลพิษส าหรับการเดินทางเพ่ือติดต่อธุรกิจ เพ่ือติดตามผลกระทบของเรา 

การซ้ืออุปกรณ์และการใช้ทรัพยากร 

● ลดการใชก้ระดาษและวสัดุส้ินเปลืองในส านกังานอื่น ๆ ใชใ้ห้นอ้ยท่ีสุด ตวัอย่างเช่น ใชก้ระดาษทั้งสองดา้นและระบุ
โอกาสในการลดขยะ 

● เท่าท่ีจะเป็นไปได ้ จดัให้มีการใชซ้ ้ าหรือรีไซเคิลขยะส านกังาน รวมทั้งกระดาษ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ท่ี
ซ ้ าซ้อน 

● หลีกเลี่ยงการใชก้ระดาษ ยกตวัอย่าง หากเป็นไปได ้ให้ส่งใบแจง้หน้ีและใบเสนอราคาทางอีเมลเป็นไฟล ์PDF 

● รีไซเคิลวสัดเุหลอืใชใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด 

○ รีไซเคิลอุปกรณ์ท่ีไม่ใชแ้ลว้ของบริษทั ตวัอย่างเช่น การแจกส่ิงของต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพท่ี์
เราไม่ใชแ้ลว้ 

○ น าเศษกระดาษกลบัมาใชใ้หม่ (จากเคร่ืองพิมพ)์ หากเป็นไปได ้ให้ใชด้า้นว่างส าหรับบนัทึก ฯลฯ 

 

 



 

 

 

● ลดการใชพ้ลงังานของอุปกรณ์ส านกังาน โดยการซ้ืออุปกรณ์แบบประหยดัพลงังานและมีการดูแลท าความสะอาดท่ีดี 

● หาซ้ือไฟฟ้าจากซัพพลายเออร์ท่ีมุ่งมัน่ท่ีจะใช้พลงังานหมุนเวียน พยายามเพ่ิมสัดส่วนจากแหล่งพลงังานหมุนเวียน ใน
ขณะเดียวกนัก็สนบัสนุนการลงทุนในโครงการพลงังานหมุนเวียนใหม่ ๆ 

● ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละผลิตภณัฑจ์ากไมอ้ื่น ๆ ไดร้ับการรีไซเคิลหรือมาจากแหล่งท่ีมีการจดัการท่ีดี
และยัง่ยืน และไดร้ับการรับรอง Forest Stewardship Council (FSC) 

● ซ้ือเคร่ืองดื่มออร์แกนิกและ/หรือท่ีขายอย่างเป็นธรรม 

 

ข้อควรปฏิบัติในการท างานและค าแนะน าแก่ลูกค้า 

● ด าเนินงานโดยสมคัรใจกบัชุมชนในพ้ืนท่ีและ/หรือองคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้ม และบริจาคเงินเพ่ือชดเชยการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนจากกิจกรรมของเรา 

● ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผูร่้วมงานท่ีเราว่าจา้งค านึงถึงประเด็นดา้นความยัง่ยืนตามค าแนะน าของพวกเขาต่อลูกคา้ 

● แนบส าเนานโยบายความยัง่ยืนของเราในใบขอ้เสนอทั้งหมดของเราให้กบัลูกคา้ 

 

  



 

 

 

ส่ิงแวดล้อมและความยั่งยืน @Buainess 

 

BANGKOK PREMIUMS ตระหนักดีว่า ธุรกิจอาจส่งผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้มได ้เรามุ่งมัน่และสนุกกบัการคน้หา
วิธีที่เราสามารถลดผลกระทบของผลิตภณัฑแ์ละบริการที่เราเสนอ 

ดังนั้นเราจึงร่วมกับพนัธมิตรและโรงงานของเรา ก าหนดนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมและความยัง่ยืนของเรา 
@Business 



 

 

 

โดยผ่านการจดัซ้ือ เรามีอิทธิพลต่อผูผ้ลิต ให้พวกเขาลดส่วนผสมที่เป็นอนัตรายลง หรือเปลี่ยนไปใชส่้วนผสมที่

