
  

 
 

 
 

ประกาศ ที่  17 / 2564 
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร  

 
 FN Outlet ด าเนินการบริหารจดัการด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการบริหารจดัการผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยประกาศนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศและ
สิ่งแวดล้อม ครอบคลุมการด าเนินงานและบริหารจัดการ พลังงาน น า้ สภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจดัการของเสีย เพ่ือให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดอย่าง
เป็นระบบและยั่งยืน โดยน ามาตรฐานสากลต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ อาทิ มาตรฐานระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (ISO14001) มาตรฐานการจดัการก๊าซเรือนกระจก (ISO14064-1) มาตรฐานระบบการจดัการ
ด้านพลงังาน (ISO 50001) และหลกัเกณฑ์การประเมิน Thailand Energy Award ของกระทรวงพลงังาน 
และ ASEAN Energy Award ของอาเซียนโดยมีเป้าหมายเพ่ือลดการใช้พลงังาน ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ลดปริมาณขยะฝังกลบ และเพิ่มการใช้พลงังานและน า้ทางเลือก 
 
บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ 
การบริหารจดัการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 1) ช่วง
การออกแบบ ก่อสร้างโครงการ รับผิดชอบ โดยรองกรรมการผู้ จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและ
โครงการก่อสร้าง และ 2) ช่วงเปิดด าเนินการ รับผิดชอบโดยผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการ ใหญ่ สายงาน
ปฏิบตักิาร 
 
หวัหน้าหน่วยงานสูงสุดด้านพฒันาระบบโครงการ และศนูย์บริหารและ ควบคมุมาตรฐานศนูย์การค้า ท า
หน้าท่ีน าเสนอกลยุทธ์และผลักดนั ในระดบัองค์กร และผู้ อ านวยการเขตและผู้ จัดการทั่วไปศูนย์การ ค้า 
รับผิดชอบผลกัดนัในระดบัปฏิบตักิารให้เป็นไปตามแผนงานและ เป้าหมายท่ีก าหนด 
 
คณะกรรมการด้านสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม ท าหน้าท่ีก ากับดแูล การด าเนินการในระดบัองค์กร 
และก าหนดคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือท าหน้าท่ีก ากับดูแลในระดับสาขา พร้อมทัง้
ก าหนดให้ ประเดน็การบริหารจดัการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ สิ่งแวดล้อมเป็นหน้าท่ีของ
พนักงานทุกคน ทัง้นีก้ าหนดให้จัดการประชุม เป็นรายไตรมาส และรายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการ บรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยัง่ยืนตามวาระ 
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ผลการด าเนินงาน 
1. การด าเนินงานด้านการบริหารจดัการการใช้พลงังานไฟฟ้า 
 1.1 ใช้เทคนิค และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 
 1.2 บริหารจดัการพลงังานด้วนกระบวนการและมาตรฐานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 1.3 จดัการองค์ความรู้เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมบุคลากรให้ประหยดัพลงังานและสาธารณูปโภค 
ผา่นการอบรม และให้ความรู้ รวมไปถึงการปลกูฝังคา่นิยมในการใช้พลงังาน และสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คณุคา่ 
 
2. การด าเนินงานด้านการบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 
FN Outlet ประยุกต์ใช้แนวทางการจัดท าคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร (Carbon Footprint for 
Organization: CFO หรือ Corporate Carbon Footprint: CCF) มาเป็นแนวทางในการแสดงข้อมลูปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยจากการด าเนินงานขององค์กร อนัน าไปสู่การบริหารจดัการเพ่ือลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กรตาม
มาตรฐานการจดัการก๊าซเรือนกระจก (ISO 14064-1) 
 
เป้าหมาย : ภายในปี 2568 จะลดดชันีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทางตรงและทางอ้อมตอ่หนึ่งหน่วยพืน้ท่ี
ลง 20% เม่ือเทียบกบัปีฐาน 2558 
 
3. การด าเนินงานด้านการบริหารจดัการน า้ 
FN Outlet ใช้น า้จากการประปานครหลวง การประปาท้องถ่ิน รวมถึงการใช้น า้บาดาล และการใช้น า้ซ า้ 
(Reuse) ใน กระบวนการบริหารศนูย์การค้า รวมทัง้ได้เข้าร่วมโครงการประหยดัน า้ในช่วงขาดแคลน เช่น 
“โครงการแบง่น า้ใช้ ปันน า้ใจ สู้ภยัแล้ง” กบัหอการค้าไทย และ “โครงการ Save Water Save Life” กบัการ
ประปานครหลวง ก าหนดมาตรการการใช้น า้ อย่างประหยดัและประชาสมัพันธ์รณรงค์ผู้ เข้าใช้บริการใน
ศูนย์การค้า (เฉพาะโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร) โดยมี เป้าหมายในการน าน า้กลับมาใช้ซ า้ใน
กระบวนการบริหารศนูย์การค้าอย่างเหมาะสม ด าเนินการผ่านมาตรการลดการใช้น า้ทัง้ในกระบวนการ
บริหารศนูย์ และการใช้พืน้ท่ีสว่นกลางมีดงันี ้
 
