สวนที่ 1 ขอมูลทัว
่ ไป
สวนที่ 1.1 ขอมูลของผลิตภัณฑ/บริการ
• ชื่อ
o ผลิตภัณฑ/ รุน ยาสีฟน
 ขนาดบรรจุ 40 กรัม
o บริการ………………………………………………………………………
•

ประเภทผลิตภัณฑ/บริการ

•
•

ที่อยูผูผลิต/การบริการ 932 ซ.หมูบ
 า นเศรษฐกิจ22 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
ผูจัดจําหนายในประเทศไทย
บริษท
ั วินเนอร คอสเมด จํากัด

•

ยอดขายตอป (สามปยอนหลัง ถามี)…………………………………………

•

สิทธิบัตร/รางวัล/ฉลากสิ่งแวดลอม/มาตรฐานที่เคยไดรับ (โปรดระบุ ป พ.ศ. ที่ไดรับ)

เพือ
่ สุขภาพ - เครือ
่ งสําอางและผลิตภัณฑสปา

1. ทะเบียนเลขที่ ค278800/47
2. …………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………
•

ลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ/บริการ
รูปภาพ

ขนาด น้ําหนัก 40 กรัม
คุณสมบัติทั่วไปของผลิตภัณฑ (Specification)/รายละเอียดทั่วไปของการบริการ
ใชทาํ ความสะอาดภายในชองปาก
ขอมูลการรับประกันสินคาและอายุการใชงานที่คาดหมาย
ประโยชนใชสอยของผลิตภัณฑ
ชวยใหฟน
 สะอาด, ลดกลิน
่ ปาก, ลดอาการเสียวฟน

5 ป

สวนที่ 1.2 ประเด็นดานสิง่ แวดลอมทีต
่ อ
 งการรับรองตนเอง1
1.2.1 สําหรับผลิตภัณฑ
โปรดเลือกประเด็นดานสิง่ แวดลอมทีส
่ อดคลองกับผลิตภัณฑของทาน และกรอกขอมูลเพิม
่ เติมในสวนที่ 3 ของ
รายงานตามหัวขอทีท
่ า นเลือก
ตารางที่ 1.2.1 ประเด็นดานสิ่งแวดลอมที่ตองการรับรองตนเอง
ประเด็นดานสิง่ แวดลอม

ประเด็นดานสิง่ แวดลอมที่
เลือก (โปรดระบุ X ใน
ชองดานลาง)

1

สามารถยอยสลายได (Compostable)

2

สามารถแตกสลายได (Degradable)

3

ออกแบบเพื่อใหงายตอการแยกชิ้นสวน (Design for
disassembly)

4

มีอายุการใชงานที่ยาวนาน (Extended life product)

5

พลังงานที่นํากลับมาใชใหม (Recovered energy)

6

สามารถแปรสภาพใชใหมได (Recyclable)

7

มีสวนประกอบจากวัสดุรีไซเคิลหรือ waste จากกระบวนการ
อื่นๆ (Recycled content)

8

ลดการใชพลังงานในชวงการใชงาน (Reduced energy
consumption)

9

ลดการใชทรัพยากร (Reduced resource use)

10

ลดการใชน้ํา (Reduced water consumption)

11

สามารถใชซ้ําและเติมใหมได (Reusable and refillable)

12

ลดของเสีย (Waste reduction)

13

วัสดุหมุนเวียน (renewable material)

14

การใชพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy)

X

หมายเหตุ :
1. ตามมาตรฐาน ISO14021 ไดใหแนวทางเพิม
่ เติมในการรับรองตนเองดานสิง่ แวดลอมอีก 2 ประเด็น ไดแก
•

ความยัง่ ยืน ( Sustainability)

•
การปลอยกาซเรือนกระจก (Greenhouse gas emission)
ซึง่ ทานสามารถเปดเผยขอมูลในสวนนีใ้ นรายงานความเปนมิตรตอสิง่ แวดลอมได แตไมถอ
ื วาเปนประเด็นในการรับรองเรือ
่ งความเปนมิตรตอสิง่ แวดลอมของ

ผลิตภัณฑ/บริการ และจะเปดเผยขอมูลใน 2 ประเด็นดังกลาวได ตอเมือ
่ ทานไดเปดเผยขอมูลในประเด็นหลักอยางนอย 1 ใน 14 ประเด็น กอน

สวนที่ 2 ขอมูลดานสิง่ แวดลอมของผลิตภัณฑ/บริการ
สวนที่ 2.1 รายละเอียดทัว
่ ไปของผลิตภัณฑ (สวนประกอบหลัก บรรจุภณ
ั ฑ วัสดุทใ
ี่ ชในการผลิต ผลิตภัณฑ)
(สําหรับการบริการทีไ
่ มสามารถกรอกขอมูลในตารางที่ 2.1.1 สามารถขามไปกรอกในสวนที่ 2.2 ดานลางได)
ตารางที่ 2.1.1
ผลิตภัณฑ)

