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5.11 การจดัการด้านสิ่งแวดล้อมและการอนรุกัษ์พลังงาน

การจัดการทรัพยากรน�้า

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจ ที่เป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดล้อมมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนา

กระบวนการผลิตเพื่อป้องกันและลดผลกระทบอย่างต่อเน่ือง  

หมายเหตุ :   (1) นโยบายสิ่งแวดล้อม SBG ปี 2557-2561  (2)ลบ.ม. ต่อตันผลิตภัณฑ์  (3)ตัน CO2 เทียบเท่า ต่อผลิตภัณฑ์ 1,000 ชิ้น  
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บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการใช้น�้าอย่างคุ้มค่า โดยมีระบบบ�าบัด

น�้าเสียจากกระบวนการผลิตและส�านักงาน โดยไม่ปล่อยทิ้งแต่จะ

ส�ารองเก็บไว้ใช้ภายในบริษัท โดยน�ามาปรับปรุงคุณภาพ เรียกว่า 

น�า้ Treated ก่อนน�ากลบัมาใช้ใหม่ทีก่ระบวนการผลติบางส่วน รวมถงึ 

ใช้ที่หอหล่อเย็น (Cooling Tower) ในปี 2559 สัดส่วนการใช้น�้า 

Treated ทดแทนน�้าประปา อยู่ที่ร้อยละ 17.28  เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบ

ตลอดจนส่งเสรมิให้บคุลากรมคีวามรู ้ ความตระหนกัด้านสิง่แวดล้อม

และมคีวามรับผดิชอบต่อสงัคม จากการน�านโยบายด้านสิง่แวดล้อม

ไปปฏบิตั ิสามารถสรปุผลการด�าเนนิงานตามเป้าหมายทีส่�าคญัได้ ดงันี้

ตัวชี้วัดตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้มระยะ 
5 ปี  (2557-2561)

เป้าหมาย
(ภายในปี 
(2561)

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

1.   ปริมาณการใช้น�้าที่ลดลงต่อยอด

     การผลิต

ลดลง 5% 

(<5.88)

ลดลง 16.64%

(5.16)

ลดลง 8.72% 

(5.65)

ลดลง 16.48%  

(5.17)

ปีฐาน

(6.19)

2.   ปริมาณตัน CO
2
 เทียบเท่า 

      ที่ลดลงต่อยอดการผลิต

ลดลง 2.5%

(< 3.84)

ลดลง 16.96%

(3.28)

ลดลง 14.68%

(3.37)

ลดลง 7.09%

(3.67 )

ปีฐาน

(3.95)

3.   ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่ส่งก�าจัด

  ที่ลดลงต่อยอดการผลิต

ลดลง 4%

(< 0.028)

ลดลง 47.96%

(0.015)

ลดลง 40.09% 

(0.017)

ปีฐาน

(0.029)

รวบรวมข้อมูล

4.   โครงการด้านสิ่งแวดล้อมส�าเร็จ

  ตามแผนงาน

100%  100% 100% 100%  100%  

กับปี 2558  ตามภาพด้านล่าง ทั้งนี้ เนื่องมาจากปี 2559 มีความ

ต้องการใช้น�้าใกล้เคียงกับปี 2558 สอดคล้องกับยอดการผลิตที่ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญ อย่างไรก็ตาม ระบบบ�าบัดน�้าเสีย 

และระบบผลิตน�้า Treated ยังคงมีประสิทธิภาพและสามารถ 

ผลติน�า้ได้เพียงพอต่อความต้องการใช้น�้าในอนาคต  



GRI-G4 Index : G4-EN8, G4-EN10

รายงานความยั่งยืนประจําปี 256068

แนวทางการจัดการวัสดุไม่ใช้แล้วและกากอุตสาหกรรม 

การเฝ้าระวงัตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดล้อม

บรษิทัฯ มมีาตรการคดัแยกวสัดไุม่ใช้แล้วตามประเภทและจดัเกบ็อย่าง 

เป็นระบบ ก่อนส่งให้ผู ้รับก�าจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน  

น�าไปฝังกลบหรอืบ�าบดัตามวธิทีีก่ฎหมายก�าหนด ในปี 2560 บริษทั

ได้ด�าเนินโครงการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs (Reduce Reuse 

Recycle) ต่อเนื่องจากปี 2559 โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 

บรษิทัฯ ได้จดัให้มมีาตรการเฝ้าระวังตรวจวัดคณุภาพสิง่แวดล้อม ทัง้ภายใน

โรงงานและในพื้นที่ชุมชนเป็นประจ�าทุกปี  ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพ 

สิง่แวดล้อมด้านต่างๆ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายก�าหนด นอกจากน้ี 

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจตราพื้นที่ภายในโรงงาน รวมถึงการเยี่ยมชุมชน 

โดยรอบโรงงานร่วมกบัผูน้�าชมุชน ไตรมาสละ 1 ครัง้ เพือ่ส�ารวจความคดิเหน็ 

และรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อน�ากลับมาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง   

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ�ากัด สาขา

ระยอง (SBM3) ได้รับประกาศนียบัตร ระดับเงิน (Silver) 

จากโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ 

กากอุตสาหกรรมฯ ของนิคมอมตะซิตี้ ประจ�าปี 2559   

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2560

ในปี 2560 บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ�ากัด สาขาระยอง (SBM3) 

และบรษิทั อนิเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ�ากดั (ICP) ได้รบัรางวลัธรรมาภบิาลด้าน