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและลดปริมาณบรรจุภัณฑ์ เราพยายามท าให้การกระจายสินค้าและการขนส่งมี

ประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด ดว้ยยอดขาย การตลาดและการผลิตของเราเอง เราจะเป็นผูริ้เร่ิม

ทางเลือกที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มที่ลูกคา้ของเราท า 

เราสามารถสร้างอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูค้นได ้โดยการจดัหาเคร่ืองมือส่งเสริมการขายที่สะทอ้นถึงคุณค่า

ของแบรนดข์องคุณ ตลอดจนในทางปฏิบตัิแลว้เป็นประโยชน์ต่อส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ียงัรวมถึงการตั้งค าถาม

เก่ียวกบัเมกะเทรนด์ของผลิตภณัฑ์ "Greenwashing" ดว้ย ไม่ใช่ทุกอย่างที่จ าหน่ายภายใตฉ้ลากของผลิตภณัฑท์ี่

เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเท่านั้นที่สามารถทนต่อการทดสอบได ้บนพ้ืนฐานน้ีเราไม่ไดก้  าหนดเปอร์เซ็นต์ของ

ยอดขายของเรา ซ่ึงเป็นรายการเพ่ือการพฒันาที่ย ัง่ยืน และไดม้ีการวางขั้นตอนและมาตรการที่ชัดเจนเพื่อเป็น

แนวทางในการปฏิบตัิงานแทน 

  



 

 

 

BANGKOK PREMIUMS อุทิศตนเพื่อความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ความยั่งยืนตลอดไป 

ที่ BANGKOK PREMIUMS เรามุ่งมั่นที่จะด าเนินงาน โดยค านึงถึงความยัง่ยืนอยู่ตลอดเวลา ผลิตภัณฑ์ที่เรา
จ าหน่ายถูกผลิตขึ้นดว้ยความรับผิดชอบและถูกตอ้งตามหลกัจริยธรรม และเราปฏิบตัิตามบรรทดัฐานขอ้ก าหนด
ของประเทศในแต่ละตลาดของเรา แนวทางการควบคุมคุณภาพที่มัน่คงของเรานั้น ช่วยให้มัน่ใจไดว่้าผลิตภณัฑ์
ที่คุณจะเลือกให้กบัแบรนดข์องคุณ สามารถขายและใชง้านไดอ้ยา่งมัน่ใจ 

 

ลด - ใช้ซ ้า - รีไซเคิล 

หากคุณก าลงัมองหาผลิตภณัฑส่์งเสริมการขายที่มีโลโกข้องคุณ หากคณุตอ้งการให้ผลิตภณัฑน์ั้นเป็นไปตาม
กฎหมายของยโุรป/สหรัฐอเมริกา และหากเป็นไปได ้ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นทางเลือกที่ย ัง่ยืนมากกว่าการแจก
พลาสติกแบบเดิม ๆ 
 

ที่ BANGKOK PREMIUMS เราเลือกที่จะเป็นผูน้ าเกมและช่วยลูกคา้ของเรา ในการสร้างโลกที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยใช้แนวคิดการลด – การน ากลบัมาใชใ้หม่ – การรีไซเคิล 

การลด (REDUCE) : การเลือกผลิตภณัฑท์ีล่ดปริมาณพลาสติก ซ่ึงจะช่วยลดปริมาณการใชพ้ลาสติกโดยรวมลง
ได ้



 

 

 

การน ากลบัมาใช้ใหม่ (REUSE) : การเลือกรายการส่งเสริมการขายที่สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ เช่น แก้ว
กาแฟที่ใชซ้ ้าได ้ถุงห้ิว ... 

