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Reference Document (เอกสารอา้งอิง) 

1. Reference Document (เอกสารอ้างอิง) 

Number 
(ล าดบั) 

Document code 
(เลขที่เอกสาร) 

Document title 
(ชื่อเอกสาร) 

1   

2   

3   

DocuSign Envelope ID: 1887B92B-B275-4667-83DC-E7CEBA332E75



 
 
Document Title :  นโยบายดา้นเศรษฐกิจหมนุเวียน FOR INTERNAL USE ONLY 

Document Number : AWC/CST/AWCCENTER/2022/Policy00003 Page | 6 of 11 
Date  : July 29th, 2022  

This document belongs to Asset World Corp Public Company Limited. Whole or part of this document may not be copied without pr ior permission. 
 

 

 AWC/CST/AWCCENTER/2022/Policy00003, Rev.00, 29/7/2022 
 

นโยบายด้านเศรษฐกิจหมุนเวยีน 

2. Policy Purpose and Objective (วัตถุประสงค ์และขอบเขตของนโยบาย) 

บริษัท แอสเสท เวิรด ์คอรป์ จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) ในฐานะที่เป็นบริษัทพัฒนาอสงัหาริมทรพัย์ชัน้น าของประเทศไทยที่มี

วิสัยทัศนใ์นการมุ่งสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจอสงัหาริมทรพัยท์ี่ก้าวหนา้และเติบโตอย่างยั่งยืน จึงไดจ้ัดท าแนวทางการด าเนินงานดา้นความ

ยั่งยืนที ่เป็นรูปธรรม เพื่อบรรลุวิสยัทัศนด์ังกล่าว และบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม 

โดยเฉพาะเรื่องการจัดการขยะ และวัสดุเหลือใช ้บริษัทจึงไดป้รบัเปลี่ยนวิธีการด าเนินธุรกิจจากระบบเศรษฐกิจแบบเสน้ตรงเป็นระบบ

เศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นแนวคิดที่สรา้งคุณค่าใหก้ับสิ่งแวดลอ้มและสังคม ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจใหดี้

ยิ่งขึน้ 

บริษัท แอสเสท เวิรด  ์คอรป์ จ าก ัด (มหาชน)  (“บริษัท”)  และบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใสและตระหนักถึง

ความส าคัญในเรื่องการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร รวมทั้งการจัดการวัสดุเหลือใชจ้ากการด าเนินธุรกิจใหเ้กิดประสิทธิภาพ  ในฐานะ

ที่บริษัทและบริษัทย่อยมีการด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดจ าหน่ายอาหาร จึงใหค้วามส าคญัในการจัดการการสูญเสียอาหารและ

ขยะอาหาร เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอ้ม สรา้งความเป็นอยู่ที่ดีใหแ้ก่สังคมอย่างยั่งยืน พรอ้มกับก้าวสู่เป้าหมายการสูญเสียอาหาร

และขยะอาหารเป็นศูนย์ และในส่วนของวัสดุที่เหลือใชจ้ากการด าเนินธุรกิจอ่ืนๆ อาทิเช่น ทรพัยส์ินของหน่วยงาน อุปกรณ์ตกแต่งอาคาร

และส านักงาน ที่เลิกใชง้านแลว้ จะถูกพิจารณาน ามาปรบัปรุง ซ่อมแซม หรือน ามาออกแบบใหม่เพื่อเปลี่ยนวตัถุประสงคใ์นการใชง้าน 

ทั้งนีเ้พื่อน ากลับมาใชง้านใหม่ในการด าเนินธุรกิจปัจจุบนัและขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตอยู่ตลอดเวลา โดยมุ่งมั่นเพื่อลดการใชง้าน

วัตถุดิบหลกัจ าพวก ไม ้พลาสติก เหล็ก ซึ่งอาจส่งผลต่อสิ่งแวดลอ้มไดเ้ป็นอย่างมากหากตอ้งท าลายผลิตภัณฑเ์ก่าและสรา้งผลิตภัณฑ์

ใหม่มาทดแทน 
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2.1. Policy Purpose (วัตถุประสงคข์องนโยบาย) 

