
          ผลการดาํเนินงานดา้นสงิแวดลอ้ม 

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มสามารถ ซึงมุ่งมนับริหารและดาํเนินธุรกิจ โดยมิใหส้่งผล
กระทบทางลบต่อสิงแวดลอ้ม ชุมชนและสงัคม ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ยึดถือแนวทางการพฒันาอย่างยงัยืนใน  

 ดา้น ประกอบดว้ยเศรษฐกิจ สงัคมและสิงแวดลอ้ม ทงันี ไดม้ีการกาํหนดนโยบายและแนวทางปฎิบติัในใชพ้ลงังาน
อย่างรูคุ้ณค่า ตลอดจนสรา้งความตระหนักใหพ้นักงานใชท้รพัยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด รวมทังไดมี้การเผยแพร่ 
องคค์วามรูที้เกียวกบัการบริหารจดัการดา้นสิงแวดลอ้มแก่กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และใหก้ารสนับสนุนกิจกรรมดา้น
การอนุรกัษ์สิงแวดลอ้มอยา่งต่อเนือง  

บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดําเนินงานด้านการจัดการสิงแวดล้อมตามแผนดําเนินการด้านความยงัยืน ตาม
รายละเอียดทีนําเสนอ ทงันี เนืองจากในหลายปีทีผ่านมา บริษัทและบริษทัย่อยมีการปรบัเปลียนโครงสรา้งการดาํเนิน
ธุรกิจ มีการพิจารณายกเลิกธุรกิจทีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้และปรับโครงสรา้งอตัรากาํลังคนใหเ้หมาะสมกบัการดําเนิน
ธุรกิจ นอกจากนี ตงัแต่ปลายปี 2562 มีการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาํใหเ้ศรษฐกิจทวัโลก
มีการชะลอตัว มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ในส่วนทีเกียวกบัการ
ชะลอการเริมดําเนินงานในโครงการใหม่และการลดลงหรือหยุดชะงักของการใหบ้ริการต่างๆ ทําใหต้ัวเลขผลการ
ดาํเนินงานทีแสดงเปรียบเทียบต่อไปนี อาจไม่ไดแ้สดงเปรียบเทียบในสถานการณเ์ดียวกนั 

1.  การอนุรกัษพ์ลงังาน  

บริษัทในกลุ่มสามารถใหค้วามสําคญัต่อการใชพ้ลังงานอย่างรูคุ้ณค่าและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยไดม้ี
นโยบายและกาํนดแผนงานเกียวกบัการลดพลงังานและทรพัยากรต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม โดยตงัเป้าหมายลด
การใชพ้ลงังานลง 10 % ต่อปีตงัแต่ปี 2550 ซึงนอกจากจะช่วยลดตน้ทุนการใชพ้ลงังานและทรพัยากรแลว้ ยงั
ช่วยลดปัญหาหรือผลกระทบจากการเปลียนแปลงของสภาพภูมิอากาศไดอ้ีกทางหนึงดว้ย ซึงการลดพลังงาน
และทรพัยากรต่างๆ ไดม้ีการดาํเนินงานดงันี 

1.1 นาํประปา   

มีการรณรงคอ์ย่างต่อเนืองใหพ้นักงานตระหนักถึงการใชนํ้าอย่างรูคุ้ณค่าใชเ้ท่าทีจาํเป็น ตลอดจนมี
นโยบายการลดแรงดันนําทีก๊อกนําลง เพือลดการสูญเสียนําโดยไม่จาํเป็น ทาํใหป้ริมาณการใชนํ้าของ
บริษัทในกลุ่มสามารถมีแนวโน้มลดลงอยา่งต่อเนือง  