 3.1 ปรับเปล่ียนและตดิตัง้ระบบรับความรู้สกึ (Sensor) ท่ีอา่งล้างมือในห้องน า้ 
 3.2 ตดิตัง้ระบบชกัโครกอตัโนมตัใินห้องน า้อาคารส านกังาน 
 3.3 ติดตัง้ระบบรองรับน า้ฝนเพ่ือเป็นแหล่งน า้ทดแทน ในศนูย์การค้าเฉพาะสาขาท่ีเหมาะสมและมี
พืน้ท่ี เอือ้อ านวย 
 3.4 น าน า้ท่ีใช้แล้วผ่านระบบการบ าบดัมาใช้ซ า้ในระบบปรับอากาศและรดน า้ต้นไม้ในศนูย์การค้า 
โดย ศนูย์ฯ ท่ีมีการตดิตัง้ระบบการน าน า้กลบัมาใช้ซ า้อยา่งเตม็รูปแบบ 
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เป้าหมาย : ภายในปี 2568 จะน าน า้กลบัมาใช้ซ า้ไมน้่อยกวา่ 5% ของการใช้น า้ทัง้หมด 
 
4. การด าเนินงานด้านการบริหารจดัการขยะและของเสีย 
FN Outlet ด าเนินการบริหารจัดการด้านการลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมโดยน ามาตรฐาน ISO 14001 มา
ปรับใช้ในการด าเนินงานโดยเฉพาะการจดัการน า้เสียและขยะท่ีเกิดจากการบริโภคภายในโครงการก่อนส่ง
ท าลายหรือปลอ่ยลงสูแ่หลง่น า้สาธารณะ อีกทัง้มีการก าหนดนโยบายลดและคดัแยกขยะในโรงพกัขยะแบบ
ปิด และสนบัสนนุให้ร้านค้าคดัแยกขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ 
 
 4.1 การจดัการขยะ 
 การคดัแยกและแบง่ประเภทขยะท่ีเกิดขึน้ภายในศนูย์การค้าออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
 

ขยะทัว่ไป, ขยะรีไซเคลิ (หรือขยะเปียกกรณีโซนอาหาร), ขยะอนัตราย, ขยะตดิเชิอ้ 
 

ประเภทขยะ ขยะทัว่ไป ขยะรีไซเคลิ ขยะอนัตราย ขยะติดเชือ้ 

การจดัเก็บใน
โรงพกัขยะ 

ถงุด า ถงัขยะรีไซเคลิ ถงัขยะอนัตราย 
ร้านค้า/ผู้ เชา่จดัการขยะ
กบัทางผู้ รับก าจดัเอง 
(ถงุสีแดง) 

ความถ่ีในการ
จดัเก็บ 

ทกุวนัยกเว้นขยะจากงาน
สวนสปัดาห์ละ 1 ครัง้ 

เดือนละ 1 ครัง้ เดือนละ 1 ครัง้ ตาม ข้อตกลงในการ
วา่จ้างของแตล่ะร้านค้า 

ผู้ รับผิดชอบใน
การจดัการขยะ 

มอบหมายให้ผู้ รับก าจดัเอกชน/ราชการเข้ามารับขยะไปด าเนินการ มีการลงบนัทกึเก็บ
เป็นหลกัฐานไว้อ้างอิงและตรวจค้น 

ผู้ประเมินการ
จดัการขยะ 

คณะท างานด้านสิ่งแวดล้อมตดิตามผลการปฎิบตังิานด้านสิ่งแวดล้อมในเร่ืองการจดัการ
ขยะ โดยบนัทกึผลการตรวจลงในแบบฟอร์มมาตรฐาน ISO 14000 ท่ีก าหนด พร้อมทัง้
ตดิตามผลการแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

     
 4.2 การจดัเก็บและการจดัการขยะ 
 ในแตล่ะวนัขยะจะถกูจดัเก็บในโรงพกัขยะและมีการคดัแยกตามประเภทขยะ 4 ประเภทข้างต้น โดย
จะมีเจ้าหน้าท่ีคอยคดัแยกขยะทัว่ไป และขยะรีไซเคิลรวมขยะเปียกออกเป็นประเภทท่ีสามารถจ าหน่ายได้ 
ซึ่งจะจ าหน่ายให้ผู้ รับเหมาท่ีผ่านระบบการว่าจ้างจัดซือ้ท่ีมีการเปรียบเทียบคณุสมบตัิตามกฎของบริษัทฯ 
ไปรีไซเคลิตอ่ไป ในสว่นขยะท่ีไมไ่ด้คดัแยกเป็นขยะรีไซเคลิ จะถกูน าไปฝังกลบหรือเผาท าลายโดยหน่วยงาน
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ราชการในเขต และพืน้ท่ีนัน้ๆ ส่วนขยะอนัตรายและขยะติดเชือ้จะมีการแยกใส่ถุงก ากบัตามชนิดของขยะ 
จากนัน้จะถูกน าไปท าลายตามวิธีการท่ีเหมาะสมโดยผู้ รับเหมาท่ีผ่านระบบการว่าจ้างจัดซือ้ท่ีมีการ
เปรียบเทียบคณุสมบตัติามกฎของบริษัทฯ เชน่กนั 
 