นโยบายดา้นเศรษฐกิจหมุนเวียน (“นโยบาย”) ไดก้ าหนดขึน้โดยมีวัตถุประสงค ์ดังนี  ้

2.1.1. เพื่อตอกย า้ถึงพันธกิจในการมุ่งมั่นสรา้งอนาคตที่ดีกว่าเพื่อสรา้งประโยชนใ์หแ้ก่ประเทศชาติ สัมคม และสิ่งแวดลอ้ม  

2.1.2. เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนตลอดห่วงโซ่คุณค่า  

2.1.3. เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทมีการจัดการการสูญเสียอาหารและขยะอาหารอย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่คุณค่า  

2.1.4. เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทมีการจัดการวสัดุเหลือใชจ้ากการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1.5. เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทมีการค านึงถึงผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้มที่อาจเกิดจากการด าเนินงานของบริษัทอย่างรอบคอบ 

2.2. Policy Scope (ขอบเขตของนโยบาย) 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัท แอสเสท เวิรด ์คอรป์ จ ากัด (มหาชน) รวมถึงผูท้ี่เกี่ยวขอ้งตลอดห่วงโซ่คุณค่าตอ้งปฏิบัติตาม

นโยบายดา้นเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเคร่งครดั 
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3. Roles, Duties and Responsibilities (บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบ) 

Number 
(ล าดบั) 

Responsible person/department/division 
(บคุคล ฝ่าย สายงานที่รบัผิดชอบ) 

Roles, Duties and Responsibilities 
(บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ) 

Key Result 
(ผลลพัธท์ี่ส  าคญั) 

1 Project Development Function 

- สื่อสารกบัคูค่า้และผูร้บัเหมาใหท้ราบ
เกี่ยวกบัหลกัปฏิบตัิที่ไดร้ะบไุวใ้นนโยบาย
นี ้และสรา้งความมั่นใจว่ามีการ
ปฏิบตัิงานตามหลกัปฏบิตัิอย่างเครง่ครดั 

- ประสานกบัหน่วยงานภายในพรอ้มใหก้าร
สนบัสนนุการด าเนนิงานตามหลกัปฏบิตัิที่
ไดร้ะบไุวใ้นนโยบายนี ้

- รายงานขอ้มลูการจดัการของเสียให้
หน่วยงาน Sustainability Development 
เป็นประจ าทกุเดือน 

- ขอ้มลูการ
จดัการของเสีย 

- การบรรลุ
เป้าหมายของ
เสียฝ่ังกลบเป็น
ศนูย ์

2 Hospitality Business Unit 

- สื่อสารใหห้นว่ยงานของโรงแรมและ
พนกังานที่เกี่ยวขอ้งไดร้บัทราบ เพื่อสรา้ง
ความตระหนกัรูเ้ร่ืองการบริหารจดัการ
ของเสีย และการสญูเสียอาหารและขยะ
อาหาร และมุ่งเนน้ใหก้ารปฏบิตัิสามารถ
บรรลจุดุประสงคร์ว่มกนั 

- ด าเนินการจดัเก็บขอ้มลูการสญูเสีย
อาหารและขยะอาหารอย่างเป็นระบบ 

- รายงานขอ้มลูการสญูเสียอาหารและขยะ
อาหารใหแ้ก่หน่วยงาน Sustainability 
Development เป็นประจ าทกุเดือน 

- ขอ้มลูการ
สญูเสียอาหาร
และขยะอาหาร 
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Number 
(ล าดบั) 

Responsible person/department/division 
(บคุคล ฝ่าย สายงานที่รบัผิดชอบ) 

Roles, Duties and Responsibilities 
(บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ) 

Key Result 
(ผลลพัธท์ี่ส  าคญั) 

3 ReConcept (Asset Control Business) 

- จดัการทรพัยส์ินที่บริษทัและบริษัทย่อยใช้
ในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม
นโยบาย โดยมุ่งเนน้ในการลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดลอ้มและเพ่ิมความสามารถใน
การด าเนินกิจธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะ
ยาว 

- สื่อสารกบับริษัทและบรษิัทย่อยเพ่ือให้
ทราบเกี่ยวกบันโยบาย และมุ่งเนน้ใหก้าร
ปฏิบตัสิามารถบรรลจุดุประสงคร์ว่มกนั 

