วิิสััยทััศน์์

ค่่านิิยมองคก์์ร

“องค์์กรแห่่งนวััตกรรมที่่�สร้้างสรรค์์”
“Creative Innovation Organization”

(Core Value)

EPG เป็็นองค์์กรที่่�เติิบโตขึ้้�นมาด้้วยนวััตกรรม โดยนำำ�
เทคโนโลยีีต่่างๆ มาต่่อยอดความคิิดสร้้างสรรค์์แล้้วพััฒนาให้้
เกิิดเป็็นสิินค้้าใหม่่ที่มีีคุ
่� ณ
ุ ภาพ เป็็นประโยชน์์ต่อ่ สัังคมและความ
เป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�น

L

พัั นธกิิจ

I

“ผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์โพลีีเมอร์์และพลาสติิก
ชั้้�นนำำ�ของโลก”
“World Class Innovative Polymer and Plastic Products
Manufactures”

EPG เป็็นผู้้�นำำ�เทคโนโลยีีและนวััตกรรมด้้านผลิิตภัณ
ั ฑ์์จาก
โพลีีเมอร์์และพลาสติิก โดยได้้มีีการลงทุุนด้้านวิิจััยและพััฒนา
(R&D) ตลอดมาและยัังคงมุ่่�งมั่่�นให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนา
เทคโนโลยีีอย่่างต่่อเนื่่�องตลอดไป 

Continuous Learning

การเรีียนรู้้�อย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยแสวงหาโอกาสในการ
เรีียนรู้้�และเปิิดรัับสิ่่�งใหม่่ๆ เพื่่�อพััฒนาขีีดความ
สามารถและขยายขอบเขตการเรีียนรู้้�อยู่่�เสมอ
Innovation

การสร้้างสรรค์์นวััตกรรม โดยการริิเริ่่ม� ทำำ�สิ่่ง� ใหม่่ๆ
ที่่�แตกต่่างเพื่่�อยกระดัับประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน
Value the Difference

V
E
C

การให้้คุุณค่่าในความแตกต่่าง โดยเข้้าใจและ
ยอมรัับในความแตกต่่าง หลากหลายของผู้้�อื่่�น
เพื่่�อทำำ�ให้้เกิิดการทำำ�งานร่่วมกัันอย่่างสร้้างสรรค์์
Empowerment

การเสริิมสร้้างและให้้อำำ�นาจแก่่ทีีมงาน โดยการ
ให้้อำำ�นาจการตััดสินิ ใจเพื่่อ� พััฒนาสมรรถนะในการ
ทำำ�งานเป็็นทีีม
Collaboration

ความร่่วมมืือร่่วมใจ โดยผนึึกกำำ�ลัังและประสาน
การทำำ�งานร่่วมกัันเพื่่�อความสำำ�เร็็จบนเป้้าหมาย
เดีียวกััน
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บริิษััท อีีสเทิิร์์นโพลีีเมอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

สรุุปผลการดำำ�เนิินงานสำำ�คััญ
ในรอบปีีบััญชีี 2563/2564
บรรษััทภิิบาล

100% ของหน่่วยธุุรกิิจมีีแผนการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�ครอบคลุุมด้้าน ESG
0 ข้้อร้้องเรีียน ด้้านบรรษััทภิิบาลและทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นที่่�มีีนััยสำำ�คััญ

ได้้รัับการรัับรอง การเป็็นสมาชิิกของแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทย
ในการต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น (CAC)
0 เหตุุการณ์์ ที่่�ไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับด้้านเศรษฐกิิจและสัังคม

การดููแลใส่่ใจสิ่่�งแวดล้้อมและทรััพยากร

0 เหตุุการณ์์ ที่่�ละเมิิดกฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
-3.64% การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก (Scope 1&2) เทีียบกัับปีีฐาน 2562/2563
+10.54% อััตราการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกต่่อหน่่วยผลิิตภััณฑ์์ เทีียบกัับปีีฐาน 2562/2563
+4.6% อััตราการใช้้พลัังงานต่่อหน่่วยผลิิตภััณฑ์์ เทีียบกัับปีีฐาน 2562/2563
ประหยััดพลัังงานรวม 9,196,619 เมกะจููล เป็็นเงิิน 8.41 ล้้านบาท

-5.94% อััตราการเกิิดของเสีียต่่อหน่่วยผลิิตภััณฑ์์ เทีียบกัับปีีฐาน 2562/2563
67.8% ของของเสีียทั้้�งหมดถููกนำำ�มาใช้้ซ้ำ�ำ� และใช้้ใหม่่ (reuse and recycle)
+1.31% อััตราการใช้้น้ำำ��ต่่อหน่่วยผลิิตภััณฑ์์ เทีียบกัับปีีฐาน 2562/2563

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564

การพัั ฒนาทางเศรษฐกิิจ

รายได้้จากการขาย 9,569.2 ล้้านบาท / กำำ�ไร 1,221.2 ล้้านบาท
7 ผลิิตภััณฑ์์ นวััตกรรมที่่�ออกจำำ�หน่่าย
36 นวััตกรรม ที่่�คิิดค้้นพััฒนาขึ้้�น
17 นวััตกรรม ที่่�ได้้รัับการจดสิิทธิิบััตรและอนุุสิิทธิิบัตั ร
จััดทำำ�จรรยาบรรณคู่่�ค้้า ของกลุ่่�มบริิษัท 
ั EPG ครอบคลุุมประเด็็นด้้าน ESG
0 ข้้อร้้องเรีียน ด้้านความปลอดภััยของผลิิตภััณฑ์์
100% ของหน่่วยธุุรกิิจได้้รัับการป้้องกัันการรั่่�วไหลของข้้อมููล

การสร้้างคุุณค่่าสู่่�สัังคม

0 ข้้อร้้องเรีียน ด้้านแรงงานและสิิทธิิมนุุษยชนที่่มีีนั
� ัยสำำ�คััญ
คะแนนความผููกพัันต่่อองค์์กรของพนัักงาน 73.2%
100% ของตำำ�แหน่่งสำำ�คััญมีีแผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่ง
100% ของตำำ�แหน่่งสำำ�คััญมีีแผนการพััฒนารายบุุคคล (IDP)
1,401 ทุุนการศึึกษา สาขาวิิทยาศาสตร์์และสาขาอื่่�นๆ
อััตราความถี่่�การบาดเจ็็บถึึงขั้้�นหยุุดงานของพนัักงาน 2.17 คนต่่อ 1
0

ล้้านชั่่�วโมงการทำำ�งาน
ข้้อร้้องเรีียน จากชุุมชนที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
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บริิษััท อีีสเทิิร์์นโพลีีเมอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

รางวััลแห่่งความภาคภููมิิใจ
บริิษััท อีีสเทิิร์์นโพลีีเมอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

ได้้รัับรางวััล Outstanding Investor Relations Awards กลุ่่�มรางวััล Business Excellence
สำำ�หรับั บริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์ที่์ มีีมูู
่� ลค่่าหลัักทรััพย์ต์ ามราคาตลาดสููงกว่่า 10,000 ล้้าน
บาท แต่่ไม่่เกิิน 30,000 ล้้านบาท ภายในงาน “SET Awards 2020” จััดโดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย ร่่วมกัับวารสารการเงิินธนาคาร
ได้้ รัั บ การประเมิิ น ว่่ า เป็็ น บริิ ษัั ท ที่่� มีี
การกำำ�กัั บ ดููแลกิิ จ การที่่� ดีี  ระดัั บ “ดีีเลิิ ศ ”
(Excellent CG Scoring) หรืือระดัับ 5 ดาว
สะท้้อนให้้ถึึงเจตนารมย์์ของบริิษัทั ที่่จ� ะดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจให้้เจริิญเติิบโตบนพื้้�นฐานของธรรมาภิิ
บาลและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน จากกสถาบััน
กรรมการบริิ ษัั ท ไทย Thai Institute of
Directors Association
ได้้รัับโล่่ประกาศเกีียรติิคุุณ ภาคธุุรกิิจ
เอกชนที่่�สนัับสนุุน “พม. ห่่วงใยสู้้�ภััยโควิิด 
19” จากกระทรวงการพััฒนาสัังคม และ ความ
มั่่�นคงของมนุุษย์์

ได้้รัับการรัับรองการเป็็นสมาชิิกโครงการ
“แนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อ
ต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น” หรืือ CAC (Collective
Action Coalition of the Private Sector
Against Corruption) แสดงถึึงเจตนารมณ์์ต่อ่ การ
ต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นที่่�ชััดเจน

บริิษััท แอร์์โรคลาส จำำ�กััด

ได้้รัับใบประกาศรัับรองการจััดการพลัังงาน
จากกรมพัั ฒ นาพลัั ง งานทดแทน และอนุุ รัั ก ษ์์
พลัังงาน

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564
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บริิษััท แอร์์โรเฟลกซ์์ จำำ�กััด

ได้้รัับเกีียรติิบััตรรัับรองฉลากสิ่่�งแวดล้้อมประเภทที่่� 3 (Environmental Product Declaration : EPD) เป็็น 1 ใน 3 บริิษััทแรกของ
ประเทศไทยที่่�ได้้รัับการรัับรองฉลากสิ่่�งแวดล้้อมประเภทที่่� 3 จาก
สำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช) และ
สถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย

ได้้รัับใบรัับรองฉลากคาร์์บอนฟุุต
พริ้้� น ท์์ ข ององค์์ ก ร จากองค์์ ก าร
บริิ ห ารจัั ด การก๊๊ า ซเรืือนกระจก
(องค์์การมหาชน)

ได้้รับั ใบรัับรองฉลากคาร์์บอนฟุุตพริ้้น� ท์์ของผลิิตภัณ
ั ฑ์์ จากองค์์การ
บริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน)

รางวััล และ เกีียรติิบัตั รโครงการส่่งเสริิมโรงงานอุุุ�ตสาหกรรม
ให้้มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม และ ชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน (CSR-DIW
Continuous Awards 2020) จากกรมโรงงานอุุตสาหกรรม
ได้้รัับใบรัับรองฉลากวอร์์เตอร์์ฟุุตพริ้้�นท์์ของผลิิตภััณฑ์์ จาก
สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย

บริิษััท อีีสเทิิร์์น โพลีีแพค จำำ�กััด

ได้้รัับใบรัับรองฉลากคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ขององค์์กร จากองค์์การ
บริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน)

ได้้รัับรางวััลเกีียรติิยศสถานประกอบกิิจการที่่�ธำำ�รงรัักษา
ระบบมาตรฐานแรงงานไทยต่่อเนื่่อ� ง 10 ปีี จากกรมสวััสดิิการและ
คุ้้�มครองแรงงาน
ได้้รัับประกาศเกีียรติิคุุณรางวััล “ความดีีตอบแทนคุุณแผ่่น
ดิิน” ประจำำ�ปีี 2564 ประเภทองค์์กร สาขา พััฒนาเทคโนโลยีีและ
นวััตกรรม จากโครงการหนึ่่�งล้้านกล้้าความดีีตอบแทนคุุณแผ่่นดิิน
โดยมููลนิิธิิเพื่่�อสัังคมไทย

ได้้รัับรางวััล และ เกีียรติิบัตั รโครงการส่่งเสริิมโรงงานอุุตสาหกรรม
ให้้มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม และ ชุุมชนอย่่างยั่่่�งยืืน (CSR-DIW
Continuous Awards 2020 จากกรมโรงงานอุุตสาหกรรม
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บริิษััท อีีสเทิิร์์นโพลีีเมอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

สมาชิิกภาพ (Disclosure102-13)
บริิษััท อีีสเทิิร์์นโพลีีเมอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
สมาชิิก

• “มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยเพื่่�อการพััฒนาประเทศไทย
Thailand Development Research Institute (TDRI)”
• “แนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านทุุจริิต
คอร์์รััปชั่่�น Collective Action Coalition of the Private
Sector Against Corruption (CAC)”
• สมาคมการจััดการงานบุุคคลแห่่งประเทศไทย
บริิษััท แอร์์โรเฟลกซ์์ จำำ�กััด
กรรมการที่่�ปรึึกษาสมาคม/กรรมการ

• สมาคมวิิศวกรรมปรัับอากาศแห่่งประเทศไทย
Air Conditioning Engineering Association of Thailand
อนุุกรรมการเทคนิิค

บริิษััท แอร์์โรคลาส จำำ�กััด
ที่่�ปรึึกษาสมาคม/กรรมการ

• สมาคมผู้้�ผลิิตชิ้้�นส่่วนยานยนต์์ไทย
TAPMA-Thai AutoParts Manufacturers Association
สมาชิิก

• สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
• สภาองค์์ ก ารนายจ้้ า งผู้้�ประกอบการค้้ า และอุุ ต สาหกรรมไทย
(ECONTHAI)
• สภาองค์์การนายจ้้างแห่่งประเทศไทย
• สมาคมอุุตสาหกรรมแม่่พิิมพ์์ไทย
• สมาคมการจััดการงานบุุคคลแห่่งประเทศไทย
• สมาคมส่่งเสริิมเทคโนโลยีี (ไทย-ญี่่ปุ่่� �น)
• ชมรมผู้้�บริิหารงานบุุคคลอีีสเทริ์์�นซีีบอร์์ด
• ชมรมผู้้�บริิหารแรงงานสััมพัันธ์์ภาคตะวัันออก
• สภาวิิชาชีีพบััญชีี

• คณะอนุุกรรมการเทคนิิคฉลากเขีียวในหมวดผลิิตภััณฑ์์ฉนวนกััน
ความร้้อน
บริิษััท อีีสเทิิร์์น โพลีีแพค จำำ�กััด
สมาชิิก

• “แนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านทุุจริิต
สมาชิิก
• แนวร่่วมปฏิิบัติั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รัปชั่่
ั น�
คอร์์รััปชั่่�น
Collective Action Coalition of the Private Sector Against
Collective Action Coalition of the Private Sector
Corruption (CAC)
Against Corruption (CAC)”
• สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
• สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
• Singapore Green Building Council
• สมาคมอุุตสาหกรรมพลาสติิกไทย
• สมาคมการบรรจุุภััณฑ์์ไทย
• สถาบัันอาหาร
บริิษััท อีีพีีจีี อิินโนเวชััน เซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด
สมาชิิก

• สมาคมส่่งเสริิมเทคโนโลยีี (ไทย-ญี่่ปุ่่� �น)
• สมาคมยานยนต์์ไฟฟ้้าไทย

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564
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เกย
ี� วกบ
ั รายงานฉบบ
ั นี �
บริษัท อีสเทิรนโพลีเมอร กรุป จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ไดจัดทํา
รายงานความยั่ ง ยื น ประจํ า ป ฉ บั บ นี้ เ ป น ฉบั บ แรก (Disclosure
102-51,102-52) เพื่อเปดเผยขอมูลแนวทางการบริหารจั ดการ
และผลการดํ า เนิ น งานด า นความยั่ง ยื นประจํ า ป ข องบริ ษั ท ใน
ประเด็นที่มีความสําคัญทั้งตอการดําเนินธุรกิจและตอผูมีสวนไดเสีย
ซึ่งครอบคลุมประเด็นดานการกํากับดูแลกิจการ เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม รวมถึงการดํ าเนิ นงานที่สนับสนุนเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations Sustainable
Development Goals: SDGs) ดวย
รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นเปนปแรก โดยมีรอบการ
รายงานตั้ ง แต วั น ที่ 1 เมษายน 2563 ถึ ง 31 มี น าคม 2564
(Disclosure 102-50) ตามมาตรฐานการจัดทํารายงานของ
Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards) ใน
ระดับตัวชี้วัดหลัก (Core Option) (Disclosure 102-54)
ขอบเขตของรายงาน (Disclosure 102-45, 102-46)
รายงานความยั่งยื นฉบับนี้นําเสนอผลการดําเนินงานเฉพาะของ
บริษัท อีสเทิรนโพลีเมอร กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยที่
เปนธุรกิจหลักและตั้งอยูใ นประเทศไทยเทานั้น ไดแก
1. บริษัท อีสเทิรนโพลีเมอร กรุป จํากัด (มหาชน) (EPG)
2. บริษัท แอรโรเฟลกซ จํากัด (AFC)
3. บริษัท แอรโรคลาส จํากัด (AEROKLAS)
4. บริษัท อีสเทิรน โพลีแพค จํากัด (EPP)
5. บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร จํากัด (EIC)
สวนบริษัทยอย และ ธุรกิจรวมทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ
อื่น ๆ มีการกํากับดูแลผานคณะกรรมการในบริษัทนั้น ๆ ผลการ
ดําเนินงานของกิจการดังกลาว ไมไดถูกนํามารวมในรายงานฉบับนี้
เนื้อหาของรายงาน
เนื้อหาของรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ครอบคลุมประเด็นดานความ
ยั่งยืนจํานวนรวม 23 ประเด็น แบงเปนประเด็นดานเศรษฐกิจ
จํานวน 11 ประเด็น ดานสิ่งแวดลอมจํานวน 6 ประเด็น และดาน
สังคมจํานวน 6 ประเด็น โดยเปนประเด็นที่มีความสําคั ญมาก
(material topics) จํานวน 8 ประเด็น และสําคัญปานกลาง
(concerned topics) จํานวน 15 ประเด็น ซึ่งบริษัทไดเปดเผย

แนวทางการดําเนินงาน เปาหมาย และผลการดําเนินงานของประเด็น
ทั้งหมดในรายละเอียด นอกจากนี้ บริษัทยังไดรายงานถึงผลกระทบ
จากวิกฤต COVID-19 และการบริหารจัดการของบริษัทในรอบปที่
ผานมาดวย
การรับรองการรายงาน
คณะทํ า งานการพั ฒ นาอย า งยั่ งยื น ของบริ ษั ท เป นผู รั บ ผิ ด ชอบ
รวบรวมและจัดทําขอมูลรายงาน โดยผู บริ หารระดับสูงของบริษัท
และบริ ษัท ย อ ย เป นผู ท บทวนและตรวจสอบความถู ก ต อ งของ
เนื้อหาหลักและขอมูลสําคัญในรายงานฉบับนี้ และคณะกรรมการ
บริ ห ารของบริ ษั ท เห็ น ชอบอนุ มั ติ ข อ มู ล ที่ เ ป ด เผยในรายงาน
(Disclosure 102-32) เพื่อใหความเชื่อมั่นวาเนื้อหาที่รายงานนั้นมี
ความถูกตอง สอดคลองกับประเด็นสํา คัญดานความยั่งยืน และ
ตอบสนองตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
ขอมูลผลการดํา เนินงานดานเศรษฐกิจ สวนที่เกี่ยวของกับงบ
การเงินที่เปดเผยในรายงานฉบับนี้ เปนขอมูลทางบัญชีเชนเดียวกับ
ขอมูลที่ไดรายงานแบบ 56-1 One Report 31 มีนาคม 2564 ซึ่ง
ไดรับการทวนสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว
ขอมูลผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมและสังคม บริษัทมิไดใช
หนวยงานทวนสอบภายนอกในการตรวจรับรองความถูกตองและ
ความสอดคลองกับแนวทางการรายงานของ GRI Standards แตมี
การรั บ รองความถู ก ต อ งของข อ มู ล ผลการดํ า เนิ น งานด า น
สิ่ ง แวดล อ มจากหน ว ยงานเอกชนที่ ไ ด รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นกั บ
หนวยงานราชการ เพื่อความนาเชื่อถือ ถูกตอง และโปรงใส
ชองทางการติดตอ (Disclosure 102-53)
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมหรือใหคําแนะนําไดที่
เลขานุการคณะทํางานการพัฒนาอยางยั่งยืน
บริษัท อีสเทิรนโพลีเมอร กรุป จํากัด (มหาชน)
770 หมูที่ 6 ถนนเทพารักษ ตําบลเทพารักษ
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร.: +662 249 3976
อีเมล: sdteam@epg.co.th
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บริิษััท อีีสเทิิร์์นโพลีีเมอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

สารจากคณะกรรมการ
ตลอดระยะเวลา 43 ปีีที่่�บริิษััท อีีสเทิิร์์นโพลีีเมอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด 
(มหาชน) ขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจให้้เติิบโตอย่่างมั่่�นคง ด้้วยความสามารถใน
การพััฒนานวััตกรรมและเทคโนโลยีีในกระบวนการผลิิตและผลิิตภัณ
ั ฑ์์
บริิษััทยึึดมั่่�นในปรััชญาการดำำ�เนิินธุุรกิิจ “รัับจากสัังคม คืืนสู่่�สัังคม”
โดยมุ่่�งหวัังให้้ธุุรกิิจอยู่่�ร่่วมกัับสัังคมอย่่างมีีความสุุข  และส่่งเสริิมให้้
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มเติิบโตไปพร้้อมกััน
นัับตั้้�งแต่่ปลายปีี 2562 ถึึงปััจจุุบััน ทั่่�วโลกเผชิิญกัับปััญหาการ
แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่่�ส่่ง
ผลกระทบในวงกว้้างทั้้�งด้้านสาธารณสุุข  เศรษฐกิิจ สัังคม และการ
ดำำ�เนิินชีีวิิตของประชาชน ภาคธุุรกิิจต้้องปรัับตััวอย่่างรวดเร็็วเพื่่�อให้้
พร้้อมรัับกัับวิิกฤตการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น และพร้้อมรัับกัับวิิถีีชีีวิิตใหม่่ (New
Normal) บริิษัทป
ั ระกาศใช้้นโยบายลดค่่าใช้้จ่า่ ยและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การทำำ�งาน หรืือ นโยบาย “USE” (U: Utilization ใช้้ประโยชน์์
จากทรััพยากรที่่�มีีอยู่่�อย่่างคุ้้�มค่่า/ S:Save ประหยััดค่่าใช้้จ่่าย และ
E: Efficiency เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�งานในทุุกด้้าน) มาใช้้บริิหาร
งานภายในองค์์เพื่่อ� ใช้้ประโยชน์์ร่ว่ มกัันของทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจและเพื่่อ� รัักษา
ผลประกอบการให้้ดีีอย่่างต่่อเนื่่อ� ง รวมถึึงการนำำ�เทคโนโลยีีที่่มีี� อยู่่ม� าใช้้
ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดทั้้ง� การพััฒนาสิินค้้าที่่ต� อบโจทย์์วิิถีีชีีวิติ ใหม่่ เกิิด
ประโยชน์์กัับสัังคม และเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษัทกำ
ั ำ�หนดพัันธสััญญาเพื่่อ� การเติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืน “สร้้างสรรค์์
เทคโนโลยีีและนวััตกรรมเพื่่�อโลกที่่�สมดุุล - Creating A World
In Harmony with Technology and Innovation” เพื่่�อยก
ระดัับความสามารถไปสู่่�การเป็็น “องค์์กรแห่่งนวััตกรรมที่่�สร้้างสรรค์์
- Creative Innovation Organization” ตามวิิสััยทััศน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้
โดยมุ่่�งหวัังให้้นวััตกรรมนำำ�พาธุุรกิิจให้้เติิบโตอย่่างมั่่�นคงและพร้้อม
รัับมืือกัับความเปลี่่�ยนแปลงต่่าง ๆ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ควบคู่่�ไป
กัับการสร้้างคุุณค่่าแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเป็็น
ธรรมและสมดุุล โดยบริิษััทมุ่่�งเน้้นการดำำ�เนิินงานเพื่่อ� สร้้างความยั่่ง� ยืืน
ด้้วย 3 กลยุุทธ์์หลััก ได้้แก่่

1. นำำ�ให้้เกิิดการสร้้างสรรค์์ผลิิตภััณฑ์์นวััตกรรมและบริิการ
(Take a lead in Creating Innovation Products and
Service)

บริิษัทั สร้้างสรรค์์สินิ ค้้านวััตกรรมเพื่่อ� ช่่วยยกระดัับคุุณภาพชีีวิิต
ของผู้้�คน และลดผลกระทบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม โดยทยอย
ส่่งสิินค้้านวััตกรรมออกสู่่�ตลาดเพื่่�อสร้้าง New S-Curve อย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ในปีีบััญชีี 2563/2564 (1 เมษายน 2563 – 31 มีีนาคม
2564) บริิษััทดำำ�เนิินโครงการพััฒนาสิินค้้านวััตกรรม 21 รายการ
วางจำำ�หน่่ายสิินค้้าที่่�เป็็นผลจากนวััตกรรม 7 รายการ และมีีนวััต
กรรมด้้านกระบวนการผลิิต 15 รายการ นอกจากนี้้� บริิษัท อีี
ั สเทิิร์น์
โพลีีแพค จำำ�กััด ได้้ส่่งสิินค้้านวััตกรรมที่่�โดดเด่่น ได้้แก่่ “หน้้ากาก
อเนกประสงค์์ EP Kare” เป็็นสิินค้้าที่่�เกิิดขึ้้�นช่่วงการขาดแคลน
หน้้ากากอนามััยในวิิกฤตของการแพร่่ระบาดไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) ซึ่่� ง ใช้้ ร ะยะเวลาคิิ ดค้้ น และพัั ฒ นาสิิ น ค้้ า ภายใน
1 เดืือน ผลิิตหน้า้ กากอเนกประสงค์์ EP Kare จากพลาสติิกประเภท 
Polypropylene พิิเศษ 2 ชั้้�น สามารถนำำ�กลัับมาใช้้ซ้ำ�ำ� ได้้ด้้วยการ
เปลี่่�ยนแผ่่นกรอง บริิษััทนำำ�หน้้ากากอเนกประสงค์์ EP-Kare และ
Face Shield จากบริิษััท แอร์์โรคลาส จำำ�กััด รวมถึึง สิินค้้าอื่่�น ๆ
ของบริิษััท  ไปมอบให้้แก่่หน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�มีีความจำำ�เป็็นต้้องใช้้
อีีกทั้้�ง บริิษััทได้้ส่ง่ หน้้ากากอเนกประสงค์์ EP Kare ไปจดสิิทธิิบััตร
และทดสอบมาตรฐานภายในประเทศต่่าง ๆ ในขณะเดีียวกัันได้้มีี
การพััฒนาคุุณภาพเพื่่�อการใช้้งานให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น ทั้้�งนี้้� เพื่่�อต่่อยอดทาง
ธุุรกิิจในอนาคต 
2. มุ่่�งมั่่�นสู่่�องค์์กรแห่่งนวััตกรรม (Strive For innovative
Organization)

บริิษัทมุ่่�
ั งมั่่น� สู่่อ� งค์์กรแห่่งนวััตกรรม โดยการส่่งเสริิมการพััฒนา
ความสามารถของบุุคลากร และสร้้างวััฒนธรรมแห่่งการเรีียนรู้้� และ
พััฒนานวััตกรรมในองค์์กร ตลอดจนส่่งเสริิมให้้เกิิดศููนย์์การเรีียนรู้้�
ด้้านด้้านโพลิิเมอร์์ให้้กัับผู้้�ที่่� ให้้ความสนใจ โดยบริิษััท แอร์์โรคลาส
จำำ�กััด  และบริิษััท อีีพีีจีี อิินโนเวชััน เซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด ร่่วมกัันจััด
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ทำำ�โครงการ Idea Can do ภายใต้้ corporate value “LIVE-C”
เพื่่�อส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีความคิิดริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์ กล้้าแสดงออก
และเปิิดโอกาสให้้พนักั งานได้้แสดงศัักยภาพส่่งแนวคิิดนวััตกรรมที่่�
เข้้าประกวด รวมทั้้�งร่่วมมืือกัับมหาวิิทยาลััยเปิิดโอกาสให้้นักั ศึึกษา
ได้้ส่่งผลงานเข้้าประกวดเช่่นกััน โครงการดัังกล่่าวจััดต่่อเนื่่�องมา
3 ปีี ในปีีที่่�ผ่่านมาบริิษััทได้้รัับแนวคิิดนวััตกรรมใหม่่จากพนัักงาน
ทุุกระดัับรวม 58 โครงการ นอกจากนี้้� บริิษััทให้้ความสำำ�คััญและ
สนัับสนุุนให้้ทุุกคนได้้เข้้าถึึงการศึึกษาเพื่่�อสร้้างทรััพยากรมนุุษย์์ที่่�
มีีศัักยภาพ จึึงได้้มอบทุุนการศึึกษาทุุกระดัับ ทั้้�งสาขาวิิทยาศาสตร์์
และสาขาอื่่�น ๆ กว่่า 1,401 ทุุน ให้้พนัักงานและบุุตรของพนัักงาน
ของบริิษััท รวมทั้้�งนัักเรีียนนัักศึึกษาทั่่�วไป
3. ยกระดัับความสััมพัันธ์์กับ
ั พัันธมิิตรเพื่่อ� การสร้้างคุุณค่่า
ร่่วมกัันอย่่างยั่่�งยืืน (Enhance Partnership to Establish
Co-Value Creation for Sustainable Business)

การมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียเป็็นประเด็็นสำำ�คััญที่่�สร้้าง
ความยั่่�งยืืนให้้แก่่บริิษััท ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงให้้ความสำำ�คััญกัับผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม โดยมุ่่�งเน้้นการสร้้างและยกระดัับความสััมพัันธ์์
กัับพัันธมิิตรและคู่่�ค้้าเพื่่�อสร้้างคุุณค่่าร่่วมกัันและเกิิดประโยชน์์
แก่่ทุุกภาคส่่วน อีีกทั้้�ง ส่่งเสริิมการเติิบโตของบริิษััทในระยะยาว
โดยบริิษััทได้้จััดทำำ�จรรยาบรรณคู่่�ค้้าและโครงการพััฒนาผู้้�รัับ
เหมาต่่าง ๆ เพื่่�อส่่งเสริิมให้้คู่่�ค้้าดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม สอดคล้้องกัับแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริิษััท  รวมถึึงการร่่วมมืือกัับลููกค้้าและคู่่�ค้้าในการพััฒนา
นวััตกรรมเพื่่�อกำำ�จััดเศษวััสดุุเหลืือใช้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ  ลดการ
ใช้้ทรัพั ยากรธรรมชาติิ และลดผลกระทบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม
เช่่น บริิษััท  แอร์์โรเฟลกซ์์ จำ�กั
ำ ัด นำ�ำ เศษฉนวนยางหรืือฉนวนยาง
เก่่าที่่ใ� ช้้แล้้วไปบดเพื่่อ� ใช้้ปรับั ปรุุงคุุณภาพดิิน หรืือใช้้ผลิติ ฉนวนยาง
ประเภทอื่่น� บริิษัทอีี
ั สเทิิร์น์ โพลีีแพค จำำ�กัด มีี
ั การศึึกษาร่่วมกัับคู่่�ค้า้
ในเรื่่�องการพััฒนา Circular Economy สำำ�หรัับบรรจุุภััณฑ์์อาหาร
อย่่างต่่อเนื่่�อง ส่่วนบริิษััท  แอร์์โรคลาส จำำ�กััด มีีการพััฒนาการ
ใช้้โปรแกรม Computer-aided engineering (CAE) ร่่วมกัับคู่่�
ค้้าเพื่่�อใช้้ประโยชน์์สููงสุุดจากการออกแบบเพื่่�อความปลอดภััย
ขณะเดีียวกัันก็็ประหยััดวััสดุุต่่าง ๆ เป็็นต้้น
นอกจากบริิษััทจะมุ่่�งมั่่�นพััฒนาขยายธุุรกิิจเพื่่�อการเติิบโตอย่่าง
ต่่อเนื่่�องแล้้ว บริิษััทได้้กำำ�หนดเป้้าหมายระยะยาว 5 ปีีด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
สัังคม และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ (ESG) ที่่�สนัับสนุุนการเติิบโตของ

นายวััชรา  ตัันตริิยานนท์์
ประธานกรรมการ
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บริิษัทั และสอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืนของสหประชาชาติิ
(Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมุ่่�งเน้้นเป้้าหมาย
ที่่� 8 งานที่่�มีีคุุณค่่าสำำ�หรัับทุุกคนและการเติิบโตทางเศรษฐกิิจอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง เป้้าหมายที่่� 9 การพััฒนาอุุตสาหกรรม นวััตกรรม และ
โครงสร้้างพื้้�นฐาน เป้้าหมายที่่� 12 การผลิิตและบริิโภคอย่่างยั่่�งยืืน
เป้้าหมายที่่� 13 การรัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ และ
เป้้าหมายที่่� 16 การสร้้างสัังคมที่่�สงบสุุข ยุุติิธรรม และเข้้าถึึงได้้ในทุุก
ระดัับ ในปีีบัญ
ั ชีี 2563/2564 บริิษัทมีีผ
ั ลการดำำ�เนิินงานด้้าน ESG ส่่วน
ใหญ่่เป็็นไปตามเป้้าหมาย ไม่่มีีการละเมิิดกฎหมายระเบีียบข้้อบัังคัับ
หรืือได้้รัับข้้อร้้องเรีียนจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในด้้านบรรษััทภิิบาล สัังคม
หรืือสิ่่ง� แวดล้้อมแต่่อย่่างใด อีีกทั้้�ง บริิษัทมีี
ั แผนที่่จ� ะประเมิินความเสี่่ย� ง
ด้้าน ESG ให้้ครอบคลุุมทุุกกิิจกรรมในบริิษััทต่่อไป 
ด้้ ว ยความมุ่่�งมั่่� น ทุ่่�มเทในการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ และดำำ� รงไว้้ ซึ่่� ง
พัันธสััญญาเพื่่�อการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนส่่งผลให้้
• บริิษัทั ได้้รับั การประเมิินว่่าเป็็นบริิษัทั ที่่มีี� การกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี 
�
ระดัับ“ดีีเลิิศ”(Excellent CG Scoring) หรืือระดัับ 5 ดาว สะท้้อน
ให้้ถึึงเจตนารมย์์ของบริิษัทั ที่่จ� ะดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้เจริิญเติิบโตบนพื้้�น
ฐานของธรรมาภิิบาลและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
• ได้้รัับการรัับรองการเป็็นสมาชิิกโครงการ “แนวร่่วมปฏิิบััติิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่่ อ ต้้ า นทุุ จ ริิ ตคอร์์ รััปชั่่� น ” หรืือ CAC
(Collective Action Coalition of the Private Sector
Against Corruption) แสดงถึึงเจตนารมณ์์ต่่อการต่่อต้้านการ
ทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นที่่�ชััดเจน
• ได้้รัับรางวััล Outstanding Investor Relations Awards
กลุ่่�มรางวััล Business Excellence สำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน
ในตลาดหลัักทรััพย์์ที่่�มีีมููลค่่าหลัักทรััพย์์ตามราคาตลาดสููงกว่่า
10,000 ล้้านบาท แต่่ไม่่เกิิน 30,000 ล้้านบาท ภายในงาน “SET
Awards 2020” จััดโดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ร่่วม
กัับวารสารการเงิินธนาคาร
ในนามของคณะกรรมการบริิ ษัั ทข อขอบคุุ ณ ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีีย
ทุุกภาคส่่วนที่่�ให้้ความไว้้วางใจและส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
ด้้วยดีีเสมอมา บริิษัทข
ั อให้้คำำ�มั่่น� ว่่าจะดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้เติิบโตอย่่างมั่่น� คง
และยั่่�งยืืน ภายใต้้หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ควบคู่่�ไปกัับการสร้้าง
คุุณค่่าแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเป็็นธรรมและ
สมดุุลตลอดไป

นายภวััฒน์์ วิิทููรปกรณ์์
รองประธานกรรมการ และ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

12

บริิษััท อีีสเทิิร์์นโพลีีเมอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

ห่่วงโซ่่คุุณค่่า (Disclosure102-9)
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การรบ
ั มือกับวิกฤต COVID-19
(ทํากราฟฟิคใหม่)

วิ ก ฤตการณ แ พร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) ตั้ งแต ป ลายป 2562 จนถึ งป จจุ บั น นอกจากส ง
ผลกระทบต อสุ ขภาพและความปลอดภั ยของผูค นในสังคมแล ว
ยังสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมและการบริหารจัดการ
หวงโซอุ ปทานของอุ ตสาหกรรมตา ง ๆ ที่ เชื่อ มโยงกั นทั่ว โลก
รวมถึงกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท อยางหลีกเลี่ยงไมได
ดวยเชนกัน
บริษั ทมี บริษั ทยอยและบริษัทรวมตั้งอยู ในจีนที่มีการระบาดของ
COVID-19 อยางรุนแรงในชวงแรก บริษัทมีความหวงใยถึงสุขภาพ
อนามัยของพนักงานที่ปฎิบัติงานในจีน จึงไดสงความชวยเหลือไปยัง
บริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาว ตอมาในเดือนกุมภาพันธ 2563
บริษัทเริ่มเห็นสัญญาณเชิงลบจากสถานการณการแพรระบาด

ของ COVID-19 จึงไดกําหนดนโยบาย “USE” (U: Utilization ใช
ประโยชนจ ากทรัพยากรที่มี อยูอยางคุม คา/ S:Save ประหยัด
คาใชจาย และ E: Efficiency เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในทุก
ดาน) เพื่อเปนแนวทางดําเนินงานรับมือกับวิกฤตการณครั้งนี้อยาง
เรงดวน อีกทั้งบริษัทมีมาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาด
ของ COVID-19 ของพนักงานบริษัทและบริษัทยอยที่สอดคลองกับ
แนวปฏิบัติที่ดีขององคการอนามัยโลก (WHO) และกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข และมาตรการปองกันและลดความรุนแรง
ของผลกระทบที่มีตอการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนรวมเปนสวนหนึ่ง
ในการชวยเหลือสังคมโดยพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมเพื่อชวยลด
การแพรระบาดของ COVID-19 จากความรูความเชี่ยวชาญที่บริษัทมี
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โดยบริษัทได้กำหนดแนวทำงดำเนินงำน ดังนี้
1. ประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ประเมินควำมเสี่ยงและผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ที่มีต่อแผนธุรกิจของ
บริษัทและกำรดำเนินงำนในทุกด้ำน
2. กาหนดมาตรการและผู้รับผิดชอบ กำหนดมำตรกำรทั้งระยะสั้นและระยะยำว เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจำกควำมเสี่ยงต่ำงๆ
และกำหนดผูร้ ับผิดชอบแต่ละมำตรกำรอย่ำงชัดเจน
3. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
สื่อสำรกับผู้มสี ่วนได้เสียทั้งภำยในและภำยนอกบริษัท ให้เข้ำใจถึงสถำนกำรณ์ของบริษัทและ
บริษัทย่อย รวมถึงมำตรกำรและแผนกำรดำเนินงำนของบริษัทในกำรจัดกำรกับภำวะวิกฤตนี้
4. ติดตามสถานการณ์และ
กำหนดให้ผู้รับผิดชอบรำยงำนสถำนกำรณ์และควำมคืบหน้ำของผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำร
ประเมินผลมาตรการอย่างใกล้ชดิ
ต่ำง ๆ ต่อผู้บริหำรเป็นประจำทุกเดือน และหำกมีเหตุกำรณ์เร่งด่วนให้แจ้งทันที
โดยฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและธุรกำรเป็นผู้กำกับดูแลกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 และกำรกำหนด
มำตรกำรเพื่อจัดกำรกับควำมเสี่ยงทุกด้ำน รวมถึงกำรสนับสนุนงบประมำณและทรัพยำกรในกำรดำเนินมำตรกำรป้องกันและควบคุมต่ำง ๆ
มำตรกำรที่บริษัทได้ดำเนินกำรมี ดังนี้
มาตรการระยะสั้น
มาตราการป้องกันและเฝ้าระวังการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ในพื้นที่
การปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ:
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

1. ประกำศมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ให้กับพนักงำนของบริษัทและบริษัท
ย่ อยรั บทรำบ รวมถึ งประกำศมำตรกำรรั บมื อกรณี ที่ พนั ก งำนติ ดเชื้ อ และแผนรองรั บ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
2. กำรเฝ้ำระวังและกำรป้องกัน
1) กำหนดให้พนักงำนปฏิบัติตำมประกำศของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด และอ้ำงอิงตำมมำตรตำน
ของ ISO14001/ ISO45001 เรื่อง มำตรกำรกำรเฝ้ำระวัง กำรป้องกัน กำรตรวจวัด
อุณหภูมริ ่ำงกำย กำรออกประกำศ และกำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ
2) กำหนดให้พนักงำนบำงส่วนทำงำนจำกที่บ้ำน โดยมีโปรแกรมสนับสนุน และมีระบบ
ควบคุมควำมปลอดภัย
3) จัดเตรียมอุปกรณ์ควำมปลอดภัยและชีวอนำมัยให้แก่พนักงำน เช่น หน้ำกำกอนำมัย
เจลล้ำงมือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับควำมสะอำดของสถำนที่ทำงำนและพื้นที่ส่วนกลำง
4) แบ่งแยกส่วนกำรผลิต (Plant) และส่วนกำรทำงำนอย่ำงชัดเจน ห้ำมผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ำ
ไปในพื้นที่
5) จัดแบ่งเวลำพักกลำงวันเป็น 2 ช่วง (สลับกันหยุดพัก) เพื่อลดควำมหนำแน่นของกำร
รับประทำนอำหำรกลำงวัน และจัดให้มีฉำกกั้นพลำสติกโรงอำหำรให้เป็นสัดส่วน
6) ออกมำตรกำรสำหรับผูม้ ำติดต่อของบุคคลภำยนอก โดยขอควำมร่วมมือในกำรปฏิบตั ิ
ตำมมำตรกำรของทั้งหน่วยงำนรำชกำรและของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด และมีกำรคัดกรอง
ก่อนเข้ำภำยในบริษัท
3. แนวทำงกำรรับมือกรณีเกิดกำรติดเชื้อ
1) ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลแจ้งสำธำรณสุขจังหวัด
2) ประสำนงำนบริษัทรับจ้ำงทำควำมสะอำดในพื้นที่เสี่ยง
3) ให้หยุดงำน 3 วัน ในพื้นที่เกิดเหตุ