การรีไซเคิล (RECYCLE) : น าเสนอผลิตภณัฑ์ที่เป็นผลิตภณัฑก์ระดาษรีไซเคิล  วสัดุรีไซเคิล แกว้รีไซเคิล ร่ม
และถุง PET รีไซเคิล หรือแมแ้ต่ปากกาที่ท าจากขวดรีไซเคิล เป็นตน้ 

 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

BANGKOK PREMIUMS รับประกนัการปฏิบติัตามกฎหมายตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายทั้งหมดของ
กฎระเบียบและมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มที่เหมาะสมกบัสินคา้ที่เราจดัหา 

การปฏิบัติตามข้อก าหนดของซัพพลายเออร์ 

เราวดัผลการปฏิบัติของซัพพลายเออร์ของเราต่อข้อก าหนดทางกฎหมายของกฎระเบียบและมาตรฐานดา้น
ส่ิงแวดล้อม ที่เหมาะสมกบัสินค้าที่เราจัดหา นอกเหนือจากการตรวจสอบและบันทึกการรับรองการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มของซพัพลายเออร์ ซ่ึงเรารวมไวใ้นวิธีการประเมินซพัพลายเออร์ของเรา อนัรวมอยูใ่นโปรแกรมซัพ
พลายเออร์ที่ตอ้งการและบนัทึกไวใ้นฐานขอ้มูลซพัพลายเออร์ 

 



 

 

 

การจัดการของเสีย 

เราบนัทึกปริมาณรายการส่ิงของที่ตอ้งก าจดั เพื่อให้แน่ใจว่าของเสียทั้งหมดไดรั้บการก าจดัอย่างปลอดภัยต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและเป็นไปตามขอ้บงัคบั 

รีไซเคิลและการใช้วสัดุรีไซเคิล 

หลีกเลี่ยงการใช้วสัดุที่ไม่เหมาะสมและไม่จ าเป็น และใช้วสัดุรีไซเคิลทุกคร้ัง หากเป็นไปได้ เราวดัปริมาณ
รายการส่ิงของ ที่จดัหา ซ่ึงใชว้สัดุรีไซเคิลและน ากลบัมาใชใ้หม่ รวมถึงบรรจุภณัฑด์ว้ย 

พลังงาน 

กระบวนการผลิตและอุปกรณ์ทั้งหมดที่ซ้ือนั้นขึ้นอยู่ความจ าเป็นที่จะเพ่ิมการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ
และลดการปล่อยมลพิษที่เป็นอนัตรายให้นอ้ยที่สุด เราวดัปริมาณพลงังานที่ใช้ในอาคารของเรา (ไฟฟ้า ก๊าซ น ้า 
ฯลฯ) และตรวจสอบให้แน่ใจเสมอ ว่าเราใชแ้หล่งที่มาที่ย ัง่ยืนทีม่ีอยู ่

 

 

 



 

 

 

วิธีการจัดส่ง 

เราบนัทึกวิธีการจดัส่งและการส่งมอบที่ใช้ส าหรับสินคา้แต่ละรายการและด าเนินการเพื่อชดเชยคาร์บอน หาก
จ าเป็น (โปรแกรม DHL Go Green ส าหรับการจดัส่งแบบคาร์บอนเป็นศูนย)์ 

 

การเลือกผลิตภัณฑ์ 

เราจดัหา ใช ้และจดัป้อนผลิตภณัฑท์ี่รับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและผลิตภณัฑรี์ไซเคิลหลายประเภท 

เราสนบัสนุนผลิตภณัฑท์ี่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มให้กบัลูกคา้ของเรา  



 

 

 

ใบรับรองของเรา 
คุณจะเห็นประกาศนียบตัรและใบรับรองทั้งหมดของ BANGKOK PREMIUMS และโรงงานของเรา 

 

Sedex เพ่ิมขีดความสามารถในห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม 

 
 
 
 

 

 

Sedex เปิดตวัในปี 2004 มีสมาชิกกว่า 150 ประเทศและมีองค์กรกว่า 38,000 แห่ง

ใช้เป็นแพลตฟอร์มส าหรับการแลกเปลี่ยนขอ้มูล ซ่ึงทุ่มเทเพื่อผลกัดนัให้เกิดการ

ปรับปรุงแนวทางปฏิบตัิทางธุรกิจที่มีจริยธรรมและความรับผิดชอบในห่วงโซ่

อุปทานทั่วโลก เป็นแพลตฟอร์มการท างานร่วมกันที่ใหญ่ที่ สุดส าหรับการ

แบ่งปันขอ้มูลห่วงโซ่อุปทานที่มีจริยธรรม 

 