5. การด าเนินงานด้านการบริหารท่ีเก่ียวข้องกบัระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
FN Outlet ก าหนดนโยบายการจดัการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยก าหนดแนวทางไม่
พฒันาโครงการในพืน้ท่ีหวงห้ามหรือเขตอนุรักษ์ใดๆ และยึดถือเป็นข้อปฏิบตัิท่ีจะต้องท าการส ารวจและ
ศกึษาระบบนิเวศวิทยาร่วมกบัผู้ เช่ียวชาญภายนอก และด าเนินการดแูลและอนรัุกษ์ระบบนิเวศบริเวณพืน้ท่ี
โดยรอบของการก่อสร้างในทกุโครงการใหมแ่ละโครงการปรับปรุง 
 
FN Outlet มุ่งส่งเสริมคณุภาพชีวิตโดยน าธรรมชาติเข้ามามีบทบาทใกล้ชิดกบัคนในสงัคมให้มากขึน้ สร้าง
ความตระหนกัในคณุค่าของการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ร่วมกันกับชุมชนสงัคม โดยการ
ออกแบบให้ภูมิสถาปัตย์กลมกลืนกบัตวัเมืองและระบบนิเวศเดิมให้มากท่ีสดุ เพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวด้วยการปลกู
ต้นไม้จริงทัง้ภายในและภายนอกโครงการ หากจ าเป็นต้องรือ้ถอนต้นไม้จะท าการล้อมหรือย้ายต้นไม้ไปไว้
ในโครงการอ่ืนท่ีใกล้เคียงแทน ทัง้นี ้มีการน าพนัธุ์ไม้พืน้เมืองมาปลกูรอบโครงการเพ่ือสร้างความกลมกลืน
อีกด้วย 
 
6. การพฒันาและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกบัชมุชน 
FN Outlet ด าเนินธุรกิจเสมือนมิตรท่ีดีดัง่บ้านใกล้เรือนเคียงกับชุมชน FN Outlet ได้ตัง้มั่นท่ีจะลด
ผลกระทบต่อชุมชน โดยเฉพาะผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ตัง้แต่ระยะเวลาก่อสร้าง ได้แก่ การลด
ผลกระทบทางด้านฝุ่ น เสียง และขยะ จนกระทัง่เปิดด าเนินการ ได้มีการพฒันาสร้างความเข้าใจในเร่ืองการ
จดัการมลภาวะทางน า้ร่วมกนักบัชมุชนท่ีใช้แหลง่ระบายน า้สาธารณะร่วมกนั เป็นต้น 
 
อีกหนึง่การพฒันาร่วมกบัชมุชนในด้านสิ่งแวดล้อม คือ ปลกูฝังแนวความคิดเร่ืองการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม
ให้กบัเดก็ เยาวชน และชมุชน ผา่นโครงการเพาะกล้าปัญญาไทย โดยปลกูฝังแนวคดิการเห็นคณุคา่ของการ
น าสิ่งของกลับมาใช้ใหม่ การคดัแยกขยะเพ่ือเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว การปลูกผักสวนครัวอินทรีย์ไว้
บริโภคในโรงเรียน และตดิตัง้ถงัขยะแบบคดัแยกประเภทเพ่ือให้เดก็นกัเรียนได้ฝึกปฎิบตัทิกุวนั 
 
นอกจากนัน้ FN Outlet ในบทบาทการเป็น “ศนูย์กลางของชุมชน” จึงมุ่งมัน่ท่ีจะปลุกจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์พทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในบริบทท่ีพึงกระท าได้ เช่น การเปิดพืน้ท่ีประชาสัมพันธ์ผ่านช่อง
ทางการส่ือสารภายในศนูย์การค้าในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น การติดส่ือประชาสัมพันธ์ การจัด
กิจกรรมรณรงค์ การเดนิขบวนประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น 
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ประกาศ ณ วนัท่ี  31  พฤษภาคม  2564 
 
 
 
 
 
             (นางสาวนิษณี สง่วฒันา)        (นายธรรมศกัดิ ์ จิตตมิาพร)  
           ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิาร           ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
      และประธานเจ้าหน้าท่ีพฒันาธุรกิจ 
   
 
 
 
 
 
 
          (นายเบญจ์เย่ียม  สง่วฒันา) 
            ประธานกรรมการบริหาร 

 
                               