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564
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มาตรการด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจ 1. ด้านการผลิตสินค้าและบริการ วางแผนและบริหารจัดการการจัดหาวัตถุดิบโดยให้มีสต็อก
วัตถุดิบเพียงพอและเหมาะสมกับแผนการผลิต และบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมี
ผู้รับผิดชอบ:
ประสิทธิภาพ
บริษัทย่อย
2. ด้านการขนส่ง วางแผนการขนส่งเพื่อช่วยให้การขนส่งและการกระจายสินค้าเป็นไปอย่างมี
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการนาภายใต้มาตรฐานการส่งมอบสินค้าของบริษัท
ฝ่ายผลิต
3. ด้านการจาหน่ายและการให้บริการ พัฒนาช่องทางการจาหน่ายออนไลนาเพิม่ ขึ้น และเพิม่
ฝ่ายจัดซื้อ
มาตรการดูแลสุขอนามัยของพนักงานและลูกค้าเพื่อสร้างความมั่นใจ
ฝ่ายขนส่ง
4. ด้านสภาพคล่องและสถานะทางการเงินของบริษัท เตรียมพร้อมทางการเงินเพื่อรักษาสภาพ
ฝ่ายขายและการตลาด
คล่อง ทบทวนแผนการลงทุนและค่าใช้จ่าย ศึกษาและใช้สิทธิประโยชนาจากมาตรการ
บรรเทาผลกระทบที่ได้จากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มาตรการการ Work From Home
ปรับเปลีย่ นการทางานของพนักงานเพื่อให้เหมาะสมกับการควบคุมและป้องกันการระบาด
ของโรคและมาตรการป้องกันของภาครัฐ โดยกาหนดให้พนักงานบางส่วนสามารถทางานจาก
ผู้รับผิดชอบ:
ที่บ้าน โดยบริษัทให้การสนับสนุนอุปกรนา IT และแอพลิเคชั่นที่ปลอดภัยสาหรับการทางาน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
เพื่อให้สามารถทางานจากที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
มาตรการการช่วยเหลือสังคม
บริษัทตระหนักถึงความขาดแคลนอุปกรนาป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากอนามัย ที่มีคุนภาพได้
มาตรฐาน จึงได้มอบหมายให้บริษัทย่อยที่รับผิดชอบการวิจัยและพัฒนา นาเทคโนโลยีที่มีอยู่
ผู้รับผิดชอบ:
มาใช้ในการพัฒนาผลิตภันฑานวัตกรรม เพื่อช่วยเหลือสังคมในช่วงเวลาวิกฤตที่ขาดแคลน
บริษัทย่อย EIC
อุปกรนาป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากอเนกประสงคา EP-KARE และ Face shield เป็นต้น โดย
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัทย่อย
แจกจ่ายให้พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผูม้ ีส่วนได้เสีย รวมถึงจัดจาหน่ายทั่วไป
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
มาตรการระยะยาว
3. ติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงของสถานการนา โ ลกและใน
จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารนสุขพบว่า การแพร่
ประเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากรูปแบบความ
ระบาดของ COVID-19 จะยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง
ปกติใหม่ (New Normal) ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ซึ่งไม่สามารถคาดการนาได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด ดังนั้น บริษัทจึงได้
ของบริษัทหรือลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยง
ก าหนดมาตรการระยะยาวเพื่ อ บริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งและ
ในการดาเนินธุรกิจ และกาหนดมาตรการบริหารจัดการ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค
ความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อไป
COVID-19 รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (emerging risk) ที่อาจ
4. วิเคราะหา “New Normal” ของแต่ละอุตสาหกรรมที่มี
เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
การเปลี่ยนแปลง เพื่อกาหนดแผนระยะยาวในการรับมือ
1. ดาเนินงานตามนโยบาย “USE” อย่างเคร่งครัด โดยใช้
“New Normal” เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน
ประโยชนา จ ากทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งคุ้ ม ค่ า และเกิ ด
ในระยะยาวของบริษัท และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ประโยชนาสูงสุด ประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น และเพิ่ม
ต่อธุรกิจ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนสร้า ง
ประสิทธิภาพการทางานในทุกด้าน ซึ่งจะช่วยให้บริษัท
โอกาสทางธุ ร กิ จ ใหม่ น อกเหนื อ จากธุ ร กิ จ หลั ก เพื่ อ
สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายบางส่วน
ตอบสนองความต้องการหรือพฤติกรรมของผู้บริโภคที่
2. ประเมินระยะเวลาการฟื้นตัวตามประเภทธุรกิจ โดยจัด
เปลี่ยนแปลงไป
เรียงลาดับของธุรกิจที่จะฟื้นตัวได้เร็วสุดไปจนถึงช้าสุด
เพื่อนามาทบทวนเป้าหมายและปรับแผนการดาเนินงาน
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับสถานการนา
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ผลการดําเนินงาน
ในปบัญชี 2563/2564 ไมมีพนักงานในกลุมบริษัทติดเชื้อ COVID-19 อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงใชมาตรการปองกันและ
เฝาระวังการแพรระบาดของ COVID-19 ในพื้นที่การปฏิบัติงานของบริษัทอยางตอเนื่อง
การดูแลและใหความชวยเหลือผูมีสวนไดเสีย
1.การดูแลพนักงาน 1. บริษัทจัดใหมีมาตรการปองกันการติดเชื้อหรือแพรระบาดภายในบริษัท โดยดําเนินการ ดังนี้
- วัดอุณหภูมิรางกายของพนักงานกอนเขาบริษัททุกวัน
- แจกหนากากอนามัย ใหกับพนักงานทุกคน
- เปลี่ยนวิธกี ารบันทึกเวลาเขา-ออกงาน จากการสแกนลายนิ้วมือ เปนการสแกนใบหนา เพื่อลดจุดสัมผัส
- จัดใหมีระยะหางระหวางพื้นที่ทํางาน การแบงทีมทํางาน และการใหพนักงาน WFH
- การดูแลความปลอดภัยในโรงอาหาร เชน ฉากกั้นและการรักษาระยะหางนั่งทานอาหาร การเวนระยะหาง
การตอคิว การเปลี่ยนวิธกี ารชําระเงินเปนสแกน QR Code เปนตน
- การจัดสถานที่สําหรับการรับ-สงเอกสารระหวางแผนก และสถานที่สําหรับผูมาติดตอจากภายนอก
- การจัดประชุม และอบรมผานออนไลน
นอกจากนี้ไดกําหนดใหมีการเพิ่มรอบทําความสะอาด สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณจุดสัมผัสรวม การพน
น้ํายาฆาเชื้อ และจัดใหมีเจลลางมือตามจุดตางๆ ใหกับพนักงานอยางเพียงพอ
2. บริษัทสื่อสารเพื่อใหความรูความเขาใจแกพนักงานผานชองทางตางๆ เพื่อใหพนักงานตระหนักรูถึงวิธกี าร
ปองกัน และปฏิบัตติ ามมาตรการของบริษัทอยางเครงครัด รวมถึงสามารถสังเกตอาการความผิดปกติของ
ตนเองได
3. บริษัทสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณทํางานแกพนักงาน เพื่อใหสามารถทํางานจากที่บานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.การดูแลชุมชนและ บริษัทมีสวนรวมในการชวยเหลือชุมชนหรือสังคม เพื่อบรรเทาความเดือดรอนที่เกิดขึ้นจากสถานการณการแพร
สังคม
ระบาดของ COVID-19 โดยบริษัทไดดําเนินโครงการ “EPG รวมใจ สูภัย COVID-19” ดวยการมอบผลิตภัณฑ
ของกลุมบริษัท ไดแก
1. สินคานวัตกรรมหนากากอเนกประสงค EP Kare ซึ่งบริษัทคิดคนและพัฒนาขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
และความยากลําบากในชวงขาดแคลนหนากากอนามัยที่มีคุณภาพไดมาตรฐานความปลอดภัย โดยไดนําไป
บริจาคใหแก หนวยงานตางๆ ที่มีความจําเปนตองใช จํานวนกวา 200,000 ชิ้น
2. Aeroklas face Shield ซึ่งไดรับการรับรองมาตรฐานจากหลายประเทศ มอบใหโรงพยาบาล บุคลากรทาง
การแพทย และกลุมผูทําประโยชนเพื่อสังคม
3. บรรจุภัณฑอาหาร จํานวน 40,000 กลอง มอบใหแกรานอาหาร เพือ่ สนับสนุนการจัดทําอาหารใหแก
บุคลากรทางการแพทย และประชาชนทั่วไปที่ประสบความเดือดรอน
4. ผลิตแผนพลาสติกใส จากพลาสติก PET ขนาด A4 หนา 0.3 มิลลิเมตร เพื่อนําไปจัดทํากระจังปองกัน
ใบหนา หรือ Face Shield เพื่อสงตอใหกับบุคลากรทางการแพทย
5. รวมมือกับพันธมิตรมอบตูตรวจเชื้อ (Swab Test) แบบความดันลบ (Negative Pressure) ใหแกโรงพยาบาล
3.การดูแลคูคา
บริษัทกําหนดมาตรการชวยเหลือที่เปนประโยชนแกคูคา เชน การรนระยะเวลาการจายเงินใหแกคูคาขนาดกลาง
เร็วขึ้น โดยแลกกับสวนลดของสินคาเพื่อใหคูคาขนาดกลางสามารถมีเงินสดหมุนเวียนในธุรกิจไดอยางตอเนื่อง
4.การดูแลลูกคา
บริษัทกําหนดมาตรการชวยเหลือที่เปนประโยชนแกลูกคา เชน การขยายระยะเวลาการชําระเงิน หรือ การจัด
โปรแกรมขยายเวลา rebate ใหกับลูกคาบางกลุม

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564
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EPG

มอบหน้้ากากอเนกประสงค์์
EP-KARE
EPG donated multi-purpose
masks (EP-KARE)

EPG

มอบบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก
ประเภทกล่่องใส่่อาหาร EPP
EPG donated plastic packaging;
EPP food container

EPG

มอบ Aeroklas face shield
EPG donated
Aeroklas face shield
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บริิษััท อีีสเทิิร์์นโพลีีเมอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

เกี่่�ยวกัับ EPG
บริิษัท อีี
ั สเทิิร์น์ โพลีีเมอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กัด 
ั (มหาชน) หรืือ EPG (Disclosure 102-1) หรืือเดิิมชื่่อ� บริิษัท ต
ั ะวัันออกโปลีีเมอร์์อุตุ สาหกรรม จำำ�กัด 
ั
ก่่อตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อปีี พ.ศ. 2521 โดยครอบครััววิิทููรปกรณ์์ ดำำ�เนิินธุุรกิิจผลิิต
และจำำ�หน่่ายฉนวนยางกัันความร้้อน/เย็็น ธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายชิ้้�น
ส่่วนอุุปกรณ์์และตกแต่่งยานยนต์์ ธุรุ กิิจบรรจุุภัณ
ั ฑ์์พลาสติิก และธุุรกิิจ
วิิจัยั และพััฒนา ได้้เปลี่่ย� นชื่่อ� และเข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่ง
ประเทศไทยในรููปแบบ Holding Company เมื่่�อวัันที่่� 24 ธัันวาคม
2557 ด้้วยทุุนจดทะเบีียน 2,800 ล้้านบาท ประกอบธุุรกิิจในลัักษณะ

ก่่อตั้้�งบริิษััท
ตะวัันออกโปลีีเมอร์์
อุุตสาหกรรม จำำ�กััด

2521

เข้้าสู่่�ธุุรกิิจฉนวนยางกััน
ความร้้อน/เย็็น

การลงทุุนในบริิษััทอื่่�นทั้้�งในและต่่างประเทศ มุ่่�งเน้้นธุุรกิิจแปรรููปโพลีี
เมอร์์และพลาสติิก โดยบริิษััทมีีรายได้้จากบริิษััทย่่อยใน 3 ธุุรกิิจหลััก
(Disclosure102-2)
สำำ�นัักงานใหญ่่ตั้้�งอยู่่�ที่่� เลขที่่� 770 หมู่่�  6 ถนนเทพารัักษ์์ อำำ�เภอ
เมืือง สมุุทรปราการ 10270 (Disclosure 102-3)
ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 มีีจํํานวนพนัักงานทั้้�งหมดรวมทุุกประเภท 
2,755 คน (Disclosure102-7)

เข้้าสู่่�ธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์
พลาสติิก

ลงทุุนในธุุรกิิจร่่วมทุุน

2538

2539

2544

เข้้าสู่่�ธุุรกิิจชิ้้�นส่่วนอุุปกรณ์์
และตกแต่่งยานยนต์์

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564

ธุุรกิิจของ EPG (Disclosure102-2,102-6)

บริิษัทดำ
ั ำ�เนิินธุุรกิิจในลัักษณะการลงทุุนในบริิษัทอื่
ั น่�  หรืือ Holding
Company ปััจจุุบัันมุ่่�งเน้้นการลงทุุนในธุุรกิิจแปรรููปพลาสติิกที่่�มีีนวััต
กรรมสร้้างสรรค์์ความแตกต่่าง สนัับสนุุนและส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตที่่�
ดีีของคนในสัังคม พร้้อมกัับดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างสมดุุล ภายใต้้
วิิสััยทััศน์์ “องค์์กรแห่่งนวััตกรรมที่่�สร้้างสรรค์์” โดยลงทุุนผ่่าน 6 ธุุรกิิจ
ได้้แก่่

2557

2549

EPG INNOVATION
CENTER (EIC)

(1) ธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายฉนวนยางกัันความร้้อน/เย็็น
(2) ธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์ชิ้้�นส่่วนและตกแต่่งยานยนต์์
(3) ธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก
(4) ธุุรกิิจสนัับสนุุนอื่่�นๆ
(5) ธุุรกิิจเพื่่�อการวิิจััยและพััฒนา
(6) ธุุรกิิจร่่วมทุุน
Aeroklas Australia Pty. Ltd.
(บริิษัทย่
ั ่อย) ซื้้�อกิิจการของ
TJM Products Pty Ltd (TJM)
ออสเตรเลีีย

จััดตั้้�งศููนย์์วิิจััยและ
พััฒนา บริิษััท อีีพีีจีี
อิินโนเวชััน เซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด

2558

1st trading day

บริิษััท อีีสเทิิร์์นโพลีีเมอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด
(มหาชน) หรืือ EPG
เข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย

19

Aeroklas Australia Pty. Ltd.
(บริิษัทย่
ั ่อย) ซื้้�อกิิจการของ
Flexiglass Challenge Pty. Ltd.
(Flexiglass) ออสเตรเลีีย

2561

20

บริิษััท อีีสเทิิร์์นโพลีีเมอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

ธุุรกิิจของ EPG
ธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายฉนวนยางกัันความร้้อน/เย็็น

“แอร์์โรเฟลกซ์์”
ผู้้�ผลิิต
ฉนวนยาง
EPDM
อัันดัับ
ของโลก

1

เป็็นผู้้�ผลิิตรายสำำ�คััญของโลกที่่�ผลิิตและจำำ�หน่่ายฉนวนยางกัันความร้้อน/เย็็น
โดยใช้้สารตั้้�งต้้นประเภทยางสัังเคราะห์์ Ethylene Propylene Diene Monomer
(EPDM) ที่่�บริิษััทเป็็นผู้้�คิิดค้้นและวิิจััยพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�องโดยมีีสิิทธิิบััตรหลายฉบัับ
และจััดจำำ�หน่่ายไปยัังประเทศต่่างๆ ทั่่�วโลกกว่่า 100 ประเทศ
ฉนวนยางของแอร์์โรเฟลกซ์์มีีการจำำ�หน่่ายในหลากหลายประเทศทั่่�วโลก ภายใต้้
เครื่่�องหมายการค้้า หรืือ แบรนด์์ของตนเองทั้้�งหมด 3 แบรนด์์ ได้้แก่่ “AEROFLEX”
“AEROCEL” และ “CELFLEX”

บริิษััทถืือหุ้้�นในบริิษััท แอร์์โรเฟลกซ์์ จำ�กั
ำ ัด สััดส่่วนร้้อยละ100

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564
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ธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายชิ้้�นส่่วนอุุปกรณ์์
และตกแต่่งยานยนต์์

“แอร์์โรคลาส”

เป็็นผู้้�ผลิิตชิ้้�นส่่วนกระบะชั้้�นนำำ�ของโลกภาย
ใต้้การออกแบบและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่�บริิษััทเป็็น
ผู้้�ครอบครองสิิทธิิบััตรของตนเอง โดยชิ้้�นส่่วนที่่� แอร์์โรคลาส
ผลิิตและจััดจำำ�หน่า่ ย เป็็นชิ้้น� ส่่วนที่่ใ� ช้้ในการต่่อเติิมเพื่่อ� ให้้รถกระบะสามารถ
ใช้้งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น ผลิิตภััณฑ์์ของแอร์์โรคลาส
ได้้แก่่ พื้้น� ปููรถกระบะ (Bed Liner) หลัังคารถกระบะ (Canopy) ฝาครอบรถ
กระบะ (Deck Cover) บัันไดข้้างรถ (Side Step) ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ภายใต้้แบรนด์์
TJM และ ผลิิตภััณฑ์์ภายใต้้แบรนด์์ Flexiglass เป็็นต้้น
ผลิิตภััณฑ์์ของแอร์์โรคลาสมีีการจำำ�หน่่ายทั้้�งในประเทศ และต่่าง
ประเทศ ภายใต้้ เ ครื่่� อ งหมายการค้้ า  หรืือแบรนด์์ ข องตนเอง ได้้ แ ก่่
“Aeroklas” “TJM” “Flexiglass” และ “Bocar”

บริิษัทถืื
ั อหุ้้�นในบริิษััท แอร์์โรคลาส จำำ�กััด สัดส่
ั ่วนร้้อยละ100

ผู้้�นำำ�การ
ผลิิตหลัังคา
ครอบกระบะแบบ
ABS 2 ชั้้�น อัันดัับ
ของโลก

1
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บริิษััท อีีสเทิิร์์นโพลีีเมอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

ธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก

“อีีสเทิิร์์น โพลีีแพค”
เป็็นผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกสำำ�หรัับใช้้เพีียงครั้้�ง
เดีียว สำำ�หรัับเครื่่�องดื่่�มและอาหารต่่าง ๆ ได้้แก่่ ถ้้วยน้ำำ��ดื่่�ม กล่่อง
อาหาร จาน และชาม ที่่�ผลิิตขึ้้�นภายใต้้เครื่่�องหมายการค้้า หรืือแบรนด์์
“EPP” (“อีีพีีพีี”) ซึ่่�งเป็็นที่่รั� บั รู้้�ในกลุ่่�มผู้้�ประกอบการอาหารและเครื่่อ� ง
ดื่่�มในทุุกระดัับ ว่่าเป็็นสิินค้้าคุุณภาพสููง (Premium Products) และ
เครื่่�องหมายการค้้า หรืือแบรนด์์ “eici” (“อีีซี่่�) เพื่่�อขยายตลาดไปยััง
สิินค้้าราคาประหยััด  และผลิิตและจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์แผ่่นพลาสติิกให้้
แก่่ ลููกค้้าโรงงานอุุตสาหกรรมต่่าง ๆ ที่่�จะนำำ�แผ่่นพลาสติิกนั้้�นไปผ่่าน
กระบวนการผลิิตอีีกขั้้�นตอนหนึ่่�งเพื่่�อผลิิตเป็็นสิินค้้า ได้้แก่่ ชิ้้�นส่่วน
ตกแต่่งรถยนต์์ แผ่่นรองขวดและกระป๋๋อง ป้้ายโฆษณา และลอนหลัังคา
รููปแบบต่่าง ๆ เป็็นต้้น

บริิษััทถืือหุ้้�นในบริิษััท อีีสเทิิร์์น โพลีีแพค จำำ�กััด สััดส่่วนร้้อยละ100

ผู้้�ผลิิต
บรรจุุภััณฑ์์
พลาสติิกขึ้้�นรููป อัันดัับ
ของอาเซีียน

1

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564

ธุุรกิิจสนัับสนุุนอื่่�นๆ

บริิษััท แอร์์โรเฟลกซ์์ โพลีีเมอร์์
เทคโนโลยีี (เซี่่�ยงไฮ้้) จำำ�กััด , จีีน
จััดจำำ�หน่า่ ยสิินค้้าฉนวนแอร์์โรเฟลกซ์์ ชนิิดเกรดพิิเศษในจีีน และสนัับสนุุนธุุรกิิจผลิิต
และจำำ�หน่่าย 3 ธุุรกิิจ ที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น ให้้ดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ นอกจาก
นี้้� ยังั ทำำ�หน้า้ ที่่จั� ดซื้้
ั อ� เครื่่อ� งจัักร เคมีีภััณฑ์์ ให้้กับั บริิษัทั ในกลุ่่�มและนอกกลุ่่�มในบทบาทของ
International Trading
บริิษัทถืื
ั อหุ้้�นในบริิษัท 
ั แอร์์โรเฟลกซ์์ โพลีีเมอร์์ เทคโนโลยีี (เซี่่ย� งไฮ้้) จำำ�กัด 
ั , จีีน สััดส่ว่ น
ร้้อยละ100
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EPG Innovation Center Company Limited
บริิษััท อีีพีีจีี อิินโนเวชัันเซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด

ธุุรกิิจเพื่่�อการวิิจััยและพััฒนา

บริิษััท อีีพีีจีี อิินโนเวชััน
เซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด
ดำำ�เนิินธุุรกิิจวิิจััยพััฒนา ทดสอบวััสดุุและผลิิตภััณฑ์์ และบริิการสอบเทีียบ โดย
เป็็นหน่่วยงานสำำ�คัญ
ั ที่่�สนัับสนุุนงานวิิจัยั และพััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์ของบริิษััท นอกจากนี้้�
บริิษััท อีีพีีจีี อิินโนเวชััน เซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด เป็็นหนึ่่�งในศููนย์์การวิิจััยด้้านโพลีีเมอร์์ภาค
เอกชนที่่ทั� นั สมััยแห่่งหนึ่่�งในประเทศ ด้้วยศัักยภาพด้้านเทคโนโลยีี เครื่่อ� งมืือ อุุปกรณ์์
การทดสอบ วิิธีีการดำำ�เนิินงาน และประสบการณ์์ในด้้านการทดสอบ ทำำ�ให้้ อีีพีีจีี 
อิินโนเวชััน เซ็็นเตอร์์ สามารถให้้บริิการวิิเคราะห์์และทดสอบผลิิตภัณ
ั ฑ์์ตามมาตรฐาน
การทดสอบระดัับสากลที่่เ� ป็็นที่่ย� อมรัับในด้้านผลิิตภัณ
ั ฑ์์ยาง พลาสติิก โลหะ เซรามิิก
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ และชิ้้น� ส่่วนยานยนต์์  รวมถึึงสามารถให้้บริิการสอบเทีียบเครื่่อ� งมืือวััดใน
ด้้านมิิติิและอุุณหภููมิิได้้อีีกด้้วย
บริิษััทถืือหุ้้�นในบริิษััท อีีพีีจีี อิินโนเวชััน เซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด สััดส่่วนร้้อยละ100

จำำ�นวน
ห้้องแล็็ปและห้้อง
ทดลอง
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ธุุรกิิจร่่วมทุุน / การลงทุุนในบริิษัท
ั

ซููมิริิ โิ กะ อิิสเทิิร์น
์ รัับเบอร์์ (ประเทศไทย) จำำ�กัด
ั
สำำ�หรับั ธุุรกิิจผลิิตยางกัันสะเทืือนและสายส่่งน้ำำ��มันั ในรถยนต์์และจัักรยานยนต์์ บริิษัทมีี
ั รายได้้จากการร่่วม
ลงทุุนระหว่่างบริิษััทกัับบริิษััท ซููมิิโตโม ริิโก จำำ�กััด จากญี่่ปุ่่� �น ซึ่่�งเป็็นผู้้�ผลิิตยางกัันสะเทืือนสำำ�หรัับรถยนต์์ราย
ใหญ่่สุุดแห่่งหนึ่่�งของโลก รวมถึึงสิินค้้าประเภทชิ้้�นส่่วนยางหุ้้�มเครื่่อ� งยนต์์เพื่่อ� กัันเสีียงและท่่อส่่งน้ำำ�มั
� นั สำำ�หรับั
รถยนต์์และรถจัักรยานยนต์์ จัดจำ
ั ำ�หน่า่ ยให้้แก่่ผู้้�ผลิิตรถยนต์์รายใหญ่่ของโลกทุุกรายที่่มีี� ฐานการผลิิตในประเทศ
และส่่งออกไปยัังญี่่�ปุ่่�นและทั่่�วโลก บริิษััทถืือหุ้้�นสามััญใน บริิษัท ซููมิ
ั
ริิ ิโกะ อิิสเทิิร์์น รัับเบอร์์ (ประเทศไทย)
จำำ�กััด จำำ�นวนร้้อยละ 30.0 (ไม่่นัับรวมหุ้้�นบุุริิมสิิทธิิ) แต่่มีีสิิทธิิในการออกเสีียงและรัับส่่วนแบ่่งผลกำำ�ไรร้้อย
ละ 20.0 เนื่่�องจาก บริิษััท ซููมิิโตโม ริิโก จำำ�กััด (SRK) จำำ�กััดถืือหุ้้�นบุุริิมสิิทธิิ อีีก 25,000 หุ้้�น ซึ่่�งหุ้้�นบุุริิมสิิทธิิ
ดัังกล่่าวมีีสิิทธิิออกเสีียงและได้้รัับเงิินปัันผล 30 เท่่าของหุ้้�นสามััญ ทั้้�งนี้้� บริิษัทมีีสิ
ั ิทธิิในการคััดค้้านและออก
เสีียง (Veto) ในวาระที่่�สำำ�คััญของบริิษััท ซููมิริิ ิโกะ อิิสเทิิร์์น รัับเบอร์์ (ประเทศไทย) จำำ�กัด ต
ั ามข้้อบัังคัับของ
บริิษัท ซููมิ
ั ริิ โิ กะ อิิสเทิิร์น์  รัับเบอร์์ (ประเทศไทย) จำำ�กัด ซึ่่
ั ง� กำำ�หนดให้้ทุกุ วาระที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั จำำ�เป็็นต้้องได้้รับั คะแนน
เสีียงจากที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างน้้อยร้้อยละ 81.0

การลงทุุนในบริิษััท

ซีีออน แอดวานซ์์ โพลีีมิิกซ์์ จำำ�กััด
สำำ�หรัับธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายสารผสมยางธรรมชาติิและยางสัังเคราะห์์ให้้กัับลููกค้้าในอุุตสาหกรรม
หลายประเภททั้้� งในและต่่ างประเทศ โดยกว่่ าร้้ อยละ 70 จัั ดจำำ�หน่่ า ยให้้ แก่่ ลูู กค้้ า ในอุุ ต สาหกรรม
ยานยนต์์เพื่่�อนำำ�ไปผลิิตเป็็นยางกัันสะเทืือน หรืือ ยางขอบกระจกและประตููรถยนต์์หรืือชิ้้�นส่่วนยางอื่่�น ๆ
ในอุุตสาหกรรมก่่อสร้้าง บริิษััท ซีีออน แอดวานซ์์ โพลีีมิิกซ์์ มีีโรงงานผลิิต 2 แห่่ง ตั้้�งอยู่่�ที่่�เขตอุุตสาหกรรม
IPP อำำ�เภอนิิคมพััฒนา จัังหวััดระยอง
บริิษััทถืือหุ้้�นในบริิษััท ซีีออน แอดวานซ์์ โพลีีมิิกซ์์ จำ�กั
ำ ัด สััดส่่วนร้้อยละ 27.0
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100%

100%

100%

Manufacture & Distribution
of Thermal Insulation

Manufacture & Distribution
of Automotive parts & Accessories

Manufacture & Distribution
of Plastic and Packaging

AEroflex Co., Ltd. (AFC)

Aeroklas Co., Ltd. (Aeroklas)

Eastern Polypack Co., Ltd. (EPP)

100%

Aeroflex USA Inc. (AUS)

100%

Aeroklas USA Inc. (Aeroklas-USA)

100%

APS Co., Ltd. (APS)

100%

Aeroklas Australia Pty. Ltd.
(Aeroklas-AU)

40%

ALP Aeroflex
India Private Ltd. (AAI)

40%

Aerocel Construction
Materials (Jiansu) Co., Ltd.
(ACM)

100%

100%

Flexiglass Challenge Pty. Ltd.
(AU)

100%

Aeroklas Shanghai Co., Ltd.
(Aeroklas-SH)

70%

Aeroklas Malaysia
Sdn. Bhd. (Aeroklas-Malaysia)

45%

Aeroklas Duys Pty.Ltd.
(Aeroklas-D)

51%

Faraero Co., Ltd.

TJM Products Pty.Ltd.
(TJM-AU)

100%

TJM Off-road
Products Inc. (TJM-USA)

100%

TJM Products
MEA DMCC
(TJM-UAE)
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บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)

100%

100%

Other Support Business

Research & Development

AEroflex Polymer Technologies
(Shanghai) Co., Ltd. (APT)

EPG Innovation
Center Co., Ltd. (EIC)

ภาพรวมธุรกิจและภาวะอุตสาหกรรม

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษทั อีสเทิรน์ โพลีเมอร์ กรุป๊ จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษทั ” หรือ “EPG”)
ด�ำเนินธุรกิจในลักษณะกำรลงทุนในบริษัทอื่น หรือ Holding Company
ปัจจุบนั EPG มุง่ เน้นกำรลงทุนในธุรกิจแปรรูปพลำสติกทีม่ นี วัตกรรมทีส่ ร้ำง
ควำมแตกต่ำง ได้แก่

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Joint-Venture Companies

30%

Sumiriko Eastern Rubber*
(Thailand) Co., Ltd. (SRK-ER)

27%

ZEON Advanced
Polymix Co., Ltd. (ZAP)

ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยฉนวนยำงกันควำมร้อน/เย็น
ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยอุปกรณ์ชิ�นส่วนและตกแต่งยำนยนต์
ธุรกิจผลิตจ�ำหน่ำยบรรจุภััณฑ์์พลำสติก
ธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ
ธุรกิจเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำ
ธุรกิจร่วมทุน

หมำยเหตุ:
แม้ว่ำบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุป๊ จำกัด (มหำชน) ถืือหุ้นสำมัญในบริษัท ซููมิริโกะ อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ SRK-ER จ�ำนวนร้อยละ 30.0 (ไม่นับ
รวมหุ้นบุริมสิทธิ) แต่มีสิทธิในกำรออกเสียงและรับส่วนแบ่งผลก�ำไรร้อยละ 20.0 เนื่องจำกบริษัท ซููมิโตโม ริโก จ�ำกัด (SRK-ER) ถืือหุน้ บุริมสิทธิ อีก 25,000 หุน้ ซู่่งหุ้น
บุริมสิทธิดังกล่ำวมีสิทธิออกเสียงและได้รับเงินปันผล 30 เท่ำของหุ้นสำมัญ อย่ำงไรก็ดีบริษัทมีสิทธิในกำรร่วมบริหำรในบริษัท ซููมิริ โกะ อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด โดยบริษัทมีสิทธิในกำรคัดค้ำนและออกเสียง (Veto) ในวำระทีส่ ำคัญของ บริษัท ซููมิริโกะ อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตำมข้อบังคับของบริษัท ซููมิริโกะ
อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซู่่งกำหนดให้ทุกวำระที่ส�ำคัญจ�ำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียง จำกที่ประชุมผูถื้ ือหุ้นอย่ำงน้อยร้อยละ 81.0
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บริิษััท อีีสเทิิร์์นโพลีีเมอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

การพั ฒนาสู่ความยั ่งยืนของ EPG
บริษัทยึดมั่นในพันธสัญญาที่จะสรางสรรคเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อโลกที่สมดุล “Creating A World In Harmony with
Technology and Innovation” จึงมุงมั่นพัฒนาธุรกิจใหเติบโต
ไปพร อ มกั บ การสร า งคุ ณ ค า แก สั ง คมและสิ่ ง แวดล อ ม โดยใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทัน สมัยในการสรา งสรรค ผลิ ตภั ณ ฑ
นวั ตกรรมและพั ฒ นาระบบการทํ า งาน เพื่ อ ก า วไปสู ก ารเป น
“องคกรแหงนวัตกรรมที่สรางสรรค - Creative Innovation
Organization” ตามวิสัยทัศนองคกร และสรางวัฒนธรรมองคกร
ที่ ใ ช คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมเป น หลั ก ในการดํ า เนิ น งาน ดู แ ล
รับผิดชอบทั้งผลกระทบและผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย สังคม
และสิ่งแวดลอม

เปลี่ยนกราฟฟกเปนภาษาไทย จาก 56-1

อย า งเป น ธรรมและสมดุ ล ตามปณิ ธ าน “รั บ จากสั ง คม คื น สู
สังคม” เพื่อใหบริษัทสามารถเติบโตไดอยางมั่นคงและยั่งยืน บริษัท
จึงไดประกาศนโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อใหบริษัทและบริษัท
ยอยไดยึดถือปฏิบัติ โดยกําหนดกรอบการดําเนินงานดานความยั่งยืน
(EPG Sustainability Framework) ไว ดังนี้
รายละเอียดนโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน เปดเผยในเว็บไซด
บริษัท ภายใตหมวดการพัฒนาอยางยั่งยืนสามารถดูเพิ่มเติมไดที่:
https://investorth.epg.co.th/misc/sustainability/sustainable-growth/epgsustainable-development-policy-th.pdf
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หลักการและแนวทางการเติบโตอยางยั่งยืน (Disclosure 102-16)
การเติ บ โตของบริ ษั ท อย า งมั่ น คงและยาวนานกว า 43 ป
นอกเหนือจากความสามารถในการคิดคนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
อยางตอเนื่องแลว บริษัทยังไดดําเนินธุรกิจแนวทาง “สรางองคกร
ดวยคุณธรรม บริหารงานดวยคุณภาพ” โดยยึดมั่นในหลักการ
“ความสําเร็จของ EPG (EPG Success Model)” ที่ ได
ผสมผสานระหวางหลักการบริหารครอบครัว 7 ประการ และ
หลักการบริหารธุรกิจ 7 ประการ

กอใหเกิดคุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ สรางความสุขแก ผูม ีสวนได
เสียทุกกลุม พรอมกับสรางสังคมที่ดีทั้งภายในและภายนอกองคกร
ส งผลให เ กิ ดความเชื่ อ มั่ น และศรั ท ธาจากทุ กภาคส วน บริษั ทจึ ง
สามารถเติ บ โตได อ ย า งมั่ น คงและเข ม แข็ ง สามารถรั บ มื อ กั บ
สถานการณความเปลี่ยนแปลงและความทาทายต าง ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริ ษั ท ได นํ า เป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
หลั ก เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น (Circular Economy) และเกณฑ
มาตรฐานอื่น ๆ ดานความยั่งยืนและความรับผิดชอบตอสังคม เชน
เกณฑการประเมินความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
มาตรฐาน ISO เกณฑโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกณฑรางวัล

CSR-DIW ของกระทรวงอุ ต สาหกรรม มาบู ร ณาการเป น แนว
ทางการพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น ของบริ ษั ท และปรั บ ปรุ ง นโยบาย
มาตรฐานการจัดการ และแนวปฏิบัติตาง ๆ ตลอดจนคนควาวิจัย
นวัตกรรม เพื่อลดผลกระทบเชิงลบตอผูมีสวนไดเสีย สังคม และ
สิ่งแวดลอม และสรางคุณคาที่สมดุลและยั่งยืนแกผูมีสวนไดเสีย
ทุกฝาย (Disclosure 102-16)
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กลยุทธมุงสูความยั่งยืน
แกกราฟฟก มีพิมพผดิ ใช จาก 56-1

“นําใหเกิดการสรางสรรคผลิตภัณฑ
นวัตกรรมและบริการ”
Take a lead in Creating
Innovation Products and Service

“มุงเนนการสรางสรรคผลิตภัณฑแหงอนาคตโดยใชนวัตกรรมดานการผลิตและการจัดการ
ขอ มูล รวมถึง เทคโนโลยี ที่ ทัน สมั ย ในการพั ฒนาผลิ ต ภัณ ฑแ ละบริ การที่ ช วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผูคน และลดผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม”
บริษัทเชื่อมั่นวานวัตกรรมเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญที่จะสรางความสําเร็จใหกับองคกรอยาง
ยั่งยืน บริษัทจึงใหความสําคัญและลงทุนกับการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ระบบการบริหาร
จัดการขอมูล และการพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมและบริการของธุรกิจหลัก เพื่อวิเคราะห
และตอบสนองความต อ งการของลู ก ค า และผู บ ริ โ ภคที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ สรางความไดเปรียบในการแขงขันจากการคิดคนผลิตภัณฑนวัตกรรมที่เปน
ลิ ข สิ ทธิ์เ ฉพาะของบริ ษั ท ที่ มี คุ ณ สมบั ติ โ ดดเด น และได รั บ การยอมรั บ ถึ งคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานในระดับสากล ทําใหบริษัทเตรียมพรอมในการรับมือกับความเสี่ยงตาง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564

“มุงมั่นสูองคกรแหงนวัตกรรม”
Strive For innovative
Organization
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“มุงมั่นสรางองคกรแหงนวัตกรรมที่เปนศูนยรวมของนวัตกรรมและการบริหารจัดการ
ความรูดานโพลีเมอรและพลาสติก รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาความสามารถของบุคลากร
และสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู และพัฒนานวัตกรรมในองคกร ตลอดจนเปดโอกาสใน
การแสดงออกถึงศักยภาพ นําเสนอแนวความคิดใหมๆ เพื่อสรางความตอเนื่องในการสรร
หานวัตกรรมที่ยั่งยืนทางธุรกิจตอไป”

บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมและความเสี่ยงจากการที่ไมมี
นวัตกรรมหรือองคความรูที่จะสนับสนุนการดําเนินธุรกิจหลัก ดังนั้นบริษัทจึงมุงเนนการ
ลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบริษัทยอยในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ทางธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑตางๆ รวมถึงวาจ างนักวิจัยที่มีความรูความชํานาญ
มารวมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหมและปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูง
มากขึ้น การแสวงหาพันธมิตรที่มีเทคโนโลยีที่นําสมัยเพื่อรวมกันพัฒนาตอยอดนวัตกรรม
รวมกัน นอกจากนี้ บริษัทมุงสรางใหเปนองคกรแหงนวัตกรรม โดยสงเสริมใหพนักงานของ
บริษัทมีความคิดสรางสรรคและแสดงศักยภาพของตน
ดว ยการดํา เนิ น งานอย า งต อเนื่ องจึ งสง ผลให ผ ลิ ตภั ณ ฑ ข องบริ ษั ทมี ความโดดเดน และ
ไดเปรียบในการแขงขันตลอดระยะเวลาที่ผานมา
“ยกระดับความสัมพันธกับพันธมิตรเพื่อ “ยกระดับความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียสําคัญของบริษัท เชน คูคา ลูกคา พนักงาน ชุมชน
การสรางคุณคารวมกันอยางยั่งยืน”
ในการสรางคุณคารวมกันระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสีย เพื่อเติบโตทางธุรกิจไปดวยกัน
Enhance Partnership to Establish และอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน”
Co-Value Creation for
Sustainable Business
บริษัทใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมเพื่อสงเสริมการเติบโตของ
บริษัทในระยะยาว บริษัทจึงไดมุงเนนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางกัน การเชื่อมโยง
และสรางความผูกพันธ เพื่อใหเขาใจความตองการ ปญหา และความคาดหวังของผูมีสวนได
เสีย นํามาซึ่งความสามารถในการตอบสนองผูมีสวนไดเสียของบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม ตลอดจนสรางคุณคารวมกันเพื่อประโยชนของทุกฝายเพื่อการเติบโตและอยู
รวมกันตอไปในอนาคต
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ผู้มีส่วนได้เสีย
จากพันธสัญญาของบริษัท “Creating A World In Harmony
with Technology and Innovation : สรางสรรคเทคโนโลยี
และนวั ตกรรมเพื่อโลกที่ส มดุล ” ที่มุงมั่นพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ อ
สรางสรรคนวัตกรรมที่สนับสนุนและสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของ
คนในสังคม พร อมกับดูแลรักษาสิ่งแวดลอมอยา งเครงครัด เพื่อ
สงเสริมใหภาคอุตสาหกรรมสามารถอยูรวมกันกับชุมชนไดอยางมี
คุณภาพ และยกระดับความสัมพันธและความรวมมือกับผูมีสวนได
เสียสําคัญในการสรางคุณคารวมกันระหวางบริษัทกับผูม ีสว นไดเสีย
เพื่อเติบโตทางธุรกิจไปดวยกันและอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย
ทุกกลุม จึงไดกําหนดนโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน ดานการมีสวน
กระบวนการดําเนินงานกับผูมสี วนไดเสีย (Disclosure 102-42)
1. การวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย
บริษัทมีกระบวนการวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย และไดดําเนินการ
ทบทวนการระบุและจัดลําดับความสําคัญของผูมีสวนไดเสีย
ขององคกรเปนประจําทุกป
 การระบุ ก ลุ ม ผู มี ส ว นได เ สี ย พิ จ ารณาจากผู ที่ ไ ด รั บ
ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากการดํา เนิ นธุร กิ จ
ของบริษัท และจากผูที่มีอิทธิพลหรือสงผลกระทบตอ

รวมของผูมีสวนไดเสีย และใชแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
AA 1000 Stakeholder Standard (AA1000SES) ในการสราง
ความผูกพันกับผูมีสวนไดสวนเสีย โดยยึดหลักการมีสวนรวมของ
ผูมีสวนไดเสียจากทุกกลุม (Inclusivity) การพิจารณาประเด็นที่มี
ความสํ าคั ญตอผูมี ส วนได เสี ยและบริ ษัท (Materiality) และการ
บริหารจัดการประเด็นสําคัญดังกลาวอยางเปนระบบและเปดเผย
อย า ง โปร ง ใส (Responsiveness) บริ ษั ทได นํ า ข อ มู ล การ
ดําเนิ นงานกับผูมี ส วนไดเสีย มาใชในการดํา เนิน ธุรกิ จของบริษัท
เพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวัง รวมถึงสรางมูลคา
และคุณคาแกผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางสมดุล

การดําเนินธุรกิจได โดยแยกประเภทเปนกลุมผูมีสวนได
เสียภายในบริษัทและกลุมผูมีสวนไดเสียภายนอกบริษัท
ในปบัญชี 2563/2564 บริษัทจําแนกกลุมผูมีสวนไดเสีย
ออกเปน 10 กลุม ไดแก พนักงาน ผูถือหุน ลูกคา คูคา
พันธมิตรทางธุรกิจ ผูร ับจาง หนวยงานภาครัฐและ
องคกรเอกชน ชุมชน คูแขง และภาคประชาสังคม
(Disclosure 102-40)
แกไขภาพดานลางใหเหมือน 56-1

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564

 การจัดลําดับความสําคัญของกลุมผูมีสวนไดเสีย
พิจารณาความสําคัญจากระดับผลกระทบของบริษัทที่
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มีตอผูมสี วนไดเสีย และ ระดับอิทธิพลของผูมีสวนได
เสียที่มตี อบริษัท

แกไขภาพดานลางใหเหมือน 56-1

2. การกําหนดผูรับผิดชอบและแนวทางการดําเนินงาน
บริษั ทกํ าหนดผูรับผิดชอบกลุมผูมีสวนไดเสีย และแนวทาง
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียแตละกลุม ตลอดจนวิธีการ
สํ า รวจความต องการและความคาดหวังของผูมีสว นได เ สี ย
อยางเปนระบบผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ และดําเนินการ
โดยหนวยงานที่ เกี่ยวของกับกลุมผูมีสวนไดเสีย ภายใตก าร
ประสานงานของคณะทํ า งานด า นการพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น
เพื่อใหครอบคลุมกลุมผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
3. การวิเคราะหและคัดเลือกประเด็นสําคัญจากผูม ีสวนไดเสีย
บริ ษั ท นํ า ความคาดหวั ง ความต อ งการ ข อ กั ง วลใจ และ
ขอคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียที่มีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทมาพิจารณาวิเคราะหความเกี่ยวของและความสําคัญ
ตอการดําเนินธุรกิจ ผลกระทบ ความเสี่ยง และ โอกาส

ตลอดจนความสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของบริษัท
เพื่อบงชี้ประเด็นสําคัญดานความยั่งยืน (Material
sustainability topics) ของบริษัท
4. การดําเนินงานเพื่อตอบสนอง
บริษัทพิจารณาดําเนินการตอบสนองประเด็นที่กลุมผูมีสวนได
เสียใหความสําคัญในรูปแบบตาง ๆ อยางเหมาะสมและสมดุล
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กลุมผูมีสวนไดเสีย
พนักงาน

ลูกคา

วิธีการดําเนินงาน
(Disclosure 102-43)
1. การประชุมพนักงานประจําป
2. การสํารวจความพึงพอใจ/ความผูกพันของ
พนักงานประจําป
3. การประเมินผลการทํางานประจําป
4. การประชุมพนักงานทุกเดือน
5. การสื่อสารผานอีเมลและ social media
6. การเผยแพรขอ มูลบนเว็ปไซต
7. ชองทางรับขอรองเรียนจากพนักงาน

1. การประชุมกับลูกคา
2. การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา
3. การจัดกิจกรรมลูกคาสัมพันธ
4. การจัดเยี่ยมชมกิจการ
5. การสื่อสารผานอีเมลและ social media
6. การเผยแพรขอ มูลบนเว็ปไซต
7. ชองทางรับขอรองเรียน

ความตองการและความคาดหวัง
(Disclosure 102-44)

การตอบสนองของบริษทั

 คาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
 ความมั่นคงและความกาวหนาในหนาที่
การงาน
 การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เปน
ธรรม
 การปฏิบัติตอ พนักงานตามหลักสิทธิ
มนุษยชน
 ความปลอดภัยในการทํางาน
 การพัฒนาศักยภาพ ความรู และ
ความสามารถ

 ปรับปรุงคาตอบแทนและสวัสดิการ
ใหดีขึ้นและเหมาะสม
 กําหนด career path เพื่อสงเสริม
ใหพนักงานไดมีการเติบโตในสาย
งานหรือขามสายงานได
 ปรับปรุงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 กําหนดนโยบายดานสิทธิมนุษยชน
 ปฏิบัติตอพนักงานทุกระดับอยาง
เปนธรรมและเทาเทียม ตามหลัก
สิทธิมนุษยชน
 จัดหาอุปกรณการทํางานอยาง
เพียงพอและสรางสิ่งแวดลอมที่
ปลอดภัย
 กําหนดแผนการพัฒนาความรู
ความสามารถของพนักงานแตละ
ตําแหนง
 จัดหลักสูตรอบรมที่ตรงตามความ
ตองการและตอบสนองแผนธุรกิจ

 ผลิตภัณฑนวัตกรรม
 คุณภาพของผลิตภัณฑและบริการ
 การปกปองขอมูลสวนบุคคล
 การปฏิบัติตามกฎหมายขอบังคับ

 พัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรม ที่
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจของลูกคาและพฤติกรรมของ
ผูบริโภค
 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ผลิตอยางตอเนื่องใหมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น เพื่อผลิตสินคาที่มีคุณภาพสูง
อยางเพียงพอ ในระยะเวลาที่
เหมาะสม
 ปรับปรุงการบริการใหตอบสนอง
ความตองการของลูกคาดวยความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 รักษาความลับทางธุรกิจและขอมูล
สวนบุคคลของลูกคา
 มีความรับผิดชอบตอลูกคาและ
ผลิตภัณฑ โดยดําเนินธุรกิจให
สอดคลองกับกฎหมายระเบียบ
ขอบังคับตาง ๆ
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กลุมผูมีสวนไดเสีย