จุดมุ่งหมายหลกัของ Sedex คือช่วยแบ่งเบาภาระของซัพพลายเออร์ที่ตอ้งเผชิญกบั

การตรวจสอบและการรับรองหลายคร้ัง และเพือ่ผลกัดนัการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ด้านจริยธรรมของซัพพลายเชนทั่วโลก โดย Sedex Advance เป็นฐานข้อมูล



 

 

 

ออนไลน์ที่ปลอดภยั ซ่ึงจะช่วยให้สมาชิกสามารถจดัเก็บและแบ่งปันขอ้มูลเก่ียวกบั

มาตรฐานแรงงานสุขภาพและความปลอดภยัส่ิงแวดลอ้มและจริยธรรมทางธุรกิจ 

Sedex เป็นองค์กรสมาชิกที่ไม่แสวงหาผลก าไร ไม่ใช่องค์กรก าหนดมาตรฐานหรือ

จรรยาบรรณ 

เยี่ยมชมเวบ็ไซตข์อง Sedex 

ทางเลือกที่ย่ังยืนแทนการใช้พลาสติก 

เรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัความแตกต่างระหว่างวสัดุที่ย ัง่ยืนต่าง ๆ เพื่อให้เราสามารถร่วมกนัลดปริมาณขยะ และ
น าไปรีไซเคิลและสร้างใหม่ให้ดีขึ้นได ้

ฟางข้าวสาลี 

ฟางขา้วสาลีส่วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑเ์หลือใชท้างการเกษตรที่ยงัคงอยู่หลงัจากสกดัเมล็ดพืชหรือน ้าผลไมจ้ากพืช

แลว้ ฟางขา้วสาลีเพ่ิงถูกน ามาใชเ้ป็นฟิลเลอร์ส าหรับวสัดุผสมเทอร์โมพลาสติก เช่น โพลีโพรพีลีนหรือ ABS ซ่ึง

เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ในขณะที่การอพัเกรดภาพลกัษณผ์ลิตภณัฑท์ี่น ากลบัมาใชใ้หมน่ั้น  

ช่วยลดปริมาณพลาสติกใช ้ดว้ยการน าเอาแหล่งธรรมชาติมาใช ้
 

ปัจจุบันมีการใช้ฟางข้าวสาลี  เป็นฟิลเลอร์ส าหรับส่วนประกอบทางความร้อน เช่น โพลีโพรพีลีนหรือ ABS 



 

 

 

ข้าวโพด PLA 

Polylactic acid (PLA) เป็นสารทดแทนพลาสติกจากธรรมชาติที่ท าจากแป้งพืชหมัก (โดยทั่วไปแล้วจะเป็น
ขา้วโพด) เป็นทางเลือกที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มีแหล่งที่มาจากแหล่งหมุนเวียนและย่อยสลายไดท้างชีวภาพ
แทนพลาสติกที่ใช้ปิโตรเลียมทัว่ไป ซ่ึงการใช้ PLA ที่เพ่ิมขึ้นจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดข์อง
หลายอุตสาหกรรมลงได ้วสัดุสีเขียวปลอดสารพิษน้ีสามารถใช้กบัผลิตภณัฑไ์ดทุ้กชนิด เช่น ถุงช้อปป้ิงของช า
เพ่ือประหยดัหรือใชซ้ ้าได ้
 

PLA เป็นทางเลือกที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ซ่ึงน ากลับมาใช้ใหม่ได้ และสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 

 