- รายงานขอ้มลูของวสัดทุี่ถกูน ากลบัมาใช้
งานใหม่เป็นประจ าทกุเดือน 

- มลูค่าของ
ทรพัยส์ินที่น  ามา
กลบัมาใชง้าน
ใหม่*/ มลูค่าของ
ทรพัยส์ินที่ตอ้ง
ใชง้านทัง้หมด** 

 

*วดัจากมลูค่าตามราคาทีจ่ดัซือ้
ก าหนด 
**วดัจากมลูค่าการจดัหาตาม
หมวดหมู่ในเดือนนัน้ๆ 

4 Strategic Sourcing and Procurement 
- สื่อสารกบับริษัทคูค่า้ เพ่ือใหท้ราบ

เกี่ยวกบันโยบาย และมุ่งเนน้ใหก้ารปฏบิตัิ
สามารถบรรลจุดุประสงคร์ว่มกนั 

- ปริมาณของวสัดุ
ที่สามารถน า
กลบัมาใชง้าน
ใหม ่

5 Sustainability Development Division 

- จดัท านโยบาย และแนวทางปฏิบตัิ รวมถึง
การทบทวนนโยบาย เพ่ือปรบัปรุงใหเ้กิด
ความสอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ ์

- รวบรวมขอ้มลูการสญูเสียอาหารและขยะ
อาหาร รวมทัง้วสัดเุหลือใชต้่างๆ เพ่ือ
เปิดเผยผลการด าเนินงานที่สอดคลอ้งกบั
ความคาดหวงัของผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวขอ้ง 

- การเปิดเผย
ขอ้มลูการ
จดัการของเสีย 
และขอ้มลูการ
สญูเสียอาหาร
และขยะอาหาร
ที่โปรง่ใสและ
ตรวจสอบได ้

4. Definition (ค าจ ากัดความ) 

Term 
(ค าศพัท)์ 

Definition 
(ค าจ ากดัความ) 

เศรษฐกิจหมนุเวียน 
หมายถึงรูปแบบการผลติและการบริโภคที่เกี่ยวขอ้งกบัการแบ่งปัน การเช่าซือ้ การใชซ้ า้ การซ่อม การ
ปรบัปรุง และการรีไซเคิลวสัดแุละผลิตภณัฑท์ี่มีอยู่ใหน้านที่สดุ 

วสัดทุี่น  ากลบัมาใชง้าน
ใหม ่

หมายถึงทรพัยส์ินของบริษัทและบริษทัย่อยที่ถกูเลิกใขง้านแลว้ และน ากลบัมาปรบัปรุง/ซ่อมแซม เพื่อท าให้
สามารถน าไปใชง้านต่อได ้
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Term 
(ค าศพัท)์ 

Definition 
(ค าจ ากดัความ) 

การสญูเสียอาหาร หมายถึงการลดลงของมวลอาหารทีส่ามารถบริโภคไดต้ลอดห่วงโซ่อปุทาน 

ขยะอาหาร หมายถึงการสญูเสียอาหารในตอนปลายของห่วงโซ่อาหาร หรืออยู่ในขัน้ตอนการขายปลีกและการบริโภค  

 

5. Principles of Implementation of Circular Economy Concept (หลักปฏิบัติเพื่อสนับสนุนหลักการด าเนินงานด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียน) 

5.1. Scope for Non-food Products and Services (ขอบเขตส าหรับการด าเนินงานเก่ียวกับผลิตภัณฑด์้าน Non-food) 

5.1.1 จดัใหมี้มาตรการจดัการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดและป้องกนัการสรา้งขยะของเสียจากภายในกิจกรรมของ
บริษัทและช่วงการใชง้านของลกูคา้ 

5.1.2 น านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือลดการใชท้รพัยากร  