ขอ้มูลการใชนํ้าประปาของบริษัทและบริษัทย่อย มีดงันี  

ปี 2562 2563 2564 
จาํนวนเงิน 

(บาท) 
126,299.80 45,599.22 24,386.99 

 1.2  ไฟฟ้า    

บริษัทในกลุ่มสามารถบริหารจดัการพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ ทงัระบบไฟแสงสว่างและระบบปรับ
อากาศโดยติดตงัและบํารุงรักษาอุปกรณ์ Monitor  ควบคุมการทํางานของระบบไฟฟ้าทีเกียวขอ้ง และ 
ทําการรณรงค์ใหพ้นักงานตระหนักถึงการใชไ้ฟฟ้าอย่างรูคุ้ณค่า เช่น ขอความร่วมมือใหปิ้ดไฟฟ้าแสง
สว่างภายในสาํนักงานตอนพกัเทียง และปิดไฟทุกครงัเมือไม่มีการใชง้าน รวมทงัมีการตงัเวลาเปิด-ปิด



เครืองปรบัอากาศสาํนักงาน โดยเปิดเวลา 8.00 น.และปิดเวลา 17.30 น. โดยเริมดาํเนินการตงัแต่ปี  
2550 ทาํใหป้ริมาณการใชไ้ฟฟ้าในปัจจุบนัลดลงอยา่งมีนัยสาํคญั  

ขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้าบริษัทและบริษัทย่อย มีดงันี  

ปี  2562 2563 2564 
จาํนวนเงิน (บาท) 4,662,265.22 765,261.27 541,952.33 

นอกจากนียงัมีนโยบายในการปรบัเปลียนอุปกรณ์ต่างๆ ภายในสาํนักงานใหส้ามารถลดปริมาณการใช้
ไฟฟ้าอย่างต่อเนือง ดงันี 

1.2.1  การเปลียนหลอดไฟฟ้าประหยดัพลังงาน LED ตามแผนการดําเนินงานดา้นความยงัยืน
บริษัทในกลุ่มสามารถ ทีเริมดําเนินการตงัแต่ปี 2554 ไดมี้การเปลียนหลอดไฟ T8 ทุกดวง
เป็นหลอดประหยัดพลังงาน T5 ต่อมาบริษัทในกลุ่มสามารถได้ทยอยเปลียนจากหลอด
ประหยัดไฟ T5 ใหเ้ป็นหลอด LED โดยในปัจจุบันบริษัทในกลุ่มสามารถได้ทําการเปลียน
หลอดไฟทุกดวงเป็น LED ทังหมด ช่วยประหยดัพลงังานไฟฟ้าไดถ้ึงรอ้ยละ 50 เมือเทียบกบั
ช่วงทีเริมโครงการ ทังนี บริษัทในกลุ่มสามารถมีแนวทางในการใชห้ลอด LED อย่างต่อเนือง  
ในอนาคต  

1.2.2  การเปลียน Computer จาก Personal Computer เป็น Notebook บริษัทในกลุ่มสามารถได้
ดําเนินการเปลียน Computer จาก Personal Computer เป็น Notebook ตังแต่ปี 2561 และ
เปลียนเพิมขึนทุกปีอย่างต่อเนือง โดยมีวัตถุประสงค์เพือเพิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
รวมถึงการใชไ้ฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ ซึงช่วยใหก้ารใชไ้ฟฟ้าลดลงเมือเปรียบเทียบกบัการใช ้
Personal Computer โดยพบว่าอัตรากําลังไฟฟ้าทีใช้ลดลงจาก 220 วัตต์ต่อ 1 Personal 
Computer คงเหลือเพียง 9 วตัตต่์อ 1 Notebook และเนืองจาก Notebook มีการใชไ้ฟฟ้าทีน้อย
กว่า ทาํใหค้วามรอ้นสะสมในตวัอุปกรณ์มีน้อยลงเช่นกนั ส่งผลใหค้วามรอ้นทีระบายออกจาก
เครืองเขา้สู่พืนทีสาํนักงานลดลง จึงช่วยลดภาระการทาํงานของเครืองปรบัอากาศอีกดว้ย 

ขอ้มูลอตัราการใชไ้ฟฟ้าสะสมเปรียบเทียบระหว่าง Personal Computer และ Notebook ของ
บริษัทในกลุ่มสามารถ มีดงันี 

ปี 2562 2563 2564 

จาํนวน Notebook ทีเปลียนในระหวา่งปี 52 53 9 

ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าทีลดลงเปรียบเทียบกบัการใช้
ไฟฟ้าของ Personal Computer (กิโลวตัต-์ชวัโมงต่อปี) 