ฝ้ายออร์แกนิก 

ฝ้ายออร์แกนิกนั้นเทียบเท่ากบัฝ้าย ซ่ึงมีความแตกต่างกนัตรงที่ปลูกตามธรรมชาติโดยไม่ใชย้าฆ่าแมลง ปุ๋ ย หรือ
สารเคมี เพื่อให้แน่ใจว่าฝ้ายเป็นออร์แกนิกจริง ๆ ผูผ้ลิตตอ้งด าเนินการให้ผ่านการตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานอยา่ง
ละเอียดโดยบุคคลที่สาม และเฉพาะฝ้ายที่ผ่านการรับรองเท่านั้นสามารถน าไปวางในตลาดได ้(ตวัอยา่ง 
ตรวจสอบโดย GOTS) จ านวนฟาร์มฝ้ายออร์แกนิกเพ่ิมขึ้นอยา่งรวดเร็ว แต่ก็ยงันบัว่าเป็นส่วนน้อยของการผลิต
ฝ้ายโดยรวมทัว่โลก 
 
ฝ้ายออร์แกนิกมกีารเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้สารก าจัดศัตรูพืช สมุนไพร ปุ๋ ยใด ๆ 

 

 



 

 

 

เปลือกกาแฟ (COFFEE HUSK) 

รองจากปิโตรเลียม กาแฟเป็นผลิตภณัฑท์ี่มีการคา้มากที่สุดเป็นอนัดบัสองของโลก เปลอืกกาแฟ (หรือแกลบ) 
คือผิวแห้งของเมล็ดกาแฟ ในระหว่างกระบวนการคัว่ เปลือกกาแฟส่วนน้ีจะหลุดออกมาและส่วนใหญ่จะถูก
โยนทิ้ง เมื่อไม่นานมาน้ี มีการใชเ้ปลือกกาแฟส่วนน้ีเป็นตวัเติมเสริมแรงส าหรับวสัดุผสมเทอร์โมพลาสติก เช่น 
โพลีโพรพีลีนหรือ ABS เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงช่วยลดปริมาณการใช้พลาสติก 
 
คอฟฟ่ีฮัสก์หรือเปลือกกาแฟเป็นของส่วนของเสียเยือ้แห้งของเมลด็กาแฟ 

 

ไม้ไผ่ 

ไม้ไผ่เป็นหน่ึงในพืชที่เติบโตเร็วที่สุด (หญ้า) และสามารถหล่อเลี้ ยงน ้ าได้เองภายในหน่ึงปี โดยต้องใช้น ้ า
ปริมาณต ่าและไม่ตอ้งใชปุ้๋ ยเพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโต เน่ืองจากไมไ้ผ่มีความตา้นทานต่อศตัรูพืชตามธรรมชาติจึง
ไม่จ าเป็นตอ้งใช้ยาฆ่าแมลง ไมไ้ผ่เป็นทรัพยากรหมุนเวียนที่แข็งแกร่งและทนทาน ดูดซับ Co2 จากอากาศได้
มากกว่าและปล่อยออกซิเจนมากกว่า ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมคุณภาพอากาศ และนอกจากน้ีไมไ้ผ่เป็นวสัดุธรรมชาติ 
100% และยอ่ยสลายได ้
 
ไม้ไผ่เป็นวัสดธุรรมชาติ 100% และสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ 

 

 



 

 

 

คอร์ก (CORK) 

คอร์กหรือไมก้๊อกเป็นเปลือกไมข้องตน้โอ๊กคอร์กที่สร้างงอกใหม่ไดเ้อง เป็นวสัดุอินทรียท์ี่ทนทานที่สุด โดยมี
คุณสมบติัในการรักษาอุณหภูมิและความช้ืนของอากาศให้คงที่ เป็นวสัดุที่มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถรักษา
ไดด้ว้ยวิธีธรรมชาติง่าย ๆ มีคุณสมบตัิในการยึดเกาะที่ดี ท าให้ง่ายต่อการใช้ร่วมกบัวสัดุต่าง ๆ โดยทัว่ไปใน
อุตสาหกรรม ไม้ก๊อกถือได้ว่าเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมที่ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากที่สุด คอร์กเป็นวสัดุ
ธรรมชาติ 100% และยอ่ยสลายได ้
 
คอร์กเป็นวัสดธุรรมชาติ 100% และสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และได้รับการจัดอันดับให้เป็นวัสดุออร์แก
นิกที่ทนทานที่สุด 

 