วิธีการดําเนินงาน
(Disclosure 102-43)
1. การประชุมรวมกับคูคา
2. การสื่อสารผานอีเมลและ social media
3. การเผยแพรขอ มูลบนเว็ปไซต
4. ชองทางรับขอรองเรียน

ความตองการและความคาดหวัง
(Disclosure 102-44)
 การจัดซื้อจัดจางที่โปรงใส
เปนธรรม และตรวจสอบได
 การพัฒนาความความสัมพันธหรือ
ความรวมมือที่ดีระหวางกัน

พันธมิตรทางธุรกิจ

1. การประชุมรวมกันกับพันธมิตร
2. การประชุมกรรมการในบริษัทยอยและ
บริษัทรวม
3. การสื่อสารผานอีเมลและ social media
4. การเผยแพรขอ มูลบนเว็ปไซต

 การปกปองขอมูลความลับทางธุรกิจ
 การดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตย
เปนธรรม และโปรงใส
 การปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู
และหุนกู
 การบริหารจัดการความเสีย่ งที่มี
ประสิทธิภาพ

ผูรับจาง

1. การประชุมรวมกับผูรับจาง
2. การสื่อสารผานอีเมลและ social media
3. ชองทางรับขอรองเรียน

 การปฏิบัติตอ ผูรับจางตามหลักสิทธิ
มนุษยชน
 การจัดซื้อจัดจางที่โปรงใส เปนธรรม
และตรวจสอบได

หนวยงานภาครัฐ
และองคกรเอกชน

1. การประชุมรวมกันในวาระตาง ๆ
2. การรวมสนับสนุนโครงการตาง ๆ ที่จัดขึ้น
โดยภาครัฐ
3. การเขารวมในคณะทํางานตาง ๆ ของ
หนวยงานภาครัฐ
4. การเยี่ยมชมกิจการ
5. การสื่อสารผานอีเมลและ social media
6. การเผยแพรขอ มูลบนเว็ปไซต
การเปดเผยขอมูลหรือรายงานตามที่
ตองการ

 การปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ
 การกํากับดูแลกิจการที่ดี
 การบริหารจัดการผลกระทบทางสังคม
และสิ่งแวดลอมจากการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท
 การเปดเผยการปลอยกาซเรือนกระจก
ขององคกร

คูคา
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การตอบสนองของบริษทั
 ดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
 ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การจัดซื้อจัดจางเพื่อใหเกิดความ
ยั่งยืนในหวงโซอุปทาน
 จัดทําโครงการพัฒนาคูคาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของคูคา
 พัฒนาความรวมมือในการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมรวมกัน
 รักษาความลับทางธุรกิจและขอมูล
ของพันธมิตรทางธุรกิจ
 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
 จัดทําสัญญารวมลงทุนที่โปรงใสและ
เปนธรรม
 ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู
และหุนกูอยางเครงครัด
 เปดเผยขอมูลทางการเงินที่ถูกตอง
และครบถวน
 บริหารจัดการความเสี่ยงขององคกร
โดยใหครอบคลุมดานเศรษฐกิจ สังคม
และ สิ่งแวดลอม
 ปฏิบัติตอผูรับจางอยางเปนธรรมและ
เทาเทียม ตามหลักสิทธิมนุษยชน
 ดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
 ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การจัดซื้อจัดจางเพื่อใหเกิดความ
ยั่งยืนในหวงโซอุปทาน
 ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของอยางเครงครัด
 ดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส
มีธรรมาภิบาล
 เปดเผยขอมูลการดําเนินงานทุกดาน
อยางโปรงใส
 บริหารจัดการผลกระทบเชิงลบทาง
สังคมและสิ่งแวดลอมจากการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทใหเกิดขึ้นนอยที่สุด
 จัดทําขอมูลการปลอยกาซเรือน
กระจกขององคกรที่ไดรบั การรับรอง
ตามมาตรฐานสากล
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บริิษััท อีีสเทิิร์์นโพลีีเมอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

กลุมผูมีสวนไดเสีย
ผูถือหุน

วิธีการดําเนินงาน
(Disclosure 102-43)
1. การจัดประชุมสามัญผูถ ือหุนประจําป
2. การนําเสนอขอมูลเพือ่ การลงทุน
(Roadshow)
3. การประชุมชี้แจงนักลงทุนประจําไตรมาส
(Opportunity Day)
4. การสื่อสารผานอีเมลและ social media
5. การเผยแพรขอ มูลบนเว็ปไซต
6. การจัดทํารายงานแบบ 56-1 One Report
และรายงานความยั่งยืน

ชุมชน

1. การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ
2. social media
3. การเผยแพรขอ มูลบนเว็ปไซต
4. ชองทางรับขอรองเรียน
5. การเยี่ยมชมกิจการ

คูแขง

1. ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม

ภาคประชาสังคม

1.การสื่อสารผานอีเมลและ social media
2. การเผยแพรขอ มูลบนเว็ปไซต

ความตองการและความคาดหวัง
(Disclosure 102-44)
 การกํากับดูแลกิจการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ
 ผลการดําเนินงานที่ดีและการเติบโตทาง
ธุรกิจอยางมั่นคงและมีกําไร
 การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ

การตอบสนองของบริษทั

 ดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส ตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจ
 ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับ
 เปดเผยขอมูลการดําเนินงานทุกดาน
อยางโปรงใส
 พัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ
นวัตกรรมอยางตอเนื่อง
 พัฒนากระบวนการผลิตโดยใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการลด
ตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางาน
 บริหารจัดการความเสี่ยงขององคกร
โดยใหครอบคลุมดานเศรษฐกิจ สังคม
และ สิ่งแวดลอม
 การสงเสริมและสรางอาชีพใหกับสมาชิก  สงเสริมการจางแรงงานทองถิ่น
ในชุมชนรอบสถานประกอบการ
 พัฒนาโครงการชุมชนสัมพันธที่
 การบริหารจัดการผลกระทบทางสังคม
สงเสริมการพัฒนาชุมชนในดานตางๆ
และสิ่งแวดลอมจากการดําเนินธุรกิจของ  บริหารจัดการผลกระทบเชิงลบทาง
บริษัท
สังคมและสิ่งแวดลอมจากการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทใหเกิดขึ้นนอยที่สุด
 การแขงขันที่เปนธรรมและเปนไปตาม
 ดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม เปนไป
กฎหมาย
ตามกฎหมายและจรรยาบรรณธุรกิจ
 การสรางคุณคาใหแกสังคม
 พัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมเพื่อสังคม
และสิ่งแวดลอม
 การปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ
 ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่
 การบริหารจัดการผลกระทบทางสังคม
เกี่ยวของอยางเครงครัด
และสิ่งแวดลอมจากการดําเนินธุรกิจของ
 บริหารจัดการผลกระทบเชิงลบทาง
บริษัท
สังคมและสิ่งแวดลอมจากการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทใหเกิดขึน้ นอยที่สุด
 เปดเผยขอมูลการดําเนินงานทุกดาน
อยางโปรงใส

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564
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ประเด็นสําคัญด้านความยั �งยืนของ EPG
บริษัทไดพิจารณาคัดเลือกประเด็นที่มีความสําคัญตอความยั่งยืน
ขององคกรโดยใชกระบวนการประเมินและจัดลําดับความสําคัญ
อ า งอิ ง ตามกรอบการรายงานความยั่ ง ยื น สากล หรื อ Global
Reporting Initiative (GRI) Standards และ AA1000

Accountability Principle Standard โดยพิจารณาประเด็นจาก
ความสําคัญตอบริษัทและจากอิทธิพลตอผูมีสวนไดเสีย ซึ่งครอบคลุม
ประเด็นดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการกํากับดูแลกิจการ

กระบวนการประเมินประเด็นสําคัญดานความยั่งยืน
ทํากราฟฟค
การระบุประเด็นดานความ
ยั่งยืน (Identification)

การระบุุประเด็็นด้้าน
ความยั่่�งยืืน
Identification

การประเมินความสําคัญตอ
บริษัท (Importance to
organization
sssessment)

การประเมินอิทธิพลที่มีตอผูมี
สวนไดเสีย (Influence on
stakeholder
assessment)

การประเมิินความ
สำำ�คััญต่่อบริิษััท

การประเมิินอิิทธิิพล
ที่่�มีีต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

Importance to
organization
assessment

Influence on
stakeholder
assessment

1. การระบุประเด็นดานความยั่งยืน
บริษัทและบริษัทยอยรวมกันระบุประเด็นดานความยั่งยืนของ
องค กรโดยครอบคลุม ทุกกิ จกรรมตลอดหว งโซคุณค า โดย
พิจารณาจากเปาหมายและทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท
วิ เ คราะห แ นวโน ม การเปลี่ ย นแปลงที่ สํ า คั ญ และป จ จั ย
ภายนอกอื่น ๆ ที่อาจสงผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบตอ
การดําเนินธุรกิจของบริษัท เชน การเปลี่ยนแปลงของโลกและ
การเปลี่ ย นแปลงในภู มิ ภ าค แนวโน ม ความเสี่ ย งของโลก
เกณฑที่กําหนดในมาตรฐานและแบบประเมินความยั่งยืนของ
อุตสาหกรรม ประเด็นสําคัญของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรม
ใกลเคียง นอกจากนี้ บริษัทยังไดรวบรวมประเด็นดานความ
ยั่งยืนจากกลุมผูมีสวนไดเ สียทั้งภายในและภายนอกองคกร
ผานชองทางและวิธีการตาง ๆ ที่เหมาะสมกับผูมีสวนไดเสีย
แตละกลุม และขอมูลจากพนักงานผูรับผิดชอบกลุมผูมีสวนได
เสียนั้น ๆ
2. การประเมินความสําคัญตอบริษัท
บริษัทประเมิน ระดับความสําคัญของประเด็นที่มีตอองคกร
โดยพิจารณาจากระดับความสัมพันธของประเด็นกับพันธสัญญา

การจัดลําดับความสําคัญ
(Prioritization)

การจััดลำำ�ดัับความ
สำำ�คััญ
Prioritization

การใหเหตุผล (Validation)

การให้้เหตุุผล
Validation

ดานความยั่งยืนและกลยุทธองคกร และระดั บผลกระทบของ
ประเด็นที่มีตอบริษัทโดยพิจารณาจากเกณฑดานการเงิน
การดําเนินงาน กลยุทธ ชื่อเสียง และกฎหมาย
3. การประเมินอิทธิพลตอผูมีสวนไดเสีย
ผูมีสวนไดเสียประเมินระดับความสําคัญและอิทธิพลของ
แตละประเด็นที่มีตอการตัดสินใจของผูมีสวนไดเสีย
4. การจัดลําดับความสําคัญ
บริษัทแบงประเด็นดานความยั่งยืนเปน 3 ระดับ ตาม
ความสําคัญของประเด็นที่มีตอองคกร และระดับอิทธิพลตอ
ผูมีสวนไดเสีย ไดแก ประเด็นทีม่ ีความสําคัญมาก สําคัญ
ปานกลาง และสําคัญนอย ในป 2564 คณะทํางานการพัฒนา
อยางยั่งยืนไดพิจารณาสรุปประเด็นสําคัญดานความยั่งยืนรวม
ทั้งหมด 23 ประเด็น และนําประเด็นสําคัญมากําหนดลงใน
ตาราง Materiality Matrix ทีอ่ างอิงตามแนวทางของ
Global Reporting Initiative (GRI standards) ซึ่ง
ประกอบดวย
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แกนตั้ง (แกน Y ) แสดงระดับอิทธิพลของประเด็นที่มี
ตอกลุมผูมีสวนไดเสีย
แกนนอน (แกน X ) แสดงระดับความสําคัญของ
ประเด็นที่มีตอบริษัท หรือ ระดับผลกระทบจากการ
ดําเนินงานของบริษัทที่มีตอเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม ในประเด็นนั้น
5. การใหเหตุผล
ประเด็นสํา คัญด านความยั่งยืนทั้ง 23 ประเด็น ไดรับความ
เห็ นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และประธานเจาหน าที่
บริหาร (Disclosure 102-32) และไดคัดเลือกประเด็นสําคัญ
เชิงกลยุทธ (Strategic Priorities) เพื่อกําหนดกลยุทธและ
แนวทางการตอบสนองผูมีส ว นไดเ สีย ในมิติต า ง ๆ โดยได
มอบหมายให ฝ ายบริหารดํา เนิ นการตอบสนองทั้งประเด็ น
ผลการประเมินประเด็นสําคัญดานความยั่งยืน (Disclosure 102-47)
ใช file จาก 56-1

สําคัญเชิงกลยุทธและประเด็นสําคัญดานความยั่งยืนตอไป แต
บริ ษั ท ยั ง ไม ไ ด มี ก ารกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ผลสํ า เร็ จ ของการ
ดําเนินงานและเชื่อมโยงเขากับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารและพนักงานที่เกี่ยวของ ซึ่งบริษัทจะดําเนินการ
ตอไปในอนาคต
เนื่องจากป 2564 เปนปแรกที่บริษัทไดทําการระบุและประเมิน
ประเด็นสําคัญดานความยั่งยืนครบถวนทั้งกระบวนการ ดังนั้น
ในป ต อ ๆ ไป บริ ษั ท จึ ง กํ า หนดให มี ก ารพิ จ ารณาทบทวน
ประเด็น สํ า คั ญ ด า นความยั่ ง ยืน โดยคณะทํ างานการพัฒนา
อยางยั่ งยืน และคณะกรรมการบริ ษัท เปน ประจํ าทุกป เพื่ อ
ปรั บ ปรุ ง ให เ หมาะสมกั บ สถานการณ แ ละสภาพแวดล อ ม
ภายนอกหรือบริบทองคกรที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงครอบคลุม
ประเด็นทีผ่ ูมีสวนไดเสียใหความสนใจ

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564

ดานบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ
(11 ประเด็น)
1.การปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับ
2.ผลการประกอบการของบริษัท
3.การกํากับดูแลกิจการที่ดี
4.จริยธรรมและการตอตานคอรรปั ชั่น
5.การบริหารจัดการความเสี่ยง
6.การบริหารจัดการขอมูล
7.การรักษาความปลอดภัยของขอมูล
8.นวัตกรรมและการพัฒนากระบวนการ
ทํางาน
9.ผลิตภัณฑนวัตกรรมและบริการ
10.ความรับผิดชอบตอลูกคา
11.การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน

ดานสิ่งแวดลอม
(6 ประเด็น)
12.การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

ดานสังคม
(6 ประเด็น)
18.การเชื่อมโยงกับผูม ีสวนไดเสีย

13.การจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
14.การปลอยกาซเรือนกระจก
15.การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
16.การบริหารจัดการของเสียอยางยั่งยืน
17.การบริหารจัดการน้าํ

19.การดูแลและรักษาพนักงาน
20.การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
21.สิทธิมนุษยชน
22.การพัฒนาชุมชน
23.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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ประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืนและการเปิิดเผยผลดำำ�เนิินการ (Disclosure 102-47)
ประเด็็นสำ�คั
ำ ัญ

บทที่่�รายงาน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการเพื่่�อความ
ยั่�ง่ ยืืน

ด้้านความยั่่�งยืืน
3.การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

ขอบเขตของผลกระทบ
ภายใน
องค์์กร

ภายนอก
องค์์กร

พนัักงาน

ผู้้�ถืือหุ้้�น

GRI Topics

GRI 102 General Disclosure

Topic-Specific Disclosure

102-18

Governance Structure and Composition

102-27

and Performance Evaluation

102-20
102-28

4.จริิ ยธ รรมและการต่่ อ ต้้าน
คอร์์รัป
ั ชั่�น
่

พนัักงาน

ผู้้�ถืือหุ้้�น
คู่่�ค้้า

พัันธมิิตรทาง

GRI 205 Anti-corruption
2016

ธุุรกิิจ

205-2

Communication and training about

205-3

Confirmed incidents of corruption and

ผู้้�รับ
ั จ้้าง
จรรยาบรรณธุุรกิิจและการ

ปฏิิบัติ
ั ิตามกฎหมายระเบีียบ
ข้อ
้ บัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้อ
้ ง

1.การปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายและ
ระเบีียบข้อ
้ บัังคัับ

พนัักงาน

ผู้้�ถืือหุ้้�น
ลููกค้้า

พัันธมิิตรทาง
ธุุรกิิจ
คู่่�ค้้า

ผู้้�รับ
ั จ้้าง

Highest Governance Body’s Competencies

43-46

16.3/16.5

47-51

16.3/16.5

52-58

8.2/ 16.7

59-61

8.2/ 9.4/ 9.5

62-63

16.7/ 17.19

64-68

8.2/ 8.3/ 8.4/ 9b

69-72

5.2/ 8.3/ 8.7/ 8.8

73-75

16.3

76-80

16.3/ 16.10

81-83

3.9/ 16.3

83-85

12.4/ 16.3

86

12.2

87-93

7.2/ 7.3/ 12.2/ 13.1

94-97

12.4/ 12.5

98-101

6.3/ 6.4/ 12.2

actions taken

307-1

Non-compliance with environmental laws

GRI 419 Socioeconomic

419-1

Non-compliance with laws and regulations

EPG Indicator

สัั ดส่่ว นหน่่ ว ยธุุ ร กิิ จ ที่่� มีี แผนการบริิ ห ารความ

201-1

Direct economic value generated and

Compliance 2016

SDG Targets

anti-corruption policies

GRI 307 Environmental
Compliance 2016

หน้้า

and regulation

in the social and economic area

ชุุมชนและ
สัังคม

การบริิหารความเสี่่�ยง

บรรษััทภิิบาลและเศรษฐกิิจ

การเติิบโตของธุุรกิิจ

5.การบริิ ห ารจัั ด การความ

พนัักงาน

ผู้้�ถืือหุ้้�น

5.การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

2.ผลการประกอบการของ

พนัักงาน

ผู้้�ถืือหุ้้�น

Economic Performance

เสี่่�ยง

บริิษััท

คู่่�ค้้า

พัันธมิิตรทาง

distributed

ธุุรกิิจ

การบริิหารจััดการข้อ
้ มููลและ

เทคโนโลยีีสารสนเทศ

นวััตกรรม

6.การบริิหารจััดการข้อ
้ มููล

8.นวัั ต กรรมและการพัั ฒ นา

กระบวนการทำำ�งาน

พนัักงาน

พนัักงาน

GRI 103 Management Ap-

proach

ลููกค้้า
คู่่�ค้้า

Innovation Management

11.การบริิหารจัั ดการห่่วงโซ่่
อุุปทาน

พนัักงาน

พนัักงาน

ความมั่่�นคงปลอดภััยทาง

ไซเบอร์์และความปลอดภััย

ของข้้อมููล

พนัักงาน

ของข้อ
้ มููล

13.การจััดการผลกระทบทาง

สิ่่�งแวดล้้อม

414-1

New suppliers that were screened using

2016

คู่่�ค้้า

GRI 418 Customer Privacy

พนัักงาน

พัันธมิิตรทาง
ธุุรกิิจ

พนัักงาน

ชุุมชนและ
สัังคม

การจััดการมลพิิษอากาศ

การใช้้ทรััพยากรอย่่างมีี
ประสิิทธิภ
ิ าพ

การจััดการการปล่่อยก๊๊าซเรืือน

15.การใช้้ทรัั พย ากรอย่่ า งมีี
ประสิิทธิภ
ิ าพ

14.การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก

พนัักงาน

พนัักงาน

ชุุมชนและ

ประสิิทธิภ
ิ าพ

การบริิหารจััดการของเสีีย

การบริิหารจััดการน้ำำ�

16.การบริิหารจััดการของเสีีย

อย่่างยั่�ง่ ยืืน

17.การบริิหารจััดการน้ำำ�

พนัักงาน

พนัักงาน

พนัักงาน

EPG indicator
416-2

and Safety 2016

2016

and services
418-1

สัังคม

สัังคม

breaches of customer privacy and losses
of customer data

305 Emissions 2016

305-7

Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX),

Eco-efficiency

EPG Indicator

305 Emissions 2016

305-1
305-2

302 Energy 2016

and other significant air emissions
ประสิิทธิภ
ิ าพเชิิงนิิเวศเศรษฐกิิจ
(Eco-efficiency)

Direct (Scope 1) GHG emissions
Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

Other indirect (Scope 3) GHG emissions

302-1

Energy consumption within the

302-3
306 Waste 2020

and regulations

305-3

306-3

organization

Energy Intensity
Waste generation

Waste diverted from disposal
Waste directed to disposal

คู่่�ค้้า

ชุุมชนและ

Substantiated complaints concerning

Non-compliance with environmental laws

สัังคม

ชุุมชนและ

Incidents of non-compliance concerning

307-1

Compliance 2016

สัังคม

ชุุมชนและ

social criteria

คะแนนความพึึงพอใจของลููกค้้า

the health and safety impacts of products

สัังคม

ชุุมชนและ

environmental criteria

307 Environmental

กระจก

12.การใช้้พลัั ง งานอย่่ า งมีี

ต่่อปีี

New suppliers that were screened using

GRI 416 Customer Health

การบริิหารจััดการผลกระทบ
ทางสิ่่�งแวดล้้อม

จำำ� นวนผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ น วัั ต กรรมที่่� อ อกจำำ�หน่่ า ย

308-1

Environmental Assessment

ลููกค้้า

ได้้เสีีย

7.การรัั ก ษาความปลอดภัั ย

components

GRI 308 Supplier

Customer Engagement

10.ความรัับผิิดชอบต่่อลููกค้้า
18.การเชื่่� อมโยงกัั บ ผู้้� มีีส่่ ว น

EPG indicator

Proportion of spending on local suppliers

Assessment 2016

ผลิิตภััณฑ์์

Management Approach and its

204-1

GRI 414 Supplier Social

ความรัับผิิดชอบต่่ อลููกค้้าและ

103-2

boundaries

GRI 204 Procurement
Practices 2016
การบริิหารห่่วงโซ่่อุุปทานอย่่าง

Explanation of material topic and its

ธุุรกิิจ

บริิการ

ยั่่�งยืืน

103-1

พัันธมิิตรทาง

9.ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ น วัั ต กรรมและ

ด้านสิ่งแวดล้อม

เสี่่�ยงที่่�ครอบคลุุมด้้าน ESG

303 Water and Effluents
2018

303-3

Water Withdrawal

303-5

Water Consumption

303-4

Water discharge

41
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บทที่่�รายงาน

ประเด็็นสำำ�คััญ
ด้้านความยั่่�งยืืน

ขอบเขตของผลกระทบ
ภายใน
องค์์กร

ภายนอก
องค์์กร
ชุุมชนและ

สิิทธิม
ิ นุุษยชน

21.สิิทธิม
ิ นุุษยชน

พนัักงาน

สัังคม
ลููกค้้า

GRI Topics

GRI 412 Human Rights
Assessment 2016

Topic-Specific Disclosure

412-2

Employee training on human rights policies
or procedures

คู่่�ค้้า

การดูู แ ลและรัั ก ษาทรัั พย ากร

ด้านสังคม

บุุคคล

การพััฒนาทรััพยากรบุุคคล

อาชีีวอนามััยและความ
ปลอดภััย

การพััฒนาชุุมชนและสัังคม

1 9 . ก า ร ดูู แ ล แ ล ะ รัั ก ษ า
พนัักงาน

18.การเชื่่� อมโยงกัั บ ผู้้� มีีส่่ ว น

GRI 401 Employment 2016
พนัักงาน

401-1
401-3

New employee hires and employee
turnover Parental leave

ได้้เสีีย

2 0 . ก า ร พัั ฒ น า ทรัั พย า ก ร
บุุคคล

23.อาชีีวอนามัั ย และความ
ปลอดภััย

22.การพััฒนาชุุมชน

18.การเชื่่� อมโยงกัั บ ผู้้� มีีส่่ ว น
ได้้เสีีย

GRI 404 Training and

พนัักงาน

พนัักงาน

พนัักงาน

Education 2016

คู่่�ค้้า

ชุุมชนและ
สัังคม

ชุุมชนและ
สัังคม

403 Occupational Health
and Safety 2018

413 Local Communities
2016

404 -1

403-9

Average hours of training per year per
employee

Work-related injuries

หน้้า

102104

105112

113117

118123

413-1

Operations with local community

engagement, impact assessments,
and development programs

124130

SDG Targets

8.7/ 8.8 /10.2/ 10.3

5.1/ 8.5/ 10.3

4.4/ 8.2/ 8.5

3.4/ 3.9/ 8.8/ 16.1
3.4/ 3.6/ 4.4/ 4.5/ 4.b/
6.6/ 8.3/ 15.2/ 15.4/
17.17
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เป้้าหมายการพัั ฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
นอกจากบริิษััทจะมุ่่�งมั่่�นพััฒนาธุุรกิิจเพื่่�อการเติิบโตทางเศรษฐกิิจอย่่างต่่อเนื่่�องแล้้ว บริิษััทยัังได้้กำำ�หนดเป้้า
หมายระยะยาวปีี 2568 ด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม และการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ (ESG) เพื่่อ� สร้้างความสมดุุลระหว่่าง
การเติิบโตทางธุุรกิิจ และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ส่่งเสริิมความยั่่�งยืืนของบริิษััท ตลอดจน
เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการขัับเคลื่่อ� นและสนัับสนุุนการพััฒนาประเทศเพื่่อ� ให้้บรรลุุเป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืนของ
สหประชาชาติิ (Sustainable Development Goals: SDGs) ต่่อไป
เป้้าหมายระยะยาวปีี 2568
8.2/ 8.3/
8.4/ 8.7/ 8.8

• อััตราความถี่่�ของการ
บาดเจ็็บรวมน้้อยกว่่า 5.5
• อัั ต ราการใช้้ น้ำำ��ต่่ อ หน่่ ว ย
• อััตราความถี่่�ของการ
ผลิิตภััณฑ์์ลดลงร้้อยละ 2.5
7.2/ 7.3
บาดเจ็็บถึึงขั้้น� หยุุดงานเท่่ากัับ 0
จากปีีบััญชีี 2562/2563
• อััตราการใช้้พลังั งานต่่อหน่่วย • จำำ�นวนข้้อร้้องเรีียนด้้าน
สิิทธิิมนุุษยชนเท่่ากัับ 0
ผลิิตภััณฑ์์ลดลงร้้อยละ 2.5
• จำำ�นวนโครงการนวััตกรรม
จากปีีบััญชีี 2562/2563
ที่่�ได้้จากการประกวดหรืือ
คิิดค้้นของพนัักงานจำำ�นวน 75
โครงการต่่อปีี
6.3/ 6.4

9.4/ 9.5/ 9b

• จำำ�นวนนวััตกรรมที่่�จด
สิิทธิิบััตรหรืือได้้รัับรางวััล
จำำ�นวน 30 รายการต่่อปีี

12.2/ 12.4/ 12.5

• อััตราการเกิิดของเสีียต่่อ
หน่่วยผลิิตภััณฑ์์ลดลง
ร้้อยละ 10 จากปีีบััญชีี 
2562/2563

13.1

• ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือน
กระจก (Scope 1& 2)
16.3/
ลดลงร้้อยละ 5 จากปีีบััญชีี 
16.5/ 16.7/ 16.10
2562/2563
• ทุุกหน่่วยธุุรกิิจที่่มีี� แผน
• อััตราการปล่่อยก๊๊าซเรืือน
17.16
การบริิหารความเสี่่�ยงที่่�
กระจกต่่อหน่่วยผลิิตภััณฑ์์
• มีีโครงการพััฒนาชุุมชนและ
ครอบคลุุมด้้าน ESG
ลดลงร้้อยละ 2.5 จาก
สัังคมที่่�สนัับสนุุนการพััฒนา
• ทุุกหน่่วยธุุรกิิจมีีการป้้องกััน
ปีีบััญชีี 2562/2563
ที่่ยั่่� �งยืืนในประเทศ
การรั่่�วไหลของข้้อมููลส่่วน
บุุคคล
• ไม่่มีีการละเมิิดกฎหมายและ
ระเบีียบข้้อบัังคัับ

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564
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�ั ยืน
การกาํ กบ
ั ดแ
ู ลกจ
ิ การเพื� อความยง
EPG เชื่อมั่นวาการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนรากฐานและกลไกสําคัญที่จะชวยใหบริษัทสามารถเติบโตไดอยางมั่นคงในระยะยาว บริษัทจึง
ใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีและมีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัทอยางมีจริยธรรมและ
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ นโยบาย และหลั กธรรมาภิ บาล รวมถึงการบริ หารจั ดการองคกรอย างโปร งใสและเป นธรรม
รับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงเสริมใหบริษัท กาวไปสูการเปนองคกรที่ยั่งยืนอยางแทจริง
แนวทางการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
บริษั ท ใช ห ลั กการการกํา กั บ ดูแ ลกิ จ การที่ ดีเ ป น แนวทางในการ
บริหารจัดการองคกร ประกอบกับการมีคณะกรรมการบริษัทและ
คณะผูบริหารที่มีวิสัยทัศนและความรับผิดชอบเปนผูกํากับดูแลให
มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
ดําเนินธุรกิจดวยจิตสํานึกความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม

คณะกรรมการบริ ษั ทมี บ ทบาทและหนา ที่ ความรับ ผิด ชอบใน
ฐานะผู นํ า องค ก ร ในการกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น ทิ ศ ทาง ภารกิ จ
กลยุทธ และกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
และเป า หมายหลั ก ของกิจ การ รวมถึง กํ า กั บ ดู แ ลการบริ ห าร
จัด การความเสี่ ย งด า นเศรษฐกิจ สัง คม เเละสิ่ง เเวดล อ ม ให
เปนไปอยางเหมาะสม เพื่อสงเสริมใหบริษัทเจริญเติบโตและสราง
คุณคาไดอยางยั่งยืน และสรางความเชื่อมั่นและความนาเชื่อถือ
ตอกลุมผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบดวยกรรมการจํานวนทั้งสิ้น 9 คน
โดยคณะกรรมการทุ กคนผ านกระบวนการสรรหาโดยพิ จารณา

และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง นํามาซึ่งความนาเชื่อถือและความ
ยั่งยืนของธุรกิจและสังคมโดยรวม
บริษัทมีโครงสรางการกํากับดูแลเพื่อความยั่งยืนขององคกร
(Disclosure 102-18) ดังนี้

คุณสมบัติทางกฎหมายและหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ
กํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย (ก.ล.ต.) กํ า หนด
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดกําหนดหลักเกณฑ
และกระบวนการในการสรรหาคณะกรรมการที่มี ประสิทธิภาพ
เพื่ อใหได คณะกรรมการที่มีคุณสมบั ติ ความรู ความสามารถและ
ประสบการณที่ หลากหลาย มาปฏิ บัติ หน าที่กํากั บดูแลบริษัทได
อยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและผู
มีส วนไดเสี ยทุกกลุ ม โดยมีการประชุ มคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
ติดตามผลการดําเนินงานเปนประจําทุกไตรมาส
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท (Disclosure 102-28)
เพื่อให้การกากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและกิจการของ
บริ ษั ท จึ ง ได้ ก าหนดให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
บริษัท ซึ่งผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินจะถูก
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด เป็นประจา
นาไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มี
ทุกปี โดยเป็นการประเมินตนเองทั้งในรูปแบบการประเมินกรรมการ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ บริษัทและผู้มี
รายบุคคล และการประเมินกรรมการรายคณะ โดยปรับปรุงข้อมูลมา
ส่วนได้เสียต่อไป
จากแบบฟอร์มการประเมินของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
รายคณะ
รายบุคคล
ผลการประเมินการปฏิบตั ิงาน
ประจาปีบญ
ั ชี 2563/2564

ระดับ “ดีมาก”

ระดับ “ดีมาก”

การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริษัท
(Disclosure 102-19, 102-20)
บริษัทส่ งเสริ มการพั ฒนาความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ
บริษัท จึงสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการฝึกอบรมและ
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค เพื่อนาความรู้ และ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทต่อไป
ในปีบัญชี 2563/2564 มีการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ
บริษัทตามที่แสดงในแบบ 56-1 One Report 31 มีนาคม 2564
ในหัวข้อ 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการ
รายละเอี ย ดการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละโครงสร้ า งองค์ ก ร:
สามารถดูเพิ่มเติมในแบบ 56-1 One Report 31 มีนาคม 2564
https://investor.epg.co.th/misc/one-report/2 0 2 1 0 6 2 1 epg-one-report2021-th.pdf
การกากับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อย
รายคณะ
รายบุคคล
ระดับ “ดี - ดีมาก”

ระดับ “ดี - ดีมาก”

บริษัทให้ความสาคัญอย่างยิ่งกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
องค์ ก รเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นความยั่ ง ยื น ของบริ ษั ท จึ ง ได้ ก าหนดให้
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้มีบทบาทในการทางาน
ร่วมกัน รวมถึง การสร้างความรู้ความเข้าใจตลอดจนวัฒนธรรม
องค์กรที่เข้มแข็ง และเอื้อต่อการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความยั่งยืนให้
เกิดขึ้นได้จริง
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีการจัดทานโยบาย เป้าหมาย และ
กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน กากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม รวมทั้ง
ติ ด ตามความก้ า วหน้ า และผลการด าเนิ น งานด้ า นความยั่ ง ยื น
เพื่อให้บริ ษัทบรรลุวั ตถุป ระสงค์และเป้ าหมายที่ก าหนดไว้ โดย
มอบหมายคณะกรรมการบริ ห ารท าหน้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ลภารกิ จ ที่
สาคัญต่อความยั่งยืน และควบคุมการบริหารงานให้เป็นไปตาม
กรอบการด าเนิ น งานที่ ก าหนดไว้ นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะทางานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพิ่มเติม เพื่อช่วยขับเคลื่อนการ
ทางานด้านการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและ
มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยผู้บริหารและตัวแทนจากทุกฝ่ายงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อย จานวน 16 คน โดยมีสานักประธานสาย
กลยุทธ์องค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทาหน้าที่รับนโยบายจาก
คณะกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร ควบคุ มดู แลและ
ปฏิบัติงานร่วมกับคณะทางานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรายงานต่อ
ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารและคณะกรรมการตามล าดั บ ส าหรั บ
บทบาทหน้าที่ของคณะทางานการพัฒนาอย่างยั่งยืน กาหนดไว้ ดังนี้

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564

 สร า งกระบวนการพั ฒ นา รวบรวมข อ มู ล ผลการ
ดําเนินงานดานความยั่งยืนของบริษัทและบริษัทยอย
การวิเคราะหผูมีสวนไดเสียประเด็นสําคัญดานความ
ยั่งยืน ชวยใหบริษัทไดสื่อสาร สรางความเขาใจ และ
เรี ยนรู ประเด็ นที่ ผูมี ส วนไดเสียให ความสํ าคั ญ ซึ่ ง
ธุรกิ จควรบริหารจั ดการให เหมาะสมเพื่อรั กษาขี ด
ความสามารถในการแขงขัน
 สร า งความรู ค วามเข า ใจกั บ พนั ก งานให ส ามารถ
ดํ า เนิ น งานด า นการพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น ได ต าม
มาตรฐานระดับสากล
 นําเสนอเปาหมายและรายงานผลการดําเนินงานดาน
การพัฒนาอยางยั่งยืนตอคณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการบริ ษัทตามลํ าดั บ รวมถึ งวิ เคราะห
ประเมินผลขอมูลดานความยั่งยืน โดยเปรียบเทียบ
กั บเป าหมายที่กํ าหนดไว เพื่อชวยให บริษัทพั ฒนา
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึงลดความเสี่ยง
และสรางโอกาสในการเพิ่มรายไดหรือลดคาใชจายใน
การดําเนินงาน
 จัดทํารายงานความยั่งยืนของบริษัท รวมทั้งติดตาม
ทบทวน และวางแผนเพื่อพัฒนาผลการดําเนิ นงาน
อยางตอเนื่อง
ผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการบริษัทไดมีการประชุมจํานวน 1 ครั้ง เพื่อติดตามผล
การดําเนิ นงานดานความยั่งยืนและพิจารณาปรับปรุงกลไกการ
กํากับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในป
นี้ คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัตินโยบายและแนวปฏิบัติที่
ปรับปรุงใหม และเพิ่มเติมนโยบายเพื่อใหเหมาะสมกับกฎหมาย
ระเบียบขอบังคับและสถานการณการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
ไป ตลอดจนสงเสริมใหบริษัทมีการพัฒนาและสรางคุณคาอยา ง
ยั่งยืนตอไปในอนาคต
นโยบายที่ประกาศใหมในป 2563/2564
นโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน
นโยบายดานภาษี
นโยบายที่ปรับปรุงเพิ่มเติมในป 2563/2564
จรรยาบรรณธุรกิจ
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นอกจากนี้ บริ ษั ท ได จั ดอบรมเชิง ปฏิ บั ติ ก ารที่ เกี่ ย วข อ งกับ การ
พั ฒนาความยั่ งยืน องคกร ให แกค ณะกรรมการบริ ษัท ผูบริหาร
และพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย เพื่อสรางเสริมความรูความ
เขาใจในแนวทางการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน โดยเชิญวิทยากรจาก
บริษัท SBDI มาแบงปนความรู ในประเด็นที่เกี่ยวของกับความ
ยั่ง ยื น ได แ ก แนวคิ ดการพั ฒนาความยั่ ง ยืน องค ก ร การสํ า รวจ
ประเด็นสําคัญดานความยั่งยืน การพัฒนากรอบการดําเนินงาน
ดานความยั่งยืนและกลยุทธดานความยั่งยืนขององคกร
การอมรมเชิิงปฏิิบััติิการเรื่่�องการพััฒนาความยั่่�งยืืนองค์์กรสำำ�หรัับ
คณะทำำ�งานด้้านความยั่่�งยืืนของ EPG เมื่่�อวัันที่่� 16 ธัันวาคม 2563
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การอมรมเรื่่� อ งการพัั ฒ นาความยั่่� ง ยืืนองค์์ ก ร
สำำ�หรัับคณะกรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหารระดัับ
สููงเมื่่�อวัันที่่� 14 ธัันวาคม 2563

การอบรมเชิิงปฏิิบััติกิ ารเรื่่อ� งการระบุุประเด็็นสำำ�คัญ
ั ด้้านความยั่่ง� ยืืน
ของบริิษััทและบริิษััทย่่อย เมื่่�อวัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564

การประชุุมเพื่่�อให้้ความเห็็น (Validation) และพิิจารณาอนุุมััติิ
ประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน กรอบการดำำ�เนิินงานด้้านความ
ยั่่ง� ยืืน และกลยุุทธ์์ด้า้ นความยั่่ง� ยืืนของกลุ่่�มบริิษัทั EPG โดยประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและผู้้�บริิหารระดัับสููง เมื่่�อวัันที่่� 31 มีีนาคม 2564

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564

47

จรรยาบรรณธรุ กจ
ิ และการปฏบ
ิ ัตต
ิ ามกฎหมายระเบย
ี บขอ
้ บง
ั คับที เ� กย
ี� วขอ
้ ง
บริษัทตระหนักดีวาการดําเนินธุรกิจที่มีการละเมิดกฎหมายหรือขัดตอหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการทุจริตคอรรัปชั่น
อาจสงผลกระทบโดยตรงตอการดําเนินธุรกิจ ชื่อเสียงและภาพลักษณของบริษัท รวมถึงกระทบตอความเชื่อมั่นของผูมีสวนไดเสียที่มี
ตอบริษัท เนื่องจากผูมีสวนไดเสียใหความสําคัญเปนอยางมากกับประเด็นดานจรรยาบรรณธุรกิจ การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และ
การปฏิบัตติ ามกฎหมายระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ บริษัทจึงมีเจตนารมณในการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม
อยางเครงครัด และมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียตลอดหวงโซอปุ ทาน
ทํากราฟฟค ทั้งตาราง และ diagram

เป้้าหมาย
เปาหมาย
ปีีบััญชีี 2563/2564

ปบัญชี 2563/2564
0
0
00
ร้้อยละ 100
รอยละ 100

จำำ�นวนข้้อร้้องเรีียนด้้านบรรษััทภิิบาลที่่มีีนั
� ัยสำำ�คััญ
จํานวนขอรองเรียนดานบรรษัทภิบาลที่มีนัยสําคัญ
จำำ�นวนข้้
ร้้อยงเรีียนด้้
านการทุุ
ริิตครอร์์ัปชัรั่นัปชั่่�น
จํานวนข
อรอองเรี
นดานการทุ
จริตจคอร
่วนพนัั
กงานที่่
ผ่� ่านการทดสอบความรู้้�
ด้้านการต่่
ต้้าน จริต
สัดสสััวดส่
นพนั
กงานที
่ผา นการทดสอบความรู
ดา นการต
อตาอนการทุ
คอรการทุุ
รัปชั่นจริิตคอร์์รััปชั่่�น

ผลการดำำ�เนิินงานปีีบััญชีี
ผลการดํ
าเนินงาน
2563/2564

ปบัญชี 2563/2564
0
0
00
ร้้อยละ 100
รอยละ 100

แนวทางการบริหาร
จัดทำำทํ�าและทบทวน
และทบทวนนโยบายและ
จััด
นโยบายและ
แนวปฏิบัติ
แนวปฏิิบััติิ

สรสร้้
างเสริ
มความตระหนั
างเสริิ
มความกรูแ ละ
ตระหนัั
กรู้้�และสื่่�อสาร
สื่อสารภายในและภายนอก
ภายในและภายนอก
องคกร
องค์์กร

บริษัท ไดประกาศนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
ธุรกิ จที่ เหมาะสมกั บสภาพแวดล อมทางธุ รกิ จและสอดคล องกั บ
หลั ก เกณฑ แ ละข อกํ า หนดที่ เ ป น ที่ ย อมรั บ กั นโดยทั่ ว ไป โดยใช
หลักการกํ ากับดูแลกิ จการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนซึ่งอางอิงตาม
พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลั กทรั พยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งนโยบายการกํากั บดูแล
กิ จการที่ ดี และจรรยาบรรณธุ รกิ จของบริ ษั ทได กํ าหนดขอบเขต
มาตรฐานความประพฤติ แ ละพฤติ ก รรมที่ คณะกรรมการบริ ษั ท
ผูบริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทยอยพึงกระทําใน
การดําเนินธุรกิจและการปฏิบัติงาน บริษัทไดเผยแพรนโยบายการ
กํากับดูแลกิ จการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ตลอดจน
นโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของบนอินทราเน็ตภายในบริษัทและเว็บไซต
เพื่อใหผูบริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยไดศึกษาทํา
ความเขาใจและใช เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และผูมีสวนได

ประเมิ
นผลความรู
ความเขาใจ
ประเมิิ
นผลความรู้้�ความ
และการละเมิ
เข้้าใจ ด
และการละเมิิด

เสียที่เกี่ยวของ เชน คูคา ลูกคา ชุมชน ไดรับทราบถึงแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทโดยทั่วกัน
บริษัทกําหนดใหคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของ
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ยมี ห น า ที่ ที่ ต อ งปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะผูบริหารทุกระดับควรตอง
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกพนักงาน โดยใหความสําคัญกับการ
ปฏิ บั ติ ง านอย า งมี คุ ณ ธรรมและเป น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ
ข อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข อ งอย า งเคร ง ครั ด ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด ว ยความ
รั บ ผิ ด ชอบต อ ผู มี ส ว นได เ สี ย ของบริ ษั ท ส ง เสริ ม ค า นิ ย มความ
ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต และต อ ต า นการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น ก อ ให เ กิ ด เป น
วัฒนธรรมองคกรตอไป
โดยรายละเอียดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ
และนโยบายตอตานการทุจริต สามารถดูเพิ่มเติมไดที่เว็บไซตบริษัท
ภายใตหมวดบรรษัทภิบาล ตาม Link ดานลางนี้
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นโยบายการกากับดูแลกิจการ
http://www.epg.co.th/Portals/0/Containers/CorporateGov
ernance/EPG-CGPolicy-TH-19-03-2020-website.pdf
จรรยาบรรณธุรกิจ
http://www.epg.co.th/Portals/0/Containers/BussinessOverview/20210429/BusinessCodeofConduct210331TH.pdf
นโยบายต่อต้านการทุจริต
http://www.epg.co.th/Portals/0/Containers/CorporateGov
ernance/Anti-CorruptionPolicy_V1.pdf
การสื่อสารให้ความรู้
 บริษัทกาหนดให้หน่วยงานต่างๆ ติดตามการเปลี่ยนแปลง
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
ที่ เกี่ ยวข้ องกั บการด าเนิ นธุ รกิ จ เพื่ อรวบรวมข้ อมู ลและ
วิเคราะห์ถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงนั้น ๆ
 บริ ษั ทได้ สื่อ สารนโยบายการกากั บดู แ ลกิ จ การที่ ดี และ
จรรยาบรรณธุรกิจ ในอินทราเน็ตของบริษัท รวมถึงเป็น