5.1.3 เพิ่มการรีไซเคิลวสัดเุหลือใชจ้ากการด าเนินกิจการ โดยมุ่งเนน้การน ากลบัมาปรบัปรุง ดดัแปลงสภาพเพ่ือน ากลบัมาใช้
ใหม่ในกิจการ โดยจะครอบคลมุทัง้กิจการของบริษัทและบรษิัทย่อย รวมถึงการน าส่วนที่สามารถส่งต่อไปสู่ธุรกิจหรอื
หน่วยงานอื่นๆ ภายนอกองคก์ร อาทิเช่น การบริจาค หรือส่งต่อในมลูค่ายตุธิรรมเพ่ือการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ
องคก์รอ่ืน ๆ ที่มีแนวทางเศรษฐกิจหมนุเวียนเช่นเดียวกนั 

5.1.4 ประยกุตใ์ชก้ระบวนการประเมินวฎัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ ์เพื่อลดของเสียและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละ
วสัดตุา่ง ๆ 

5.1.5 พฒันา ออกแบบ และจดัหาผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ลกูคา้ที่มีความคงทน สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ และสามารถรีไซเคิลได ้
โดยยงัคงรกัษาไวซ้ึ่งคณุภาพ ความปลอดภยั และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

5.1.6 ด าเนินการเก็บขอ้มลูและตดิตามผล เพื่อประเมินผลการด าเนินงานดา้นการจดัการวสัดเุหลือใช ้

5.1.7 ด าเนินงานรว่มกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งภายนอก เพื่อส่งเสริมการใชท้รพัยากรอย่างยั่งยืน 

5.1.8 จดัใหมี้การสื่อสารเกี่ยวกบันโยบาย และแผนการด าเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจหมนุเวียน และดา้นการจดัการของ
เสียใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน รวมถึงผูท้ี่เกี่ยวขอ้งตลอดห่วงโซ่คณุค่าไดร้บัทราบ และเขา้ใจ เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิด
การบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน 

5.2. Scope for food products (ขอบเขตส าหรับการด าเนินงานเก่ียวกับผลิตภัณฑด์้าน Food) 

5.2.1 น าแนวทางของหลกัเศรษฐกิจหมนุเวียนมาประยกุตใ์ชใ้นการลดการสญูเสียอาหารที่ตน้ทาง 

 5.2.2 จดัท าแผนงานและก าหนดเป้าหมายทีเ่หมาะสม เพื่อลดการสญูเสียอาหาร อาหารส่วนเกิน และขยะอาหาร ตลอด
กระบวนการผลิต การขนส่ง รวมถึงช่องทางการจดัจ าหน่ายอาหารและรา้นอาหาร 

 5.2.3 ด าเนินการเก็บขอ้มลูและตดิตามผล เพื่อประเมินผลการด าเนินงานดา้นการลดการสญูเสียอาหารและขยะอาหาร 
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 5.2.4 ด าเนินงานรว่มกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร เพื่อสนบัสนนุการน าอาหารสว่นเกิน และขยะ
อาหารหมนุเวียนไปใชป้ระโยชนบ์นพืน้ฐานเศรษฐกิจหมนุเวียนและมาตรฐานความปลอดภยัอาหาร 

 5.2.5 จดัใหมี้การสื่อสารเกี่ยวกบันโยบาย และแผนการด าเนินงานดา้นการลดการสญูเสียอาหารและขยะอาหารใหก้รรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน รวมถึงผูท้ี่เกี่ยวขอ้งตลอดห่วงโซ่คณุค่าไดร้บัทราบ และเขา้ใจ เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดการบริโภคและ
การผลิตอย่างยั่งยืน 

 

6. Policy Implementation and Authority (การด าเนินนโยบายและอ านาจอนุมัติ) 

6.1. MOA and Responsible Committee/Functions and their responsibilities (อ านาจอนุมัติและผู้มีหน้าทีรั่บผิดชอบ) 

อา้งถึง Sub-delegation Manual of Authority (MOA) เอกสารเลขที่ SPD-MOA001, Rev 01 ซึ่งระบเุอกสารตามหวัขอ้ดา้นลา่ง เกี่ยวกบั
การก าหนดนโยบาย ระเบียบบรษิัท 

6.2. Frequency of policy revision (การทบทวน) 

เอกสารนีมี้ก าหนดการทบทวนอย่างนอ้ยทกุ ๆ หนึ่งปี หรือเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบ 

 

7. Appendix (ภาคผนวก) 

n/a 
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