123,552 125,928 21,384 

ปริมาณค่าไฟฟ้าทีลดลงเปรียบเทียบกบัการใชไ้ฟฟ้า
ของ Personal Computer (บาท/ปี) 

105,706 107,738 18,295 

1.3 นาํมนัเชือเพลิงและค่าเดินทาง 

บริษัทในกลุ่มสามารถมีแนวทางในการลดการใชนํ้ามนัเชือเพลิงในยานพาหนะและลดการเดินทาง โดย
ไดนํ้าเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นองคก์ร และใหส้อดคลอ้งกบัยุคดิจิตอล เช่น เปลียนจากการเดินทางเขา้พบ
ลูกคา้ตาม Site งาน เป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์มากขึน ช่วยเพิมประสิทธิภาพการทาํงานและ
ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการดําเนินงานขององคก์รดว้ย จึงส่งผลใหก้ารใชนํ้ามนัเชือเพลิงและค่าเดินทางมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือง 



สถิติปริมาณการใชนํ้ามนัเชือเพลิงและค่าเดินทางของบริษัทและบริษัทย่อย มีดงันี 

ปี  2562 2563 2564 
จาํนวนเงิน (บาท) 1,451,469.54 936,182.58 276,776.00 

2.  การลดใชท้รพัยากร 

กระดาษ จัดเป็นทรัพยากรประเภทวัสดุสํานักงานสินเปลืองทีจําเป็นสําหรับการปฎิบัติงานภายในองคก์ร 
บริษัทในกลุ่มสามารถใหค้วามสําคญัต่อการใชก้ระดาษอย่างรูคุ้ณค่า จึงมีการนําแนวคิด Paperless มาใชใ้น
องคก์ร ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีมาปรับปรุงระบบงานต่างๆ ในองคก์รใหเ้ป็นรูปแบบดิจิทัล (Digital Platform) 
เพือลดการใชก้ระดาษในการพิมพเ์อกสาร ซงึนอกจากจะช่วยเพิมประสิทธิภาพการทาํงานใหเ้กิดความคล่องตวั
แลว้ ยงัช่วยลดค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานขององคก์รอีกดว้ย 

ปริมาณกระดาษทีใชใ้นการปฏบิติังานของบริษัทและบริษัทย่อยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือง มีดงันี 

ปี 2562 2563 2564 
จาํนวนกระดาษ 

(รีม) 
515 450 420 

3. การลดขยะ 

บริษัทในกลุ่มสามารถใหค้วามสําคัญกับการจัดการขยะทีเกิดจากการดําเนินการภายในองค์กร โดยมีการ
บริหารจดัการทีเป็นมาตรฐาน เพือลดปัญหาการกอ่มลพิษต่อสิงแวดลอ้ม รวมถึงการนํากลบัมาใชซ้าํ โดยมีการ
ปลูกฝังจิตสาํนึกใหแ้ก่พนักงานในการรกัษ์สิงแวดลอ้มทงัในทีทาํงานและการใชช้ีวิตประจาํวนั ซึงบริษัทในกลุ่ม
สามารถหวงัว่าแนวคิดนีจะมีการขยายผลต่อไปยงัครอบครวัของพนักงานและชุมชนในวงกวา้งต่อไป 

โดยระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564 บริษัทในกลุ่มสามารถมีการรณรงคด์า้นสิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะการลดปัญหา
การก่อมลพิษจากขยะทีเพิมปริมาณมากขนึทุกปี ภายใตช้ือโครงการ “สามารถรกัษโ์ลก” ซึงไดร้บัความร่วมมือ
จากพนักงานเพิมมากขนึอย่างต่อเนือง โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมในปีทีผ่านมา ดงันี 

 
3.1 โครงการลดใชถุ้งพลาสติก (ปี 2562) กิจกรรมรณรงคล์ดใชถุ้งพลาสติกและนํากลับมาใชซ้าํ โดยมี

การจดัเตรียมถุงผา้-ถุงกระดาษตงัไวที้หน้าสาํนักงานทุกชนั เพือแบ่งปันใหพ้นักงานหมุนเวียนนําไปใช้
ซาํได ้และมีการเปิดรบับริจาคถุงผา้และถุงกระดาษเพอืนําไปมอบใหก้บัโรงพยาบาลทวัประเทศ ใหผู้ป่้วย
ไดใ้ส่ยาและเวชภณัฑก์ลบับา้น 