หนึ่ งในหลั ก สู ต รปฐมนิ เ ทศพนั ก งานใหม่ เพื่ อ สื่ อ สารให้
ผู้บริหารและพนักงานรับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และลด
ความเสี่ ย งในปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจจะละเมิ ด ต่ อ นโยบาย
จรรยาบรรณธุรกิจ และกฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไป
 บริษัทให้คาปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในบริษัทและ
บริ ษัท ย่อ ย เพื่ อ ให้ เข้ าใจถึ งแนวทางปฏิ บั ติอ ย่า งถู กต้ อ ง
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
 ดาเนินการจัดทาจรรยาบรรณธุรกิจสาหรับคู่ค้าของบริษัท
และบริษัทย่อย เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าดาเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้อง
กับนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อการเติบโต
ไปด้วยกันอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนจรรยาบรรณธุรกิจ
สาหรับคู่ค้า สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัท ภายใต้
หมวดบรรษัทภิบาล ตาม Link ด้านล่างนี้
http://www.epg.co.th/Portals/0/Containers/Corpo
rateGovernance/SupplierCodeOfConduct210516TH.pdf

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 โครงสร้างการกากับดูแลการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการ
บริิษััท

• กำำ�หนดและทบทวนนโยบายและระเบีียบปฏิิบััติิต่่างๆ ให้้เพีียงพอและประสิิทธิิภาพ
• กำำ�กับั ดููแลระบบการควบคุุมภายใน ระบบบริิหารความเสี่่�ยง และการปฏิิบััติิตามนโยบาย
ระเบีียบปฏิิบััติิ และมาตรการป้้องกัันต่่างๆ
• ติิดตามผลการดำำ�เนิินงานอย่่างสม่ำำ��เสมอ

คณะผู้้�บริิหาร

• กำำ�หนดแนวทางปฏิิบััติิเพื่่�อต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
• กำำ�กัับดููแลให้้มีีการสื่่�อสารและให้้ความรู้้�แก่่พนัักงานทุุกระดัับชั้้�น
• กำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิตามของพนัักงานและรายงานผลการละเมิิดหรืือเหตุุการณ์์ทุุจริิต
คอร์์รััปชั่่�นต่่อผู้้�บัังคัับบััญชา

พนัักงาน

• ปฏิิบััติติ ามนโยบาย กฎระเบีียบข้้อบัังคัับ และแนวทางปฏิิบััติิของบริิษััท
• ในกรณีีที่่�พบเห็็นการกระทำำ�ที่่�ละเมิิดหรืือไม่่เป็็นไปตามนโยบายและระเบีียบปฏิิบััติิ ให้้
รายงานผ่่านช่่องทางการแจ้้งเบาะแสที่่�บริิษััทกำำ�หนดไว้้

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564

 ประเมิ น ความเสี่ ยงดานทุ จริตคอรรัป ชั่ นทั่ว ทั้ง องค ก ร
โดยบริษัทจัดใหมีการทบทวนความเสี่ยงเปนประจําทุกป
โดยระบุเหตุการณความเสี่ยงดานทุจริตและคอรรัปชั่นที่
อาจเกิ ด ขึ้ น จากการดํ า เนิ น กิ จ กรรมต า งๆ และส ง ผล
กระทบตอธุรกิจ รวมถึงการกําหนดมาตรการเพื่อบริหาร
จั ด ก ารแ ต ล ะ ป จ จั ยคว าม เ สี่ ย งอย า งเ ห มา ะ ส ม
(Disclosure 205-1)
 สนับสนุ นและสงเสริมใหบริษัทยอยในกลุมบริษัท EPG
เขารวมเปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น (CAC)
 บริษัทและบริษัทยอยไดสื่อสารและใหความรูความเขาใจ
เกี่ ย วกั บ นโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการต อ ต า นการ
คอรรัปชั่นแกผูบริหารและพนักงานอยางตอเนื่อง โดยได
จัดใหมีการสื่อสารหลายชองทาง ไดแก การอบรมพนักงาน
ประจํ าป หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม งาน AntiCorruption Talk การเรียนรูดวยตนเองผาน E-learning
สื่อ VDO ปายประชาสัมพันธในบริษัท การติดตั้งในแสดง
บนหน าจอคอมพิวเตอรของพนักงาน การเผยแพรใน
อินทราเน็ต การเผยแพรผานอีเมลและเว็บไซตของบริษัท
และแผนพับประชาสัมพันธ เปนตน
 ติ ดตามประเมิน ผลการปฏิบัติ ตามแนวทางปฏิบัติ การ
ต อ ต า นทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น ที่ กํ า หนด โดยจั ด ให มี แ ผนก
ตรวจสอบภายในของบริษัทที่ทําหนาที่ตรวจสอบระบบ
การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกํากับ
ดูแลกิจการ พรอมทั้งใหขอเสนอแนะอยางเหมาะสม โดย
ดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปที่
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
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รายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสําคัญและขอเสนอแนะ
ตอคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
 เผยแพรและสื่อสารนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นและ
นโยบาย No Gift Policy ตลอดจนแนวปฏิบัติในการรับ
และใหของขวัญ ในชวงเทศกาลและในโอกาสอื่นใดไปยัง
ผู บริ หารและพนัก งานของบริษั ท และบริษั ทยอย และ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข อง เช น คูคา ลูกคา หนวยงาน
ราชการ เพื่อใหรับทราบนโยบายของบริษัทและวิธีการที่
ถูกตองในการรั บและให ของขวัญ เพื่ อหลีกเลี่ย งความ
ขัดแยงทางผลประโยชน และสรางบรรทัดฐานที่ดีในการ
ดําเนินธุรกิจกับทุกฝายดวยความยุติธรรมและโปรงใส
การแจงเบาะแสและกระบวนการจัดการขอรองเรียน
บริษัทกําหนด “นโยบายการแจงเบาะแส” และจัดใหมีชองทางใน
การสื่อสารที่ปลอดภัยใหแกพนักงานของบริษัท และผูแจงเบาะแส
หรือผูรองเรียน ที่ตองการขอคําแนะนํา แจงเบาะแส ขอเสนอแนะ
หรือ รองเรียนกรณีพบเห็นเหตุการณหรือทราบเบาะแสของการ
กระทําผิดใดๆ ที่ละเมิดตอกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ หลักการ
กํากับดูแลกิ จการที่ ดี จรรยาบรรณธุรกิ จ และนโยบาย ระเบียบ
ขอบังคับ ที่บริษัทกําหนด รวมถึงการกระทํา ที่เขา ขายการทุจริต
คอรรัปชั่นทุกประเภทของกรรมการ ผูบริหาร และพนั กงานของ
บริ ษั ท โดยบริ ษั ท กํ า หนดมาตรการคุ ม ครองสิ ท ธิ แ ละความ
ปลอดภัย ให แกบุ คคลดั งกลาว และขอมู ลจากผูแจงเบาะแสหรือ
ผู ร อ งเรี ย นจะถู ก เก็ บ รั ก ษาไว เ ป น ความลั บ ให จํ า กั ด เฉพาะผู ที่
รั บ ผิ ด ชอบมี ห น า ที่ ต รวจสอบประเด็ น ที่ ร อ งเรี ย นเท า นั้ นจึ ง จะ
สามารถเข า ถึ ง ข อ มู ล ได ข อ ร อ งเรี ย นดั ง กล า วจะถู ก นํ า เข า สู
กระบวนการจัดการขอรองเรียนที่ไดกําหนดไวในนโยบายตอตาน
การทุ จ ริ ต ตามที่ ไ ด เ ป ด เผยไว ใ นเว็ บ ไซต บ ริ ษั ท ภายใต ห มวด
บรรษัทภิบาล
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บริิษััท อีีสเทิิร์์นโพลีีเมอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

ช่่องทางในการร้้องเรีียนและการแจ้้งเบาะแส

นายภวััฒน์์ วิิทููรปกรณ์์
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร



บริิษััท อีีสเทิิร์์นโพลีีเมอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กัด 
ั (มหาชน)
ที่่�อยู่่� 770 หมู่่� 6 ต.เทพารัักษ์์ อ.เมืือง จ.สมุุทรปราการ
10270
โดยจ่่าหน้้าซอง ประทัับตรา หรืือระบุุข้้อความที่่�แสดง
ถึึงการเป็็น “เอกสารลัับเฉพาะ”

นายชััยวััฒน์์ อััศวิินทรางกููร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายธนะชััย สัันติิชััยกููล
กรรมการตรวจสอบ
นายศัักริินทร์์ ภููมิิรััตน
กรรมการตรวจสอบ
นายภวััฒน์์ วิิทููรปกรณ์์
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร





ceo@epg.co.th

นายชััยวััฒน์์ อััศวิินทรางกููร
ประธานกรรมการตรวจสอบ

chaiwat@prospectconsult.co.th

นายธนะชััย สัันติิชััยกููล
กรรมการตรวจสอบ

thanas.san@gmail.com

แจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียนบนเว็็บไซต์์บริิษััท เพื่่�อยื่่�น
แบบร้้องเรีียนออนไลน์์ หรืือส่่งเป็็นเอกสารด้้วย
เอกสารรัับคำำ�ร้้องเรีียน

กระบวนการ
จััดการข้้อร้้องเรีียน

โดยรายละเอีียดนโยบายการแจ้้ ง
เบาะแส และกระบวนการจััดการข้้อ
ร้้องเรีียน แสดงในนโยบายต่่อต้้านการ
ทุุจริิต ตามที่่�ได้้เปิิดเผยไว้้ในเว็็บไซต์์
บริิษัท 
ั ภายใต้้หมวดบรรษััทภิิบาล

www.epg.co.th

1

2

3

6

5

4

ตรวจสอบข้้อเท็็จจริิง
ของข้้อร้้องเรีียน

พิิจารณาบทลงโทษ
เหมาะสมกัับการ
กระทำำ�ผิิด

สอบสวนตามแนว
ปฏิิบััติิที่กำ่� ำ�หนด

กำำ�หนดมาตรการ
ป้้องกัันไม่่ให้้เกิิด
เหตุุซ้ำำ��

แจ้้งให้้ผู้แ้� จ้้งเบาะแส
หรืือผู้้�ร้อ้ งเรีียนทราบถึึง
ผลการสอบสวน

รายงานสรุุปต่่อ
คณะกรรมการบริิษัทั

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564

ผลการดําเนินงานในปบัญชี 2563/2564
 บริษัทไดรับคะแนนประเมินในระดับดีเลิศ (Excellent)
หรือระดับ 5 ดาว จากโครงการสํารวจการกํากับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียน Corporate Governance
Report Of Thai Listed Companies (CGR) ของ
บริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งดําเนินการโดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of
Directors: IOD)
 ผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2563 (AGM Checklist) โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
บริษัทได 99 คะแนน จาก 100 คะแนน
 พนักงานใหมทั้งหมด (รอยละ 100) ผานการอบรมเรื่อง
การกํากั บดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และการ
ต อ ต า นการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น ในหลั ก สู ต รปฐมนิ เ ทศ
เพื่อใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับนโยบายและ
จรรยาบรรณธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท มาตรการควบคุ ม และ
ปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่
ถูกตอง (Disclosure 205-2)

หาภาพประกอบที่แสดงถึง Ethics ใสคะ
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 ผูบริหารและพนักงาน รอยละ 100 ไดทําการทดสอบ
ความรูความเขาใจในเรื่อง การตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
ประจํ า ป โดยพนั ก งานทั้ ง หมดผ า นการทดสอบตาม
เกณฑที่กําหนด (รอยละ 100)
 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทไดรับการรับรองการ
เปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การตอต านทุ จริ ตคอร รั ปชั่ น (CAC) เป นป แรก และ
บริ ษั ท ย อ ย ได แ ก บริ ษั ท อี ส เทิ ร น โพลี แ พค จํ า กั ด
บริษัท แอรโรเฟลกซ จํากัด และ บริษัท แอรโรคลาส
จํากัด ไดรับรองการตออายุสมาชิก CAC เปนปที่ 6, 5,
และ 4 ติดตอกันตามลําดับ
 ในป บัญ ชี 2563/2564 บริษั ทไมไ ดรับการแจงเบาะแส
และข อร อ งเรี ย นด า นบรรษั ท ภิ บ าลที่ มี นั ย สํ า คัญ และ
ไมไดรับขอรองเรียนดานการทุจริตคอรรัปชั่นแตอยางใด
(Disclosure 205-3) และไมพบเหตุการณการละเมิด
หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บข อ บั ง คั บ ด า น
เศรษฐกิจและสังคม (Disclosure 419-1) และดาน
สิ่งแวดลอม (Disclosure 307-1) รวมถึงไมมีการถูกปรับ
อยางมีนัยสําคัญของทั้งบริษัทและบริษัทยอย
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บริิษััท อีีสเทิิร์์นโพลีีเมอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

การบรห
ิ ารความเสย
ี� ง
การบริหารความเสี่ยงเปนองคประกอบสําคัญในการกํากับดูแลกิจการใหบรรลุวัตถุประสงค วิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายที่กําหนด
ไว การบริหารความเสี่ยงที่เปนระบบและมีประสิทธิภาพ นอกจากจะลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่มีตอ
ธุรกิจแลว ยังชวยใหบริษัทเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสภาพแวดลอมใน
ปจจุบันและความทาทายในอนาคตได รวมถึงทําใหบริษัทสามารถมองเห็นโอกาสทางธุรกิจอันจะนําไปสูการสรางมูลคาและคุณคาเพิ่ม
ใหแกบริษัทและผูมีสวนไดเสีย เพิ่มความสามารถในการแขงขันและทําใหบริษัทเติบโตไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
ทํากราฟฟค

สัดสวนหนวยธุรกิจที่มีการระบุปจจัยเสีย่ งที่
ครอบคลุมดาน ESG (รอยละ)
สัดสวนหนวยธุรกิจที่มีแผนการบริหารความ
สััดส่่วนหน่่วยธุุกิิจที่่�มีีการระบุุปััจจััยเสี่่�ยงที่่�
เสี่ยงที่คมรอบคลุ
มดาน(ร้้อESG
ครอบคลุุ
ด้้าน ESG
ยละ)(รอยละ)
สััดส่่วนหน่่วยธุุกิิจที่่�มีีแผนการบริิหารความ
เสี่่�ยงที่่�ครอบคลุุมด้้าน ESG (ร้้อยละ)

เปาหมายระยะยาว
ป 2568

เปาหมาย
ปบัญชี 2563/2564

ผลการดําเนินงานปบัญชี
2563/2564

เป้้าหมาย
1002568
ระยะยาว

เป้้าหมาย
ปีีบััญชีี 100
2563/2564

ผลดำำ�เนิินงาน
ปีีบััญชีี 100
2563/2564

100
100

100
100

100
100

100

100

100

แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง จึงมุงมั่นสงเสริมการบริหารความเสี่ยงตลอดหวงโซคุณคาของทุกธุรกิจในทุกมิติ ซึ่ง
นอกเหนือจากความเสี่ยงดานเศรษฐกิจแลว บริษัทยังใหความสําคัญกับความเสี่ยงดานความยั่งยืนที่ครอบคลุมประเด็นดานสิ่งแวดลอม
สังคม และการกํากับดูแลกิจการ (ESG-related Risks) ดวย เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของเหตุการณอันไมพึงประสงคหรือไมแนนอนจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัท
และบริหารจัดการใหระดับของความเสี่ยงนั้นอยูในระดับที่บริษัทสามารถยอมรับได เพื่อใหบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธที่
กําหนดไว
บริษัทไดกําหนด “นโยบายการบริหารความเสี่ยง” และคูมือการบริหารความเสี่ยงสําหรับกลุมบริษัท EPG และไดมีการทบทวนและ
ปรับปรุงครั้งสุดทายเมื่อตนป 2564 เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน โดยการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร (Enterprise Risk
Management) นั้น บริษัทไดนํากรอบการบริหารความเสี่ยงของ The Committee of Sponsoring Organization of the tread way
Commission (COSO) ทั้ง version COSO ERM 2004 (Integrated Framework) และ version COSO ERM 2017 (Enterprise Risk
Management Integrating with Strategy and Performance) มาใชเปนแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององคกร โดยปรับให
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อใหมีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับและเชื่อมโยงทั่วทั้งกลุมบริษัท EPG นอกจากนี้ บริษัท
ยอยยังไดดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015 เพิ่มเติมอีกดวย (Disclosure 102-11)

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564
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ทํากราฟฟค
บริษัทมีการกํากับดูแลการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงตามโครงสรางการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
คณะกรรมการบริิษััท
หน่่วยงาน
บริิหารความ
เสี่่�ยง

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

คณะกรรมการบริิหาร

AFC

Aeroklas

บริิษััท
แอร์์โรเฟลกซ์์
จำำ�กััด

บริิษััท
แอร์์โรคลาส
จำำ�กััด

บริษัทมุงมั่นสงเสริ มการบริห ารความเสี่ยงใหเกิดเปนวัฒนธรรม
องค ก ร บริ ษั ท จึ ง กํ า หนดให ก ารกํ า กั บ ดู แ ลและหน า ที่ ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารความเสี่ ย ง เป น ส ว นหนึ่ ง ของการ
บริหารงานทั่วทั้งบริษัท ผูที่มีหนาที่เกี่ยวของในการบริหารความ
เสี่ย งของบริ ษั ท ประกอบดว ยบุค ลากรในทุ กระดับ ตั้งแต ร ะดั บ
คณะกรรมการจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบหลักในการกํากับดูแลการ
ดํ า เนิ น งานด า นการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท เพื่ อ ให ก าร
ดํ า เนิ น งานเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงตั้ง “คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง (Risk Management Committee)” เปนคณะกรรมการ
ชุดยอย เพื่อชวยกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและ
บริ ษั ท ย อ ย ซึ่ ง ได กํ า หนดขอบเขตและความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไวอยางชัดเจน
สวนผูบริหารและพนักงานทุกระดับจะตองเขาใจและตระหนักถึง
ความสํ า คั ญ ของการบริ ห ารความเสี่ ย ง และ รั บ ผิ ด ชอบการ
ดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงในหนวยงานของตนเอง โดย
ใชแนวทางปฏิบัติที่เปนมาตรฐานเดียวกันของกลุมบริษัท และให
ถือเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานตามปกติ โดยบริษัทไดกําหนด
ให ผ ลการดํ า เนิ น งานดา นบริห ารความเสี่ ย งเป น หนึ่ ง ในเกณฑ

EPP

บริิษััท อีีสเทิิร์์น
โพลีีแพค
จำำ�กััด

EIC

บริิษััท อีีพีีจีี
อิินโนเวชััน
เซ็็นเตอร์์
จำำ�กััด

ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI)
ของหนวยงานเจาของความเสี่ยงดวย
การบริหารความเสี่ยงมีโครงสรางการดําเนินงาน ดังนี้
1. ระดับกลุมบริษัท (Corporate Level)
ระดับกลุมบริษัท หมายถึง ผูรับผิดชอบดานการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัท อีสเทิรนโพลีเมอร กรุป จํากัด (มหาชน) หรือ EPG ซึ่ง
รับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยง คณะกรรมการ
บริหาร และหน วยงานดานการบริหารความเสี่ ยงของกลุมบริษัท
ดังนี้
1.1 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง มีจํานวน
ทั้งหมด 5 ทาน มีสายการรายงานดานการบริหารความเสี่ยงตอ
คณะกรรมการบริษัท แบงเปนกรรมการอิสระ จํานวน 2 ทาน เปน
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณในการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการผู จั ด การจากแต ล ะหน ว ยธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดมีการประชุมหารือรวมกันเปน
ประจําทุกเดือน
1.2 คณะกรรมการบริหาร เปนคณะกรรมการชุดยอย
ของบริษัท ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย
กรรมการทั้งหมด 9 ทาน มีหนาที่พิจารณา กลั่นกรอง ใหความเห็น
และใหคําแนะนํา เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และ
บริษัทยอย แกหนวยงานบริหารความเสี่ยง
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บริิษััท อีีสเทิิร์์นโพลีีเมอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

1.3 หนวยงานบริหารความเสี่ยง เปนสวนงานหนึ่งใน
หน วยงานตรวจสอบภายใน มี ส ายการรายงานดา นการบริห าร
ความเสี่ยงโดยตรงตอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
บริห ารความเสี่ยง ทั้งนี้ หนวยงานบริหารความเสี่ยง มีขอบเขต
หนาที่ในการใหคําแนะนํา ประสานงานใหมีการบริหารความเสี่ยง
ตามกรอบที่กําหนดไว

2. ระดับหนวยธุรกิจ (Business Unit Level)
ระดับหนวยธุรกิจ หมายถึง ผูรับผิดชอบดานการบริหารความเสี่ยง
ของบริ ษั ท ย อ ยแต ล ะบริ ษั ท ที่ เ ป น ธุ ร กิ จ หลั ก ของบริ ษั ท ได แ ก
บริษัท แอรโรเฟลกซ จํากัด (AFC) บริษัท แอรโรคลาส จํากัด
(ARK) และบริษัท อีสเทิรน โพลีแพค จํากัด (EPP) รวมถึงบริษัท
อีพีจี อินโนเวชั่น จํากัด (EIC) ใหนํานโยบายการบริหารความเสี่ยง
จาก EPG ไปปรั บ ใช ในการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริษัท โดย
ประสานงานรวมกับหนวยงานบริหารความเสี่ยงของ EPG

ทํากราฟฟค
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้



การบ่่งชี้้�
ประเด็็น
ความเสี่่�ยง

การสร้้
การสร้
างความ างความ
ตระหนั
กรู้ด้าน กรู้้�ด้้าน
ตระหนัั
ความเสี�ยง



การบ่งชีป� ระเด็น
ความเสี�ยง

การประเมิิน
ความเสี่่�ยง

การประเมิน
ความเสี�ยง





ความเสี่่�ยง

การทบทวนความ
การทบทวน
เสี�ยงและแผน
ความเสี่่�
�ยง ยงและ
บริหารความเสี



การติดตามและ
การติิดตามและ
รายงานผลการ
บริหารความเสี�ยง รายงานผล



แผนบริิหาร
ความเสี่่�ยง

การกําหนด
มาตรการเพือ�
บริหารความเสี�ยง

การกำำ�หนด
มาตรการเพื่่� อ
บริิหารความ
เสี่่�ยง

การบริิหาร
ความเสี่่�ยง

บริษัทมีการทบทวนและประเมินปจจัยความเสี่ยงของบริษัทเปน
ประจําทุกป โดยพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่มีอยูในปจจุบัน และ
บ ง ชี้ ป ระเด็ น ความเสี่ ย งที่ ค าดว า จะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต จาก
สถานการณเศรษฐกิจ การแขงขันทางธุรกิจ การพัฒนาเทคโนโลยี
และนวั ต กรรม นโยบายและกฎระเบี ย บของรั ฐ ตลอดจนการ
เปลี่ ย นแปลงของสั ง คมและสิ่ ง แวดล อ ม ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต อ
วัตถุประสงคของบริษัทและความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ บริษัท

นํา ประเด็ นตา งๆมาวิเ คราะห แ ละประเมิ นความเสี่ ยง พรอมทั้ง
จัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมซึ่งจะมีการกําหนด
ตัวชี้วัดปจจัยเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) และคาความเสี่ยงที่
ยอมรั บ ได (Risk Appetite) ให ครอบคลุม ความเสี่ ยงที่สําคัญ
รวมถึ ง มี ก ารติ ด ตามผลการจั ด การความเสี่ ย งและประเมิ น
ประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมความเสีย่ ง และรายงานตอคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงเปนประจําทุกเดือน

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564

ผลการดําเนินงาน
ในป บั ญ ชี 2563/2564 ประเทศไทยและทั่ ว โลกตอ งเผชิ ญ กั บ
เหตุการณสําคัญและการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดลอม
ที่สงผลกระทบตอบริษัทและสภาวะเศรษฐกิจโลกอยางหลีกเลี่ยง
ไมได อาทิ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอยา ง
รวดเร็ ว และภั ย ธรรมชาติจ ากสภาวะโลกรอ น ป ญ หาขยะจน
กลายเปนกระแสอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นโยบายการ
ผลิตรถไฟฟาเพื่อลดมลพิษทางอากาศ การแพรระบาดของโรค
ติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ความล า ช า และ
ประสิทธิภาพในการฉีดวัคซีนปองกันโรค COVID-19 รวมถึงการ
ระบาดครั้ ง ใหม เหตุ ก ารณ ข าดแคลนตู ค อนเทนเนอร ที่ มี
ผลกระทบตอการสงออกและนําเขา เปนตน บริษัทจึงไดมีการ
บริห ารความเสี่ ยง โดยวิเคราะห โ อกาสที่จะเกิดผลกระทบต อ
บริ ษั ท และผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ทุ ก คนอย า งรอบด า น กํ า หนด
แผนการบริห ารความตอเนื่องของธุรกิจ เพื่อใหธุรกิจสามารถ
ดํา เนิ น ต อ ไปได ในสภาวะการณปจ จุบัน นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง
สงเสริมใหพนักงานมีความรูความเขาใจถึงความเสี่ยงของบริษัท
และการเปลี่ ย นแปลงที่ อ าจเกิ ดขึ้ นภายในองคก ร เพื่ อ เตรี ย ม
รับมือกับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกลาว เพื่อใหทุกคนรวมมือ
กั น ช ว ยขั บ เคลื่ อ นให บ ริ ษั ท สามารถดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต
สถานการณที่ยากลําบากไดสําเร็จ
การบริหารความเสี่ยงองคกร
ในรอบป บัญ ชีที่ ผ านมา บริษัทไดป รับ ปรุงนโยบายการบริ หาร
ความเสี่ยง และคูมือการบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหม โดยได
เพิ่มกลุม ประเภทความเสี่ยงใหมอีก 2 กลุม ที่คาดวาจะเป น
ประเด็นสําคัญที่อาจสงผลตอการดําเนินธุรกิจในอนาคตได ไดแก
1) ความเสี่ยงดานความยั่งยืน (ESG Risk) และ
2) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม (Emerging Risk)
และเพื่ อ ให ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งองค ก รมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใน
สถานการณปจจุบัน คณะทํางานบริหารความเสี่ยงองคกรไดทํา
การทบทวนและประเมินปจจัยความเสี่ยงดานตางๆ โดยไดนํา
การเปลี่ ยนแปลงจากความปกติ ใหม หลั ง การแพร ระบาดของ
COVID-19 (new normal) เขามาพิจารณาเพิ่มเติมดวย
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บริษัทจําแนกความเสี่ยงเปน 6 ประเภท ไดแก
1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)
2) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ (Operational Risk)
3) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk)
4) ความเสี่ยงดานการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบขอบังคับ
(Compliance Risk)
5) ความเสี่ยงดานความยั่งยืน (ESG Risk) และ
6) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม (Emerging Risk)
บริษัทไดทําการทบทวนความเสี่ยงที่ประเมินพรอมทั้งปรับปรุง
แผนบริ ห ารความเสี่ ย งองค ก ร เพื่ อ ติ ด ตามและเฝ า ระวัง การ
เกิดขึ้นของความเสี่ยงดังกลาว โดยสําหรับการดําเนินการในรอบ
ปบัญชีถัดไป บริษัทมีเปาหมายใหมีการประเมินความเสี่ยงดาน
ความยั่งยืน และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม ใหครอบคลุมทุกหนวย
ธุรกิจ และบริษัทจะติดตามประเมินความเสี่ยงของแตละหนวย
ธุรกิจอยางใกลชิด
บริษัทไดประเมินความเสี่ยงองคกรที่สําคัญตามแผนกลยุทธและ
เปาหมายขององคกร โดยสรุปไดดงั นี้ รายละเอียดของประเด็น
ความเสีย่ งและมาตรการควบคุมความเสี่ยง สามารถดูเพิ่มเติมได
ทีแ่ บบ 56-1 One Report ประจําป 2563/2564 ในหัวขอ การ
บริหารความเสี่ยง
https://investor.epg.co.th/misc/one-report/20210621epg-one-report2021-th.pdf
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ประเภทความเสี่ยง
(Disclosure 102-29)
ความเสีย่ งดานกลยุทธ
(Strategic Risk)

ความเสี่ยงดานเศรษฐกิจ

ความเสี่ยงดาน
สิ่งแวดลอม
-

ความเสี่ยงดานสังคม

ความเสี่ยงดานการ
กํากับดูแลกิจการ
-

 ความเสีย่ งจากการ
พึ่งพิงอุตสาหกรรมที่
ประกอบธุรกิจ
 ความเสีย่ งจากการ
ขยายการลงทุนและ
กําลังการผลิตใน
ตางประเทศ
 ความเสีย่ งจากการที่
คูแขงใชมาตรการดาน
ราคาเขาแขงขัน
ความเสีย่ งดานการ  ความเสีย่ งจากการ
 ความเสีย่ งที่อาจจะ
 ความเสีย่ งจาก
ปฏิบัติการ
จัดหาปริมาณวัตถุดิบ
สูญเสียรายไดหรือ
การพึ่งพาผูบริหาร
(Operational Risk)
และความผันผวนของ
สูญเสียผลการ
และบุคลากรที่มี
ราคาวัตถุดิบ
ดําเนินงาน หากเกิด
ความชํานาญ
 ความเสีย่ งจากการถูก
วินาศภัยและภัย
เฉพาะดานของ
บอกเลิกสัญญาหรือ
ธรรมชาติกับโรงงาน
บริษัท
ไมไดสญ
ั ญาใหมจากคู
หรือเครื่องจักร
คารายสําคัญ
 ความเสีย่ งจากความ
เสียหายอันเนื่องมาจาก
ปญหาดานคุณภาพ
สินคา
 ความเสีย่ งจาก
สิทธิบัตรของบริษัท
ยอย/บริษัทรวม
หมดอายุคมุ ครอง
 ความเสีย่ งจากการ
เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี
ความเสีย่ งดานการเงิน  ความเสีย่ งจากความ
(Financial Risk)
ผันผวนของอัตรา
แลกเปลีย่ น
ความเสีย่ งที่เกิดขึ้นใหม
 ความเสีย่ งจาก
 ความเสีย่ งจากการแพร
(Emerging Risk)
กระแสการอนุรักษ
ระบาดของโรคอุบัติ
ธรรมชาติและ
ใหม
สิ่งแวดลอม

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม (Emerging Risk) (Disclosure 102-29)
ในปที่ผานมา บริษัทพบวามีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหมที่สําคัญที่อาจ
สงผลกระทบต อการดํา เนิ นธุร กิจ ของบริษั ท ในระยะ 3-5 ป
ขางหนา จํานวน 2 ประเด็น ไดแก ความเสี่ยงจากการแพรระบาด
ของโรคอุ บัติใหม และความเสี่ยงจากกระแสอนุรักษสิ่งแวดลอม
ซึ่งในป จจุ บั นแม วา จะยังไม สงผลกระทบตอการดํ าเนินงานของ
บริ ษั ท ในภาพรวมอย า งมี นั ย สํ า คั ญ แต บ ริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของความเสี่ยงดังกลาว จึงไดกําหนดใหเปนความเสี่ยง
องคกรที่ ตองติ ดตาม ประเมินสถานการณและระดับความเสี่ ย ง
อยา งใกล ชิดต อไป มาตรการในการบริหารความเสี่ยงของความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม ไดแก
1. ความเสี่ยงจากการแพรระบาดของโรคอุบัติใหม
การแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคนา 2019 (COVID-19)
ตั้งแตปลายป 2562 เปนตนมา สงผลกระทบตอความเปนอยูของ
ประชาชนทั่วโลก หวงโซอุปทานของหลายอุตสาหกรรมและระบบ
เศรษฐกิ จโลก รวมถึงกระทบตอธุรกิจของบริษัทเชนกัน และยัง
กอใหเกิดวิถีชีวิตใหมในการดํารงชีวิต (New Normal) ดวย
บริษัทประเมินวาในอนาคตมีโอกาสที่จะเกิดโรคอุบัติใหมประเภท
อื่นขึ้นไดอีก ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
และมลพิ ษทางสิ่งแวดลอม ตลอดจนพฤติกรรมของคนและสั ตว
โรคอุบัติใหมนี้อาจเปนอันตรายตอผูคนและสามารถแพรระบาดใน
วงกวาง รวมถึงตองใชเวลาในการควบคุมและการพัฒนาวิธีปองกัน
การแพร ร ะบาด ทํ า ให เ กิ ดผลกระทบและการเปลี่ ย นแปลงต อ
สภาพแวดล อ มทางธุ ร กิ จ ขนาดใหญ ไ ด สร า งความเสี ย หายต อ
เศรษฐกิ จโลกและสงกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษั ท เชน
การสูญเสียรายไดจ ากการชะลอการสั่งซื้อจากลูกคาทั่วโลก การ
หยุดสายการผลิตหากมีการเจ็บปวยของพนักงาน การจัดสงสินคา
ให กั บ ลู กคา ในต างประเทศลาช าจากมาตรการควบคุม การแพร
ระบาด การชะลอการลงทุนในโครงการตางๆ ที่บริษัทเปนผูขาย
วัสดุอุปกรณให
แนวทางการจัดการ
จากบทเรียนจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019
(COVID-19) ในครั้งนี้ นอกจากบริษัทจะกําหนดมาตรการใหมีการ
เฝาระวัง ติดตามขาวสารอยางใกลชิดแลว บริษัทมีแนวทางในการ
ปรับเปลี่ยนใหเปนองคกรที่มีความยืดหยุนและสามารถปรับตัวได
อยางรวดเร็ว (resilience and agility) มากขึ้น เตรียมความพรอม
ทั้งวิธกี ารทํางาน สถานที่ทํางาน และทรัพยากรบุคคล (work,
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workplace, workforce) การพัฒนาระบบโครงสรางและการบริหาร
ให มี ค วามกระชั บ ยื ด หยุ น รวมถึ ง พั ฒ นาวิ ธี ก ารทํ า งานและ
กระบวนการผลิตโดยใช ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ทางการผลิ ต เพื่ อลดการพึ่ งพาแรงงาน รวมถึ งทบทวนมาตรการ
ปองกันการแพรระบาด การดูแลสุขภาพของพนักงานและผูเกี่ยวของ
และแผนการบริหารความตอเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity
Plan) ใหม เพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง
อยางไรก็ตาม การแพรระบาดของโรคอุบัติใหมอาจเปนโอกาสทาง
ธุรกิจไดเชนกัน จากการใชบรรจุภัณฑประเภทใชครั้งเดียวทิ้งเพื่อ
ลดการแพรร ะบาดของเชื้ อโรค บริษัทจึ งได กําหนดให มีการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑและบริการอยางตอเนื่อง เพื่อใหตอบสนอง
ความตองการของลูกคาและผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
2. ความเสี่ยงจากกระแสการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ปจจุบันทั่วโลกใหความสําคัญกับปญหาดานสิ่งแวดลอมเปนอยาง
มาก โดยเฉพาะประเด็นดานการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ที่ ส ง ผ ล ก ร ะ ทบ อ ย า ง มี นั ย สํ า คั ญ ต อ ผู ค น ใ น สั ง ค ม แ ล ะ
ภาคอุตสาหกรรม และประเด็นดานขยะพลาสติก ที่แมวาพลาสติก
จะทําใหมนุษ ยมีความสะดวกสบายในการใชชีวิต แตปญหาขยะ
พลาสติกทีไ่ มยอยสลายและตกคางอยูในธรรมชาติ หรือปญหาการ
กําจัดขยะพลาสติกดวยการเผาไหมทปี่ ลอยกาซเรือนกระจกซึ่งเปน
ตนเหตุ ของสภาวะโลกรอน (Global warming) ลวนแตเปน
ประเด็นปญหาที่สําคัญและเปนที่ยอมรับในปจจุบันแลววาตองหา
วิธีการแกไขอยางเรงดวน ทําใหกระแสสังคมใหความสนใจดาน
การอนุรักษสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้นและองคกรตางๆ ทั่วโลกรวมถึงใน
ประเทศไทย ไดรณรงคใหลดและเลิกใชบรรจุภัณฑพลาสติกแบบใช
ครั้งเดียว (Single-use plastic) และทดแทนดวยบรรจุภัณฑที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม
การรณรงคใหลดการใช พลาสติกแบบใชครั้งเดียวที่ เพิ่ มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง และแนวโนมการบังคับใชกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศและการใช
พลาสติกที่ เข ม งวดมากขึ้ น จึ งกลายเปนความเสี่ ยงตอธุรกิจของ
บริษัท ซึ่งธุรกิจผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑพลาสติกสําหรับบรรจุ
เครื่องดื่มและอาหารที่ใชเพียงครั้งเดียวของบริษัท มีความเสี่ยงที่
จะไดรับผลกระทบดานยอดขายโดยตรง
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นอกจากนี้ การพัฒนาอยา งรวดเร็วของเทคโนโลยีรถยนตไ ฟฟา
และแนวโนมความตองการใชรถยนตไฟฟาที่เพิ่มขึ้น เพื่อชวยลด
การพึ่ งพาการใช เ ชื้ อ เพลิง ฟอสซิล และลดมลพิษ ทางอากาศนั้ น
อาจจะสงผลตอธุรกิจผลิตและจําหนายอุปกรณชิ้นสวนยานยนต
ของบริษัทในระยะยาว หากบริษัทไมไดปรับเปลี่ยนลักษณะสินคา
ใหสอดคลองกับความตองการที่เปลี่ยนแปลงไป
แนวทางการจัดการ
บริษั ท กํ าหนดให ทุก หนวยงานติด ตามและศึกษาแนวโน ม ต า งๆ
และการเปลี่ ย นแปลงของกฎหมายขอ บั ง คับ อย า งใกล ชิ ด วาง
แผนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางสรรคนวัตกรรมและผลิตภัณ ฑ
นวัตกรรมที่สรางคุณคาเพิ่มและตอยอดทางธุรกิจ เชน พลาสติก
ชีวภาพ พลาสติกรีไซเคิล เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
และผู บริ โภคในอนาคต โดยธุรกิจ ผลิตและจําหนายบรรจุ ภัณ ฑ
พลาสติก ไดกําหนดมาตรการในการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดปริมาณ
การใชพลาสติกในบรรจุภัณฑ ลงทุนในดานการพัฒนาผลิตภัณฑที่
ยอยสลายไดเร็วขึ้น ปรับปรุงกระบวนการผลิตอยางตอเนื่องเพื่อลด
การปลอยกาซเรือนกระจก และนํ า แนวคิ ดเศรษฐกิ จหมุ นเวีย น
(Circular Economy) มาประยุกตใชในธุรกิจอยางครบวงจร
สําหรับธุรกิจผลิตและจําหนายอุปกรณชิ้นสวนยานยนต ไดกําหนด
มาตรการให มี ก ารวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ ที่ส นั บ สนุน การใช
รถยนตไฟฟาใหมีน้ําหนักเบา เพื่อชวยลดน้ําหนักของรถยนต
ลดการใชพลังงาน และลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ
บริษัท ได พัฒนาระบบบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ เพื่ อให
มั่นใจวาบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่องแมเกิดสภาวะ
ฉุกเฉินหรือวิกฤตการณขึ้น โดยการจัดทําแผนรองรับสถานการณ
ฉุก เฉิ น แผนบริ ห ารความต อ เนื่ อ งของธุ ร กิ จ และกํ า หนดการ
ทบทวนแผน เปนประจําทุกป แตเนื่องจากการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนความเสี่ยงใหมที่สําคัญในปบัญชี
2563/2564 ทีส่ งผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท บริษัทจึง
ได ทบทวนแผนการบริ ห ารความต อ เนื่อ งของธุ ร กิ จ (Business
Continuity Plan) ในปที่ผานมา โดยเพิ่มเติมแผนการฟนฟูธุรกิจ
ภายหลังสถานการณ COVID-19 การประเมินระยะเวลาการฟน
ตัวการเยียวยากรณีที่พนักงานติดเชื้อ และแผนรองรับสถานการณ
ฉุกเฉิน พรอมทั้งกําหนดมาตรการสําคัญเพื่อใหสามารถตอบสนอง
ตอเหตุการณเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที โดยมอบหมาย

ใหฝายทรัพยากรบุคคลกลางของบริษัท (Corporate HR) ประกาศ
มาตรการป อ งกั น การแพร ร ะบาดของโรคและการรั บ มื อ เมื่อ มี
พนักงานติดเชื้อ ใหพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยรับทราบโดย
ทั่วกัน
การสงเสริมวัฒนธรรมดานการบริหารความเสี่ยง
บริ ษั ท มี ก ารดํ า เนิ น งานเพื่ อ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด วั ฒ นธรรมดา นการ
บริหารความเสี่ยงภายในองคกรในปบัญชี 2563/2564 ดังตอไปนี้
 กําหนดใหแตละหนวยงานของบริษัทและบริษัทยอยมี
การบ ง ชี้ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย ง พร อมทั้ง จั ด ทํ า แผน
บริหารความเสี่ยงของหนวยงาน ที่กําหนดแนวทางหรือ
มาตรการปองกันหรือควบคุมความเสีย่ งในแตละกิจกรรม
ดําเนินงาน โดยใหเปนสวนหนึ่งในการดําเนินงานตาม
มาตรฐานการบริหารงานคุณภาพของบริษัท
 กําหนดใหระดับจัดการของบริษัทและบริษัทยอย ไดมี
การประชุมรวมกันเปนประจําทุกเดือน เพื่อรายงานผล
การดํ า เนิ น งาน เหตุ ก ารณ แ ละป ญ หาจากการดํ า เนิ น
กิ จ กรรมต า งๆ รวมถึ ง หารื อ ความเสี่ ย งใหม ที่ เ กิ ด ขึ้ น
พรอมทั้งรวมกันกําหนดมาตรการปองกันความเสี่ยงและ
ควบคุมผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
 นําผลการวิเคราะหประเด็นความเสี่ยงมาเปนสวนหนึ่งใน
การพิ จ ารณาจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ อ งค ก ร การจั ด ทํ า
งบประมาณประจําป การลงทุน การพั ฒนาผลิตภัณ ฑ
ใหม และแผนการดําเนินงานของบริษัท

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564
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การเติิบโตของธุุรกิิจ
ผลประกอบการบริิษัทั เป็็นประเด็็นสำำ�คัญ
ั ที่่ผู้� ้�มีีส่่วนได้้เสีียหลััก ได้้แก่่ ผู้้�ถืือหุ้้�น พนัักงาน และคู่่�ค้า้ ให้้ความสนใจเนื่่อ� งจากเป็็นผู้ที่้� ไ่� ด้้รับั ประโยชน์์
โดยตรง บริิษัทจึึ
ั งมุ่่�งมั่่น� พััฒนาธุุรกิิจให้้เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่อ� งและเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันด้้วยนวััตกรรม บริิหารต้้นทุุนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และใช้้ทรััพยากรให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด ตลอดจนร่่วมพััฒนากัับคู่่�ค้้าและพัันธมิิตรทางธุุรกิิจให้้เติิบโตไปด้้วยกัันอย่่างเข้้มแข็็ง เพื่่�อสร้้างมููลค่่าและ
คุุณค่่าแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงเศรษฐกิิจและสัังคมโดยรวม
ตััวชี้้�วัดสำ
ั ำ�หรัับเป้้าหมาย

เป้้าหมาย
ปีีบััญชีี 2563/2564

ผลดำำ�เนิินงาน
ปีีบััญชีี 2563/2564

รายได้้จากการขาย

-10 to -15%  

-6.3%

อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น

28-30%

31.2%

หมายเหตุุ ข้้อมููลจากงบการเงิินรวมของ บริิษััท อีีสเทิิร์์นโพลีีเมอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
แนวทางการบริิหารจััดการ
บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อมุ่่�งสู่่�เป้้าหมายการเป็็น “องค์์กรแห่่งนวััตกรรมที่่�สร้้างสรรค์์” ตามวิิสััยทััศน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ เพื่่�อส่่งมอบคุุณภาพชีีวิิตที่่�
ดีีขึ้้�นของคนในสัังคมผ่่านผลิิตภััณฑ์์นวััตกรรมและเทคโนโลยีีที่่�โดดเด่่นของบริิษััท และเติิบโตทางธุุรกิิจอย่่างรัับผิิดชอบและสมดุุลกัับสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม บริิษััทจึึงได้้กำำ�หนดกรอบการดำำ�เนิินงานเพื่่�อการเติิบโตของธุุรกิิจ ดัังนี้้�

นวััตกรรม
สร้้างความสำำ�เร็็จ

บริิษััทเชื่่�อมั่่�นว่่า นวััตกรรมเป็็นแรงขัับเคลื่่�อนสำำ�คััญที่่�สร้้างความสำำ�เร็็จให้้กัับองค์์กรอย่่างยั่่�งยืืน
นวััตกรรมที่่�สร้้างสรรค์์ขึ้้�นควรมีีแนวคิิดครอบคลุุมทั้้�งความคุ้้�มค่่าทางเศรษฐกิิจ เกิิดประโยชน์์
ต่่อสัังคม และเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม บริิษัทจึึ
ั งมุ่่�งมั่่�นในการวิิจััยและพััฒนานวััตกรรม โดย
ลงทุุนด้้านการวิิจััยและพััฒนาไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 2 ของรายได้้จากการขายของบริิษัทต่
ั ่อปีี

การเป็็นผู้้�เล่่น
ระดัับโลก

บริิษััทมุ่่�งเน้้นการขยายฐานลููกค้้าในต่่างประเทศตามแนวคิิด “World is our market”   โดย
ตั้้�งฐานการผลิิตสิินค้้าในจุุดยุุทธศาสตร์์สำ�คั
ำ ัญของโลก และมีีช่่องทางการจััดจำ�หน่
ำ ่ายสิินค้้า
ครอบคลุุมกว่่า 120 ประเทศทั่่�วโลก เพื่่�อขยายช่่องทางการจำำ�หน่่ายสิินค้้าให้้เพิ่่�มขึ้้�นในทุุกกลุ่่�ม
ธุุรกิิจ และมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเพิ่่�มสััดส่่วนรายได้้จากการขายในต่่างประเทศทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม
เป็็นร้้อยละ 70 ในอนาคต

การเติิบโต
อย่่างยั่่�งยืืน

บริิษััทให้้ความสำำ�คััญกัับการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน โดยการพััฒนาระบบการทำำ�งาน ระบบฐาน
ข้้อมููล และบุุคลากรให้้มีีความเหมาะสมและสนัับสนุุนกลยุุทธ์์การเติิบโตขององค์์กร พร้้อม
สร้้างวััฒนธรรมองค์์กรที่่�ใช้้คุุณธรรมในการบริิหารงาน ตามเจตนารมณ์์ที่่�จะดำำ�เนิินธุุรกิิจภาย
ใต้้หลัักธรรมาภิิบาล คำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มอย่่างเป็็นธรรมและสมดุุล
ตลอดจนดููแลรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อมุ่่�งหวัังให้้บริิษััทเติิบโตไปพร้้อมกัับการ
อยู่่�ร่่วมกัับชุุมชนและสัังคมได้้อย่่างยั่่�งยืืน
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บริิษััท อีีสเทิิร์์นโพลีีเมอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

กลยุุทธ์์การสร้้างการเติิบโต
บริิษััทมีีกลยุุทธ์์การสร้้างการเติิบโต ดัังนี้้�
Strategic Alliance
การให้้ความร่่วมมืือเชิิงกลยุุทธ์์กัับพัันธมิิตรทาง
ธุุรกิิจเพื่่�อสร้้างความได้้เปรีียบในการเข้้าแข่่งขัันใน
ประเทศต่่างๆ ทั่่�วโลก

Joint Venture
การร่่วมทุุนกัับบริิษััทชั้้�นนำำ�ของโลกเพื่่�อ
เพิ่่�มความแข็็งแกร่่งในเชิิงเทคโนโลยีีและ
กระแสเงิินสดให้้กัับกลุ่่�มบริิษััท

Franchising
จำำ�หน่่ายแฟรนไชน์์หรืือให้้สิิทธิิการผลิิตสิินค้้า
ของบริิษััทให้้กัับตััวแทนเพื่่�อสร้้างฐานการผลิิต
ทั่่�วโลก โดยใช้้เงิินทุุนในปริิมาณที่่มีีป
� ระสิิทธิิภาพ

Exporting
การส่่งออกสิินค้้าไปจำำ�หน่่ายในประเทศ
ต่่างๆ ทั่่�วโลกกว่่า 120 ประเทศ

Merger and
Acquisition
การเข้้าซื้้�อกิิจการและนำำ�มาปรัับปรุุงโดย
ใช้้เทคโนโลยีีรวมถึึงนวััตกรรมของบริิษััท
เพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้แก่่ผลิิตภััณฑ์์และ
บริิษััทเป้้าหมายจะทำำ�ให้้บริิษััทสามารถ
เข้้าถึึงเป้้าหมายที่่ตั้้� �งไว้้ได้้รวดเร็็วขึ้้�น

Licensing
การจำำ�หน่่ายใบอนุุญาตให้้ตััวแทนบริิษัทั
จำำ�หน่่ายสิินค้้าทั่่�วโลกเพื่่�อสร้้างพัันธมิิตร
ทางการค้้า

Wholly Owned Subsidiary
การพิิจารณาลงทุุนสร้้างฐานการผลิิตและจััด
จำำ�หน่่ายในประเทศที่่มีีศั
� ักยภาพ เช่่น ประเทศ
สหรััฐอเมริิกา จีีน และ ออสเตรเลีียที่่�ใช้้เป็็นฐานใน
การกระจายสิินค้้าที่่�สำ�คั
ำ ัญของภููมิิภาค

กลยุุทธ์์การ
สร้้างการเติิบโต
ผลการดำำ�เนิินงาน
สรุุปผลประกอบการทางเศรษฐกิิจ
• ผลการดำำ�เนิินงานในปีีบััญชีี 2563/2564 (1 เมษายน 63- 31
มีีนาคม 64) บริิษัทมีี
ั รายได้้จากการขายสิินค้้า 9,569.2 ล้้านบาท ลดลง
ร้้อยละ 6.3 จากปีีบัญ
ั ชีี 2562/2563 ที่่มีี� รายได้้หลักั จากการขายสิินค้้า
10,217.4 ล้้านบาท 
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ยัังคงส่่งผลกระทบเชิิงลบต่่อเศรษฐกิิจทั่่�วโลกและเป็็นปััจจััยกดดัันของ
ภาคอุุตสาหกรรม สำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานของ 3 กลุ่่�มธุุรกิิจหลััก ได้้แก่่

o ธุุรกิิจฉนวนกัันความร้้อน/เย็็น ภายใต้้แบรนด์์ Aeroflex ยอด
ขายกลุ่่�มบริิษััทแอร์์โรเฟลกซ์์ ในประเทศยัังเติิบโตช้้าตามการฟื้้�น
ตััวอย่่างค่่อยเป็็นค่่อยไปของภาคอุุตสาหกรรมก่่อสร้้าง เนื่่�องจาก
ภาคเอกชนยัั ง คงชะลอการลงทุุ น  อีีกทั้้� ง เกิิ ดค วามล่่ า ช้้ า จาก
กระบวนการขนส่่งสิินค้้าระหว่่างประเทศ ขณะที่่�ยอดขายตลาดใน
สหรััฐอเมริิกาปรัับตััวดีีขึ้้�นเทีียบกัับปีีก่่อน ส่่วนยอดขายในเอเชีีย
ทยอยฟื้้�นตััว
o ธุุรกิิจชิ้้�นส่่วนอุุปกรณ์์และตกแต่่งยานยนต์์ ภายใต้้แบรนด์์
Aeroklas ยอดขายกลุ่่�มบริิษััทแอร์์โรคลาส ได้้รัับผลกระทบจาก
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การแพร่่ระบาด โรค COVID-19 มากที่่สุ� ุดในช่่วงไตรมาสแรกของปีี
บััญชีี 2563/2564 (1 เมษายน - 30 มิิถุนุ ายน 63) ส่่งผลให้้กลุ่่�มลููกค้้า
OEM ซึ่่�งเป็็นบริิษััทผู้้�ผลิิตรถยนต์์หลายแห่่งในประเทศประกาศหยุุด
การผลิิตชั่่�วคราวตั้้�งแต่่สิ้้�นเดืือนมีีนาคมถึึงพฤษภาคม 2563 อีีกทั้้�ง
กลุ่่�มลููกค้้าต่่างประเทศที่่�มีีความต้้องการซื้้�อลดลง รวมถึึงความล่่าช้้า
จากกระบวนการขนส่่งสิินค้้าระหว่่างประเทศ แต่่เมื่่�อสถานการณ์์
ของอุุตสาหกรรมยานยนต์์เริ่่�มปรัับตััวดีีขึ้้�น กลุ่่�มบริิษััทแอร์์โรคลาส
สามารถปรัับตััวได้้อย่่างรวดเร็็วเพื่่�อรัับกัับความต้้องการยานยนต์์
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นทั้้�งในและต่่างประเทศทำำ�ให้้ยอดขายปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�น ทั้้�งนี้้�
ในปีีบััญชีีก่่อนหน้้ากลุ่่�มอุุตสาหกรรมยานยนต์์ได้้รัับผลกระทบจาก
สงครามการค้้าระหว่่างสหรััฐอเมริิกาและจีีน
สำำ�หรับั ธุุรกิิจในประเทศออสเตรเลีียมีียอดขายชิ้้น� ส่่วนอุุปกรณ์์
ตกแต่่งยานยนต์์เพิ่่�มขึ้้�น เนื่่�องจากชาวออสเตรเลีียนิิยมท่่องเที่่�ยวใน
ประเทศมากขึ้้�น
o ธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกภายใต้้แบรนด์์ EPP แม้้ว่่าบริิษััท อีีส
เทิิร์์น โพลีีแพค จำำ�กััด  จะได้้รัับผลกระทบจากการอุุปโภคบริิโภค
ภายในประเทศลดลง จากการแพร่่ระบาดของโรค  COVID-19 แต่่
อย่่างไรก็็ตามบริิษััทได้้รัับประโยชน์์จากยอดขายของบรรจุุภััณฑ์์
พลาสติิกประเภทกล่่องใส่่อาหารซึ่่�งปรัับตััวดีีขึ้้�นจากความต้้องการ
ของผู้้�บริิโภคในยุุควิิถีีใหม่่ (New Normal) ที่่�นิิยมสั่่�งอาหารแบบจััด
ส่่งถึึงที่่� (Delivery) หรืือซื้้�ออาหารกลัับไปรัับประทานที่่บ้� ้านมากขึ้้�น
อีีกทั้้�งได้้รับั ประโยชน์์จากมาตรการภาครััฐเพื่่อ� กระตุ้้�นการบริิโภคใน
ประเทศ
นอกจากนี้้� การนำำ�นโยบายลดค่่าใช้้จ่่ายและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การทำำ�งาน หรืือ นโยบาย “USE” (U: Utilization การใช้้ประโยชน์์
จากทรััพยากรที่่�มีีอยู่่�อย่่างคุ้้�มค่่า S: Save การประหยััดค่่าใช้้จ่่าย และ
E: Efficiency การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน) มาใช้้บริิหารงานภายใน
องค์์กร ส่่งผลให้้บริิษัทั สามารถจััดการต้้นทุุนขายได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ 
และสามารถลดค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารได้้ถึึง 123.4 ล้้านบาท 
เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน ส่่งผลให้้บริิษััทมีีกำำ�ไรสุุทธิิ 1,221.2 ล้้านบาท เพิ่่�ม
ขึ้้�นจากปีีบััญชีี 2562/2563 จำำ�นวน 221.9 ล้้านบาท หรืือ ร้้อยละ 22.2

สััดส่่วนรายได้้ในปีีบััญชีี 2563/2564

25.8%

27.5%

46.7%

Aeroﬂex

Aeroklas

EPP

46.7% มาจากยอดขายกลุ่่�มธุุรกิิจอุุปกรณ์์ชิ้้�นส่่วนและ
ตกแต่่งยานยนต์์ภายใต้้แบรนด์์ Aeroklas
27.5% มาจากยอดขายกลุ่่�มธุุรกิิจธุุรกิิจฉนวนยางกัันความ
ร้้อน/เย็็นภายใต้้แบรนด์์ Aeroflex และ
25.8% มาจากยอดขายธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก ภายใต้้
แบรนด์์ EPP
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การบริหารจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่สาคัญและจาเป็นต่อการดาเนินธุรกิจ ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งความต้องการของผู้บริโภค สภาพเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
เพื่อตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ทาให้บริษัทสามารถวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้ดี
ยิ่งขึ้น การใช้เทคโนโลยีและระบบดิจิทัล (digital) ในการเชื่อมต่อ (connectivity) ระบบการดาเนินงาน เพื่อรวบรวมข้อมูล และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน จึงมีบทบาทสาคัญเพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริษัท มีการผลิต ติดตาม ควบคุม บริหารจัดการและ
ประเมินผล เพื่อตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที
ทากราฟฟิค
แนวทางการบริหารจัดการ

Decision making
(Business Strategy)

Information
(Business intelligence)

Analysis &
Improvement
Data &
IT Management

Process
(Improvement)

Data

Intergrate
DATA
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บริ ษั ท ก ำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นกำรบริ ห ำรจั ด กำรระบบข้ อ มู ล
สำรสนเทศไว้ 2 ด้ำน ดังนี้
1. ระบบการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล สารสนเทศส าหรั บ
กระบวนการผลิตประจาวัน (Data for manufacturing
system) ทั้งระบบอัตโนมัติ (full automation) และ
กึ่งอัตโนมัติ (semi-automation) โดยบูรณำกำรข้อมูลจำก
ทุ ก หน่ ว ยงำนเข้ ำ มำประกอบ รวมถึ ง ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ภำยนอกองค์กร ลูกค้ำ คู่ค้ำและพันธมิตรทำงธุรกิจ เพื่อนำ
ข้อมูลเข้ำมำวำงแผนกำรผลิต กำรจัดเก็บสินค้ำ กำรส่งมอบ
รวมถึงกำรใช้ข้อมูลจำกกระบวนกำรผลิตประจำวันเข้ำมำใช้
พิจำรณำทั้งในด้ำนคุณภำพ (Quality) ปริมำณ (Quantity)
ต้นทุน (Cost) และเวลำ (Time) เพื่อให้บริษัทสำมำรถวำง
แผนกำรผลิตที่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ได้ในทุกสถำนะกำรณ์ ตลอดจนพัฒนำนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
กระบวนกำรผลิต
บริษัทได้กำหนดเป้ำหมำยของกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลในทุก
ส่วนงำน เช่น
- ด้ำนกำรผลิต (Manufacturing) ลดของเสีย กำรใช้
วัตถุดิบ ทรัพยำกร และเวลำในกำรผลิตชิ้นงำน
- ด้ ำ นกำรบริ ห ำรจั ด กำรสิ น ค้ ำ คงคลั ง (Inventory
management) กำรลดเวลำกำรจัดซื้อ กำรลด
สต็อกสินค้ำคงคลังภำยในตกค้ำง กำรเติมเต็มสินค้ำ
ตรงเวลำ กำรลดสินค้ำหมดอำยุและค่ำเสื่อมสินค้ำ
- ภำยในคลัง เช่น กำรนำระบบ VMI (Vendor
management inventory) มำใช้พัฒนำ
กระบวนกำรวำงแผน กำรผลิต และกำรบริกำร
จัดกำรสินค้ำคงคลัง โดยกำรใช้ข้อมูลร่วมกัน
ระหว่ำงผู้มีส่วนได้เสียภำยใน และ ภำยนอก เพื่อทำ
ให้ ห่ ว งโซ่ อุ ป ทำนให้ สั้ น ลง ลดควำมซั บ ซ้ อ นและ
ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
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2. ระบบการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ (Data for business decision) ซึ่งครอบคลุม
ทั้ งกำรบริ ห ำรจั ด กำรภำยใน เช่ น กำรบริ ห ำรจั ด กำรและ
พัฒนำพนักงำน (Human resource management) ระบบ
บัญชี กำรเงิน และกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ เช่น กลยุทธ์ธุรกิจ
กลยุทธ์ด้ำนกำรตลำด กำรบริหำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ
เป็ น ต้ น ข้ อ มู ล ทั้ งหมดจะถู ก น ำไปใช้ ใ นกำรบริ ห ำรจั ด กำร
เชิงกลยุทธ์ Balance Score Card และกำรจัดทำรำยงำน
(Reporting) ตลอดจนกำรตัดสินใจในกำรพัฒนำนวัตกรรม
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ น วั ต กรรมทำงธุ ร กิ จ ซึ่ ง ด ำเนิ น กำรภำยใต้
เครื่องมือ Business Intelligence เพื่อให้กำรตัดสินใจ
ดำเนินกำรเกิดขึ้นได้อย่ำงทันท่วงทีและมีประสิทธิภำพสูงสุด
ภำยใต้สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น กำรพัฒนำศักยภำพ
ของพนักงำน โดยกำรนำข้อมูลจำกฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล มำ
วิ เ ครำะห์ แ ละตั ด สิ น ใจเพื่ อ ก ำหนดแนวทำงและวิ ธี เ พิ่ ม
ศักยภำพของพนักงำนในองค์กร
บริษัทได้วำงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล (Data structure)
ทั้ งสองด้ ำ นให้ มี ก ำรเชื่ อ มต่ อ และสร้ ำ งกำรไหลของข้ อ มู ล กำร
วิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ โดยใช้ระบบ ERP เป็นระบบหลัก และ
เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพและเป็นมำตรฐำนเดียวกัน
บริษัทจึงได้มีกำรจัดทำคู่มือกำรใช้งำนสำรสนเทศ สำหรับบริษัท
และบริษัทย่อยเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนจะสำมำรถ
บรรลุได้ตำมวัตถุประสงค์
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นวต
ั กรรม
นวัตกรรมมีบทบาทอยางมากตอความสําเร็จตลอดระยะเวลา 43 ปในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและเปนหัวใจสําคัญที่ชวยขับเคลื่อน
ธุรกิจใหเติบโตไดอยางยั่งยืน ดวยความสามารถทางการแขงขันที่โดดเดน และการสรางโอกาสทางธุรกิจ จากผลิตภัณฑนวัตกรรมและ
บริการ นอกจากนี้ การพัฒนาของเทคโนโลยีอยางรวดเร็วในปจจุบัน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของตลาดและสภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดลอม ทําใหบริษัทตองมีการพั ฒนาอยางตอเนื่องทั้ งดานนวั ตกรรมและกระบวนการทํางาน และดาน
ความสามารถขององคกร เพื่อสรางความไดเปรียบในการแข งขั นที่ จะทําให รับมือกับความทาทายตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงสรางสรรคผลิตภัณฑและบริการที่สรางคุณคาตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ทํากราฟฟค ทั้งตาราง
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แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทยึดมั่นในพันธสัญญาที่จะสรางสรรคเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อโลกที่สมดุล “Creating A World In Harmony with
Technology and Innovation” จึงไดกําหนด “นโยบายการ
พัฒนาอยางยั่งยืน ดานนวัตกรรม” ที่มุงเนนและสงเสริมการใชองค
ความรู และความคิ ดสรางสรรคใ นการนํา เสนอสิ่งประดิ ษ ฐ ใหม
วิธีการใหม แนวคิดใหม ผลิตภัณฑใหม ที่ยังไมเคยมีผูใดคิดคนมา
กอน หรือปรับปรุงพัฒนาสิ่งที่มีอยูแลวใหดีขึ้นกวาเดิมดวยการใช
ทรัพยากรของบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานและ

สร า งมู ล ค า และคุ ณ ค า ให แ ก บ ริ ษั ท และผู เ กี่ ย วข องทุ ก ภาคสว น
รวมถึงสังคมโดยรวมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนปองการการเสื่อม
ถอยของธุรกิจเนื่องมาจากขาดแคลนผลิตภัณฑใหม หรือขาดความ
ยืด หยุ น ความรวดเร็ วในการทํ า ธุ รกิ จ ตามยุค สมั ย บริษั ทจึง มุง
ดําเนินการเพื่อกาวไปสูการเปนองคกรชั้นนําในการบริหารจัดการ
นวัตกรรมแหงอนาคต และไดกําหนดกรอบการดําเนินงานดา น
นวัตกรรม 3 ดาน และ กลยุทธในการดําเนินงาน ดังนี้


Innovation for
Future


Innovation and
Technology


Innovative
Organization

ผลดำำ�เนิินงาน
ปีีบััญชีี 2563/2564

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564

นวัตกรรม และ เทคโนโลยี (Innovation and Technology)
บริษัทพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสรางความมั่งคั่ง และใช
ความมั่ ง คั่ ง ต อ ยอด “นวั ตกรรมที่ ส ร า งสรรค - creative
innovation”เพื่ อ ความมั่นคงและยั่ ง ยืน ของธุร กิ จ บริ ษั ท จึ งให
ความสํ า คั ญ กั บ การค น คว า วิ จั ย พั ฒ นานวั ต กรรมโดยลงทุ น ทั้ ง
ทางตรงและทางออมเปนเงินประมาณรอยละ 2 จากยอดขายของ
บริษัท เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัทใน
ตลาดโลก ดวยการสราง
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New S-Curve อยางตอเนื่องและการลดตนทุนการผลิต รวมถึง
การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการขอมูลและพัฒนา
สิ น ค า และบริ ก ารที่ ช ว ยยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ค นและลด
ผลกระทบต อ สั ง คมและสิ่ งแวดล อ ม บริ ษั ท มุ ง เน น การพั ฒ นา
นวัตกรรมตามกรอบการดําเนินงานดานนวัตกรรม 3 ดาน ที่สงเสริม
ศั กยภาพการเป นผู นํ าของบริ ษั ทในอุ ตสาหกรรมผลิ ตภั ณฑ จาก
โพลีเมอรและพลาสติก ดังนี้

ทํากราฟฟค ทั้งภาพใหม

นวััตกรรมด้้าน
วััสดุุศาสตร์์

นวััตกรรมด้้าน
การออกแบบ

องคกรนวัตกรรม (Innovative Organization)
บริ ษั ท มุ ง มั่ น สร า งองค ก รแห ง นวั ต กรรมที่ เ ป น ศู น ย ร วมของ
นวั ต กรรมและการบริห ารจัด การความรู ด า นโพลี เ มอร ร วมทั้ ง
บ ม เพาะวั ฒ นธรรมแห ง การเรี ย นรู เพื่ อ ส ง เสริ ม การพั ฒ นา
ความสามารถของบุ ค ลากรและการพั ฒนานวัต กรรมในองค ก ร
บริษั ทจึง มุงเน นการพัฒนาทุนมนุษยนวัตกรรม ดวยการปลูกฝง
แนวคิ ด นวั ต กรรมให กั บ พนั ก งานทุ ก ระดั บ ให มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม
สรางสรรค ช า งสั ง เกต และรู จั ก วิธี แ กป ญ หา สร า งต น แบบคน
นวัตกรรม และสนับสนุนผลงานนวัตกรรมของพนักงาน
ทํากราฟฟค ทั้งภาพใหม
นวััตกรรม = ปััญหา +

นวััตกรรมด้้าน
กระบวนการผลิิต

บริษัทเล็งเห็นถึงความเสี่ยงจากการที่ไมมีนวัตกรรมหรือองคความรู
ที่จะสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงมุงเนนการลงทุนเพื่อ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถของบริษัทยอยในการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ บริษัทกําหนดใหทุกกลุมธุรกิจหลักมี
หนวยงานของตนเองที่ทําหนาที่วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสําหรับ
พัฒนาผลิตภัณฑและบริการ ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการผลิตให
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยมี บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร จํากัด
(EIC) ซึ่ งมี บทบาทสํ าคั ญ ด านการวิ จั ย และพั ฒนาเป นหน วยงาน
สนั บสนุนใหกับทุ กกลุ มธุรกิ จ โดยมีการรายงานความคืบหนาดาน
นวัตกรรมใหคณะกรรมการบริหารรับทราบเปนประจําทุกเดือน
ความคิิดสร้้างสรรค์์

นวัตกรรม = ปญหา + ความคิดสรางสรรค

EPG
EXCOM

CREATIVE
Imagination สร้้างสรรค์์
Vision พััฒนาให้้เกิิด
วิิสััยทััศน์์ โดยมองทางออก
ของปััญหาอย่่างไม่่ปิด
ิ กั้้�น
Flexibilities บนพื้้�นฐาน
ของความยืืดหยุ่่�น


INNOVATION

AFC
R&D

EIC

EPP
R&D

Aeroklas

โครงสรางการดําR&D
เนินงานดานนวัตกรรม
โครงสร้้างการดำำ�เนิินงานด้้านนวััตกรรม
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บริิษััท อีีสเทิิร์์นโพลีีเมอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

นวัตกรรมเพื่ออนาคต (Innovation for the Future)
บริษัทมุงมั่นคนควาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสรางสรรค
ผลิตภัณฑแหงอนาคตที่ตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกและ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม บริษัทจึงไดจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนา
และหองทดลองตนแบบคือ บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร จํากัด
(“EIC”) เพื่อสนับสนุนการวิจัยพัฒนาของบริษัทยอย ซึ่ง EIC เปน
หนวยงานหลักที่ดําเนินธุรกิจวิจัยพัฒนา ทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ
และบริการสอบเทียบ เพื่อพัฒนาสินคาใหม และเปนหนึ่งในศูนยการ
วิจัยดานโพลีเมอรภาคเอกชนที่ทันสมัยที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทย
ดวยศักยภาพดานบุคลากร เทคโนโลยี และประสบการณในดานวิจัย

และพัฒนา บริษัทยอย มีนักวิจัยและเจาหนาที่ฝายพัฒนาสินคารวม
120 คน บริษัทไดกําหนดกลยุทธในการพัฒนานวัตกรรมทั้งแบบปด
(Close innovation) และแบบเปด (Open innovation)
โดยรวมมือกับพันธมิตรในการทํางานวิจัยและพัฒนา ดังนี้
1. พัฒนานวัตกรรมดานผลิตภัณฑที่สรางความตอเนื่องทางธุรกิจ
2. พัฒนานวัตกรรมดานกระบวนการที่สงเสริมการใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ (eco-efficiency)
3. พั ฒนานวัตกรรมเพื่ อสั งคมและสิ่ งแวดล อมที่ ชวยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในสังคม

ผลการดําเนินงาน

ผลงานด้้าน
นวััตกรรมใน
ปีีบััญชีีผลิตภัณฑ
2563/2564


ผลงานดานนวัตกรรมในปบัญชี 2563/2564

Products
for Social

ผลิิตภััณฑ์์
เพื่่� อสัังคม

เพื่อสังคม

EP Kare
Mask

Face
Shield

17 New intellectual Properties

สิิทธิิบััตรใหม่่ และอนุุสิิทธิิบััตร

21 New Product Innovations

 นวััตกรรมสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ใหม่่
สิทธิบัตรใหม และอนุสิทธิบัตร


15 New Process Innovations

นวัตกรรมสําหรันวัั
บผลิ
ตภัณฑใหม�หรัับกระบวนการผลิิต
ตกรรมสำำ
นวัตกรรมสําหรั7บกระบวนการผลิ
ต Products
Launched



ผลิิตภััณฑ์์นวััตกรรมที่่�ออกสู่่�ตลาด

ผลิตภัณฑนวัตกรรมที่ออกสูตลาด

การสงเสริมวัฒนธรรมองคกรดานนวัตกรรม
บริษัทสงเสริมการมีสวนรวมของพนักงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ
และปรั บปรุงกระบวนการทํางาน ที่จะนํา มาซึ่ง ความภาคภูมิ ใจ
ความรักและผูกพันกับองคกร รวมถึงสรรหาตนแบบคนนวัตกรรม
เพื่อเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนบริษัทตอไปในอนาคต
ในปบัญชี 2563/2564 บริษัทจึงไดจัดทําโครงการ “Idea Can Do”
เพื่อสงเสริมใหพนักงานมีความคิดริเริ่มสรางสรรค กลาแสดงออก
และเปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงศักยภาพ โดยใหพนักงานสง
ภาพประกอบโครงการ “Idea Can Do”

แนวคิดนวัตกรรมที่ ส ามารถสร างสรรคสิ นคา เพื่ อ ตอบสนองกับ
ความต อ งการของผู บ ริ โ ภคได จ ริ ง โดยมี ค ณะกรรมการ
ประกอบดวย ประธานเจาหนาที่บริหาร และคณะผูบริหารเปนผู
พิ จ ารณาการให รางวั ล โครงการดั งกล า วมี พ นั ก งานสง แนวคิ ด
นวัตกรรมเขาประกวดรวม 107 คน จํานวนโครงการนวัตกรรมรวม
58 โครงการ ซึ่งมีจํานวนโครงการที่ผานการประกวดรอบแรก 27
โครงการ แบงเปน การพัฒนากระบวนการ 19 โครงการ และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ 8 โครงการ

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564

ผลการดําเนินงานดานนวัตกรรม
ในปบัญชี 2563/2564 บริษัทใชเงินลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา
ทางตรงและทางออม คิดเปนรอยละ 2 ของรายไดจากการขายของ
บริษัท โดยบริษัทไดดําเนินการคนควาวิจัยนวัตกรรมทั้งภายในบริษัท
เองและจากความรวมมือกับหนวยงานพันธมิตรจํานวน 3 หนวยงาน/
องคกร เพื่อรวมกันพัฒนานวัตกรรม/ผลิตภัณฑนวัตกรรมที่สามารถ
ตอบสนองความตองการใหเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว โดยเปาหมายของ
การพัฒนานวัตกรรมของบริษัทมุงเนน 3 ดานเปนหลัก ไดแก
- นวัตกรรมดานผลิตภัณฑที่สรางความตอเนื่องทางธุรกิจ
- นวัตกรรมดานกระบวนการที่สงเสริมการใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ (eco-efficiency)
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-

นวั ต กรรมเพื่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล อ มที่ ช ว ยยกระดั บ
คุณภาพชีวิตของคนในสังคม
ในปบัญชี 2563/2564 ไดรับการจดสิทธิบัตร 17 รายการ ดําเนิน
โครงการพัฒนาสินคานวัตกรรม 21 รายการ วางจําหนายสินคาที่
เปนผลจากนวัตกรรม 7 รายการ และมีนวัตกรรมดานกระบวนการ
ผลิ ต 15 รายการ นอกจากนี้ มีผลิตภัณ ฑ ใหม ที่ บริษัทคิดคน
พัฒนาเพื่อชวยเหลือสังคมโดยนําไปบริจาคในชวงการแพรระบาด
ของ COVID-19 ไดแก EP-KARE และ Face Shield เปนตน

ตัวอยางสินคานวัตกรรม: ฝาปดกระบะรถที่มวนเก็บไดแบบอลูมิเนียม (Roller Shutter Aluminum for Pickup Truck)
ฝาป ด รถกระบะทั่ ว ไปที่ ว างขายในตลาด อาจตอบสนองความ
Roller Shutter* จากเดิมที่สามารถใชคัตเตอรกรีดบริเวณยางได
ตองการในดานฟงกชันการใชงานไดไมครบถวนตามความตองการ
เปนแบบใหมที่แข็งแรง สวยงามและไมสามารถใชคัตเตอรกรีดได
ของลู กคา เช น ไม สามารถบรรทุกของหรือสินคาที่มีขนาดสูงได
แกไขปญหาการโจรกรรม นอกจากนี้ บริษัท แอรโรคลาส จํากัด ซึ่ง
ดั ง นั้ น ฝาป ด รถกระบะที่ ม ว นเก็ บ ได แ บบอลู มิ เ นี ย ม จึ ง เป น
เปนผูบุกเบิกและมีความเชี่ยวชาญในการเปลี่ย นการติดตั้งพื้นปู
ผลิตภัณฑใหมที่ลูกคามีความตองการที่จะสั่งซื้อเพื่อทดแทนฝาปด
กระบะ (Bed Liner) จากการเจาะกระบะทุกรุนเปนรุนไมเจาะ
รถกระบะเดิ ม แต ฝาปดรถกระบะที่มวนเก็บไดแบบอลูมิเนียมที่
ดังนั้น จึงไดนําองคความรูดานนี้มาประยุกตและพัฒนากลไกการ
ออกจําหนายในตลาดกอนหนานั้น ไมสามารถปองกันการโจรกรรม
ล็อคของ Roller Shutter ใหมที่ไมจําเปนตองเจาะตัวถังรถกระบะ
ไดและมีขอดอยคือตองเจาะกระบะเพื่อใหล็อคได ซึ่งจากปญหานี้
โดยบริษัทไดจดอนุสิทธิบัตร (Petty Patent) 4 ประเทศ
เอง ทางทีมพัฒนาผลิตภัณฑของบริษัทจึงไดพัฒนาแบบจําลองและ
ชื่อผลงาน “ฝาปดกระบะที่มวนเก็บได (Roller Shutter)” สินคา
ต น แบบฝาป ด กระบะรถที่ ม ว นเก็ บ ได แ บบอลู มิ เ นี ย ม (Roller
นวัตกรรมชิ้นนี้ เริ่มจัดจําหนา ยตั้งแต ปบัญชี 2562/2563 จนถึง
Shutter Aluminium for Pickup Truck) สําหรับรถยนตกระบะ
ปจจุบันสามารถสรางรายไดใหกับบริษัทกวา 27 ลานบาท
สี่ ป ระตู (D/C) โดยออกแบบพัฒ นาและแก ไ ขส วน Slap* ของ
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ตัวอย่างสินค้านวัตกรรม: หน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ส่งผลให้เกิ ดภาวะขาดแคลนหน้ากากอนามัย บริษัทตระหนักถึ ง
ความเดือดร้อนและความยากลาบากในการจัดหาหน้ากากอนามัยที่
มีคุณภาพได้มาตรฐานความปลอดภัย จึงมีแนวคิดที่จะช่วยเหลือ
สังคมบรรเทาความเดือดร้อน จึงเกิดเป็นความคิดที่จะผลิตหน้ากาก
อนามัยจากไลน์ผลิตพลาสติกขึ้นรูปที่มีอยู่ และด้วยความร่วมมือ
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทและบริษัทย่อย จึงได้ค้นคว้าวิจัยและ
พัฒนาจนผลิตสินค้านวัตกรรมหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE ได้
สาเร็จโดยใช้ ระยะเวลาทั้งหมดเพี ยง 1 เดื อน และได้ น าสิ นค้ า
นวัตกรรมหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE ออกสู่ตลาดเมื่อเดือน
เมษายน 2563
หน้ ากากอเนกประสงค์ EP-KARE ตั วหน้ ากาก EP-KARE ผลิ ตจาก
พลาสติกประเภท Polypropylene ประกบกัน 2 ชั้น ระหว่างชั้นมี
ผ้ากรองสอดอยู่ ตัวพลาสติกมีความยืดหยุ่นสูง สามารถทาความ

สะอาดฆ่ าเชื้อโรคได้ ด้วยด้ วยแอลกอฮอล์ หรื อล้ างด้วยน้ าสบู่ จึ ง
สามารถนากลับมาใช้ซ้าได้ด้วยการเปลี่ยนแค่แผ่นกรอง โดยแผ่ น
กรองผลิตมาจากผ้า 3 ชั้น จึงมีคุณสมบัติในการกรองฝุ่น และละออง
ฝอยขนาดเล็ก อีกทั้งแผ่นกรองสามารถซักทาความสะอาดและนา
กลับมาใช้ซ้าได้ 20 ครั้ง ชุดหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE 1 ชุด
ประกอบด้วย หน้ากาก 1 ชิ้น และแผ่นกรอง 2 ชุด จึงสามารถใช้งาน
ได้ประมาณ 40 ครั้งหรือ 1 - 2 เดือน นอกจากนี้ ตัวแผ่นกรองยังมี
ขนาดเล็กประมาณ 1/4 ส่วนของหน้ากากอนามัยมาตรฐาน เมื่อใช้
แผ่ นกรองหมด ผู้ ใช้ สามารถตั ดหน้ ากากอนามั ยมาตรฐานมาใช้
ทดแทนแผ่นกรองของ EP-KARE ได้ถึงแผ่นละ 4 ครั้ง ผู้ใช้จึงสามารถ
ประหยัดหน้ากากอนามัยได้ถึง 4 เท่าในระยะยาว
บริษัทจดสิทธิบัตรหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE ใน 3 ประเทศ
ได้แก่ ไทย จีน และญีปุ่น

สาหรับกระบวนการผลิตบริษัทได้ปรับเปลี่ยนไลน์การผลิตบางส่วน
ของบริษัทย่อย บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จากัด (EPP) ผู้ผลิตและ
จาหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก เพื่อผลิตหน้ากากอเนกประสงค์
EP-KARE โดยใช้ ก ระบวนการผลิ ต แบบขึ้ น รู ป ด้ ว ยความร้ อ น
(Thermoforming) และประกอบแผ่นกรองภายในคลีนรูม ซึ่ง EPP
ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล เช่น HACCP/ GMPและ BRC
จึ งมั่ นใจในมาตรฐานและความสะอาดของผลิ ตภั ณฑ์ ได้ ในระดั บ
เดี ยวกั บบรรจุ ภั ณฑ์ อาหาร บริ ษั ทได้ ผลิ ตหน้ ากากอเนกประสงค์
EP-KARE มากกว่ า 500,000 ชิ้ น โดยน าหน้ า กากอเนกประสงค์
EP-KARE จ านวนมากกว่ าครึ่ งจากยอดผลิ ต และสิ นค้ าชนิ ดอื่น ๆ
เช่น Face Shield จากบริษัท แอร์โรคลาส จากัด/ แผ่นพลาสติก

สาหรับทา Face Shield และกล่องอาหารพร้อมฝาปิด มอบให้แก่
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความจาเป็นต้องใช้ ได้แก่ โรงพยาบาล มูลนิธิ
กู้ภัย หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิ นทางสาธารณสุ ข ตารวจตรวจคนเข้ าเมื อง เป็ นต้ น ภายใต้
โครงการ “EPG ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19” ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัท
และบริษัทย่อย ร่วมมือกันเพื่อส่งความช่วยเหลือให้กับชุมชนและ
สังคมภายใต้วิกฤต Covid-19
บทสั ม ภาษณ์ ป ระธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร “นวั ต กรรมหน้ า กาก
อเนกประสงค์ EP-KARE” ตาม Link ด้านล่าง
https://fofo.facebook.com/EPG.Innovation/videos/259688678485890/

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564
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่ ยืน
การบริหารห่วงโซ่อป
ุ ทานอย่างยัง
การบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสาคัญที่จะส่งเสริมให้บริษัทสามารถ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน การดาเนินธุรกิจกับคู่ค้าที่มีความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคม หรือ บรรษัทภิบาล อาจส่งผลกระทบ
ต่อความต่อเนื่องของธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทได้ บริษัทจึงมุ่งเน้นการบริหารจัดการคู่ค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการพัฒนา
ศักยภาพของคู่ค้า เพื่อลดความเสี่ยงจากคู่ค้าและผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนเพิ่ม
ความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัท และความเชื่อมั่นของคู่ค้าในการเติบโตร่วมกันต่อไปอย่างยั่งยืน
ทากราฟฟิค ทั้งตาราง และ diagram
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แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบริหารห่วงโซ่อุปทานเป็นผู้รับผิดชอบใน
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มบริษัท โดยรายงานตรง
ต่อรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรายงานความคืบหน้าในการ
ด าเนิ น งานต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารเป็ น ประจ าทุ ก เดื อ น ฝ่ า ย
บริหารห่วงโซ่อุปทานมีขอบเขตการทางานครอบคลุมการจัดซื้อ
คลังสินค้า และการจัดส่ง และมีหน้าที่ดูแลการบริหารจัดการห่วง
โซ่อุปทานของทุกหน่วยธุรกิจ พัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติ ของ
บริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความสอดคล้อง
ทากราฟฟิค diagram

กับมาตรฐานสากลและมาตรฐานจริยธรรม ตลอดจนดาเนินการ
จัดทาและเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจสาหรับคู่ค้า (Supplier
Code of Conduct) เพื่อสื่อสารเจตนารมณ์ของบริษัทที่จะดาเนิน
ธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้
เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกาหนด
เป็ น เป้ า หมายในการด าเนิ น งานเพื่ อ ลดความเสี่ ย ง เพิ่ ม
ประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่า และลดค่าใช้จ่ายของบริษัท
บริษัทกาหนดแนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
ดังนี้
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ผลการดาเนินงาน
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทดำเนินกำรปรับปรุงนโยบำยและ
แนวปฏิบัติในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของบริษัท โดยมุ่งเน้นให้เกิดกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภำพ และลดควำม
เสี่ยงจำกคู่ค้ำ รวมถึงกำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้มี
กำรพิจำรณำกำรคัดเลือกและประเมินคู่ค้ำในประเด็นควำมเสี่ยง
ด้ำนควำมยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และกำรกำกับ
ดูแล (ESG) เช่น กำรปฏิบัติตำมข้อบังคับและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กำรปฏิบัติต่อแรงงำนตำมหลักสิทธิมนุษยชน กำรจัดกำรด้ำนอำชี
วอนำมัยและควำมปลอดภัยในกำรทำงำน และกำรจัดกำรด้ำน
สิ่งแวดล้อม นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำเรื่องคุณภำพสินค้ำและ
บริกำร รำคำ และระยะเวลำส่งมอบ
บริ ษัท ได้ ก ำหนดมำตรกำรในกระบวนกำรจัด ซื้ อจั ดจ้ ำ งเพื่อ ลด
ควำมเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภำพ ได้แก่ กำรบริหำรจัด กำรผู้ส่ง
มอบน้อยรำยในกลุ่มสินค้ำเดียวกัน กำรเพิ่มมูลค่ำและลดต้นทุน
สินค้ำโดยกำรรวมกำรจัดซื้อบริษัทในเครือเพื่ออำนำจกำรต่อรองที่
สูงขึ้น และกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำน
ของบุคลำกร เป็นต้น
นอกจำกนี้ บริษัทได้ดำเนินกำรจัดทำจรรยำบรรณคู่ค้ำของบริษัท
(EPG Supplier Code of Conduct) โดยพิจำรณำเนื้อหำและ
ขอบเขตให้อยู่ภำยใต้ข้อกำหนด ข้อบังคับและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

การวิิเคราะห์์
คู่่�ค้้าสำำ�คััญ

การประเมิินความ
เสี่่�ยงด้้านความ
ยั่่�งยืืนของคู่่�ค้้า

และสอดคล้องกับจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท ตลอดจนหลักกำร
และมำตรฐำนกำรปฏิบัติในระดับสำกล เพื่อให้คู่ค้ำที่ดำเนินธุรกิจ
กั บ บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ค วำมเข้ ำ ใจในเจตนำรมณ์ แ ละแนว
ทำงกำรดำเนินงำนของบริษัท และได้ นำไปใช้เป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติ เพื่ อดำเนิน ธุรกิจ และเติบโตไปด้วยกัน ในระยะยำว โดย
บริษัทมุ่งเน้นดำเนินกำรกับคู่ค้ำสำคัญของบริษัท (Critical Tier-1
Suppliers) เป็นลำดับแรก
รำยละเอียดจรรยำบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้ำ เปิดเผยในเว็บไซด์
บริษัท ภำยใต้หมวดบรรษัทภิบำล สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ที่
http://www.epg.co.th/Portals/0/Containers/CorporateGo
vernance/SupplierCodeOfConduct210516-TH.pdf
การสรรหาและคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพ
บริษัทอยู่ในระหว่ำงปรับปรุงกระบวนกำรและเกณฑ์กำรคัดเลือกคู่
ค้ำ โดยเพิ่มเติมเกณฑ์คัดเลือกให้ครอบคลุมประเด็นด้ำน ESG เพื่อ
สรรหำคู่ค้ำที่มีควำมสำมำรถและมีศักยภำพในกำรเติบโต และมี
แนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับบริษัทและบริษัทย่อย
การบริหารความเสี่ยงของคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน
บริษัทกำหนดกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ งของคู่ค้ำในห่วงโซ่
อุปทำน ดังนี้