รายละเอียดทั่วไปของผลิตภัณฑ

รายการสวนประกอบ
ทั้งหมด

รูปประกอบ

(สวนประกอบหลัก

บรรจุภัณฑ

วัสดุที่ใชในการผลิต

รายการประเภทของวัตถุดิบ

น้ําหนัก (kg)/ หนวย
ผลิตภัณฑ

สัดสวนตอ
หนวย
ผลิตภัณฑ
ทั้งหมด (%)

เนื้อยาสีฟนที่ปนผสมจนเขากัน

46.3 g

76.91

6.3 g

10.47

7.6g

12.62

60.2 (W)

100%

เนื้อยาสีฟน

หลอดเปลาและฝาปดทําจาก
พลาสติก
หลอดและฝาปด

กลองเปลาทําจากกระดาษ

กลอง

*เพิ่มรายการไดตามความ
เปนจริง

รวมน้าํ หนักทัง้ หมด

•

น้ําหนักรวมของผลิตภัณฑและบรรจุภณ
ั ฑ 60.2 g

(ขอมูลสวนนีจ
้ ะถูกนําไปใชในการคํานวณในสวนที่ 3)

2.2 แผนผังกระบวนการผลิต/แผนผังกิจกรรมของการบริการ
(โปรดระบุกระบวนการผลิตภายในโรงงาน โดยสามารถสรางจากเอกสารนี้ หรือนําภาพแผนผังการผลิตมาใสเปนรูปประกอบ)

1.ชังนําหนักทีเป็ นส่ วนผสม

4.เปิ ดเครื องผสม โดยเครื องผสม

จะทํางานนานเท่าทีตังเวลาไว้
ล่วงหน้า

2.นําส่วนผสมทังหมดเทใส่ถงั ผสม

5.นําส่วนผสมออกจากเครื องผสม
โดยเทลงในภาชนะทีเตรี ยมไว้

3.ปิ ดฝาเครื องผสม ทําการดูดอากาศ
ออกจากเครื องผสมจนได้ความดันที
กําหนดไว้

6.นําส่วนผสมเทลงเครื องบรรจุ แล้วทํา
การบรรจุ

7.ปิ ดฝา

2.3 รายการดานการใชทรัพยากร พลังงานเชือ
้ เพลิง ของการผลิตผลิตภัณฑ/บริการ
(โปรดระบุการใชพลังงานเชื้อเพลิง ทั้งจาก Fossil Fuel และพลังงานทางเลือกอื่นๆสําหรับชองพลังงานจากเชื้อเพลิง โดยสามารถเลือกใสขอมูลไดมากกวา 1
ประเภทที่ใชจริง ในกระบวนการผลิตหลักของผลิตภัณฑเปาหมาย)
ตารางที่ 2.1.2 รายการดานการใชทรัพยากร พลังงานเชื้อเพลิง ของการผลิต ผลิตภัณฑ/บริการ
• ยาสีฟน
 ตรา 5ดาว4เอ ชนิดหลอด 40 กรัม
พลังงานจากเชือ
้ เพลิง
รายการสวนประกอบ
ทัง้ หมด

รูปประกอบ

ไฟฟา

น้า
ํ

ปริมาณ (KWh)

ปริมาณ (ลูกบาศก
เมตร)

(ตอหนวยผลิตภัณฑ)
รายการประเภทของ
เชือ
้ เพลิง

ปริมาณ

ระบุหนวย

4.เปดเครื่องผสม

0.251

รวม

0

MJ

0.251 KWh

หมายเหตุ: สามารถใชโปรแกรมชวยในการแปลงหนวยพลังงานไดจากเวปไซตทว
ั่ ไป เชน โปรแกรม Unit Converter Pro (http://www.thaiware.com) เปนตน

•

พลังงานรวมจากไฟฟา

0.251 KWh

(ขอมูลสวนนีจ
้ ะถูกนําไปใชในการคํานวณในสวนที่ 3)

ประเด็น 3.9 ลดการใชทรัพยากร (Reduced resource use)
: การลดปริมาณวัสดุ พลังงาน และน้ํา ในชวงการผลิตหรือขนสง ผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ หรือ สวนประกอบที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ: สําหรับการบริการ ชวงการผลิตหรือขนสงหมายถึง กิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อเตรียมใหบริการลูกคา เชน การทําความสะอาดหองพัก หรือ สระวายน้า
ํ ของโรงแรม การดูแลความสวยงามของสวนหยอม การเตรียม-ปรุงอาหาร เปนตน

(สําหรับการบริการทีไ
่ มสามารถกรอกขอมูลในสวนนี้ สามารถขามไปกรอกในหัวขอที่ 2 ดานลาง)

