ประกาศ ที่ 17 / 2564
นโยบายด้ านสิ่งแวดล้ อมและการจัดการทรั พยากร
FN Outlet ดาเนินการบริ หารจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อมตามแนวทางการบริ หารจัดการผลกระทบจาก
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยประกาศนโยบายด้ า นสภาพภู มิ อ ากาศและ
สิ่งแวดล้ อม ครอบคลุมการดาเนิ นงานและบริ หารจัดการ พลังงาน นา้ สภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้ อม
ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการของเสีย เพื่อให้ เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดอย่าง
เป็ นระบบและยั่ง ยื น โดยน ามาตรฐานสากลต่า ง ๆ มาประยุก ต์ ใ ช้ อาทิ มาตรฐานระบบการจัด การ
สิ่งแวดล้ อม (ISO14001) มาตรฐานการจัดการก๊ าซเรื อนกระจก (ISO14064-1) มาตรฐานระบบการจัดการ
ด้ านพลังงาน (ISO 50001) และหลักเกณฑ์การประเมิน Thailand Energy Award ของกระทรวงพลังงาน
และ ASEAN Energy Award ของอาเซียนโดยมีเป้าหมายเพื่อลดการใช้ พลังงาน ลดการปล่อยก๊ าซเรื อน
กระจก ลดปริมาณขยะฝั งกลบ และเพิ่มการใช้ พลังงานและน ้าทางเลือก
บทบาทและหน้ าที่รับผิดชอบ
การบริ หารจัดการด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้ อม แบ่งออกเป็ น 2 ช่วง คือ 1) ช่วง
การออกแบบ ก่อสร้ างโครงการ รั บผิ ดชอบ โดยรองกรรมการผู้จัด การใหญ่ สายงานพัฒ นาธุ รกิ จ และ
โครงการก่อ สร้ าง และ 2) ช่ว งเปิ ดด าเนิน การ รั บผิ ด ชอบโดยผู้ช่ว ยกรรมการผู้จัด การ ใหญ่ สายงาน
ปฏิบตั กิ าร
หัวหน้ าหน่วยงานสูงสุดด้ านพัฒนาระบบโครงการ และศูนย์บริ หารและ ควบคุมมาตรฐานศูนย์การค้ า ทา
หน้ าที่นาเสนอกลยุทธ์ และผลักดัน ในระดับองค์กร และผู้อานวยการเขตและผู้จัดการทั่วไปศูนย์การ ค้ า
รับผิดชอบผลักดันในระดับปฏิบตั กิ ารให้ เป็ นไปตามแผนงานและ เป้าหมายที่กาหนด
คณะกรรมการด้ านสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้ อม ทาหน้ าที่กากับดูแล การดาเนินการในระดับองค์กร
และกาหนดคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อทาหน้ าที่ กากับดูแลในระดับสาขา พร้ อมทัง้
กาหนดให้ ประเด็นการบริหารจัดการด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ สิ่งแวดล้ อมเป็ นหน้ าที่ของ
พนัก งานทุก คน ทัง้ นี ก้ าหนดให้ จัด การประชุม เป็ นรายไตรมาส และรายงานผลการด าเนิ น งานต่อ
คณะกรรมการ บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามวาระ

ผลการดาเนินงาน
1. การดาเนินงานด้ านการบริหารจัดการการใช้ พลังงานไฟฟ้า
1.1 ใช้ เทคนิค และเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
1.2 บริหารจัดการพลังงานด้ วนกระบวนการและมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ
1.3 จัดการองค์ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรให้ ประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภค
ผ่านการอบรม และให้ ความรู้ รวมไปถึงการปลูกฝั งค่านิยมในการใช้ พลังงาน และสิ่งแวดล้ อมอย่างรู้คณ
ุ ค่า
2. การดาเนินงานด้ านการบริหารจัดการก๊ าซเรื อนกระจก
FN Outlet ประยุกต์ใช้ แนวทางการจัดทาคาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ขององค์กร (Carbon Footprint for
Organization: CFO หรื อ Corporate Carbon Footprint: CCF) มาเป็ นแนวทางในการแสดงข้ อมูลปริ มาณ
ก๊ าซเรื อนกระจกที่ปล่อยจากการดาเนินงานขององค์กร อันนาไปสู่การบริ หารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊ าซ
เรื อ นกระจกได้ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยยึด แนวทางการประเมิ น คาร์ บ อนฟุต พริ น้ ท์ ข ององค์ ก รตาม
มาตรฐานการจัดการก๊ าซเรื อนกระจก (ISO 14064-1)
เป้าหมาย : ภายในปี 2568 จะลดดัชนีการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก ทางตรงและทางอ้ อมต่อหนึ่งหน่วยพื ้นที่
ลง 20% เมื่อเทียบกับปี ฐาน 2558
3. การดาเนินงานด้ านการบริหารจัดการน ้า
FN Outlet ใช้ น ้าจากการประปานครหลวง การประปาท้ องถิ่น รวมถึงการใช้ น ้าบาดาล และการใช้ น ้าซ ้า
(Reuse) ใน กระบวนการบริ หารศูนย์การค้ า รวมทังได้
้ เข้ าร่ วมโครงการประหยัดน ้าในช่วงขาดแคลน เช่น
“โครงการแบ่งน ้าใช้ ปั นน ้าใจ สู้ภยั แล้ ง ” กับหอการค้ าไทย และ “โครงการ Save Water Save Life” กับการ
ประปานครหลวง กาหนดมาตรการการใช้ น ้า อย่างประหยัดและประชาสัมพันธ์ รณรงค์ผ้ เู ข้ าใช้ บริ การใน
ศูน ย์ ก ารค้ า (เฉพาะโครงการในเขตกรุ ง เทพมหานคร) โดยมี เป้ าหมายในการน านา้ กลับ มาใช้ ซ า้ ใน
กระบวนการบริ หารศูนย์การค้ าอย่างเหมาะสม ดาเนินการผ่านมาตรการลดการใช้ น ้าทังในกระบวนการ
้
บริหารศูนย์ และการใช้ พื ้นที่สว่ นกลางมีดงั นี ้
3.1 ปรับเปลี่ยนและติดตังระบบรั
้
บความรู้สกึ (Sensor) ที่อา่ งล้ างมือในห้ องน ้า
3.2 ติดตังระบบชั
้
กโครกอัตโนมัตใิ นห้ องน ้าอาคารสานักงาน
3.3 ติดตังระบบรองรั
้
บน ้าฝนเพื่อเป็ นแหล่งน ้าทดแทน ในศูนย์การค้ าเฉพาะสาขาที่เหมาะสมและมี
พื ้นที่ เอื ้ออานวย
3.4 นาน ้าที่ใช้ แล้ วผ่านระบบการบาบัดมาใช้ ซ ้าในระบบปรับอากาศและรดน ้าต้ นไม้ ในศูนย์การค้ า
โดย ศูนย์ฯ ที่มีการติดตังระบบการน
้
าน ้ากลับมาใช้ ซ ้าอย่างเต็มรูปแบบ
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เป้าหมาย : ภายในปี 2568 จะนาน ้ากลับมาใช้ ซ ้าไม่น้อยกว่า 5% ของการใช้ น ้าทังหมด
้
4. การดาเนินงานด้ านการบริหารจัดการขยะและของเสีย
FN Outlet ดาเนินการบริ หารจัดการด้ านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมโดยนามาตรฐาน ISO 14001 มา
ปรับใช้ ในการดาเนินงานโดยเฉพาะการจัดการน ้าเสียและขยะที่เกิดจากการบริ โภคภายในโครงการก่อนส่ง
ทาลายหรื อปล่อยลงสูแ่ หล่งน ้าสาธารณะ อีกทังมี
้ การกาหนดนโยบายลดและคัดแยกขยะในโรงพักขยะแบบ
ปิ ด และสนับสนุนให้ ร้านค้ าคัดแยกขยะที่สามารถนากลับมาใช้ ใหม่
4.1 การจัดการขยะ
การคัดแยกและแบ่งประเภทขยะที่เกิดขึ ้นภายในศูนย์การค้ าออกเป็ น 4 ประเภท ได้ แก่
ขยะทัว่ ไป, ขยะรี ไซเคิล (หรื อขยะเปี ยกกรณีโซนอาหาร), ขยะอันตราย, ขยะติดเชิ ้อ
ประเภทขยะ