การตรวจ
ประเมิินคู่่�ค้้า

• มููลค่่าการจััดซื้้�อจััดจ้้าง

• ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

• คู่่�ค้้าปััจจุุบััน

• การเป็็นผู้้�ขายสิินค้้าและ
บริิการที่่�เป็็นองค์์ประกอบ
สำำ�คััญของธุุรกิิจ

• ด้้านสัังคม

• คู่่�ค้้าใหม่่

• ด้้านการกำำ�กัับดููแล

• ESG Audit

• การเป็็นผู้้�ขายน้้อยรายใน
ตลาด

• ด้้านเศรษฐกิิจ

• Site visit

การจััดการ
ความเสี่่�ยง

• มาตรการควบคุุมความ
เสี่่�ยง
• แผนการพัั ฒนาคู่่�ค้้า

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564

การวิเคราะห์คู่ค้าสาคัญ (critical supplier)
บริษัทได้ทำกำรวิเครำะห์และระบุกลุ่มคู่ค้ำสำคัญ จำกคู่ค้ำในห่วง
โซ่อุปทำนที่มีกำรดำเนินธุรกิจกับบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง โดยใช้เกณฑ์
พิจำรณำคู่ค้ำสำคัญจำก มูลค่ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรเป็น ผู้ขำย
สินค้ำที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของธุรกิจ และกำรเป็นผู้ขำยน้อย
รำยในตลำด
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทมีคู่ค้ำสำคัญในห่วงโซ่อุปทำนคิดเป็น
ร้อยละ 18 ของจำนวนคู่ค้ำทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทำน และคิดเป็น
มูล ค่ ำ กำรจั ดซื้ อ จั ด จ้ ำ งร้อ ยละ 85 ของมู ล ค่ ำ กำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง
ทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทำน จำนวนคู่ค้ำสำคัญในห่วงโซ่อุปทำนที่มี
จำนวนมำกเนื่องมำจำกบริษัทย่อยมีกำรปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์
อย่ำงต่อเนื่อง จึงทำให้มีกำรจัดซื้อวัตถุดิบสำคัญที่หลำกหลำย ซึ่ง
บริษัทคำดหวังว่ำวัตถุดิบชนิดใหม่นี้จะลดกำรพึ่งพำคู่ค้ำสำคัญใน
ห่วงโซ่อุป ทำนบำงส่วนที่มีอ ยู่ลง นอกจำกนี้ เพื่อ ให้ก ำรบริหำร
จั ด กำรคู่ ค้ ำ ส ำคั ญ เป็ น ไปอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ บริ ษั ท จึ ง มี ก ำร
ประเมินควำมเสี่ยงของคู่ค้ำสำคัญ เพื่อจัดกลุ่มตำมระดับควำม
เสี่ยงและควำมรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยบริษัทจะมุ่งเน้น
กำรบริหำรจัดกำรคู่ค้ำสำคัญในห่วงโซ่อุปทำนที่มีระดับควำมเสี่ยง
สูงหรือมีผลกระทบที่รุนแรงก่อนเป็นลำดับแรก
การประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของคู่ค้า
ในปี บั ญ ชี 2563/2564 บริ ษั ท มี ก ำรประเมิ น ควำมเสี่ ย งด้ ำ น
เศรษฐกิจของคู่ค้ำสำคัญในห่วงโซ่อุปทำน ได้แก่ ควำมเสี่ยงจำก
กำรเป็นผู้ขำยสินค้ำและบริ กำรน้อยรำย ที่หำทดแทนได้ยำกหรือ
ต้องใช้เวลำในกำรสรรหำเพื่อเปลี่ยนผู้ขำย แต่บริษัทยังไม่ได้มีกำร
ประเมินควำมเสี่ยงของคู่ค้ำสำคัญในห่วงโซ่อุปทำน ในประเด็น
ด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และกำรกำกับดูแล (ESG risks) ที่อำจ
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท จึงได้วำงแผนว่ำจะดำเนิ นกำร
ประเมินควำมเสี่ยงด้ำน ESG ของคู่ค้ำสำคัญในห่วงโซ่อุปทำน
ทั้งหมดเป็นลำดับแรก โดยบริษัทกำหนดเป้ำหมำยกำรประเมิน
ครบร้อยละ 100 ภำยในปี 2564 โดยกำรทำแบบประเมินตนเอง
(Self-Assessment Questionnaire: SAQ) ที่ครอบคลุมประเด็น
ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับจรรยำบรรณคู่
ค้ำของบริษัท กรณีที่คู่ค้ำที่มีควำมเสี่ยงอยู่ในระดับสูง บริษัทจะจัด
ให้ มี กำรไปตรวจประเมิน ที่ สถำนประกอบกำร (ESG Audit)
เพิ่มเติม
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การบริหารความเสี่ยง
บริษัทกำหนดแนวทำงในกำรตรวจประเมินคู่ค้ำเพื่อลดควำมเสี่ยงใน
ห่ วงโซ่ อุ ปทำน ประกอบด้ วย กระบวนกำรตรวจสอบคุ ณสมบั ติ
เบื้ องต้ นของคู่ ค้ ำ ทุ กรำยโดยพิ จำรณำตำมเกณฑ์ คุ ณสมบั ติ และ
มำตรฐำนที่บริษัทกำหนดไว้ คู่ค้ำที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทในปัจจุบัน
ทั้งหมด จะได้รับกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนควำมยั่งยืนโดยกำรทำ
แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Questionnaire: SAQ)
คู่ค้ำปัจจุบันที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์ประเมินหรือมีควำมเสี่ยงสูงจะได้รับ
กำรตรวจประเมิน ณ สถำนประกอบกำร (Site visit) เพิ่มเติม
รวมทั้ งกำรประเมิ น อื่ น ๆ ตำมข้ อ ก ำหนดและรำยกำรที่ บ ริ ษั ท
กำหนดไว้
บริ ษั ท ก ำหนดให้ มี ก ำรประเมิ น คู่ ค้ ำ ปั จ จุ บั น ด้ ว ยแบบประเมิ น
ตนเอง (Self-Assessment Questionnaire: SAQ) เป็นประจำ
ทุก 2 ปีหำกไม่ผ่ำนเกณฑ์ประเมินหมำยถึงคู่ค้ำมีควำมเสี่ยงใน
ระดับสูง ซึ่งบริษัทจะกำหนดมำตรกำรลดและควบคุมควำมเสี่ยงที่
เหมำะสมกั บ คู่ ค้ ำ โดยคู่ ค้ ำ จะต้ อ งจั ด ท ำแผนปรั บ ปรุ ง และ
ด ำเนิ น กำรแก้ ไ ขตำมมำตรกำรลดควำมเสี่ ย งของบริ ษั ท ต่ อ ไป
อย่ำงไรก็ดี บริษัทจะยังไม่มีกำรยุติกำรดำเนินธุรกิจกับคู่ค้ำที่ได้รับ
กำรประเมินควำมเสี่ยงนั้น และจะติดตำมอย่ำงใกล้ชิดในมิติที่มี
ควำมเสี่ ย งคู่ ค้ ำรำยใหม่ จะได้ รั บกำรประเมิ นตั้ งแต่ ขั้ นตอนกำร
คัดเลือกผู้ ขำยรำยใหม่ โดยต้ องผ่ำนเกณฑ์ กำรประเมินด้ำน ESG
หำกคู่ค้ำรำยใหม่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินจะไม่ถูกบรรจุเป็นผู้ขำย
ในทะเบียนคู่ค้ำของบริษัท (Approved Vendor List) แต่สำมำรถ
จัดทำแผนพัฒนำปรับปรุงมำเสนอและขอรับกำรประเมินอีกครั้ง
หำกผ่ำนเกณฑ์ถึงจะถูกบรรจุเป็นผู้ขำยในทะเบียนคู่ค้ำของบริษัท
(Approved Vendor List) ต่อไป
ในปีบัญชี 2563/2564 คู่ค้ำใหม่ของบริษัททั้งหมดยังไม่ได้รับกำร
ประเมินด้ำนในประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และกำรกำกับดูแล
(Disclosure 308-1, 414-1) ทั้งนี้ บริษัทจะเริม่ ดำเนินกำรตรวจ
ประเมินคู่ค้ำในปี 2564 เป็นต้นไป โดยดำเนินกำรกับคู่คำ้ สำคัญ
ของบริษัท (Critical Tier-1 Suppliers) เป็นลำดับแรก
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บริิษััท อีีสเทิิร์์นโพลีีเมอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

การพัฒนาคู่ค้า
บริษัทให้ความสาคัญในการพัฒนาคู่ค้า จึงส่งเสริม สนับสนุน และ
ร่วมมื อกั บคู่ ค้ าในการพั ฒนาความสามารถและประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานของคู่ค้าให้ดียิ่งขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท ซึ่งจะ
ทาให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจ และมีคู่ค้าที่มี
ศักยภาพพร้อมที่จะเติบโตไปกับบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นการบริหาร
ความสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้า เชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับคู่ค้า
บริ ษั ทสนั บสนุ นให้ คู่ ค้ าที่ ส่ งมอบวั ตถุ ดิ บหลั กให้ แก่ บริ ษั ท มี การ
พัฒนาในกระบวนการดาเนินธุรกิจและได้รับการรับรองระบบการ
บริหารจัดการที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001 ISO
14001 ISO/IATF16949 ISO 17025 OSHAS 18001 ISO 45001
ISO 50001
ในปี บั ญ ชี 2563/2564 บริ ษั ท ได้ จั ด ท าโครงการเพื่ อ พั ฒ นาคู่ ค้ า
จานวน 2 โครงการ
1. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการทางานของผู้รับเหมา
บริษัทให้ความสาคัญกับคุณภาพการทางานและความปลอดภัยของ
ผู้รั บเหมา จึง ส่ งเสริม ให้ผู้ รั บเหมาปฏิ บั ติต ามกฎหมายระเบี ย บ
ข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งเคร่ ง ครั ด และมี ก ารบริ ห ารจั ด การ
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ บริษัท อิสเทิร์นโพลี
แพค จากัด จึงได้จัดการอบรมผู้รับเหมาเป็นประจาทุ กปี โดยในปี
บัญชี 2563/2564 ได้จัดการอบรมเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมา
ต่ า ง ๆ จ านวน 2 ครั้ ง มี บ ริ ษั ท เข้ า ร่ ว ม 15 แห่ ง รวม 94 คนมี
เนื้ อ หาการจั ด อบรมประกอบด้ ว ยเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ นโยบายบริ ษั ท
กฎระเบียบข้อบังคับ ที่ต้องปฏิบัติตาม กฎของบริษัท ระบบการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 การจัดการ
สิ่งแวดล้ อมตามมาตรฐาน ISO 14001การจัด การพลังงานตาม
มาตรฐาน ISO 50001
2. โครงการพัฒนาคู่ค้า
บริษัท แอร์โรคลาส จากัด ได้จัดทาแผนพัฒนาคู่ค้าเป็นประจาทุกปี
เพื่อพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าให้เติบโตไปด้วยกันในระยะยาว โดย
มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นากระบวนการผลิ ต ยกระดั บ ความสามารถ
กระบวนการตรวจสอบสายการผลิต ส่งเสริมและให้คาปรึกษาใน
การยกระดับระบบบริหารคุณภาพและระบบความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม ของคู่ค้า

การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างเชิงกลยุทธ์
บริ ษั ท ได้ พั ฒ นากระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของบริ ษั ท ให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพดี ขึ้ น โดยการน าเทคโนโลยี เข้ ามาใช้ ในการบริ หาร
จั ด การสิ น ค้ า คงคลั ง เพื่ อ ลดการจั ด เก็ บ สิ น ค้ า ให้ มี ป ริ ม าณที่
เหมาะสม เพียงพอต่อการใช้ และไม่มากเกิน ลดค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารจัดการ ลดความผิดพลาด เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในด้าน
การสื่อสาร ผู้ขายสามารถตรวจสอบความต้องการสินค้าและยืนยัน
การส่งสินค้า รวมถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการรับสินค้า
และยั งมี ระบบการวางบิ ล อัต โนมัติ เพื่ ออ านวยความสะดวกให้
ผู้ขายไม่ต้องเดินทางมาที่บริษัท
ตัวอย่างการดาเนินงานในปีบัญชี 2562/2563 บริษัท แอร์โรคลาส
จากัด มีผู้ขายที่เข้าร่ วมระบบประมาณ 42 ราย ส่งผลให้บริษั ท
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง ประหยัดเวลาในการติดตามคู่ค้าเพื่อยืนยันการจัดส่งประมาณ
500 ชั่วโมง ประหยัดเวลาในการทางานเอกสารในกระบวนการ
ประมาณ 500 ชั่วโมง ลดจานวนกระดาษที่ใช้ในกระบวนการจัดซื้อ
ประมาณ 20,000 แผ่น อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพัฒนาระบบอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อนาไปใช้กับบริษัทย่อยอื่น ๆ ต่อไป

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564
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ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผลิตภัณฑ์
ลูกค้าเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยนาพากิจการของบริษัทไปสู่ความสาเร็จ การเข้าใจในความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าจึงมี
ความสาคัญต่อบริษัทในการพัฒนากระบวนการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าตามมาตรฐานทาง
อุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งการให้บริการที่มีประสิทธิภาพที่สร้างความพึงพอใจและพัฒนาความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างกันใน
ระยะยาว
ทากราฟฟิคตาราง
เป้้าหมาย
ผลดำำ�เนิินงาน
ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผลิตภัณฑ์
ปีีเป้
บัาัญ
ชีี
2563/2564
ปีี
บั
ัญชีีาเนิ
2563/2564
หมาย องการและความคาดหวั
ผลการด
นงานกค้าจึงมี
ลูกค้าเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยนาพากิจการของบริษัทไปสู่ความสาเร็จ การเข้าใจในความต้
งของลู
2563/2564
ปีบัญกชีค้า2563/2564
ความสาคัญต่อบริษัทในการพัฒนากระบวนการผลิตและส่งมอบผลิตภัณปีบฑ์ัญที่ตชีอบโจทย์
ความต้องการของลู
ตามมาตรฐานทาง
คะแนนความพึึงพอใจของลููกค้้า
ค้าอมทั้งการให้บริการที่มีประสิทธิภาพที่สร้างความพึงพอใจและพัฒนาความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างกันใน
อุคะแนนความพึ
ตสาหกรรมอย่งาพอใจของลู
งครบถ้วนกพร้
บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จากัด (ธุรกิจฉนวนกันความร้อน/เย็น)
ร้อยละ 90
ร้อยละ 96
ระยะยาว
บริิบริ
ษััท ษแอร์์
โ
รเฟลกซ์์
 จำ
�กั
ำ
ด 
ั
(ธุุ
ร
กิิ
จ
ฉนวนกัั
น
ความร้้
อ
น/เย็็
น
)
ร้้
อ
ยละ
90
ร้้อยละ
ัท แอร์โรคลาส จากัด (ธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์)
ร้อยละ 76
ร้อยละ
81 96
ทากราฟฟิคตาราง
บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จากัด (ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก)
ร้อยละ 93
ร้อยละ 92
บริิจษัานวนข้
ัท แอร์์โอรคลาส จำำ
�กัาัด นความปลอดภั
(ธุุรกิิจชิ้้�นส่่วนอุุยของผลิ
ปกรณ์์ตตกแต่่
ร้้อยละ 76
ยละนงาน
81
ร้องเรียนด้
ภัณฑ์งยานยนต์์
หรือ )
เป้าหมาย
ผลการดร้้อาเนิ
0
0
ผลกระทบจากการใช้ผลิตภัณฑ์
ปีบัญชี 2563/2564
ปีบัญชี 2563/2564
บริิคะแนนความพึ
ษััท อีีสเทิิร์์น โพลีีแพค จำำ
�กักัด ค้(ธุุา รกิิจบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก)
ร้้อยละ 93
ร้้อยละ 92
งพอใจของลู
แนวทางการบริ
หารจัดการ
บริษัท แอร์โรเฟลกซ์
จากัด (ธุรกิจฉนวนกันความร้อน/เย็น)
ร้อยละ 90
ร้อยละ 96
ลโรคลาส
การบริาหนความปลอดภัั
ดหรืื
ชอบต่
อลูกค้า) แต่ ล ะกลุร้อ่ มยละ
ลู ก ค้76า รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารที
่ ดี แ81
ละการรั ก ษา
จำำขอบเขตข้
�บริ
นวนข้้
ร้้ออมูงเรีียนด้้
ตภับัณตผิฑ์์กแต่
อผลกระทบจากการ
ษัทอแอร์
จารความสั
ากัด (ธุรกิมจพัชิน้นธ์ยส่แของผลิิ
วละความรั
นอุปกรณ์
งยานยนต์
ร้อยละ
0
0
ใช้้ครอบคลุ
ผลิ
อยทีแพค
่ตั้งอยู
่ในประเทศไทย
บริษกัท) แอร์
ความสัมพัร้อนยละ
ธ์ระยะยาวกั
บริิตภั
ษัทัณอีมฑ์์สบริ
เทิษร์นัทย่โพลี
จากั
ด (ธุรกิจบรรจุภณ
ั ได้ฑ์แพก่ลาสติ
93 บลูกค้า โดยมีการประเมิ
ร้อยละ น92ความพึงพอใจ
โรเฟลกซ์ จากัด บริษัท แอร์โรคลาส จากัด และ บริษัท อีสเทิร์น
และการสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ ข้อเสนอแนะ
จานวนข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือ
โพลี แ พค จากั ด เท่ านั้ น ไม่ รวมบริ ษั ท บริษั ทย่ อยอื่ น ที่ ตั้ งอยู่ ใน
และข้อร้องเรี0ยน เพื่อนามาบริหารจัดการและพั0 ฒนาการส่งมอบ
ผลกระทบจากการใช้ผลิตภัณฑ์
ประเทศ และต่างประเทศ อย่างไรก็ตามบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
ระบบจั ด เก็ บ ข้ อมู ล เพื่ อ รายงานการด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตาม
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการบริหารจัดการ
มาตรฐานของบริษัทและมาตรฐานสากล
บริษัทได้กาหนดกรอบแนวทางการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ขอบเขตข้อมูลการบริหารความสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อลูกค้า
แต่ ล ะกลุ่ ม ลู ก ค้ า รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารที่ ดี แ ละการรั ก ษา
ลูกค้ าของบริ ษัท ย่ อยมีหลากหลายประเภท แตกต่ างกั นไปตาม
ต่อลูกค้าในภาพกว้าง เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานของบริษัท
ครอบคลุมบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท แอร์
ความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า โดยมีการประเมินความพึงพอใจ
ธุรกิจและที่ตั้งของแต่ละบริษัทย่อย ได้แก่ ลูกค้าที่เป็นองค์กรระดับ
ย่อย ได้แก่ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพสูงและปลอดภัยใน
โรเฟลกซ์ จากัด บริษัท แอร์โรคลาส จากัด และ บริษัท อีสเทิร์น
และการสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ ข้อเสนอแนะ
สากล ลูกค้าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม ลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ
การใช้ ง าน การบริ ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และการบริ ห าร
โพลี แ พค จากั ด เท่ านั้ น ไม่ รวมบริ ษั ท บริษั ทย่ อยอื่ น ที่ ตั้ งอยู่ ใน
และข้อร้องเรียน เพื่อนามาบริหารจัดการและพัฒนาการส่งมอบ
ค้า ปลีก และค้ าส่ ง รวมไปถึงลู กค้ า รายบุค คล เป็น ต้ น บริษั ท จึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน และได้กาหนด กลยุทธ์ด้านการบริหาร
ประเทศ และต่างประเทศ อย่างไรก็ตามบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
มุ่งมั่น ในการส่ งมอบผลิ ต ภัณ ฑ์ นวั ตกรรมที่ มีคุ ณ ภาพและความ
จัดการลูกค้าเพื่อให้บริษัทย่อยแต่ละแห่งสามารถนาไปปรับใช้เพื่อ
ระบบจั ด เก็ บ ข้ อมู ล เพื่ อ รายงานการด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตาม
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ดาเนินการให้สอดคล้องกับลักษณะของลูกค้าแต่ละกลุ่มธุรกิจ ดังนี้
มาตรฐานของบริษัทและมาตรฐานสากล
บริษัทได้กาหนดกรอบแนวทางการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ลูกค้ าของบริ ษัท ย่ อยมีหลากหลายประเภท แตกต่ างกั นไปตาม
ต่อลูกค้าในภาพกว้าง เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานของบริษัท
ธุรกิจและที่ตั้งของแต่ละบริษัทย่อย ได้แก่ ลูกค้าที่เป็นองค์กรระดับ
ย่อย ได้แก่ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพสูงและปลอดภัยใน
สากล ลูกค้าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม ลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ
การใช้ ง าน การบริ ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และการบริ ห าร
ค้า ปลีก และค้ าส่ ง รวมไปถึงลู กค้ า รายบุค คล เป็น ต้ น บริษั ท จึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน และได้กาหนด กลยุทธ์ด้านการบริหาร
มุ่งมั่น ในการส่ งมอบผลิ ต ภัณ ฑ์ นวั ตกรรมที่ มีคุ ณ ภาพและความ
จัดการลูกค้าเพื่อให้บริษัทย่อยแต่ละแห่งสามารถนาไปปรับใช้เพื่อ
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ดาเนินการให้สอดคล้องกับลักษณะของลูกค้าแต่ละกลุ่มธุรกิจ ดังนี้
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บริิษััท อีีสเทิิร์์นโพลีีเมอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

Product Quality
and Safety

ทากราฟฟิค ทั้งตาราง และ diagram
Customer

Relationship
Management

Product
Responsibility
Quality
and
Safety

Service
Quality

Customer
Responsibility

กรอบการดำำ�เนิินงาน

กรอบการดาเนินงาน
คุุณภาพและความปลอดภััยของผลิิตภััณฑ์์
คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
(Product Quality and Safety)
(Product and Service Quality)
คุณภาพการบริการ
คุุณภาพการบริิ
การ
(Service
Quality)
(Service Quality)
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
การบริิหารความสัั
มพัันธ์์กัับลููกค้้า
(Relationship
Management)
(Relationship Management)

Relationship
Management

Service
Quality

กลยุุทธ์์ด้้านการบริิหารจััดการลููกค้้า

ทธ์ด้าตภั
นการบริ
หารจักดารที่่
การลู
ค้า
• มุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาการส่่กลยุ
งมอบผลิิ
ัณฑ์์และบริิ
�มีีคกวามปลอดภัั
ย และผ่่านการ
บรองด้้
านคุุม่ ณ
ภาพตามข้้อยตกลงทุุ
ด้้าน
 ตรวจสอบตามมาตรฐาน ตลอดจนได้้
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการส่งมอบผลิตภัณกฑ์ารรัั
และบริ
การที
ีความปลอดภั
และผ่ากนการ
• สร้้ตรวจสอบตามมาตรฐาน
างความร่่วมมืือและความไว้้
วางใจในการพัั
ฒนาผลิิ
ฑ์์และบริิอกตกลงทุ
ารร่่วมกัักด้นาน
ตลอดจนได้
การรับรองด้
านคุตภัณัณภาพตามข้
 สร้างความร่วมมือและความไว้วางใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการร่วมกัน
•  ปฏิิปฏิ
บััติบิกััตับิกลููกค้้
างสุุางสุ
ภาพ เป็็
นมิินตมิรตและเป็็
นมืืออาชีีพ (Being
ับลูกาค้อย่่
าอย่
ภาพ เป็
ร และเป็
นมืออาชีพ (BeingProfessional)
Professional)
• สร้้างความไว้้วางใจด้้วยการบริิการที่่ซื่� ่�อตรง ซื่่�อสััตย์์ และโปร่่งใส (Integrity)
างความไว้
วางใจด้
วยการบริการที่ซเฉพาะหน้้
ื่อตรง ซื่อาสัให้้
ตย์กัับและโปร่
•  พร้้สร้อมที่่
�จะแก้้ไขปัั
ญหาและสถานการณ์์
ลููกค้้าได้้งใส
อย่่า(Integrity)
งทัันท่่วงทีีและ
 ประสิิ
พร้อทมที
ะแก้ไขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าให้กับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที
ธิิภ่จาพ (Responsiveness)
และประสิทธิภาพ (Responsiveness)
องทางการสื�อ่อสารกัั
สารกับบลููกค้้
ลูกค้าาที่่ที�ห่หลากหลาย
ลากหลายเข้้เข้าาถึึงง่่
ถึงง่าายย และมีีประสิิ
และมีประสิททธิิธิภภาพ 
าพ
•  สร้้สร้
างช่่างช่องทางการสื่่
•  สำำ�สรวจความพึึงพอใจของลููกค้้
างต่่างต่
อเนื่่อเนื
�อง่อง
ารวจความพึงพอใจของลูกาค้อย่่
าอย่
•  รัักรัษาข้้
อมููลและปกป้้
องความลัั
บของลููกค้้
กษาข้
อมูลและปกป้
องความลั
บของลูกาค้า

ผลการดาเนินงาน
การรับรองคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทมีความตั้งใจที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ
ปลอดภัย และได้มาตรฐานให้กับลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน โดย
แต่ ล ะบริ ษั ท ย่ อ ยได้ จั ด ให้ มี ร ะบบตรวจสอบคุ ณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ที่มีต่อลูกค้าและผู้ใช้งาน รวมถึงผลกระทบ
ต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม โดยได้ รั บ การรั บ รองตามมาตรฐานต่ า งๆ จาก
หน่ วยงานภายนอกที่ เป็ นที่ ยอมรั บในระดั บสากล เช่ น มาตรฐาน
ระบบการจัดการด้านคุณภาพ (ISO 9001) มาตรฐานระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) มาตรฐานระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) มาตรฐานระบบ
การจัดการพลังงาน (ISO 50001) ระบบการประเมินคาร์บอน

ฟุตพริ้นท์ขององค์กร (ISO 14064-1) ระบบการประเมินวอเตอร์
ฟุตพริ้ นท์การบริการจัดการน้า (ISO 14046) หลักเกณฑ์และ
วิธีการผลิตที่ดี (GMP) และ มาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตราย
และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP) ในปีบัญชี
2563/3564 กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท ร้ อ ยละ100 ของกลุ่ ม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทั้ ง หมดได้ รั บ การประเมิ น และตรวจสอบด้ า นความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพและการใช้งานของลูกค้า เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง และไม่มีผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจใดละเมิด
หรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด (Disclosure 416-2)

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564

การสร้างความสัมพันธ์และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
บริษัทจัดให้มีการอบรมด้านการสร้างบุคลิกภาพที่ดี การมีมนุษย์
สัม พัน ธ์ และการมีใ จบริ การให้กั บพนัก งานโดยเฉพาะฝ่า ยขาย
เพื่อที่จะสามารถสร้างความสัมพันธ์และให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีระบบการตรวจสอบ
ภายในป้องกันการทุจริตของพนักงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ลูกค้าอี กทาง โดยบริ ษัทได้จั ดให้พ นักงานเข้าอบรมในหลักสูต ร
ต่อต้านการทุจริต (CAC) ในปีบัญชีที่2563/2564 พนักงานฝ่าย
ขายทั้งหมดได้รับการอบรมในเรื่องนี้ ร้อยละ 100
การแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
บริ ษั ทมุ่ งมั่ นที่ จะให้ ความช่ วยเหลื อกั บ ลู กค้ าในทุ กสถานการณ์
โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่จาเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
เพื่อช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น บริษัทจึงได้มอบนโยบายให้
บริษัทย่อยทาการประเมินความเสี่ยงและวางแผนจาลองสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมไปถึงการวางแผนตอบสนองให้ได้อย่าง
ทั นท่ วงที ในปี บั ญชี 2563/3564 บริ ษั ท ย่ อยร้ อยละ 100 ได้
ดาเนินการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและ การขาย และ
จัดทาแผนรองรับความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน
ช่องทางการสื่อสาร ร้องเรียน และแนะนาติชม
บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดช่องทางการสื่อสารหลากลายช่องทางที่
ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จากัด
(ธุรกิจฉนวนกันความร้อน/เย็น)
บริษัท แอร์โรคลาส จากัด
(ธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์)
บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จากัด
(ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก)
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และแนะนาติชมด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท โดยใน
ปัจจุบั นบริ ษัทเน้ นการจัดช่องทางการสื่อสารด้านออนไลน์ ได้แก่
เว็บไซต์ และอีเมล์ รวมถึงการเริ่มใช้โซเชียลมีเดียต่าง ๆ ในการรับฟัง
เสี ยงของลู กค้ าอี กรู ปแบบหนึ่ ง เป็ นต้ น ซึ่ งบริ ษั ทได้ รวบรวมข้ อ
ร้ อ งเรี ย นและความคิ ด เห็ น ของลู ก ค้ า และด าเนิ น การ ตาม
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของบริษัทที่ กาหนดไว้ ในปีบัญชี
2563/2564 บริษัทไม่ได้ รับข้ อร้องเรี ยนจากลู กค้าในเรื่องความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด
การสารวจความพึงพอใจของลูกค้า
บริษัทมอบนโยบายให้แต่ละบริษัทย่อยจัดทาการสารวจความพึง
พอใจของลูกค้าเป็นประจาทุกปี ด้วยการส่งแบบสอบถามและให้
เจ้าหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง เพื่อนาความคิดเห็นและข้อมูล
ต่าง ๆ มาใช้ปรับปรุงข้อบกพร่องและรวบรวมข้อมูลเพื่อนาไป
วิ เ คราะห์ แ ละค้ น หาแนวทางการพั ฒ นานวั ต กรรม ตลอดจน
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่น
ของลูกค้าให้มากขึ้น
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จากัด บริษัท แอร์โร
คลาส จากัด และบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จากัด ได้รับคะแนน
ความพึงพอใจจากลูกค้าที่ร้อยละ 96 ,ร้อยละ 81 และร้อยละ 92
ตามลาดับ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และใกล้เคียงกับ
ปีบัญชี 2562/2563

ปีบัญชี 2561/2562

ปีบัญชี 2562/2563

ปีบัญชี 2563/2564

ร้อยละ 92

ร้อยละ 95

ร้อยละ 96

ร้อยละ 76

ร้อยละ 81

ร้อยละ 81

ร้อยละ 92

ร้อยละ 91

ร้อยละ 92

การรักษาข้อมูลและปกป้องความลับของลูกค้า
บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาข้อมูลและปกป้อง
ความลับของลูกค้าให้ปลอดภัย ไม่อนุญาตให้นาข้อมูลของลูกค้าไป

ส่งต่อให้กับผู้อื่นโดยปราศจากความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
ในปีบัญชี 2563/3564 บริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนในประเด็น
ความเป็นส่วนตัวของลูกค้าแต่อย่างใด
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บริิษััท อีีสเทิิร์์นโพลีีเมอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

ความมน
ั� คงปลอดภย
ั ทางไซเบอรแ
์ ละความปลอดภย
ั ของขอ
้ มล
ู
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดานซอฟแวรเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพในปจจุบัน การเชื่อมตอ
แบบออนไลนสรางความสะดวก รวดเร็ว ลดขอจํากัดดานเวลาและสถานที่ในการเขาถึงขอมูล ทําใหเกิดการเชื่อมโยงและการปฏิรูป
แนวปฏิบัติทางธุรกิจที่เพิ่มความสามารถในการแขง ขันไดในระดับสากล ในขณะเดียวกัน ความเสี่ยงดานอาชญากรรมทางไซเบอร มี
แนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเชนกัน จากความกาวหนาของเทคโนโลยี จึงทําใหการโจมตีระบบและการจารกรรมขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสกลายเปนภัย
คุกคามที่สําคัญ เกิดความเสี่ยงในการรั่วไหลหรือการสูญหายของขอมูลทางธุรกิจ สงผลกระทบตอความมั่นคงของระบบการทํางาน
ชื่อเสียงและภาพลักษณของบริษัท ตลอดจนความเชื่อมั่นของผูมีสวนไดเสีย และหากขอมูลถูกนําไปใชอยางไมถูกตอง สามารถสราง
ความเสียหายรุนแรงจากการสูญเสียลูกคาและคูคาทางธุรกิจดวย
ทํากราฟฟค

เป้้าหมาย

เปาหมายระยะยาว
ระยะยาว 2568
ป 2568
สัดสวนของหน
่ไดรับอการ
100%
สััดส่่วนของหน่่
วยธุุรกิิวจยธุที่่�ไรด้้กิรัจับทีการป้้
งกัันการ
100%
รั่่�วไหลของข้้
ปอองกัมููลนการรั่วไหลของขอมูล
0
จํานวนขอรองเรียนในประเด็นที่
จำำ�นวนข้้อร้้เกีองเรีียนในประเด็็
นที่่ค� เกี่่คลย� วกัับข้้อมููล
่ยวกับขอมูลสวนบุ
0
ส่่วนบุุคคล

แนวทางทางบริหารจัดการ
บริษัทใหความสําคัญตอการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร
เพื่อรักษาความปลอดภัยของขอมูลของบริษัทและขอมูลของผูมีสวน
ไดเสียทั้งหมดที่เกี่ยวของ ไดแก พนักงาน ลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ
คูคา ผูรับจาง และ หนวยงานภาครัฐ โดยมุงเนนการลดความเสี่ยงทั้ง
โอกาสในการเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ที่จะ
เกิดขึ้นจากเหตุการณและการโจมตีทางไซเบอรเขาสูระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริ ษั ท โดยมีการกํ าหนดคณะทํ างานเพื่ อทํ าการ
ทบทวน (Review) ระบบความปลอดภัยบนสถาปตยกรรมโครงสราง
ทําการทดสอบ (Testing) และอบรมเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาทุกจุดที่
เปนอ อนไหวของระบบจะไดรับการตรวจสอบดูแลอยางสม่ําเสมอ
เพื่อให การบริหารจั ดการภัยคุกคามและความออนไหวของระบบ
(Threat and Vulnerability Management) ถูกดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง

เป้้าหมาย

ผลดำำ�เนิินงาน

เป
าหมาย
นงาน
ปีีบั
ัญชีี 2563/2564ผลการดํปีีาบัเนิัญ
ชีี 2563/2564
ปบัญชี 2563/2564
ปบัญชี 2563/2564
100%
100%
100%
100%
0

0
0

0

บริ ษั ท จึ ง ได กํ า หนดให มี ก ารดํ า เนิ น งานร ว มกั น กั บ หนว ยงานที่
เกี่ ยวของทั่วทั้ งบริษัทในการบริหารจั ดการระบบความปลอดภัย
ข อ มู ล ส ว นบุ คคล และสารสนเทศ (Information Security
Management System : ISMS) ตามแนวทางการรักษาความ
ปลอดภัยและความมั่นคงของสารสนเทศ (C.I.A.) ที่ครอบคลุมถึง
การรั ก ษาความลั บ ของข อ มู ล และสิ ท ธิ ก ารเข า ถึ ง ข อ มู ล
(Confidentiality) ความครบถ ว น ถู ก ต องสมบู รณ ของขอ มูล
(Integrity) ความพรอมใชงาน หรือการเขาถึงขอมูลไดตลอดเวลาจาก
บุ คคลที่ มี สิ ทธิ (Availability) ความถู กต องแม นยํ า (Accuracy)
ความเปนของแทของแหลงสารสนเทศ (Authenticity) และความ
เปนสวนตัว (Privacy)
บริ ษั ท มี ก ารกํ า หนดโครงสร า งการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ให มี ก าร
ติดตาม รายงาน อนุมัติสนับสนุนการดําเนินงานและการพัฒนา
อยางตอเนื่องทั่วทั้งองคกร ดังนี้
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บริิษััท อีีสเทิิร์์นโพลีีเมอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
ผัังโครงสร้้างองค์์กร สายเทคโนโลยีีสารสนเทศ
(Information Technology)

ทํากราฟฟค

บริษัท อีสเทิรนโพลีเมอร กรุป จํากัด (มหาชน)
ผังโครงสรางองคกร สายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
รองประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารสายเทคโนโลยีี
รองประธานเจ
าหนาที่บริหาร
สารสนเทศ
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูจดั การสายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผู้้�จััดการ

บริษัท อีสเทิรนโพลีเมอร กรุป
สายเทคโนโลยีีสารสนเทศ
จํากัด (มหาชน)
บริิษััท อีีสเทิิร์์นโพลีีเมอร์์
กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

ผูจัดการสายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผู้้�จััดการ
บริษัท แอรโรเฟลกซ
จํากัด
สายเทคโนโลยีี
สารสนเทศ
บริิษััท แอร์์โรเฟลกซ์์ จำำ�กัด
ั

นอกจากนี้ บริ ษัทไดมีการวาจางที่ปรึกษาที่มีประสบการณแ ละ
ความชํานาญ เพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการ ปองกัน แกไขปญหา
และการตรวจทานด า นความมั่ น คงปลอดภั ย ทางไซเบอร ต าม
นโยบายของบริ ษั ท และสอดคล อ งตามกรอบการดํ า เนิ น งาน
ภายใตกฎหมายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร และการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล ไดแก

ผูจัดการสายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผู้้�จััดการ
บริษสายเทคโนโลยีี
ัท แอรโรคลาสสจํารสนเทศ
ากัด
บริิษััท แอร์์โรคลาส จำำ�กััด

ผูจัดการสายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผู้้�จััดการ

บริษัท อีสายเทคโนโลยีี
สเทิรน โพลีแพคสารสนเทศ
จําษักััทด อีีสเทิิร์์น โพลีีแพค
บริิ
จำำ�กััด

1) นโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงของเครือขาย
(Network Security Policy)
2) นโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงของการจัดเก็บขอมูล
(Storage Security Policy)
3) นโยบายเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต (Application
Policy)
4) นโยบายดานการเก็บรักษาขอมูล (Backup Policy)
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Network
Policies

Storage
Policies

นโยบายความ
มั่่�นคงปลอดภััยทาง
ไซเบอร์์ / ข้้อมููล

Application
Policies

Backup
Policies

บริษัทกำหนดกรอบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยทำง
ไซเบอร์ของกลุ่มบริษัทแบบรวมศูนย์ (Centralization) โดยมีฝ่ำย
สำรสนเทศ (IT) ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของ EPG เป็นหน่วยงำน
ที่รับผิดชอบหลัก ทั้งนี้แต่ละหน่วยธุรกิจ (Business Unit) จะมี
เจ้ำหน้ำที่ IT ที่ผ่ำนกำรอบรมเรื่องควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์
และควำมปลอดภัยของข้อมูล รับผิดชอบในกำรติดตำม เฝ้ำระวังภัย
คุกคำม และดำเนินกำรสำรองข้อมูล (Back Up) เป็นประจำทุกวัน
พร้อมทั้งรำยงำนกำรปฏิบัติกำรอย่ำงสม่ำเสมอ อีกทั้งผู้ใช้งำนก็จะ
ได้รับกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ผ่ำนกำรอบรม สัมมนำ กำรเรียนออนไลน์
และสื่อประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับ กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น

ข้ อ มู ล พนั ก งำน ข้ อ มู ล ลู ก ค้ ำ ข้ อ มู ล คู่ ค้ ำ ที่ มี ก ำรจั ด เก็ บ ไว้ ใ น
ฐำนข้อมูลของบริษัท รวมถึงข้อสัญญำต่ำง ๆ โดยมีกำรดำเนิน กำร
ตำมระบบบริหำรงำนคุณภำพในกำรร้องขอกำรใช้งำน (Document
Amendment request) รวมถึ งกำรใช้ง ำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศอย่ำงปลอดภัย ซึ่งมีกำรกำหนดรหัส (Password) ในกำร
เข้ำใช้งำน และเปลี่ยนแปลงรหัสอย่ำงสม่ำเสมอตำมระยะเวลำที่
กำหนด โดยบริษัทได้จัดสรรงบประมำณด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เป็นประจำทุกปี เพื่อดำเนินงำนตำมกรอบกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
ควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ที่กำหนดไว้ ดังนี้
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วิิเคราะห์์ / จััดลำำ�ดัับ
ความสำำ�คััญในการ
ดููแลร๊๊กษา
การกู้้�คืืนระบบ
Recovery
Contingency
plan

มาตรการป้้องกััน
ความมั่่�นคง
ปลอดภััยไซเบอร์์
กรอบการบริิหาร
จััดการด้้านความ
มั่่�นคงปลอดภััยไซ
เบอร์์ & ข้้อมููล

ป้้องกัันรัับมืือ
และ ลดความ
เสีียหายที่่�อาจจะ
เกิิดขึ้้�น

ระบบป้้องกััน
ข้้อมููล
กระบวนการ
ตรวจสอบภััย
คุุกคาม
โจมตีีที่่�เหมาะสม/
ทัันเวลา

เพื่อให้ดำเนินงำนทั่วทั้งองค์กรเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน บริษัทได้
จัดทำคู่มือกำรใช้งำนสำรสนเทศ ขั้นตอนกำรปฎิ บัติงำนและระบบ
กำรควบคุมสำรสนเทศเพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติของบริษัทและบริษัท
ย่อย ในกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ และควำม

ปลอดภั ย ของข้ อ มู ล ในกำรป้ อ งกั น ลด และแก้ ไ ขปั ญ หำและ
ผลกระทบ รวมถึ งกำรปกป้ องข้ อมู ลส่ วนตั วของ พนั กงำน ลูก ค้ ำ
พั น ธมิ ต รทำงธุ ร กิ จ คู่ ค้ ำ ผู้ รั บ จ้ ำ ง และหน่ ว ยงำนภำครั ฐ
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ผลการดําเนินงาน
บริษัทกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานดานความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร และการรักษาความปลอดภัยของขอมูลใหมีระบบการ
ปองกั นการรั่วไหลของขอมูลครอบคลุมทุกหนวยธุรกิจ (รอยละ
100) และไม มีเหตุการณระบบลม (Zero down time) ของ
Network และ Server เกิดขึ้น และในกรณีที่เกิดปญหาตองมีการ
ฟนฟูระบบ (recovery) ใหกลับมาใชงานอยางทันทวงที บริษัทไดมี
การปรับปรุงพัฒนาระบบอยางตอเนื่องและดําเนินการดังตอไปนี้
1) ติดตาม (Monitoring) และตรวจสอบระบบเปนประจําทุกวัน
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
2) ปรับปรุงระบบ (Improvement) อุปกรณ Hardware หรือ
โปรแกรม Software ใหทันสมัยอยูตลอดเวลา
3) ติดตั้งและ update โปรแกรมรักษาความปลอดภัย
(security) เชน โปรแกรม Anti Virus ในอุปกรณสวนกลาง
ของบริษัทและอุปกรณที่พนักงานใชงานอยางสม่ําเสมอ
4) พัฒนาบุ คลากรภายในบริษัท โดยจัดใหมีผูเชี่ยวชาญและที่
ปรึ กษาเข า มาทํ า การฝ กอบรมและถา ยทอดความรู แ ก ฝ า ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในเรื่องการใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางปลอดภัย เพื่อใหพนักงานของบริษัทมีความ
รูเทาทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป และรับมือไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
เปาหมาย
สัดสวนของ
พนักงานที่
ไดรับการ
อบรม

100%

ปบัญชี
2561/2562
100%

ปบัญชี
2562/2563
100%

ปบัญชี
2563/2564
100%

การดําเนินงานในปบัญชี 2563/2564 ที่ผานมา แมวาบริษัทจะไม
บรรลุเปาหมายระดับสูงสุด zero down time/zero cyber
security แตสามารถดําเนินการฟนฟูระบบใหกลับมาใชงานได
ภายใน 1 ชั่วโมง บรรลุเปาหมายระดับการใชงาน
บริษัทสามารถปรับปรุงระบบใหจํานวน Network down time
ลดลง โดยเพิ่มการติดตามอยางใกลชิด และสม่ําเสมอ จํานวน
server downtime ที่เพิ่มขึ้นมีผลมาจากอุปกรณ Hard disk ที่
ชํารุด บริษัทไดทําการซอมบํารุงและเพิ่มการติดตามอยางใกลชิด
สวน cyber security บริษัทไดติดตามดูแลอยางใกลชิด พรอมทั้ง

ประเมิ นความเสี่ ยงเปน ระยะโดยผู ดูแ ลระบบสว นกลางรว มกั บ
ผูดูแลระบบของทุกหนวยธุรกิจ

0

ปบัญชี
2561/2562
0.39

ปบัญชี
2562/2563
0.72

ปบัญชี
2563/2564
0.03

0

3.36

2.11

2.72

0

0

0.03

0.06

เปาหมาย
Network
Down
Time (ครั้ง/
เดือน)
Server
Down time
(ครั้ง/เดือน)
Cyber
security
(ครั้ง/เดือน)

ส ว นการรั ก ษาความปลอดภั ย ของข อ มู ล นั้ น ผู มี ส ว นได เ สี ย ที่
เกี่ยวของสามารถแสดงความคิดเห็นผานการประเมินผลความพึง
พอใจภายใน การประเมินความพึงพอใจลูกคา และการประเมิน
ความพึงพอใจของคูคา หรือ รองเรีย นผานกระบวนการรับเรื่อง
รองเรียนของบริษัท ในกรณีที่การดําเนินงานไมเปนไปตามระเบียบ
ปฏิ บัติ หรื อมีการละเมิดข อมูล สวนบุ คคล หรือ มี เหตุการณการ
รั่ ว ไหลของข อ มู ล ของผู มี ส ว นได เ สี ย ซึ่ ง ในป บั ญ ชี 2563/2564
บริษัทไมไดรับการรองเรียนในประเด็นที่เกี่ยวของกับการละเมิด
ขอมูลสวนบุคคล หรือการรั่วไหลของขอมูลผูมีสวนไดเสีย รวมถึง
ไมพบเหตุการณการรั่วไหลของขอมูลบริษัทหรือการโจมตีทาง
ไซเบอรแตอยางใด
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การบริหารจัดการผลกระทบทางสิง
่ แวดล้อม
การดาเนิ นธุรกิจของภาคอุตสาหกรรมนั้น แม้ว่าจะช่วยขั บเคลื่อนเศรษฐกิ จของประเทศ แต่ ในขณะเดียวกั น ยัง สามารถสร้า ง
ผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้หากมีการบริหารจัดการที่ไม่ดี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการได้รับอนุญาตในการประกอบ
กิจการและความน่าเชื่อถือของบริษัทอีกด้วย บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียจึงให้ความสาคัญกับประเด็นการบริหารจัดการผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมอย่างมาก โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และบริหารจัดการมลพิษที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ทากราฟฟิคตาราง