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (หรือโครงการธงขาวดาวเขียว) ของนิคมอุตสาหกรรม 

อะมะตะซิตี้ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 (2559 - 2560)

2 ล้านบาท บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการมุ่งสู่ Zero Waste to 

Landfill  หลกีเลีย่งการก�าจดัของเสยีด้วยวธิกีารฝังกลบ ปรบัเปลีย่น 

เป็นวิธีรีไซเคิลหรือน�าของเสียไปเป็นวัตถุดิบหรือเชื้อเพลิงทดแทน

ในกระบวนการผลิตของบริษัท รวมทั้งในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มี

ความต้องการ  

โครงการจดัการของเสยี
ตามหลกั 3Rs  ทีส่�าคญั

ค่าใช้จ่ายทีล่ดได้ (บาทต่อปี)

เปลีย่นแปลง 2560 2559

1. Reuse น�้า Brine จากระบบผลิตน�้า RO กลับ
มาใช้ล้างท�าความสะอาดพืน้และถนนในโรงงาน 

ลดลง 
4.15%

116,458 121,500

2. Internal Recycle  น�าเศษเหลก็ และเศษขีก้ลงึ 
กลับมาหลอมเป็นวัตถุดิบ

เพิ่มขึ้น 
0.78%

1,988,188 1,972,800

3. External Recycle โดยคดัแยก เมด็ขดั ฝุน่เหลก็ 
scale เหล็ก

ลดลง 
2.13%

61,658 63,000

4. External Recycle คัดแยกน�า้มันชุบออกจาก 
Slag และขายน�าน�า้มนัชุบเพ่ือน�ากลบัมาใช้ใหม่

เพิ่มขึ้น 
1.43%

75,565 74,500

รวม 2,241,869 2,231,800
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การอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานและ 

ลดภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง โดยได้ริเริ่ม

โครงการปลอดโฟมตัง้แต่ปี 2551 และปราศจากการใช้โฟมภายใน

โรงงาน 100%  ภายในปี 2553 และด�าเนนิการต่อเนือ่งจนถงึปัจจบุนั 

และไม่มีการจดัซือ้สารกลุม่ CFCs, HCFCs, Halons, และ Methyl 

Bromide ซึง่เป็นสารท�าลายโอโซนในชัน้บรรยากาศ โดยเฉพาะก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) ทีจ่ดัเป็นก๊าซเรอืนกระจกทีม่คีวามส�าคญั 

ในภาคอุตสาหกรรม ซึง่บรษิทัมเีป้าหมายในการลดปรมิาณ CO
2 
ต่อยอด 

การผลิตลงให้ได้ 2.5% ภายในปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2557  

ด้วยการด�าเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2560 บรษิทัฯ มโีครงการอนรุกัษ์พลงังานระยะต่อเนือ่ง จ�านวน  

3 โครงการ และมโีครงการใหม่ จ�านวน 2 โครงการ รวมทัง้หมด 5 โครงการ  

สามารถลดปรมิาณการใช้พลงังานลงได้ 1,850,563.49 kWh ต่อปี  

ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ 1,075.74 ตัน CO
2  

(เทยีบเท่า) ต่อปี รายละเอยีดโครงการอนุรักษ์พลงังาน ตามตาราง

ด้านล่าง ดงันี้

ในปี 2560 บรษิทัในกลุม่สมบรูณ์ได้เข้าร่วมโครงการคาร์บอน

ฟุตพริน้ท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : 

CFO)  จ�านวน 3 บรษิทั โดยมรีายละเอยีดผลการประเมินการ

ปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (GHG) ของแต่ละบรษิทัโดยทีป่รกึษา

ของโครงการ ดงัน้ี

โครงการอนรุกัษ์พลงังาน  2560
พลงังานทีล่ดได้

(kWh ต่อปี)
ตัน CO2 (เทียบเท่า)

ที่ลดได้ต่อปี

1. ติดตั้งโคมไฟ High Bay LED 200W แทน 

   High Bay Metal Halide 400W - SAT1 (ลดค่าใช้จ่าย 77,552 บาทต่อปี)

24,781.16 14.42

2. โครงการลดลมรั่วในส่วนการผลิต - ICP2 (ลดการใช้ไฟฟ้า 164,689  kwh/ปี) 164,689.00 95.87

3. ติดตั้งโคมไฟ High Bay LED 150 W แทน Hi Bay Metal Halide 250 W - ICP2 23,337.60 13.58

4. โครงการลดลมรัว่ในส่วนการผลติ - SBM3 (ลดการใช้ไฟฟ้า 66,718.08  kwh/ปี) 66,718.08 38.84

5. ติดตั้ง Timer เพื่อควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศในโรงอาหาร - SBM3 21,859.00 12.72

6. ติดตั้งระบบ Inverter ควบคุมปั๊มน�า้ COOLING TOWER  - BSK1, 2  

   (ลดค่าใช้จ่าย 612,541.44 บาทต่อปี )

235,569.60 136.94

7. เปลี่ยนสัดส่วนและชนิดเชื้อเพลิง เพื่อลดเวลาการจุดเตา - BSK1, 2 

   (ลดการใช้น�้ามันเตา 47.7% ต่อปี)

- 82.84

8. โครงการอนุรักษ์พลังงานต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 - 2560 

   (Solar Roof, Efficiency Fan, Ring Loop  Air Compressor  เป็นต้น)   

2,629,419.02 1,528.48

รวม 3,166,373.46 1,923.69
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