1. รายการขอมูลเฉพาะของประเด็นดานสิง่ แวดลอม
ตัวชีว้ ดั

คําชีแ้ จง
หลักฐาน

1) ปริมาณและ
เปอรเซ็นตของ
การลดการใช
ทรัพยากร
(วัสดุ พลังงาน

1.1)
ทรัพยากร
หมายถึง วัสดุ
พลังงาน และ
น้ํา

และน้ํา) ในชวง
การผลิตหรือ
ขนสง

1.2) คิดเฉพาะ
ในชวงการ
ผลิต และ
ขนสง สินคา
หรือบริการ
เทานั้น

หมายเหตุ: อาจ
แสดงในเชิง
ประสิทธิภาพ
การใช
ทรัพยากรตาม
วิธีการคํานวณ
ในคูมือ

ขอมูลและหลักฐานทีใ่ ชยน
ื ยันการรับรองตนเอง
ผลิตภัณฑ/บริการเทียบเคียงคือ (โปรดระบุดา นลาง)

•

เครื่องผสมเครื่องเดียวกันกอนการปรับปรุง

ปริมาณทรัพยากร (วัสดุ พลังงาน และน้าํ ) ทีล่ ดลงไดในชวงการผลิต/ขนสง เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ/บริการเทียบเคียง
ตารางที่ 3.9.1 ปริมาณทรัพยากร (วัสดุ พลังงาน และน้ํา) ที่ลดลงไดในชวงการผลิต/ขนสง เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ/บริการเทียบเคียง
•

ประเภทวัสดุ

1.3)
เปอรเซ็นตการ
ใชทรัพยากร
แตละประเภท
ที่ลดลงเทียบ

(1) ปริมาณการใชทรัพยากร

(2) ปริมาณการใช

ในชวงการผลิต/ขนสง ของ

ทรัพยากรในชวงการผลิต/

ผลิตภัณฑ/บริการเทียบเคียง

ขนสง ของผลิตภัณฑ/

(หนวย)

บริการ (หนวย)

ประเภททรัพยากร

กับผลิตภัณฑ/
บริการ
เทียบเคียง1
ไฟฟา

เปอรเซ็นตการลดลงของทรัพยากร (%)
[คํานวณโดย

(1) ปริมาณการใชทรัพยากร

(2) ปริมาณการใช

ในชวงการผลิต/ขนสง ของ

ทรัพยากรในชวงการผลิต/

ผลิตภัณฑ/บริการเทียบเคียง

ขนสง ของผลิตภัณฑ/

(หนวย)

บริการ (หนวย)

0.251 KWh

0.245 KWh

x 100 ]

เปอรเซ็นตการลดลงของทรัพยากร (%)
[คํานวณโดย

x 100 ]

(0.251 – 0.245) x 100% = 2.39 %
0.251

•

วิธีการ หรือเทคโนโลยีที่ใชเพื่อใหเกิดการลดการใชทรัพยากร (โปรดระบุดานลาง)

เดิมเครือ่ งผสม มีระบบดูดอากาศออกจากถังผสมโดยใชปม สูญญากาศทีม่ กี ารทํางานตลอดเวลาขณะทําการผสม หลังจากไดตดิ ตั้งระบบทีท
่ าํ ใหปม สุญญากาศ
ทํางานเฉพาะเมือ่ ความดันเพิม่ ขึน
้ ถึงจดๆหนึง่ เทานัน
้ ผลทีไ่ ดคอื ลดการใชพลังงานไฟฟา และชวยยืดอายุของปม สูญากาศ

รายงานสิง่ แวดลอม (Environmental Report)

สวนที่ 4. สรุปผลงาน
(โปรดสรุปประเด็นของผลิตภัณฑ/บริการ พรอมใหเหตุผล และตัวอยางประกอบ)
• ความคิดสรางสรรค/นวัตกรรม/ความสวยงาม/ สุนทรียภาพ
เปนยาสีฟน
 ทีม
่ ค
ี วามเขมขน ใขปริมาณเพียงเล็กนอย
มีสว
 นผสมของสมุนไพรจากธรรมชาติ

•

ประโยชนการใชสอย/ ตอบสนองความตองการของผูบริโภค
ใชปริมาณไมเกินเมล็ดถัว
่ เขียว แปรงฟนอยางนอยวันละ 2 ครัง้ เชา เย็น
ชวยใหฟน
 สะอาด ลดกลิน
่ ปาก

•

ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑทา น
เลือ
่ กใชวต
ั ถุดบ
ิ จากธรรมชาติ เพือ
่ ใหมผ
ี ลกระทบตอสภาพแวดลอมนอยทีส
่ ด
ุ
พลังงานขณะทําการผลิต โดยมีผลพลอยไดคอ
ื ชวยยืดอายุของเครือ
่ งจักร

ใชเทคโนโลยีเพือ
่ ลด