จจำำำนวนครั
ดค่ดค่
ำมำตรฐำนตำม
� นวนครั้้�้งกำรละเมิ
ง การละเมิิ
่ า มาตรฐานตามข้้ อ
นดของกฎหมายและระเบีียบข้้
อบััองบัคัังบคับ
ข้กำำอ�ห
กำหนดของกฎหมำยและระเบี
ยบข้

เป้้าหมาย
เป้ระยะยาว
าหมายระยะยาว
2568
ปี 2568

ปีบัญชี 2563/2564

00

0

แนวทางการบริหารจัดการ (หัวข้อรอง)
ขอบเขตกำรรำยงำนข้อมูลในรำยงำนควำมยั่งยืนฉบับนี้ ครอบคลุม
บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด บริษัท แอร์โรคลำส จำกัด และบริษัท
อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองเท่ำนั้น ไม่รวม
ธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่ จังหวัดสมุทรปรำกำร กรุงเทพมหำนคร และ
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0

0

หน่วยธุรกิจในต่ำงประเทศ เนื่องจำกบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ
ระบบจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ รำยงำนกำรด ำเนิ น กำรให้ เ ป็ น ไปตำม
มำตรฐำนของบริษัทและมำตรฐำนสำกล
บริษัทมีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม ดังนี้
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บริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม
เป็ นอย่ำงมำก จึงได้ ประกำศนโยบำยกำรพั ฒนำอย่ ำงยั่งยืน ด้ ำน
สิ่ งแวดล้ อ ม ให้ ทุ ก บริ ษั ท ย่ อ ยในกลุ่ ม บริ ษั ท ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ ำ ง
เคร่ งครั ด บริ ษั ทก ำหนดให้ ทุ กบริ ษั ทย่ อยด ำเนิ นธุ รกิ จด้ วยควำม
รับผิดชอบต่อผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นจำกกระบวนกำร
ทำงำน ปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับด้ำนสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนระบบมำตรฐำนสำกลด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
และเพื่อลดควำมเสี่ ยงจำกกำรปฏิบั ติ ไม่ สอดคล้ องกั บกฎหมำยที่
เปลี่ยนแปลงไป บริษัทกำหนดให้มีกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของ

Complaint Complaint
Management Management

กฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ หรือข้อกำหนดอื่นตำมแต่อุตสำหกรรม
อย่ำงสม่ำเสมอ
บริษัทได้นำระบบมำตรฐำนสำกลมำใช้เพื่อควบคุมดูแลกำรบริหำร
จั ด กำรผลกระทบทำงสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ แ ก่ ม ำตรฐำนกำรจั ด กำร
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งบริ ษัทจัดให้มีกำรทบทวนติ ดตำม
ตรวจสอบระบบมำตรฐำนดังกล่ำวเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดย
กำรดำเนินงำนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนั้น บริษัทมอบหมำยให้
คณะทำงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมของทุกบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบดูแล
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บริิษััท อีีสเทิิร์์นโพลีีเมอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

ผลการดาเนินงาน (หัวข้อรอง)
การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
บริษัทได้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงที่อำจทำให้เกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมำยหรือระเบียบมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อมของธุรกิจหลัก ดังนี้
ควำมเสีย่ งทำงสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึน้
ธุรกิจหลัก
กำรรั่วไหลของ กำรรั่วไหลของ
คุณภำพน้ำทิ้ง คุณภำพอำกำศ
เสียง
น้ำเสีย
สำรเคมี
บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด





(ธุรกิจฉนวนยำงกันควำมร้อน/เย็น)
บริษัท แอร์โรคลำส จำกัด




(ธุรกิจอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งยำนยนต์)
บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด




(ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลำสติก)
บริ ษั ท ก ำหนดให้ ทุ ก หน่ ว ยธุ ร กิ จ ตระหนั ก และก ำกั บ ดู แ ลกำร
สิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย และผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นต่อ
ดำเนินงำนอย่ำงใกล้ชิด เพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมตำมที่
สิ่งแวดล้ อมและชุ มชนท้ องถิ่ น ซึ่ งพบว่ำ บริ ษัท ด ำเนิ นกำรอย่ ำ ง
ประเมินไว้ เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทมีระบบกำรควบคุมที่ครอบคลุม
ถูกต้องเป็นไปตำมข้อกำหนด และไม่มีกำรละเมิดกฎหมำยระเบียบ
ทุกกิจกรรมในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมเพื่อลด
ข้อบังคับด้ำนสิ่งแวดล้อม (Disclosure 307-1)
ควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตำมกฎหมำยระเบียบข้อบังคับ
การตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอกที่ให้การรับรองมาตรฐาน
นอกจำกกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำนและควำมสอดคล้องของ
ในปัจจุบันธุรกิจ หลักของบริษัท ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนจำก
กฎหมำยโดยหน่วยงำนภำยในองค์กรแล้ว บริษัทยังได้เปิดโอกำส
หน่วยงำนภำยนอก ซึ่งมีกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและ
ให้ หน่ วยงำนภำยนอกอื่ นๆ ที่มี ควำมน่ ำเชื่อ ถื อ เช่ น หน่ว ยงำน
ระเบียบข้อบังคับที่กำหนดด้ำนสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มำตรฐำนระบบ
รำชกำรที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงำนรับรองมำตรฐำนสำกล เข้ำมำมี
กำรจัดกำรด้ำนคุณภำพ (ISO 9001) มำตรฐำนระบบกำรจัดกำร
ส่วนร่วมในกำรตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจหลักของ
สิ่งแวดล้อม (ISO 14001) มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัย
บริษัท เพื่อเป็นกำรยกระดับควำมเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย
และควำมปลอดภั ย (ISO 45001) มำตรฐำนระบบกำรจั ด
ว่ำกำรดำเนินกำรของบริษัทมีควำมถูกต้อง โปร่งใส และสอดคล้อง
กำรพลังงำน (ISO 50001) ระบบกำรประเมินคำร์บอนฟุตพริ้นท์
กับกฎหมำยระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้
ขององค์กร (ISO 14064-1) และระบบกำรประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์
การตรวจสอบโดยหน่วยงานราชการ
กำรบริกำรจัดกำรน้ำ (ISO 14046)
ในปีบั ญ ชี 2563/2564 กรมโรงงำนอุ ตสำหกรรม กระทรวง
อุตสำหกรรมได้มีกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำนของบริษัทในด้ำน
ธุรกิจหลัก
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001 ISO 14064 ISO 14046
บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด






(ธุรกิจฉนวนยำงกันควำมร้อน/เย็น)
บริษัท แอร์โรคลำส จำกัด



(ธุรกิจอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งยำนยนต์)
บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด





(ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลำสติก)

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564
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การจัดการข้อร้องเรียน (หัวข้อย่อย)
บริษัทได้จัดให้มีช่องทำงรับข้อร้องเรียนที่หลำกหลำยที่ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจำกกำรดำเนินงำนของบริษัทสำมำรถเข้ำถึงได้ ง่ำย
ได้แก่ โทรศัพท์ เว็ปไซต์ และกล่องรับข้อร้องเรียนที่ติดตั้งอยู่บริเวณด้ำนหน้ำบริษัท และบริษัทได้กำหนดกระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรี ยน
อย่ำงเป็นระบบตำมมำตรฐำน ISO 14001 : 2015 นอกจำกนี้ บริษัทได้มีกำรสอบกลับเรื่องร้องเรียนจำกชุมชนภำยนอก โดยทำจดหมำยถึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอุตสำหกรรมจังหวัดเพื่อขอตรวจสอบข้อร้องเรียนจำกผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรดำเนินงำนของบริษัท ที่
ร้องเรียนมำยังหน่วยงำนภำครัฐที่มีอำนำจในกำรกำกับดูแลโดยตรง
ผลกำรดำเนินกำรในปีบัญชี 2563/2564 นั้น บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับผลกระทบจำกกำรดำเนินงำนของบริษัท และไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนไปยังภำครัฐ ไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนปกครองส่วนท้องถิ่นและอุตสำหกรรมจังหวัดแต่อย่ำงใด
เป้้าหมาย
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การจัดการมลพิ ษอากาศ
การปล่อยมลสารออกสู่ชั้นบรรยากาศของภาคอุตสาหกรรมนั้น เป็นประเด็นสาคัญที่ภาครัฐให้ความสนใจอย่างยิ่ง เนื่องจากมลสารมีผล
โดยตรงต่อคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ที่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในสังคม หน่วยงานภาครัฐ จึงมีการออกกฎหมาย
ควบคุมเพื่อกากับดูแลอย่างใกล้ชิด หากบริษัทมีการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและ
สุขภาวะของผู้ปฏิบัติงานแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอีกด้วย
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คุณภำพอำกำศอย่ำงน้อยต้องมีค่ำเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่
บริษัทกำหนดแนวทำงบริหำรจัดกำรมลพิษอำกำศที่เกิดจำกกำร
กฎหมำยกำหนดหรือดีกว่ำ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมุ่งเน้นกำรจัดกำรมลสำรที่แหล่งกำเนิด
ในกำรพัฒ นำระบบกำรจัด กำรด้ำ นมลพิษ อำกำศนั้น บริษัท ได้
อย่ำงมีประสิทธิ ภำพ และควบคุมคุณภำพอำกำศให้ เป็นไปตำม
อ้ำงอิงแนวทำงปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกล ISO 14001:2015
เกณฑ์มำตรฐำนที่กำหนด รวมทั้งกำหนดดัชนีชี้วัดคุณภำพอำกำศที่
แนวทางการบริหารจัดการ (หัวข้อรอง)
และแนวทำงปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องตำมแต่กลุ่มอุตสำหกรรม ซึ่งทุก
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ได้ แ ก่ ก๊ ำ ซซั ล เฟอร์ อ อกไซด์ (SO2) ก๊ ำ ซ
คุณภำพอำกำศอย่ำงน้อยต้องมีค่ำเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่
บริษัทกำหนดแนวทำงบริหำรจัดกำรมลพิษอำกำศที่เกิดจำกกำร
ไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) ฝุ่นละอองขนำดเล็ก (PM) และ
ธุ ร กิ จ ได้ ก ำหนดกำรวั ด ผล ติ ด ตำม และตรวจสอบตำม
กฎหมำยกำหนดหรือดีกว่ำ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมุ่งเน้นกำรจัดกำรมลสำรที่แหล่งกำเนิด
สำรประกอบอิ น ทรี ย์ ร ะเหยง่ ำ ย (VOCs) เพื่ อ ใช้ ติ ด ตำมและ
มำตรฐำนสำกล โดยบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด และบริษัท แอร์โร
ในกำรพัฒ นำระบบกำรจัด กำรด้ำ นมลพิษ อำกำศนั้น บริษัท ได้
อย่ำงมีประสิทธิ ภำพ และควบคุมคุณภำพอำกำศให้ เป็นไปตำม
ตรวจวัดคุณภำพอำกำศในพื้นที่ โดยมีเป้ำหมำยให้ค่ำดัชนีชี้วัด
คลำส จำกัด ได้รับกำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล จำก บริษัท
อ้ำงอิงแนวทำงปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกล ISO 14001:2015
เกณฑ์มำตรฐำนที่กำหนด รวมทั้งกำหนดดัชนีชี้วัดคุณภำพอำกำศที่
ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ส่วนบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค
และแนวทำงปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องตำมแต่กลุ่มอุตสำหกรรม ซึ่งทุก
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ได้ แ ก่ ก๊ ำ ซซั ล เฟอร์ อ อกไซด์ (SO2) ก๊ ำ ซ
จำกัด ได้รับกำรรับรองจำกบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) ฝุ่นละอองขนำดเล็ก (PM) และ
ธุ ร กิ จ ได้ ก ำหนดกำรวั ด ผล ติ ด ตำม และตรวจสอบตำม
สำรประกอบอิ น ทรี ย์ ร ะเหยง่ ำ ย (VOCs) เพื่ อ ใช้ ติ ด ตำมและ
มำตรฐำนสำกล โดยบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด และบริษัท แอร์โร
กลยุทธ์หลักของบริษัทในการจัดการการปล่อยมลพิษอากาศ(หัวข้อย่อย)
ตรวจวัดคุณภำพอำกำศในพื้นที่ โดยมีเป้ำหมำยให้ค่ำดัชนีชี้วัด
คลำส จำกัด ได้รับกำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล จำก บริษัท
ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ส่วนบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค
ทากราฟฟิก ลองออกแบบดู
จำกัด ได้รับกำรรับรองจำกบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
1
จัดทำข้อมูลพื้นฐำนด้ำนมลพิษอำกำศของทุกหน่วยธุรกิจ
2
ลดมลพิษอำกำศจำกแหล่งกำเนิด
กลยุทธ์หลักของบริษัทในการจัดการการปล่อยมลพิษอากาศ(หัวข้อย่อย)
ทากราฟฟิก ลองออกแบบดู
1
จัดทำข้อมูลพื้นฐำนด้ำนมลพิษอำกำศของทุกหน่วยธุรกิจ
จััดทำำ�ข้้อมููลพื้้� นฐาน
านมลพิิ
2
ลดมลพิษอำกำศจำกแหล่งกด้้ำเนิ
ด ษอากาศของ

1

ทุุกหน่่วยธุุรกิิจ

2

ลดมลพิิ ษอากาศจาก
แหล่่งกำำ�เนิิด

บริษัทได้กำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนเพื่อตอบสนองกลยุทธ์แต่ละด้ำน โดยควำมร่วมมือของบริษัทย่อย โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
กลยุทธ์
แนวทางการดาเนินงาน
การดาเนินงานในปีบัญชี 2563/2564
จัดทำข้อมูลพื้นฐำนด้ำน
 จัดทำข้อมูลพื้นฐำนด้ำนมลพิษอำกำศตำม
 ทำฐำนข้อมูลพื้นฐำนโดยผ่ำนกำรคำนวณกำร
มลพิษอำกำศ
กฎหมำยกำหนด โดยครอบคลุมทุกธุรกิจ
ปล่อยมลพิษอำกำศทั้งปี
 ตรวจวั
ษอำกำศตำมข้
บริษัทได้กำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนเพื่อตอบสนองกลยุทธ์แต่ละด้ำน โดยควำมร่วมมือของบริ
ษัทดย่คุอณยภำพมลพิ
โดยมีรำยละเอี
ยด ดังนีอ้ กังวลของ
ผู้มการด
ีส่วนได้าเนิ
เสียนงานในปีบัญชี 2563/2564
กลยุทธ์
แนวทางการดาเนินงาน
ลดมลพิ
 พิจัดจทำรณำสำรทดแทนเพื
่อลดมลพิ
ษอำกำศ
 หน่
วยงำนอมูR&D
พิจำรณำหำสำรทดแทนอื
่น ที่
จัดทำข้อษมูอำกำศจำก
ลพื้นฐำนด้ำน
ำข้อมูลพื้นฐำนด้ำนมลพิ
ษอำกำศตำม
ทำฐำนข้
ลพื้นฐำนโดยผ่
ำนกำรคำนวณกำร
แหล่
ำเนิด
สำมำรถช่
ษอำกำศ
มลพิงษกอำกำศ
กฎหมำยกำหนด โดยครอบคลุมทุกธุรกิจ
ปล่อยมลพิวษยลดผลกระทบจำกมลพิ
อำกำศทั้งปี
 นตรวจวั
ำผลกำรวิ
ัยผลิตภัณษฑ์อำกำศตำมข้
เข้ำสู่กำรผลิอตกัแบบ
ดคุณจภำพมลพิ
งวลของ
อุผูต้มสำหกรรม
ีส่วนได้เสีย
ลดมลพิษอำกำศจำก
แหล่งกำเนิด

 พิจำรณำสำรทดแทนเพื่อลดมลพิษอำกำศ

 หน่วยงำน R&D พิจำรณำหำสำรทดแทนอื่น ที่
สำมำรถช่วยลดผลกระทบจำกมลพิษอำกำศ
 นำผลกำรวิจัยผลิตภัณฑ์เข้ำสู่กำรผลิตแบบ
อุตสำหกรรม

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564
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ผลการดาเนินงาน (หัวข้อรอง)
ธุรกิจของบริษัททั้งหมดเป็นอุตสำหกรรมที่ไม่มีปล่องที่มีกำรเผำใหม้ มีเฉพำะปล่องที่ระบำยมลพิษอำกำศจำกกระบวนกำรผลิตเท่ำนั้น
บริษัทได้กำหนดวิธีดักจับมลพิษอำกำศก่อนปล่อยออกจำกปล่องระบำย ดังนี้
ชนิดมลพิษอำกำศ
วิธีกำรดักจับมลพิษอำกำศก่อนปล่อยออกจำกปล่องระบำย
NOx
Wet Scrubber System
SOx
Wet Scrubber System
Persistent Organic Pollutants (POP)
Activated Carbon System
Volatile organic compounds (VOC)
Activated Carbon System
Hazardous air pollutants (HAP)
Activated Carbon System
Particulate matter (PM)
Dust Collector System
Carbon monoxide (CO)
Wet Scrubber System
Carbon dioxide (CO2)
Activated Carbon System
Dichloromethane (CH2Cl2)
Activated Carbon System
Total Suspended Particulate (TSP)
Dust Collector System
บริษัทได้ทำกำรตรวจวัดมลพิษอำกำศภำยในสถำนประกอบกำรจำกทุกแหล่งปล่อยมลพิษอำกำศเป็นประจำโดยใช้บริกำรทดสอบและตรวจ
วิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำรภำยนอกที่ได้มำตรฐำนและเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งคำนวณกำรปล่อยมลพิษอำกำศในภำพรวมของบริษัท เพื่อใช้
เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรที่แหล่งกำเนิด เพื่อให้กำรดำเนินงำนเกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรในกำรบริหำรจัดกำรมลพิษอำกำศ ซึ่งใน
ปีบัญชี 2563/2564 ที่ผ่ำนมำ ค่ำมลพิษอำกำศที่วัดได้ทุกค่ำจำกทุกแหล่งกำเนิดอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมำยกำหนดตลอดทั้งปี
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บริิษััท อีีสเทิิร์์นโพลีีเมอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมนามาซึ่งการใช้ทรัพยากรจานวนมาก และก่อให้เกิดมลภาวะจากกิจกรรมในกระบวนการผลิต การ
ขนส่ง รวมทั้งการปล่อยของเสียและการกาจัดของเหลือใช้จากกระบวนการผลิต สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน บริษัทในฐานะ
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมจึงให้ความสาคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและลด
การปล่อยมลภาวะสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตำมกรอบกำรดำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืน
ที่ ใ ห้ ค วำมส ำคั ญ ต่ อ กำรเติ บ โตของธุ ร กิ จ ควบคู่ ไ ปกั บ ควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงนำหลักกำรประเมิน
ประสิ ท ธิ ภ ำพเชิ งนิ เ วศเศรษฐกิ จ หรื อ Eco-Efficiency ของ
สภำธุรกิจโลกเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (World Business Council
for Sustainable Development: WBCSD) มำใช้เป็นดัชนีชี้วัด
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ (Product Value) และ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (Environmental impact) ที่แสดงถึ ง
ศักยภำพด้ำนกำรผลิตเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของคนในสังคม
และนำมำซึ่งคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ในขณะที่รักษำระดับผลกระทบที่
มีต่อระบบนิเวศและทรัพยำกรธรรมชำติให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม
บริ ษั ท น ำผลกำรประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ ำพเชิ ง นิ เ วศเศรษฐกิ จ ไป
ปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละกระบวนกำรผลิ ต ของบริ ษั ท ให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ ำพดี ยิ่ งขึ้ น ลดต้ น ทุ น รวมถึ งลดกำรใช้ พ ลั งงำนและ
ทรัพยำกรในกระบวนกำรผลิต เพื่อสร้ำงควำมได้ เปรี ยบในกำร
แข่งขันเมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรกับองค์กรหรือ
ภำคธุรกิจอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (Benchmarking)
โดยกำรประเมินค่ำประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจสำมำรถทำได้
จำกกำรพิจำรณำสัดส่วนของมูลค่ำผลิตภัณฑ์ หรือปริมำณ

ผลิตภัณฑ์ เปรียบเทียบกับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งค่ำ
ประสิ ท ธิ ภ ำพเชิ ง นิ เ วศเศรษฐกิ จ ที่ สู ง แสดงถึ ง กำรผลิ ต ที่ มี
ประสิ ทธิ ภำพสู งและมี ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมต่ ำ และ ค่ ำสั ดส่ วน
ระหว่ำงค่ำประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์ของปี ที่
ประเมินเทียบกับประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์ใน
ปีฐำน ทั้งนี้ค่ำแฟคเตอร์ X (Factor X) ที่มำกกว่ำ 1 แสดงถึงมีกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีฐำน
ซึ่งกำรคำนวณประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือ Eco-Efficiency
บริษัทได้ยึดถือตำมแนวทำงมำตรฐำนสำกล ISO 14045 โดยใช้
ปริมำณผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในปีนั้นๆ สะท้อนกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
ของบริษัท และใช้ปริ มำณกำรปล่อยก๊ำซเรื อนกระจกเป็นตัวแทน
ผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม เนื่องจำกมีควำมเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยขอบเขตกำรรำยงำนฉบับนี้ครอบคลุม
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทำงตรง (scope 1) และทำงอ้อม
(scope 2) ของบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด และบริษัท อีสเทิร์น โพลี
แพค จ ำกั ด ที่ ตั้ งอยู่ ในพื้ นที่ จั งหวั ดระยองเท่ ำนั้ น ทั้ งนี้ ข้ อมู ลใน
รำยงำนฉบั บ นี้ ไม่ รวมธุ รกิ จที่ อยู่ ใ นพื้ นที่ จั งหวั ดสมุ ท รปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร และหน่วยธุรกิจในต่ำงประเทศ

ผลการดาเนินงาน
ประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ตัน ต่อ ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ)
ค่ำแฟคเตอร์ X

ปีบัญชี 2562/2563
1.61
1.00

ปีบัญชี 2563/2564
1.45
0.90

*ปีฐำน ปีบัญชี 2562/2563
หมำยเหตุ: ผลกำรดำเนินงำนในปีบัญชี 2563/2564 มำจำกบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด และบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด

ผลกำรประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ ำพเชิ ง นิ เ วศเศรษฐกิ จ ในปี บั ญ ชี
2563/2564 มีค่ำแฟคเตอร์ X เท่ำกับ 0.90 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับ
ปี ฐำน 2562/2563 เนื่ องจำกยอดกำรผลิ ตผลิ ตภั ณฑ์ ทั้ งหมดของ
บริษัทลดลงจำกกำรชะลอกำรสั่งซื้อของลูกค้ำทั้งบริษัท แอร์โรเฟลกซ์
จ ำกั ด และบริ ษั ท อี ส เทิ ร์ น โพลี แ พค จ ำกั ด สื บ เนื่ อ งจำก
สถำนกำรณ์ ก ำรแพร่ ร ะบำดของ COVID-19 ที่ ส่ ง ผลต่ อ ภำวะ
เศรษฐกิจโลกโดยรวม ในขณะเดียวกัน ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือน

กระจกจำกกระบวนกำรผลิตลดลงเนื่องจำกกำรลดกำลังกำรผลิต
ของบริษัทและจำกโครงกำรอนุรักษ์พลังงำนต่ำง ๆ ทำให้ค่ำ
แฟคเตอร์ X ลดลงในปีที่ผ่ำนมำ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทยังคงมุ่งมั่น
ดำเนินโครงกำรต่อไปเพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทั้งทำงตรง
และทำงอ้อม แสดงให้เห็นถึงควำมตั้งใจของบริษัท ในกำรดำเนิน
ธุ ร กิ จ ควบคู่ ไ ปกั บ กำรใช้ ท รั พ ยำกรอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพสู ง สุ ด
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การจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรมเป็นประเด็นหนึ่งที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสาคัญในระดับสูง เนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อ
การเพิ่มขึ้น ของอุณหภู มิและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศของโลก ที่ก่ อให้เกิดภั ยพิบัติทางธรรมชาติแ ละความเสี่ยงต่อการ
เปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม ตลอดจนการดาเนินธุรกิจของผู้คน บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเป็นหนึ่งใน
ผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมจากการใช้พลังงานในการกระบวนการผลิต จึงมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยและของโลก รวมถึงรองรับการ
เปลี่ยนแปลงข้อบังคับระดับสากลในการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศต่างๆ ที่อาจกลายเป็นความเสี่ยงในการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทในอนาคตได้

ทากราฟฟิคตาราง
เป้้าหมาย
เป้้าหมาย
ระยะยาว เป้
2568
ปีี
บั
ญ
ั
าหมายระยะยาว ชีี 2563/2564
เป้าหมาย

ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
(scope
1&2) อยก๊าซเรือนกระจก (scope 1&2)
ปริ
มาณการปล่
เทีี
ย
บกัั
บ
าน
เทียบกับปีปีีฐฐาน
ราการปล่่อยก๊
ยก๊๊าซเรื
ซเรืือนกระจก
อัอััตตราการปล่
อนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
ต่่อยหน่่
ตภััณฑ์์
เที
บกัวบยผลิิ
ปีฐาน
เทีียบกัับปีีฐาน
*ปีฐาน ปีบัญชี 2562/2563

ผลดำำ�เนิินงาน
ปีีบััญ
ชีี 2563/2564
ผลการด
าเนินงาน

ปี 2568
ลดลง 5.00%ลดลง 5.00%

ปีบัญชี 2563/2564
ลดลง 1.00%
ลดลง 1.00%

ปีบัญชี 2563/2564
ลดลง
ลดลง3.64%
3.64%

ลดลง 2.50%
ลดลง 2.50%

ลดลง 0.50%
ลดลง 0.50%

เพิ่มขึ้น 10.54%
เพิ่่�มขึ้้�น 10.54%

หมายเหตุ: ผลการดาเนินงานในปีบัญชี 2563/2564 มาจากบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จากัด และบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จากัด

แนวทางการบริหารจัดการ
บริ ษั ท อี ส เทิ ร์ น โพลี เ มอร์ กรุ๊ ป จ ากั ด (มหาชน) ตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงมุ่งมั่น
ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อ
สนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
ไทย และเป้ าหมายการลดก๊า ซเรือ นกระจกตามข้ อ ตกลงปารี ส
(Paris Agreement) เพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่
เกิน 1.5 องศาเซลเซียส สอดคล้องกับบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ (Science-based Targets : SBT)
รวมถึงเป้าหมายการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Sustainable Development Goal 13 Climate Action) ของ
องค์การสหประชาชาติ จึงนับว่าเป็นความท้าทายของบริษัทในการ
รักษาสมดุลในการเติบโตทางธุรกิจ ไปพร้อมกับการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเพื่อความยั่งยืนของโลกในขณะเดียวกัน
บริ ษั ท ตระหนั ก ดี ว่ า บริ ษั ท มี ก ารใช้ พ ลั ง งานจ านวนมากซึ่ งเป็ น
ปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดาเนินธุรกิจ แต่ขณะเดียวกัน

กิจกรรมการใช้พลังงานของบริษัทสามารถปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้เช่นกัน บริษัทจึงได้กาหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม แนวปฏิบัติ กลยุทธ์และเป้าหมายในการใช้พลังงาน
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และการลดปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ น
กระจกขององค์กร รวมถึงการป้องกันและลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยบริษัทได้มอบหมายให้บริษัท
ย่อยกาหนดมาตรการเพื่อบริหารจัดการการใช้พลังงานและการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามความเหมาะสมของแต่ละลักษณะธุรกิจ
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ของบริ ษัท ทั้ งนี้ บริ ษั ท ได้ม อบหมายให้ ค ณะท างานการพั ฒ นา
อย่างยั่งยื นและคณะทางานกลุ่ มย่อยของแต่ละบริษั ทย่อย เป็ น
ผู้ติดตามผลการดาเนินการโดยมีการประชุมเพื่อสรุปผล 1 ครั้งต่อปี
พร้อมทั้งสื่อสารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ
รวมไปถึงคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน ให้มีความตระหนักรู้และดาเนินงาน
เพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกัน
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บริิษััท อีีสเทิิร์์นโพลีีเมอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

กลยุทธ์หลักของบริษัทในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

2

4

ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากแหล่่ง
ส่่งเสริิมการใช้้พลัังงาน
ทากราฟฟิคกลยุทธ์ 4 ข้อ
ผลิิต เพื่่� อลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ทดแทน
ทางตรง ขององค์
(scope ก
1)รและผลิตภัณฑ์
1
จัดทา Carbon Footprint
2
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งผลิต เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (scope 1)
เพิ่่� มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน
จััดทำ3ำ� CarbonเพิFootprint
่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้
(scopeอนกระจก
2)
เพื่่� อลดการปล่่ออมยก๊๊าซเรืื
ขององค์์กรและผลิิตภััณฑ์์
ทางอ้้อม (scope 2)
4
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

1

3

บริษัทได้กาหนดแนวทางการดาเนินงานเพื่อตอบสนองกลยุทธ์แต่ละด้าน โดยความร่วมมือของบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กลยุทธ์
แนวทางการดาเนินงาน
การดาเนินงานในรอบการรายงานปีบัญชี 2563/2564
จัดทา Carbon
จัดทาการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ประกาศนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป้าหมาย ในการ
Footprint ขององค์กร
ส่งเสริมและสนับสนุนในทุกธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท EPG
ขององค์กร และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ ในทุกธุรกิจ
และผลิตภัณฑ์
ทาการประเมิ นการปล่อ ยก๊า ซเรื อนกระจกขององค์ ก ร
และ/หรือ ผลิตภัณฑ์
 บริ ษัท แอร์ โ รเฟลกซ์ จ ากั ด (ธุร กิ จ ฉนวนยางกั น ความ
ร้อน/เย็น) ได้รับใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
และใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เพิ่ม จาก
เดิมจานวน 5 ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 19 ผลิตภัณฑ์
 บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จากัด (ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์
พลาสติก)ได้รับการรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
องค์กรเป็นปีแรก
ลดการปล่อยก๊าซเรือน
ลดการรั่วไหลของสารทาความเย็น
 เปลี่ยนสารทาความเย็นที่ใช้ในเครือ่ งปรับอากาศชนิด
กระจกจากแหล่งผลิต
R22 เป็น R32
เพื่อลดการปล่อยก๊าซ
ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
 ปรับปรุงการบริหารเที่ยววิ่งรถขนส่ง
เรือนกระจก scope 1
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิต  ลดการใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ( TCU)
พลังงาน เพื่อลดการ
 ลดพลังงานในการอบ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 ยกเลิกการใช้ Water Return Pump ในระบบทาความ
scope 2
เย็นที่ไม่จาเป็น
 เปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างจาก Fluorescent เป็น LED
 ปรับอุณหภูมิเครื่องทาน้าเย็น
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดย
 เปลี่ยนมอเตอร์เป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบทาความเย็น
ตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องจักรที่ใช้
 ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องทาน้าเย็น
พลังงานไฟฟ้ามากในกระบวนการผลิต
 เปลี่ยนเครื่องทาน้าเย็นเป็นเครื่องทาน้าเย็นประสิทธิภาพ
สูง
ส่งเสริมการใช้พลังงาน
 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
เพิ่มการใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการ
อาคารผลิต
ทดแทน
ผลิตและในพื้นที่ต่างๆ ของบริษัท
 ติดตั้งโซล่าเซลล์บริเวณอาคารเทคนิควิจัย
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ผลการดาเนินงาน
การจัดทา Carbon Footprint ขององค์กรและผลิตภัณฑ์
บริษัทได้จัดทารายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (scope 1)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (scope 2)
และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ (scope 3) โดยอ้างอิง
วิธีการคานวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแนวทางการ
ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรขององค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรื อนกระจก (องค์ ก ารมหาชน) ทั้ งนี้ ก๊ า ซเรื อนกระจกในแต่ ล ะ
scope ที่บริษัทใช้ในการคานวณประกอบด้วย คาร์บอนไดออกไซด์
(CO2) มี เ ทน (CH4) ไนตรั ส ออกไซด์ (N2O) กลุ่ ม ไฮโดรฟลู อ อโร
คาร์บอน (HFC6) เพอร์ฟลูออโร-คาร์บอน (PFCs) ซัลเฟอร์เฮ็กซาฟลู
โอไรด์ (SF6) และไนโตรเจนฟลู ออไรด์ (NF3) ซึ่ งบริ ษัทได้ ทาการ
รวบรวมข้อมูลกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อนามาคานวณ
ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเป็น ประจ าทุกปี โดยข้อมู ลการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จากัด
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ในปีบัญชี 2563/2564 นี้ ได้รับการทวนสอบข้อมูลความถูกต้อง
ของข้อมูลจากศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย และข้อมูล
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จากัด
ผ่านการทวนสอบความถู กต้องของข้อมูล โดยศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จากัด ได้รับการ
รับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (Carbon Footprint
for Organization: CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในการดาเนินการ
จัดทาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค
จากัด ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเป็นปีแรก แต่
บริษัท แอร์โรคลาส จากัด มีแผนจะดาเนินการให้ได้รับการรับรอง
ภายในปี 2565

ในรอบการรายงานปีบัญชี 2563/2564 บริษัทมีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางตรง (scope 1) จานวน 1,238 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (Disclosure 305-1) และปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
จากการใช้พลังงาน (scope 2) จานวน 32,405 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Disclosure 305-2) รวมก๊าซเรือน
กระจก scope 1 และ 2 ที่บริษัทปลดปล่อยเท่ากับ 33,642 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ลดลง 1,270 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า หรือร้อยละ 3.64 เมื่อเทียบกับปีฐานปีบัญชี 2562/2563
*รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มบริษัท EPG ครอบคลุมเฉพาะ
บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จากัด และบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จากัด
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แม้ว่าปริมาณการปล่อ ยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมขององค์กรจะ
ลดลง แต่อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทกลับเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.54 เมื่อเทียบกับปีฐาน จาก 0.62
เป็ น 0.69 ตั น คาร์ บ อนไดออกไซด์ เ ที ย บเท่ า ต่ อ ตั น ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ลูกค้าจากทั้งใน
และต่างประเทศชะลอการสั่งซื้อลง ทาให้ยอดการผลิต ของบริษัท
ลดลงถึ งร้ อ ยละ 12.82 ในขณะที่ เ ครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้ พ ลั งงานไฟฟ้ า
ทางานไม่เต็มกาลังการผลิต จึงทาให้ค่าอัตราการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้นในรอบการรายงานนี้
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (Scope 3)
ในรอบการรายงานปีบญ
ั ชี 2563/2564 บริษัทปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อมอื่นๆ (scope 3) จานวนรวม 58 ตัน
คาร์ บ อนไดออกไซด์ เ ที ย บเท่ า ลดลงร้ อ ยละ 29.37 จากปี ฐ าน
เนื่องจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ทาให้บริษัทต้อง
ลดกาลังการผลิตลดลงตามความต้องการใช้ ส่งผลให้มีการขนส่ง
ของเสียจากกระบวนการผลิตและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ลดลง นอกจากนี้ บริษัทยังรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ
ในสานักงานด้วย เช่น ส่งเสริมการลดใช้กระดาษในสานักงาน ทา
ให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (scope 3) ที่ปลดปล่อย
ลดลงในปีที่ผ่านมา
หน่วย
ธุรกิจ

บริษัท อีส
เทิร์นโพลี
เมอร์ กรุ๊ป
จากัด
(มหาชน)

ประเภทของ
กิจกรรม

การขนส่ง
การใช้ทรัพยากร
สิ้นเปลือง
การจ้างกาจัดของ
เสีย

การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
ทางอ้อมอื่นๆ
(scope 3)
หน่วย: ตัน
CO2e
53

6

กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปล่อยก๊าซเรือน
กระจก
การขนส่งสินค้า
การขนส่งของเสีย
ปริมาณกระดาษ
A4 ที่ใช้ในองค์กร
การกาจัดของเสีย
โดยผู้รับจ้าง

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ธุ ร กิ จ หลั ก ของบริ ษั ท ทั้ ง สามธุ ร กิ จ เป็ น อุ ต สาหกรรมที่ มี ก ารใช้
พลังงานจานวนมากในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า
จึงมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานไฟฟ้าที่
ซื้อมา (scope 2) ในสัดส่วนที่มากกว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางตรง (Scope 1) อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มุ่งเน้นการดาเนิน
มาตรการลดและเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพการใช้พ ลั งงานทุ ก ประเภท
พร้อมทั้งสร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับใน
การร่ วมมือ กันลดการใช้พ ลังงานทั้งในกระบวนการผลิตและใน
สานักงาน เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากการใช้พลังงาน ลด
ต้ น ทุ น ด้ า นพลั ง งาน และลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกใน
ขณะเดียวกัน

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564
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ทำกรำฟฟิค ตำรำง
เป้้าหมาย
ระยะยาว
2568
เป้ำหมำยระยะยำว

ราการใช้้พพลั
งานต่่ออหน่
หน่่ววยผลิ
ยผลิิตตภั
อัอััตตราการใช้
ลังังงานต่
ภัณัณฑ์ฑ์์(Energy
(Energy Intensity)  เทีียบกัับปีีฐาน
Intensity) เทียบกับปีฐาน
*ปีฐาน ปีบัญชี 2562/2563

เป้้าหมาย
ปีีบััญชีี เป้
2563/2564
ำหมำย

ปี 2568

ปีบัญชี 2563/2564

ลดลง 2.50%
ลดลง 2.50%

ผลดำำ�เนิินงาน
ปีีบัผลกำรด
ัญชีี 2563/2564
ำเนินงำน

ปีบัญชี 2563/2564

ลดลง 0.50%
ลดลง 0.50%

เพิ่่�มขึ้้�น 4.60%
เพิ่มขึ้น 4.60%

บริษัทได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อลดการใช้พลังงานในจุดที่ประเมินแล้วว่ามีการใช้พลังงานมาก โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตามแนวทางการดาเนินงานด้านพลังงานดังนี้
ทำกรำฟฟิค diagram
ตรวจประเมิิน
ตรวจประเมิ
นจุังดทีงานมาก
่มี
จุุดที่่�มี
ีการใช้้พลั

การใช้พลังงานมาก

รายงานผลโครงการ
และปรับปรุงเพิ่มเติม
รายงานผลโครงการ

และปรัับปรุุงเพิ่่� มเติิม

ติดตามวัดผล

ติิดตามวััดผลโครงการ
โครงการ

บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จากัด และบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จากัด
บริ ษั ท ได้ ด าเนิ น การวั ด ผล ติ ด ตาม และตรวจสอบตาม
มาตรฐานสากลด้านระบบการจัดการด้านพลังงานISO 50001:2011
ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนเป็น Version ISO 50001:2018 ในปี 2564
นี้ ส่ วนข้ อมู ลด้ านระบบการจั ดการพลังงานที่ รายงานในฉบั บนี้
ได้รับการรับรองความถูกต้องของกระบวนการ จาก บริ ษัท ทู ฟ
นอร์ด (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทตั้งเป้าหมายให้ทุกหน่วยธุรกิจต้องได้รับรองมาตรฐานสากล
ด้านระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001:2011 ซึ่งในปีบัญชี

จัดทาโครงการเพื่อ
จััดทำท�ำ ธิโครงการ
เพิ่มประสิ
ภาพการ
เพื่่� อเพิ่่
ม
ประสิิ
�
ใช้พลังงานทธิิภาพการ
ใช้้พลัังงาน

ดาเนิ
บปรุง บปรุุง
ดำำ�นเนิิการปรั
นการปรัั

2563/2564 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จากัด และบริษัท อีสเทิร์น
โพลีแพค จากัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 50001:2011
แล้ว ส่วนบริษัท แอร์โรคลาส จากัด มีแผนดาเนินการให้ได้รับการ
รับรองต่อไปในอนาคต
ในรอบการรายงานปีบัญชี 2563/2564 บริษัทมีโครงการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานจานวน 10 โครงการ ซึ่งสามารถ
ประหยัดการใช้พลังงานได้รวมทั้งสิ้น 9,196,619 เมกะจูล คิดเป็น
มูลค่า 8.41 ล้านบาท สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
1,458 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Disclosure 302-4)
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หน่วยธุรกิจ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

โครงการลดการใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
(TCU)
โครงการลดพลังงานในการอบ
โครงการติดตั้งโซล่าร์เซลล์บริเวณอาคาร
เทคนิควิจัย
โครงการยกเลิกการใช้ Pump Water
Return ในระบบ cooling system
บริษัท อีสเทิร์น โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ Fluorescent เป็น
โพลีเมอร์ กรุ๊ป LED
จากัด (มหาชน) โครงการเปลี่ยนมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
โครงการปรับอุณหภูมิเครื่องทาน้าเย็น
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องทาน้า
เย็น
โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์
โครงการเปลี่ยนเครื่องทาน้าเย็น
ประสิทธิภาพสูง
รวมทั้งหมด

พลังงานที่ลด
ได้
(เมกะจูลต่อปี)

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า)

มูลค่า
(บาท/ปี)

43,204

42,963.78

6

838,844

834,183.53

116

33,566

33,548.86

5

544,320

541,296.00

76

66,679

66,308.76

9

60,264
277,603

59,929.20
248,300.64

8
45

1,354,032 1,211,105.99

219

4,635,629 4,133,792.16

750

1,385,683 1,239,416.10

224

9,196,619 8,410,845.02

1,458

หลังจากดาเนินโครงการไปตลอดทั้งปี พบว่าบริษัทใช้พลังงานในองค์กรรวมทั้งสิ้น 401,958,127 เมกะจูล ลดลง 41,247,085 เมกะจูล หรือ
ร้อยละ 9.31 เมื่อเทียบกับรอบการรายงานปีบัญชี 2562/2563

ปริมาณการใช้พลังงานขององค์กร
460,000,000

440,000,000

3,689.21

5,552.38

5,807.68

380,000,000

6,000.00
4,000.00

420,000,000
400,000,000

8,000.00

420,749,786

443,205,212

401,958,127

2561/62

2562/63

2563/64

ปริมาณการใช้พลังงาน

อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

2,000.00
-

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564

แม้ว่าปริมาณการใช้พลังงานโดยรวมของบริษัทลดลง แต่อัตราการใช้
พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.60 เมื่อเทียบกับปีฐาน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากยอดการผลิตผลิตภัณฑ์ของ
แต่ละธุรกิจลดลง เป็นผลสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
ทาให้ลูกค้าจากทั้งในและต่างประเทศชะลอการสั่งซื้อลง ในขณะที่
เครื่องจักรยังใช้พลังงานเท่าเดิมในการทางาน
การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อส่งเสริมการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

บริษัทจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ “SUSTAINABLE ECO BUILDING”
ภายใต้แนวคิด มุ่งสู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนให้กับ
วิ ศวกร และสถาปนิ ก เพื่ อร่ วมกั นแลกเปลี่ ยนความรู้ แ ละเสริ ม
ศักยภาพ ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้อธิบายเกี่ยวกับ Green Technology
รวมถึงข้อกาหนดต่าง ๆ ตามเกณฑ์ของอาคารเขียว รวมถึงการจัด
การพลั งงานอย่างมี ประสิทธิ ภาพโดย รศ.ดร อรรจน์ เศรษฐบุ ตร
ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาอาคารเขียวในประเทศไทย และ ผศ.ดร
กูสกานา กูบาฮา คณบดีพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้เป็นงาน
คาร์บอนนิวทรัลอีเว้นท์ (Carbon Neutral Event) ด้วยการชดเชย
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหมดให้เป็นศูนย์
ภ า ย ใ ต้ ก า ร ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า จ า ก วี ก รี น ค ณ ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก
นอกจากนี้ ในรอบการรายงานปีบัญชี 2563/2564 บริษัทได้แสดง
เจตนารมณ์และได้รับการรับรองเพื่อเป็นการยืนยันว่าบริษัทมีการ
บริหารจัดการที่ได้มาตรฐานในการสนับสนุนและส่งเสริมการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนี้
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1. บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จากัด ได้รับการรับรอง ฉลาก
คาร์บอนฟุตพริ้นท์สาหรับผลิตภัณฑ์ (Carbon
Footprint for Product: CFP) ของฉนวนปูหลังคาใน
ที่พักอาศัย “ Aero-Roof” องค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
2. บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จากัดได้รับการรับรองฉลาก
สิ่งแวดล้อม ประเภทที่ 3 (LCA for EPD) เป็นการ
แสดงข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ (EPD:
Environmental Product Declaration) จากการ
ประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA: Life Cycle
Assessment) ใน 3 กลุ่มผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
คือ (1) Global Warming, (2) Stratospheric
Ozone Depletion, (3) Eutrophication จาก
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
3. บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จากัด ลงนามบันทึกข้อตกลงใน
กิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอน
ภาคสมัครใจภายในประเทศ ปีที่ 8 ร่วมกับองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ
วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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บริิษััท อีีสเทิิร์์นโพลีีเมอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

การบริหารจัดการของเสีย
การบริหารจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสาคัญและคาดหวังให้บริษัท
ดาเนินการจัดการตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด เนื่องจากการบริหารจัดการของเสียที่ไม่เหมาะสมอาจนามาซึ่งปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอาจกระทบต่อชื่อเสียงและการได้รับการอนุญาตในการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทด้วย บริษัทจึ งให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการของเสียอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและพัฒนาการจัดการเพื่อใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งจะทาให้บริษัทสามารถลดต้นทุนในการกาจัดของเสียและต้นทุนในการผลิตได้อีกทางหนึ่ง
ทากราฟฟิคตาราง
เป้้าหมาย
เป้าหมายระยะยาว
ระยะยาว
2568

อัั ต ราการเกิิ ดข องเสีียต่่ อ หน่่ ว ยผลิิ ตภัั ณ ฑ์์
อัตราการเกิ
ดของเสียต่Intensity)
อหน่วยผลิตเทีียบปีี
ภัณฑ์ ฐ(Waste
(Waste
Generation
าน
(ตััGeneration
นต่่อตัันผลิิตภัIntensity)
ัณฑ์์) เทียบปีฐาน (ตันต่อตัน
ผลิตภัณฑ์)
*ปีฐาน ปีบัญชี 2562/2563

ปี 2568

ปีบัญชี 2563/2564

ลดลง 10%
ลดลง 10%

แนวทางการบริหารจัดการ
ขอบเขตการรายงานข้อมูลของเสียในรายงานความยั่งยืนฉบับนี้
ครอบคลุมบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จากัด บริษัท แอร์โรคลาส จากัด
และบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จากัด ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง
เท่ า นั้ น ไม่ ร วมธุ ร กิ จ ที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
กรุงเทพมหานคร และหน่วยธุรกิจในต่างประเทศ เนื่องจากบริษัท
อยู่ ร ะหว่ า งการพั ฒ นาระบบจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ รายงานการ
ดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทและมาตรฐานสากล
บริษัทกาหนดเป็นนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม
ให้ทุกหน่วยธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

เป้้าหมาย
เป้าหมาย
ปีีบััญชีี 2563/2564

ลดลง 2%
ลดลง 2%

ปีบัญชี 2563/2564
ลดลง 5.94%
ลดลง 5.94%

กั บ การจั ด การของเสี ย อย่ า งเคร่ ง ครั ด และส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
กระบวนการผลิตที่ช่วยลดการเกิดของเสียหรือนากลับมาใช้ใหม่
โดยมีก รอบการด าเนิน งานตามมาตรการ 3 ป. ได้แ ก่ “การ
ประหยัด” คิดทบทวนการเกิดของเสีย ลดการเกิดของเสียโดยไม่
จ าเป็น และพิจ ารณาลดของเสีย ที ่แ หล่ง ก าเนิด “ประโยชน์”
สร้า งประโยชน์จ ากของเสีย ที ่เ กิด ขึ ้น ขององค์ก รโดยพิจ าณา
ปรับปรุงของเสียให้มีคุณภาพที่เหมาะสมและเข้าสู่กระบวนการ
ผลิตอีกครั้ง และ “การเพิ่มประสิทธิภาพ” เพิ่มประสิทธิภาพ
กร ะ บ วนกา ร ผ ล ิต เ พื ่อ ล ด ก า ร เ กิด ข อง เ สีย ให้ม า กที ่ส ุด

ทากราฟฟิค

3 ป.