PET/RPET รีไซเคิล 

PET เป็นพลาสติกประเภทที่พบมากที่สุด ส่วนใหญ่ใชส้ าหรับการบรรจุภณัฑแ์ละขวด/ภาชนะใส่เคร่ืองด่ืมแบบ
ใชแ้ลว้ทิ้ง ขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ในโลกเกิดจากการบรรจุภณัฑน้ี์ และ PET รีไซเคิลเรียกอีกอยา่งว่า RPET และ
เป็นพลาสติกรีไซเคิลที่ใชก้ฟนแพร่หลายที่สุดในโลก การใช ้PET รีไซเคิลโดยให้ชีวิตใหม่กบัผลิตภณัฑท์ี่ผลิต
แลว้แทนเรซินบริสุทธ์ิ ส่งผลให้ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 
PET  รีไซเคิลเป็นที่รู้จักกันในอีกช่ือหน่ึงนั่นคือ RPET และเป็นพลาสติกที่รีไซเคิลได้มากที่สุดในโลก 

 



 

 

 

แก้ว 

ดว้ยสไตลแ์ละขนาดที่แตกต่างกนัส าหรับโอกาสต่าง ๆ คุณสามารถใชส่ิ้งเหล่าน้ี เมื่อคุณกระหายน ้าเพ่ือช่วย
หลีกเลี่ยงส่ิงของแบบใชแ้ลว้ทิ้ง ท าในส่วนของคุณดว้ยการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ นอ้ย ๆ  
 
แก้วเป็นวัสดุช้ันเย่ียมที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ ท าความสะอาดง่ายและมอีายกุารใช้งานยาวนาน 

 

ผ้ารีไซเคิล 

ผา้รีไซเคิลท าจากเศษผา้ (ส่ิงทอใด ๆ) ของเสียที่เป็นของแข็งจากส่ิงทอที่รวบรวมไดน้ั้นจะถูกน าไปแปรรูปเป็น
เส้นใย แลว้น ากลบัมาสู่เน้ือผา้เพ่ือผลิตกระเป๋า เส้ือผา้ หรือผา้ลินินอีกคร้ัง ผูผ้ลิตส่วนใหญ่ท างานกบัสองกระแส 
นัน่คือ ขยะกอ่นบริโภค (เศษจากการผลิต) และขยะหลงัการบริโภค (รวบรวมส่ิงทอที่ใชแ้ลว้) การแยกสีเกิดขึ้น
ระหว่างกระบวนการ เพื่อหลีกเลี่ยงการยอ้มสีผา้ให้ไดม้ากที่สุด 

ของเสียที่เป็นของแขง็จากส่ิงทอที่เกบ็รวบรวมได้นั้นจะถูกรับการเปลี่ยนเป็นไฟเบอร์ แล้วน ากลบัมาท าเป็นผ้า 

 

 

 

รายการกระดาษ 



 

 

 

เราไดแ้นะน าผลิตภณัฑก์ระดาษใหม่ ๆ หลากหลายประเภท สินคา้ช้ินเดียวกบัที่คุณรู้จกัและช่ืนชอบอยูแ่ลว้ โดย
ค านึงถึงความยัง่ยืน ซ่ึงน่ีเป็นเพียงหน่ึงในหลาย ๆ วิธี ที่เราก าลงัปรับตวั เพื่อช่วยระบบนิเวศ คุณทราบหรือไม่ว่า 
ตน้ไมโ้ดยเฉลี่ยสามารถใชผ้ลิตกระดาษไดม้ากกว่า 8,000 ช้ิน 

สมุดโนต้กระดาษ กระเป๋าอาหารกลางวนั กระเป๋าคูลเลอร์ ปากกา และอีกมากมาย! ทั้งหมดท าดว้ยกระดาษเพ่ือ
ช่วยลดการใช้พลาสติก 

 

ติดต่อ 

หากคุณตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัแนวทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและความยัง่ยืนของเรา สามารถติดต่อเราไดทุ้ก

เมื่อ 

เรารอคอยร่วมงานกบัคุณ  

 



 

 

 

sustainability@bangkokpremiums.com 

 