 



 

 

 

 

 

 

 
3.2 โครงการ “ฮาวทูทงิ” แยกขยะอนัตราย (E-Waste) (ปี 2563) กิจกรรมรณรงคส์รา้งจิตสาํนึกในการ

แยกขยะและจดัการขยะอย่างเหมาะสมภายใตแ้นวคิด “ใชใ้หคุ้ม้ แยกใหเ้ป็น ทิงใหถู้ก” โดยเฉพาะขยะ
อิ เ ล็กทรอนิกส์ทีต้องจัดทิงอย่างถูกวิ ธีและเพือลดอันตรายจากสารพิษทีปนเปือนลงสู่แหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีตงักล่องรบัทิงขยะอิเล็กทรอนิกสห์รือ E-Waste เพือส่งต่อขยะไปกาํจดัอย่าง
ถูกตอ้งและปลอดภยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3    โครงการ วน”(ปี 2564) กิจกรรมรณรงคส์รา้งจิตสาํนึกในการแยกขยะและจดัการขยะอย่างเหมาะสม
ภายใตแ้นวคิด “วน” การ Recycle การคดัแยกขวดนําพลาสติกเพอืนําไปใชใ้หม่ โดยมีตงักล่องรบัทิงขวด
พลาสติก เพือนําไปบริจาคทาํชุด PPE ใหก้บับุคลากรทางการแพทย ์

 
 

 



ผลการดาํเนินงานการลดขยะของบริษัทในกลุ่มสามารถ มีดงันี  
กิจกรรม ผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 
ปริมาณขยะทนีาํมารว่ม

โครงการ 
ระยะเวลาททีาํ

กิจกรรม 
ประโยชนท์ีไดร้บั 

โครงการ ลดใช้
ถุงพลาสติก   
(ปี 2562)    

200 ไดร้บับริจาคถุงผา้และ 
ถุงกระดาษ  

จาํนวน ,  ถุง 

 เดือน นําไปมอบให ้
4 โรงพยาบาลทวัประเทศ 

โครงการ “ฮาวทูทิง”  
แยกขยะอนัตราย  

(E-Waste)  
(ปี 2563)      

250 ไดร้บัขยะอิเล็กทรอนิกส ์
 จาํนวน  กิโลกรมั 

 เดือน ส่งมอบใหก้บัโครงการ  
AIS E-Waste 

โครงการ “วน” 
 (ปี 2564) 

300 ไดร้บัขวดนําพลาสติก 
จาํนวน ,  ขวด 

 เดือน ส่งมอบใหก้บัวดัจากแดง  
จงัหวดัสมุทรปราการ            

เพือนําไป Recycle ทาํชุด 
PPE ใหก้บับุคลากรทาง

การแพทยช่์วง
สถานการณ ์COVID-19 

4.  การลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก  

บริษัทในกลุ่มสามารถใหค้วามสาํคญักบัการจดัการเพือลดปัญหากา๊ซเรือนกระจก ซึงเป็นสาเหตุสาํคญัของการ
เปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกรอ้น โดยกิจกรรมของบริษัทในกลุ่มสามารถทีอาจมีผลกระทบต่อ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไดแ้ก่การใชไ้ฟฟ้าจากเครืองปรบัอากาศ  แสงสว่าง และเครืองใชส้าํนักงาน 
รวมถึงการใชนํ้ามนัเชือเพลิงจากยานพาหนะขององคก์ร อย่างไรก็ตาม ในขณะนีบริษัทในกลุ่มสามารถยงัไม่มี
ขอ้มูลและยงัไม่มีความชาํนาญมากพอทีจะเปิดเผยขอ้มูลการจดัการเพือลดปัญหากา๊ซเรือนกระจกทีถูกตอ้งและ
เหมาะสมในการรายงานผลการดําเนินงานในปี 2564 ทงันี หากบริษัทในกลุ่มสามารถมีความพรอ้มในเรือง
ดงักล่าวจะรายงานผลใหท้ราบต่อไป 

 