ขยะทัว่ ไป

ขยะรี ไซเคิล

ขยะอันตราย

ขยะติดเชื ้อ

ร้ านค้ า/ผู้เช่าจัดการขยะ
ถุงดา
ถังขยะรี ไซเคิล ถังขยะอันตราย กับทางผู้รับกาจัดเอง
(ถุงสีแดง)
ความถี่ ใ นการ ทุกวันยกเว้ นขยะจากงาน เดือนละ 1 ครัง้ เดือนละ 1 ครัง้ ตามข้ อตกลงในการ
จัดเก็บ
สวนสัปดาห์ละ 1 ครัง้
ว่าจ้ างของแต่ละร้ านค้ า
การจัดเก็บใน
โรงพักขยะ

ผู้รับผิดชอบใน มอบหมายให้ ผ้ รู ับกาจัดเอกชน/ราชการเข้ ามารับขยะไปดาเนินการ มีการลงบันทึกเก็บ
การจัดการขยะ เป็ นหลักฐานไว้ อ้างอิงและตรวจค้ น
ผู้ประเมินการ
จัดการขยะ

คณะทางานด้ านสิ่งแวดล้ อมติดตามผลการปฎิบตั งิ านด้ านสิ่งแวดล้ อมในเรื่ องการจัดการ
ขยะ โดยบันทึกผลการตรวจลงในแบบฟอร์ มมาตรฐาน ISO 14000 ที่กาหนด พร้ อมทัง้
ติดตามผลการแก้ ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด

4.2 การจัดเก็บและการจัดการขยะ
ในแต่ละวันขยะจะถูกจัดเก็บในโรงพักขยะและมีการคัดแยกตามประเภทขยะ 4 ประเภทข้ างต้ น โดย
จะมีเจ้ าหน้ าที่คอยคัดแยกขยะทัว่ ไป และขยะรี ไซเคิลรวมขยะเปี ยกออกเป็ นประเภทที่สามารถจาหน่ายได้
ซึ่งจะจาหน่ายให้ ผ้ รู ับเหมาที่ผ่านระบบการว่าจ้ างจั ดซื ้อที่มีการเปรี ยบเทียบคุณสมบัติตามกฎของบริ ษัทฯ
ไปรี ไซเคิลต่อไป ในส่วนขยะที่ไม่ได้ คดั แยกเป็ นขยะรี ไซเคิล จะถูกนาไปฝั งกลบหรื อเผาทาลายโดยหน่วยงาน
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ราชการในเขต และพื ้นที่นนๆ
ั ้ ส่วนขยะอันตรายและขยะติดเชื ้อจะมีการแยกใส่ถุงกากับตามชนิดของขยะ
จากนัน้ จะถูก นาไปท าลายตามวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมโดยผู้รับ เหมาที่ ผ่า นระบบการว่า จ้ างจัด ซื อ้ ที่ มี ก าร
เปรี ยบเทียบคุณสมบัตติ ามกฎของบริษัทฯ เช่นกัน
5. การดาเนินงานด้ านการบริหารที่เกี่ยวข้ องกับระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
FN Outlet กาหนดนโยบายการจัดการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยกาหนดแนวทางไม่
พัฒนาโครงการในพืน้ ที่หวงห้ ามหรื อเขตอนุรักษ์ ใดๆ และยึดถือเป็ นข้ อปฏิบตั ิที่จะต้ องทาการสารวจและ
ศึกษาระบบนิเวศวิทยาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก และดาเนินการดูแลและอนุรักษ์ ระบบนิเวศบริ เวณพื ้นที่
โดยรอบของการก่อสร้ างในทุกโครงการใหม่และโครงการปรับปรุง
FN Outlet มุ่งส่งเสริ มคุณภาพชีวิตโดยนาธรรมชาติเข้ ามามีบทบาทใกล้ ชิดกับคนในสังคมให้ มากขึ ้น สร้ าง
ความตระหนักในคุณค่าของการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมให้ คงอยู่ร่วมกันกับชุมชนสังคม โดยการ
ออกแบบให้ ภูมิสถาปั ตย์กลมกลืนกับตัวเมืองและระบบนิเวศเดิมให้ มากที่สดุ เพิ่ มพื ้นที่สีเขียวด้ วยการปลูก
ต้ นไม้ จริ งทังภายในและภายนอกโครงการ
้
หากจาเป็ นต้ องรื อ้ ถอนต้ นไม้ จะทาการล้ อมหรื อย้ ายต้ นไม้ ไปไว้
ในโครงการอื่นที่ใกล้ เคียงแทน ทังนี
้ ้ มีการนาพันธุ์ไม้ พื ้นเมืองมาปลูกรอบโครงการเพื่อสร้ างความกลมกลืน
อีกด้ วย
6. การพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้ อมร่วมกับชุมชน
FN Outlet ดาเนินธุรกิจเสมือนมิตรที่ดีดงั่ บ้ านใกล้ เรื อนเคียงกับชุมชน FN Outlet ได้ ตงมั
ั ้ ่นที่จะลด
ผลกระทบต่อชุมชน โดยเฉพาะผลกระทบทางด้ านสิ่งแวดล้ อม ตังแต่
้ ระยะเวลาก่อสร้ าง ได้ แก่ การลด
ผลกระทบทางด้ านฝุ่ น เสียง และขยะ จนกระทัง่ เปิ ดดาเนินการ ได้ มีการพัฒนาสร้ างความเข้ าใจในเรื่ องการ
จัดการมลภาวะทางน ้าร่วมกันกับชุมชนที่ใช้ แหล่งระบายน ้าสาธารณะร่วมกัน เป็ นต้ น
อีกหนึง่ การพัฒนาร่วมกับชุมชนในด้ านสิ่งแวดล้ อม คือ ปลูกฝั งแนวความคิดเรื่ องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
ให้ กบั เด็ก เยาวชน และชุมชน ผ่านโครงการเพาะกล้ าปั ญญาไทย โดยปลูกฝั งแนวคิดการเห็นคุณค่าของการ
นาสิ่งของกลับมาใช้ ใหม่ การคัดแยกขยะเพื่อเพิ่มรายได้ ให้ กับครอบครัว การปลูกผักสวนครัวอินทรี ย์ไว้
บริโภคในโรงเรี ยน และติดตังถั
้ งขยะแบบคัดแยกประเภทเพื่อให้ เด็กนักเรี ยนได้ ฝึกปฎิบตั ทิ กุ วัน
นอกจากนัน้ FN Outlet ในบทบาทการเป็ น “ศูนย์กลางของชุมชน” จึงมุ่งมัน่ ที่จะปลุกจิตสานึกด้ านการ
อนุรักษ์ พ ทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้ อมในบริ บทที่ พึง กระทาได้ เช่น การเปิ ดพื น้ ที่ ประชาสัม พันธ์ ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารภายในศูนย์การค้ าในการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น การติดสื่อประชาสัมพันธ์ การจัด
กิจกรรมรณรงค์ การเดินขบวนประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น
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(นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

(นางสาวนิษณี ส่งวัฒนา)
ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั กิ าร
และประธานเจ้ าหน้ าที่พฒ
ั นาธุรกิจ

(นายเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา)
ประธานกรรมการบริ หาร
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