ผลดำำ�เนิินงาน
ผลการด
าเนินงาน
ปีีบััญ
ชีี 2563/2564

ประหยััด

ประโยชน์์

ประสิิทธิิภาพ

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564

บริษ ัท มอบหมายให้ค ณะท างานการพัฒ นาอย่า งยั ่ง ยืน เป็น
ผู ้ท บทวนการก าหนดเป้า หมายด้า นของเสีย ประจ าปีเ พื ่อ ให้
สอดคล้อ งตามแต่ลัก ษณะของธุร กิจ และติด ตามผลและความ
คืบหน้าของการพัฒนาระบบการจัดการด้านของเสีย เป็นประจา
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ผ่านคณะทางานด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละบริษัทย่อย โดยในการ
ดาเนินการของแต่ละหน่วยธุรกิจนั้น อ้างอิงแนวทางปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากล ISO 14001:2015 และมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ
อื่นที่เกี่ยวข้องตามแต่กลุ่มอุตสาหกรรม

กลยุทธ์หลักของบริษัทในการบริหารจัดการของเสีย
ทากราฟฟิกกลยุทธ์
1
จัดทาระบบฐานข้อมูลของเสีย
ดทำำ�ระบบฐาน
2
ลดปริมจััาณของเสี
ยอันตรายที่กาจัดด้วยวิธีฝังกลบ
ข้้อมููลของเสีีย
3
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ของเสีย

1

2

ลดปริิมาณของเสีีย
อัันตรายที่่�กำำ�จััด
ด้้วยวิิธีีฝัง
ั กลบ

3

เพิ่่� มประสิิทธิิภาพ
การใช้้ของเสีีย

บริษัทได้กาหนดแนวทางการดาเนินงานเพื่อตอบสนองกลยุทธ์แต่ละด้าน โดยความร่วมมือของบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การดาเนินงานในรอบการรายงาน
กลยุทธ์
แนวทางการดาเนินงาน
ปีบัญชี 2563/2564
จัดทาข้อมูลพื้นฐานของเสีย
 จัดทาสมดุลของเสีย (Waste Balance)  จาแนกชนิดของเสียให้มีความชัดเจนและละเอียด
ให้ครอบคลุมทุกหน่วยธุรกิจ
มากขึ้น
 จัดทาแผนผังการไหลของของเสีย
ลดปริมาณของเสียอันตรายที่
 หาวิธีกาจัดของเสียอันตรายใหม่
 จัดจ้างบริษัทรับกาจัดของเสียทีม่ คี วามสามารถ
กาจัดด้วยวิธฝี ังกลบ
นอกเหนือจากการฝังกลบ
กาจัดของเสียอันตรายบางชนิดโดยไม่ต้องไปฝัง
กลบ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ของเสีย  เพิ่มสัดส่วนของเสียที่นากลับมาใช้ซ้าและ  สร้างจิตสานึกในการคัดแยกของเสีย
ใช้ใหม่
 ทาช่องทางคัดแยกของเสียอย่างมีระบบ
 ทามาตรการนาของเสียเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่
ผลการดาเนินงาน
บริษัทมุ่งเน้นการดาเนินการเพื่อ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
บริหารจัดการของเสีย จึงกาหนดให้แต่ละหน่วยธุรกิจมีเป้าหมายด้าน
การจัดการของเสียทั้งของเสียอันตรายและไม่อันตราย รวมทั้งมีการ
สื่อสารเป้าหมายให้แต่ทุกหน่วยงานในบริษัทย่อยรับทราบ เพื่อนาไป
จัดทาแผนควบคุมปริมาณของเสียภายในหน่วยงานของตนเอง

ตรวจสอบดู แลการด าเนิ นงานและรายงานผลการปฏิ บั ติ งานต่ อ
คณะทางานด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละบริษัทย่อยเป็นประจาทุก
เดือน เพื่อติดตามผลการดาเนินงานเช่น การปนเปื้อนของของเสีย
ไม่อันตราย การคัดแยกของเสียอย่างถูกวิธี การจัดทาฐานข้อมูล
ของเสียในหน่วยงานอย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งจัดทาแผนผัง
การไหลของของเสียของบริษัท (Disclosure 306-1) ดังนี้
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บริิษััท อีีสเทิิร์์นโพลีีเมอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

กระบวนการต้นน้า

กระบวนการผลิต

กระบวนการปลายน้า

กระบวนการผลิต

การบริหารจัดการของเสียขององค์กร
ในรอบการรายงานปีบัญชี 2563/2564 บริษัทได้ปรับปรุงการเก็บ
ข้อมูลโดยอ้างอิงตามมาตรฐาน GRI 306 (2020) บริษัทมีปริมาณ
ของเสียทั้งหมดจากกระบวนการผลิตจานวน 1,408 ตัน
(Disclosure 306-3) ลดลงจากปีบัญชี 2562/2563 ร้อยละ 18.45
เนื่องจากบริษัทลดการผลิตลงตามการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ
โลก สืบเนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
ปีบัญชี
ปีบัญชี
ปีบัญชี
2561/2562 2562/2563 2563/2564
ปริมาณของเสีย
ทั้งหมดที่นา
กลับมาใช้ซ้า และ
ใช้ใหม่ (ตัน)
ปริมาณของเสีย
ทั้งหมดที่ส่งไป
กาจัด (ตัน)

1,023

1,025

955

658

701

453

โดยบริษัทได้นาของเสียกลับมาใช้ซ้าและใช้ใหม่จานวน 955 ตัน
คิดเป็นร้อยละ 67.83 ของของเสียทั้งหมด (Disclosure 306-4)
และมีของเสียที่ส่งไปกาจัดด้วยวิธีต่าง ๆ จานวน 453 ตัน
(Disclosure 306-5) ซึ่งปริมาณของเสียที่ส่งไปกาจัดด้วยวิธีฝังกลบ
มีจานวน 54 ตัน คิดเป็นร้อยละ 3.83 ของของเสียทั้งหมด

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564

การจัดการ

ประเภทของเสีย

ปริมาณ
(ตัน)
17
(1.21%)
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วิธีการจัดการ

 น้าส่งบริษัทรับจัดการเพื่อเข้าสู่กระบวนการน้าไปใช้ซ้าและรีไซเคิล
ของเสียอันตราย
 ติดตามการจัดการด้วย Hazardous Waste Manifest
ปริมาณของเสีย น้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว แบตเตอรี่
ที่กลับมาใช้ซ้า ใช้แล้ว ถังปนเปื้อน
และใช้ใหม่
ของเสียไม่อันตราย
938
 น้าส่งบริษัทรับจัดการเพื่อเข้าสู่กระบวนการน้าไปใช้ซ้าและรีไซเคิล
(67.8 3%)
เศษยาง เศษพลาสติก ไม้พา
(66.62%)  ติดตามการจัดการด้วย Non-Hazardous Waste Manifest
เลท พลาสติกพาเลท
248
 น้าส่งบริษัทรับจัดการเพื่อน้าไปเป็นเชือเพลิงผสม หรือท้าลายใน
ขยะอันตราย หลอดฟลูออเรส
เตาเผาเฉพาะส้าหรับของเสียอันตราย
เซนต์ ถ่านไฟฉาย เศษผ้า/ถุง (17.61%)
มือปนเปื้อน
 ติดตามการจัดการด้วย Hazardous Waste Manifest
9
 น้าส่งบริษัทรับจัดการเพื่อน้าไปบ้าบัดด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ
ปริมาณของเสีย ขยะอันตราย น้าล้างอุปกรณ์
เครื่องแก้วจากห้องปฏิบัติการ
(0.62%)  ติดตามการจัดการด้วย Hazardous Waste Manifest
ทีส่ ่งไปก้าจัด
(32.17%)
ขยะอันตราย บรรจุภัณฑ์
54
 น้าส่งบริษัทรับจัดการเพือ่ น้าไปฝังกลบอย่างปลอดภัย
ปนเปื้อน กระป๋องสเปรย์
(3.84%)  ติดตามการจัดการด้วย Hazardous Waste Manifest
ของเสียไม่อันตราย
142
 น้าส่งบริษัทรับจัดการเพือ่ น้าไปเป็นเชือเพลิงผสม
เศษยางที่บนเปื้อนเศษพลาสติก (10.06%)  ติดตามการจัดการด้วย Non-Hazardous Waste Manifest
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ของเสีย
บริษัทมุ่งมั่นที่จะเพิ่มสัดส่วนของของเสียที่น้ากลับมาใช้ ซ้า (Reuse)
และใช้ใหม่ (Recycle) ให้เพิ่มขึน ทังของเสียอันตรายและของเสียไม่
อันตราย ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทใช้วิธีการด้าเนินการหลายวิธี
เพื่ อเพิ่ มสั ดส่ วนการน้ าของเสี ยกลั บ มาใช้ ซ้ าและใช้ ใหม่ เช่ น การ
ก้าหนดมาตรการจ้าแนกชนิดของเสียให้ชัดเจน การให้ความรู้เรื่อง
การคัดแยกของเสียและสร้างจิตส้านึกให้ แก่พนักงานผ่านช่องทาง
ต่างๆ ส่งผลให้ของเสียอันตรายที่น้ากลับมาใช้ซ้าและใช้ใหม่มีสัดส่วน
เพิ่มขึนเป็นร้อยละ 5.19 ของปริมาณของเสียอันตรายทังหมด หรือ
เพิ่ มขึ นร้ อยละ 20.62 จากปี บั ญชี 2562/2563 และของเสี ยไม่
อันตรายที่น้ากลับมาใช้ซ้าและใช้ใหม่มีสัดส่วนเพิ่มขึนเป็นร้อยละ
86.87 เช่นกัน หรือเพิ่มขึนร้อยละ 3.61 จากปีบัญชีก่อนหน้า
อัตราการเกิดของเสียต่อหน่วยผลิตภัณฑ์รวมของบริษัทเท่ากับ
0.0203 ตันต่อตันผลิตภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 5.94 เมื่อเทียบกับปี
ฐานปีบัญชี 2562/2563 บริษัทให้ความส้าคัญกับการดูแลจัดเก็บ
และการขนส่งของเสีย รวมถึงการก้าจัด ที่อาจเกิดเหตุการณ์การ
รั่วไหลหรือปนเปื้อนระหว่างด้าเนินการ และส่งผลกระทบต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย บริษัทจึงก้าหนดให้มีการตรวจติดตามตามใบก้ากับ
การขนส่งและก้าจัดของเสียอันตรายตามกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจ
ว่ า การด้ า เนิ น การตลอดกระบวนการบริ ห ารจั ด การของเสี ย

เป็นไปตามมาตรฐานที่ก้าหนดไว้ ทังนีบริษัทได้ก้าหนดช่องทาง
รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจากผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ผ่ า นเว็ ป ไซด์ บ ริ ษั ท :
www.epg.co.th หรือ ร้องเรียนไปยังบริษัทย่อยโดยตรง บริษัท
และบริ ษั ท ย่ อ ยจะด้ า เนิ น การตามกระบวนการจั ด การข้ อ
ร้ อ งเรี ย นที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นคู่ มื อ ปฏิ บั ติ ก ารรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นตาม
มาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ซึ่งในปีบัญชี 2563/2564 บริษัท
ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการจัดการของเสียของบริษัทแต่
อย่างใด

98
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การบริหารจัดการนา้
การบริหารจัดการน้าใช้และน้าเสียเป็นประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความส้าคัญ เนื่องจากเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส้าคัญในการ
ด้ารงชีวิต การเพิ่มขึนของชุมชนในพืนที่และการขยายตัวของภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมส่งผลต่อความต้องการใช้น้าในการ
อุปโภคและบริโภค ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลให้เกิดวิกฤตน้าได้ หากองค์กรมีการบริหารจัดการน้าที่ไม่
มีประสิทธิภาพ ย่อมมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้าในกระบวนการผลิตและการอุปโภค หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการ
ปล่อยน้าที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้าทิงสู่แหล่งน้าสาธารณะ ซึ่ง อาจน้ามาซึ่งความขัดแย้งกับชุมชนในพืนที่ และ
ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นที่มีต่อบริษัทได้
ท้ากราฟฟิคตาราง
เป้้าหมาย
เป้าหมายระยะยาว
ระยะยาว
2568

อััอัตตราการใช้้
หน่่ววยผลิ
ยผลิิตตภั
(Water
ราการใช้นน้ำ้าำ��ต่ต่อ่ อหน่
ภัณั ณฑ์ฑ์์(Water
Intensity) เทีียบปีีฐาน
Intensity) เทียบปีฐาน
*ปีฐาน ปีบัญชี 2562/2563

ปี 2568
ลดลงลดลง
2.50%2.50%

แนวทางการบริหารจัดการ
ขอบเขตการรายงานข้ อ มู ล น้ า ในรายงานความยั่ ง ยื น ฉบั บ นี
ครอบคลุมบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ้ากัด บริษัท แอร์โรคลาส จ้ากัด
และบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ้ากัด ที่อยู่ในพืนที่จังหวัดระยอง
เท่ า นั น ไม่ ร วมธุ ร กิ จ ที่ อ ยู่ ใ นพื นที่ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
กรุงเทพมหานคร และหน่วยธุรกิจในต่างประเทศ เนื่องจากบริษัท
อยู่ ร ะหว่ า งการพั ฒ นาระบบจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ รายงานการ
ด้าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทและมาตรฐานสากล
บริษัทก้าหนดให้ทุกบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการน้าใช้และน้าเสียภายใต้พระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535 และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 อย่าง
เคร่งครัด มีการตรวจวัดคุณภาพน้าเป็นประจ้าโดยห้องปฏิบัติการที่
ขึ นทะเบี ย นกั บ กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม และเปิ ด เผยผลการ
ด้าเนินงานเรื่องการบริหารจัดการน้าใช้และน้าเสีย
โดยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสารภายในให้พนักงานและผู้มี
ส่วนได้เสียอื่นรับทราบถึงข้อมูล เพื่อลดข้อกังวลและสร้างจิตส้านึก
ด้านการใช้น้าในองค์กร

เป้้าหมาย
าหมาย
ปีีบััญชีีเป้2563/2564

ผลดำำ�เนิินงาน
าเนินงาน
ปีีผลการด้
บััญชีี 2563/2564

ปีบัญชี 2563/2564

ปีบัญชี 2563/2564

ลดลง
ลดลง0.50%
0.50%

1.31%
เพิเพิ่่�่มมขึขึ้้น�น1.31%

บริษัทตระหนักถึงความท้าทายในด้านการบริหารจัดการน้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงก้าหนดเป็นนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้าน
สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ และมอบหมายให้ ทุกหน่วยธุรกิจ
ต้องมีการชีบ่งและประเมินความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้า ด้วยการ
จัดท้า Water Scarcity Footprint ตามมาตรฐาน ISO 14046
เพื่อให้ทราบถึงปริมาณน้าที่ใช้ในการผลิตในแต่ละผลิตภัณฑ์ ตังแต่
การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การผลิต การใช้งาน และการก้าจัด
ซาก รวมถึงการขาดแคลนน้าในพืนที่ที่บริษัทด้าเนินธุรกิจอยู่
ในส่ วนของน้าใช้ เพื่อการอุ ปโภคบริ โภคในสถานประกอบการนั น
บริ ษั ทได้ ก้าหนดเป็ นนโยบายให้ ทุ ก ธุ รกิจมี เป้ าหมายและก้าหนด
มาตรการควบคุมการใช้น้าแต่ละหน่วยงาน ร่วมถึงส่งเสริมบุคลากร
ในองค์กรมีจิตส้านึก ตระหนักรู้ถึงการใช้น้า รณรงค์การใช้น้าอย่าง
ประหยัด เพื่อบริหารจัดการน้าให้ คุ้มค่าที่สุด และก้าหนดให้มี การ
ตรวจติดตามความส้าเร็จของเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และรายงานผล
การด้าเนินงานต่อคณะท้างานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทและ
คณะกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 ครังต่อปี

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564
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กลยุทธ์หลักของบริษัทในการบริหารบริหารน้าและน้าเสีย
ท้ากราฟฟิก
1
2
3

1บริหารความเสี่ยงด้านการจัดการน้า

2

ำ�ระบบข้้
พื้้� น านการใช้น้า และคุณภาพน้าทิง
จัดท้จััาดทำ
ระบบข้
อมูลอพืมููลนฐานด้
บริิหารความเสี่่�ยง
ฐานด้้านการใช้้น้ำำ��
และคุุณภาพน้ำำ��ทิ้้�ง

ด้้านการจััดการน้ำำ��

3

ลดอััตราการใช้้น้ำำ��ต่่อ
หน่่วยผลิิตภััณฑ์์

ลดอัตราการใช้น้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

บริษัทได้ก้าหนดแนวทางการด้าเนินงานเพื่อตอบสนองกลยุทธ์แต่ละด้าน โดยความร่วมมือของบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี
การด้าเนินงานในรอบการรายงานปีบัญชี
กลยุทธ์
แนวทางการด้าเนินงาน
2563/2564
จัดท้าระบบข้อมูลพืนฐานด้าน
 จัดท้าสมดุลน้า (Water Balance) ให้
 จัดท้า Water Flow Diagram
ครอบคลุมทุกหน่วยธุรกิจ
 ติดตังมาตรวัดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
การใช้น้า และคุณภาพน้าทิง
ปริมาณน้าเข้า-ออก
 ท้าการตรวจวัดคุณภาพน้าทิงตามกฎหมาย
ก้าหนด
 จัดท้าการประเมิน Water Footprint
บริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรนา้
 ประเมินความเสี่ยงด้านการจัดการน้า
 ประเมินความเสี่ยงผ่านการประเมินบริบท
ของ ISO 14001:2015
 จัดหามาตรการรองรับในกรณีความเสี่ยงสูง
 ส่งเสริมการใช้น้าจากแหล่งน้าที่มคี วาม
 ลดสัดส่วนการใช้น้าใต้ดิน
เสี่ยงต่้า
 เพิ่มสัดส่วนการใช้น้าผิวดินจากแหล่งกักเก็บ
ของบริษัท
ลดอัตราการใช้น้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์  ใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพในส้านักงาน
 รณรงค์การใช้น้าในส้านักงานอย่างรู้คุณค่า
 พัฒนานวัตกรรมเพื่อลดการใช้น้าใน
และติดตามวัดผลอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการผลิต
 เปลี่ยนกระบวนการผลิตเป็นการใช้น้าแบบ
Close Loop System
ผลการด้าเนินงาน
การจัดท้า Water Footprint
บริษัทจัดท้ารายงานการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินท์ของผลิตภัณฑ์
เพื่อรวบรวมและประเมินศักยภาพในการก่อให้เกิดผลกระทบด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ มจากน้ า ตามมาตรฐานสากล ISO
14046
Environmental Management; Water footprint-principles,
Requirements and Guidelines โดยใช้หลักการประเมินวัฎจักร
ชีวิตสิ่งแวดล้อม (Life Cycle Assessment: LCA) ซึ่งการประเมิน

ดังกล่าวจะสามารถอธิบายถึงความเสี่ยงเฉพาะประเด็นที่ต้องการ
ศึกษาได้ เช่น ด้านการขาดแคลนน้า (Water Scarcity Footprint)
ด้ า นมลพิ ษ ทางน้ า จากปรากฏการณ์ ยู โ ทรฟิ เ คชั่ น ที่ แ หล่ ง น้ า มี
สารอาหารมากเกินไปจนกระตุ้นเกิดการเติบโตที่ผิดปกติของพืช
บางชนิด (Water Eutrophication Footprint) โดยบริษัท แอร์
โรเฟลกซ์ จ้ากัด ได้จัดท้าวอเตอร์ฟุตพรินท์ของผลิตภัณฑ์ส้าเร็จ
เป็นธุรกิจแรก โดยได้รับการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลจาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ้ากัดได้รับการ
รับรองการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินท์ของผลิตภัณฑ์จากสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รับการรับรอง
ทังหมด 14 ผลิตภัณฑ์ แต่บริษัท แอร์โรคลาส จ้ากัด และบริษัท
อีสเทิร์น โพลีแพค จ้ากัด มีแผนด้าเนินการให้ได้รับการรับรอง
ต่อไปในอนาคต

การบริการจัดการน้าภายในองค์กร
แม้ว่าธุรกิจทังหมดของบริษัทเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้น้าน้อย แต่บริษัท
ได้ ท้ าการประเมิ นความเสี่ ยงเรื่ องน้ าในแต่ ละพื นที่ ฐานการผลิ ต
(water stress areas) รวมถึงการจัดท้าสมดุลน้า (water balance)
ของแต่ละธุรกิจหลัก ซึ่งพบว่าโรงงานของบริษัทตังอยู่ในแหล่งลุ่มน้า
ภาคตะวันออก (East Coast Gulf) ที่มีความเสี่ยงต่้าในด้านการขาด
แคลนน้า แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงให้ความส้าคัญกับการบริหาร
จัดการน้าทังในส้านักงานและโรงงานผลิตอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้น้า นัน บริษัทมอบหมายให้
บริษัทย่อยก้าหนดเป้าหมายการใช้น้าในกิ จกรรมทั่ วไปของแต่ละ
บริษัท โดยสื่อสารเป้าหมายให้หน่วยงานภายในองค์กรรับทราบและ
จัดท้ามาตรการและแผนการด้าเนินงานเพื่อควบคุมปริมาณการใช้น้า
ภายในหน่ วยงาน เช่ น ตรวจสอบปริ มาณการใช้ น้ าแต่ ละสัปดาห์
ในกรณีที่พบว่ามีปริมาณการใช้ผิดปกติให้ตรวจสอบจุดรั่ว-ซึมและ
แจ้งซ่อมทันที จัดการประชุมชีแจงเป้าหมายและผลการด้าเนินงาน
แต่ ละเดื อนให้ พนั กงานรั บทราบ รณรงค์ และอบรมพนั กงานทุ ก
หน่วยงานเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องการใช้ทรัพยากรน้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ

แหล่งน้าที่ดึงน้ามาใช้
น้าใต้ดิน (ลบ.ม.)
น้าประปา (ลบ.ม.)

ปีบัญชี
2561/2562
75,342
53,725

ปีบัญชี
2562/2563
74,393
53,250

และใช้น้าบาดาลเพื่อการอุปโภคในโรงงาน เช่น การ
ซักล้าง จ้านวน 82,672 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณน้า
ที่บริษัทดึงมาจากแหล่งต่าง ๆ จ้านวนรวม 135,773
ลูกบาศก์เมตร (Disclosure 303-3) ซึ่งการใช้
น้าบาดาลที่เพิ่มขึนร้อยละ 11 จากปีบัญชี 2562/2563
เนื่องมาจากระบบส่งน้าประปาของเขตอุตสาหกรรม IPP จังหวัด
ระยอง ที่โรงงานของบริษัทตังอยู่มีการซ่อมแซมระบบการจ่ายน้า
จึงจ้าเป็นต้องใช้น้าบาดาลทดแทนน้าประปาในกระบวนการผลิต

ปีบัญชี
2563/2564
82,672
53,101*

*ข้อมูลน้าจากบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ้ากัด ถูกน้ามารวมเป็นปีแรก

ในรอบการรายงานปีบัญชี 2563/2564 บริษัทใช้น้าประปาส้าหรับ
การหล่อเย็นในกระบวนการผลิตจ้านวน 53,101 ลูกบาศก์เมตร

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564

บริ ษั ท มี ก ารระบายน้ า ทิ งออกสู่ แ หล่ ง น้ า ผิ ว ดิ น ทั งหมดรวม
100,557 ลู กบาศก์เ มตร (Disclosure 303-4) ซึ่ งน้า ทิงที่ท าง
บริษัทระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมนัน แบ่งเป็น 2 ส่วน น้าทิงที่มีการ
ปนเปื้ อ นสารเคมี จ ะถู ก ส่ ง ไปบ้ า บั ด แบบการบ้ า บั ด ทางเคมี
(Chemical Treatment) โดยการจัดการของบริษัทเอง ส่วนน้า
ที่มาจากโรงอาหารนันจะต้องผ่านถังดักไขมัน และถูกส่งต่อไปยัง
บ่อเติมอากาศในพืนที่ของบริษัท และมีการวิเคราะห์คุณภาพน้าทิง
โดยบริษัทภายนอกที่ได้รับรองมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ตาม
ระบบ ISO 17025 เพื่อให้น้าทิงมีคุณภาพเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องก้าหนดมาตรฐานการระบายน้าทิงจาก
โรงงาน พ.ศ.2560 ก่อนปล่อยออกสู่ล้ารางสาธารณะหรือแหล่งน้า
ธรรมชาติ
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ทุ ก หน่ ว ยธุ ร กิ จ ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งภา ยใต้
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด มีการตรวจวัด
คุณภาพน้า ติดตามและตรวจสอบตามมาตรฐานสากล ISO 14001 :
2015 โดยบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ้ากัด และบริษัท แอร์โรคลาส จ้ากัด
ได้รับการรับรองความถูกต้องของข้อมูลและกระบวนการจาก บริษัท
ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จ้ากัด และบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ้ากัด
ได้รับการรับรองจากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ้ากัด
ในรอบการรายงานปี บั ญ ชี 2563/2564 บริ ษั ท มี ก ารใช้ น้ า ใน
กระบวนการผลิตเท่ากับ 35,216 ลูกบาศก์เมตร (Disclosure
303-5) คิดเป็นอัตราการใช้น้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษั ท
เท่ากับ 0.51 ลูกบาศก์เมตรต่อตันผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึนร้อยละ 1.31
จากปีบัญชี 2562/2563
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สิทธิมนุษยชน
ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นที่อ่อนไหว และสามารถเชื่อมโยงกับประเด็นอื่น ๆ ที่สามารถส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทได้ บริษัทจึงให้ความสาคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกิจกรรมของธุรกิจหลักตลอดห่วงโซ่คุณค่า และ
ดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรมด้วยตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของทุกคน
ทากราฟฟิคตาราง
จำำจ�ำนวนข้
นวนข้้ออร้้ร้อองเรีียนด้้
นสิิททธิธิิมมนุนุุษษยชนที
ยชนที่่่ม�มีีนั
งเรียนด้าำนสิ
ีนัยัยสำคัญ
สำำ�คััญ

เป้้าหมาย
ระยะยาว
2568
เป้าหมายระยะยาว

ปี 2568
0 0

แนวทางทางบริหารจัดการ
บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยควำมเคำรพในสิทธิมนุษยชนตลอด
ห่วงโซ่คุณค่ำ กำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ มด้วยควำมเสมอ
ภำค เท่ำเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติตำม เพศ เชื้อชำติ ศำสนำ หรือ
ควำมคิ ดเห็ นที่ แตกต่ ำง เพื่ อรั กษำไว้ ซึ่ งควำมสั มพั นธ์ ขวั ญและ
กำลังใจที่ดีของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ลดควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลกระทบในเชิงลบจำกกำรดำเนินธุรกิจทีจ่ ะเกิดจำกกำรละเมิด

เป้้าหมาย
ปีีบััญชีีเป้2563/2564
าหมาย

ปีบัญชี 2563/2564
00

ผลดำำ�เนิินงาน
ปีีผลการด
บััญชีี าเนิ
2563/2564
นงาน

ปีบัญชี 2563/2564
00

สิทธิมนุ ษยชน บริษั ทจึงได้ก ำหนดกรอบกำรด ำเนิ นงำนด้ ำนสิ ทธิ
มนุ ษยชนที่สอดคล้ องตำมหลักกำรของสหประชำชำติ ว่ำด้ วยกำร
ดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on
Business and Human Rights : UNGP) เพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติ
สำหรับคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับ

กรอบการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564

แม้ ว่ ำ บริ ษั ท จะยั ง ไม่ ไ ด้ ด ำเนิ น กำรกระบวนกำรตรวจสอบด้ ำ น
สิทธิมนุษยชนอย่ำงรอบด้ำนเต็มรูปแบบ (Human Rights Due
Diligence) อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ประกำศ “นโยบำยด้ำนสิทธิ
มนุ ษ ยชน” เพื่ อ เป็ น แนวปฏิ บั ติ ในกำรท ำงำน โดยส่ งเสริ ม กำร
ปฏิบัติอย่ำงเคำรพสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซอุปทำนในทุกกลุ่ม
ธุรกิจของบริษัท อีกทั้งสร้ำงควำมตระหนักและปลูกฝังควำมรู้ให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียในกำรป้องกันกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนที่อำจเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ บริ ษั ท ได้ ก ำหนดกระบวนกำรตรวจสอบด้ ำ นสิ ท ธิ
มนุษยชนอย่ำงรอบด้ำน ซึ่งรวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนสิทธิ
มนุษยชน ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหรืออำจจะเกิดขึ้นจำกกำรละเมิด
สิท ธิ ม นุ ษยชน มำตรกำรกำรปฏิบั ติ งำนเพื่ อ ป้ องกั น กำรละเมิ ด
สิทธิมนุษยชน กลไกกำรร้องทุกข์สำหรับผู้พบเห็น หรือผู้ที่ได้รั บ
ผู้มีส่วนได้เสีย
พนักงาน

สิทธิของผู้มสี ่วนได้เสีย
- สิทธิที่จะได้รับกำร
คุ้มครองตำมกฎหมำย
- สิทธิในกำรทำงำน
- สิทธิควำมเท่ำเทียมกัน
ตำมกฎหมำย

ผลกระทบ กำรเยี ยวยำกรณีเกิ ดผลกระทบจำกกำรละเมิ ดสิท ธิ
มนุษยชน และมีกำรติดตำม พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ด้ำนสิทธิมนุษยชน
ประเด็นความเสี่ยงและแนวปฏิบตั ิเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน
บริษัทได้พิจำรณำและรวบรวมประเด็นด้ำนสิทธิมนุษยชนที่อำจ
เป็นควำมเสี่ยงในกำรดำเนินธุรกิจในธุรกิจฉนวนยำงกันควำมร้อน
ธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยำนยนต์ และธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์
พลำสติกขึ้นรูป และได้กำหนดมำตรกำรป้องกันกำรละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง
กำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกัน




- สิทธิในกำรมีคณ
ุ ภำพชีวิต ควำมปลอดภัยและ
ที่ดี
อำชีวอนำมัยในกำรทำงำน

ชุมชน

- สิทธิที่จะได้รับกำร
คุ้มครองตำมกฎหมำย
- สิทธิในกำรมีคุณภำพชีวิต
ที่ดี
- สิทธิเสรีภำพในกำร
แสดงออก
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สุขภำพและควำมปลอดภัย 
ของชุมชน

กำรมีส่วนร่วมของชุมชน



การดาเนินงานของบริษัทฯ
เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ปฏิบัติต่อพนักงำนโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
และสิทธิแรงงำนตำมที่กฎหมำยกำหนด
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรปฏิบัติต่อพนักงำนด้วย
ควำมเสมอภำค (Equality) และกำรไม่เลือกปฏิบัติ
(Non-discrimination) ในทุกมิติ
มีช่องทำงรับเรื่องร้องเรียนและกระบวนกำรจัดกำร
ข้อร้องเรียนจำกพนักงำน
จัดให้มีกำรดูแลควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยใน
สถำนที่ทำงำนตำมนโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอ
นำมัย และสภำพแวดล้อม
จัดอบรมเรื่องควำมปลอดภัย
จัดให้มีกำรตรวจสุขภำพประจำปี
สำรวจผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมและสังคมจำก
กำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ที่มตี ่อชุมชนโดยรอบ
เป็นประจำ
ดำเนินโครงกำรและกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจำก
กำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
เปิดโอกำสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำม
คิดเห็นหรือร้องเรียนในช่องทำงต่ำง ๆ
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ผู้มีส่วนได้เสีย
ลูกค้า

คู่ค้า

สิทธิของผู้มสี ่วนได้เสีย

ประเด็นความเสี่ยง

- สิทธิที่จะได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมาย
- สิทธิในการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี

ความปลอดภั ย ในการใช้ 
สินค้า

- สิทธิความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

- สิทธิที่จะได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมาย
- สิทธิในการทางาน

การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน 
ของคู่ค้า

- สิทธิความเท่าเทียมกัน
ตามกฎหมาย

การเลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า

- สิทธิในการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี

ความปลอดภัยของแรงงาน 
ของคู่ค้า



ผลการดาเนินงาน
ในปี บั ญ ชี 2563/2564 บริ ษั ท ไม่ ไ ด้ รั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นด้ า นสิ ท ธิ
มนุ ษ ยชนที่ มี นั ย ส าคั ญ จากผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม แต่ อ ย่ า งใด
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนที่จะดาเนินการตรวจสอบประเด็นด้าน
สิท ธิ ม นุ ษ ยชนและประเมิ น ความเสี่ ย งด้ านสิ ท ธิ ม นุ ษยชนในทุ ก
กิ จ กรรมตลอดทั้ ง ห่ ว งโซ่ อุ ป ทานให้ ค รบทุ ก ธุ ร กิ จ ในปี ต่ อ ๆ ไป
รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชนไปยังคู่ค้า ของ
บริษัท โดยจั ดทาเป็นจรรยาบรรณธุร กิจ สาหรับคู่ ค้า (Supplier
Code of Conduct) ที่ระบุแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านสิทธิมนุษยชน
รายละเอียดจรรยาบรรณธุรกิจสาหรับคู่ค้า เปิดเผยในเว็บไซด์
บริษัท ภายใต้หมวดบรรษัทภิบาล สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่:
http://www.epg.co.th/Portals/0/Containers/CorporateGo
vernance/SupplierCodeOfConduct210516-TH.pdf





การดาเนินงานของบริษัทฯ
เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ส่งมอบสินค้าและบริการที่มคี ุณภาพ ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย และสามารถทวนสอบย้อนกลับได้
(traceability)
มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและกระบวนการจัดการ
ข้อร้องเรียนจากลูกค้า
มี น โยบายและมาตรการในการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล
ความลับและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
จัด ท าจรรยาบรรณธุ ร กิจ ส าหรั บคู่ ค้ า (Supplier
Code of Conduct) โดยมีการประเมินความเสี่ยง
ด้ า นการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ เ กิ ด จากการ
ด าเนิ น งานของคู่ ค้ า พร้ อ มก าหนดมาตรการ
ป้ อ งกั น และรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลกระทบจากการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นด้วย
ปฏิ บั ติ ต่ อ คู่ ค้ า ด้ ว ยความเสมอภาค (Equality)
ยุติธรรม โปร่งใส และการไม่เลือกปฏิบัติ (Nondiscrimination)
กาหนดให้คู่ค้าปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดให้มีการอบรมด้านสิทธิ
มนุษยชนผ่านระบบ E-Learning เพื่อสร้างความตระหนักและให้
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนให้ กั บ พนั ก งานใหม่ ทั้ ง หมด โดย
พนักงานที่เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ที่
เกณฑ์ร้อยละ 80 ซึ่งพนักงานทุกคนที่เข้ารับการอบรมได้ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบเรื่องสิทธิมนุษยชนคิดเป็นร้อยละ 100 และ
สาหรับพนักงานปัจจุบัน บริษัทจะดาเนินการทบทวน สื่อสารผ่าน
ช่ อ งทางการเรี ย นรู้ ต่ า ง ๆ เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก และให้
ความส าคั ญ เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในปี ถั ด ไป
(Disclosure 412-2)

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564
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การดูแลและรักษาทรัพยากรบุคคล
บุคลากรทุกคนของบริษัทเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจาเป็นต่อการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย ความสาเร็จของบริษัทขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของบุคลากรอย่างมาก บริษัทจึงให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการและระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้พนักงานที่มีความพร้อมที่จะเติบโตไปกับบริษัท มีวิสัยทัศน์ร่วม และเป็นปัจจัย
ความสาเร็จในการขับเคลื่อนบริษัทให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ทากราฟิคตาราง และframework

เป้้าหมาย

เป้้าหมาย
ปีีบั
ชีี 2563/2564
เป้ัญ
าหมาย

2568
เป้ระยะยาว
าหมายระยะยาว
ปี 2568
> ร้้อยละ 80
> ร้อยละ 80
<< ร้้
ร้อยละ
อยละ1010

ระดัับความผููกพัันของพนัักงานที่่�มีีต่่อองค์์กร
ระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร
อัอััตตราการลาออกของพนั
ราการลาออกของพนัักกงาน
งาน

ปีบัญชี 2563/2564
> ร้้อยละ 70
> ร้อยละ 70
< ร้อ< ร้้
ยละอยละ
12 12

ผลดำำ�เนิินงาน

ปีีบัาเนิ
ัญน
ชีีงาน
2563/2564
ผลการด
ปีบัญชี 2563/2564
ร้้อยละ 73.2
ร้อยละ 73.2
ร้อยละ 11.29
ร้้อยละ 11.29

แนวทางการบริหารจัดการ

กรอบการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

กรอบการดำำ�เนิินงานด้้านการบริิหารทรััพยากรบุุคคล

การพัฒนาพนักงาน

การดูแลพนักงาน

การดููแลพนัักงาน
การสรรหา
ว่าจ้าง
การสรรหา
ว่่บุาคจ้้ลากร
าง
บุุคลากร

การพัั ฒนาพนัักงาน

การปรับเลื่อน
การ
การบริหาร
ตาแหน่งและการปรัับ
ประเมินผล
เลื่่�อนการฝึกอบรม
แผนเส้นทางตำำ�แหน่่ง
ค่าตอบแทน
การบริิหาร
และพัฒนา
การประเมิิ
น
การ
และสวัสค่่ดิากตอบแทน
าร ความก้าวหน้และแผนเส้้
า
น
ผลการ
ปฏิบัติงาน
และ ในอาชีพ
ทางความ
ปฏิิบััติิงาน
สวััสดิิการ

ก้้าวหน้้าใน
อาชีีพ

บริษัทมีจุดมุ่งหมายสาคัญในการดูแลและบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่งเสริม คุ ณ ภาพชี วิ ต และยกระดั บศั ก ยภาพการปฏิ บั ติ งานของ
บุคลากรอย่างเป็นธรรม อันเป็นการส่งเสริมให้การดาเนินงานบรรลุ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่กาหนดไว้ สร้าง
ระบบการบริ ห ารจั ด การที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น ปรั บ ตั ว ได้ ทั น ต่ อ
สถานการณ์ท่ีเป็นความท้าทาย โดยคานึงถึงความต้องการ ความ
คาดหวัง และความกังวลของบุคลากร เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการกาหนดกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

การบริหาร
จัดการ
การฝึึ
ก ่มี
บุคลากรที
อบรมและ
ศักยภาพ
พัั ฒนา

การบริหาร
จัดการและ
การบริิหาร
พัฒ
นาผู้สืบ
จััดการ
ทอดต
าแหน่มีง ี
บุุคลากรที่่�
ศัักยภาพ

การบริิหาร
จััดการและ
พัั ฒนาผู้้�
สืืบทอด
ตำำ�แหน่่ง

เพื่อเสริมสร้า งความยั่งยืนในการด าเนินธุ รกิจ บริษัทจึงกาหนด
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและแนวทางปฏิบัติ
เพื่อเป็นกรอบในการดาเนินงานตั้งแต่ก่อนการจ้าง ระหว่างการจ้าง
จนถึงการเกษียณ โดยบริษัทมอบหมายให้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
กลางเป็น ศูนย์ กลางในการกาหนดนโยบาย และกรอบแนวทาง
ปฏิบัติในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในแต่ละด้าน และมี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการของแต่ละหน่วยธุรกิจยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ
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บริษัทได้ กาหนดแนวทางปฏิบัติในการดูแลพนักงานของบริษั ทให้
อย่างน้อยเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานสากล
ที่เกี่ยวข้องกั บกลุ่ม ธุรกิจ ที่บริษั ทประกอบกิจ การ ครอบคลุมถึ ง
หลักสิทธิมนุษยชน มีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม ปกป้องและเคารพสิทธิของพนักงานทุกคน รวมถึง
จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และ
ความคาดหวังจากพนักงานทุกคน เพื่อนามาพิจารณาปรับปรุงการ
บริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป

ผลการดาเนินงาน
1. การสรรหาว่าจ้างบุคลากร
บริษัทยึดหลักความเป็นธรรม ความเสมอภาค โปร่งใส ไม่
เลือกปฏิบัติ กระบวนการสรรหาว่าจ้างบุคลากร โดยการให้โอกาส
บุคลากรจากทั้ง แหล่งภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณสมบัติ
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความช านาญ รวมถึ ง มี
คุณลักษณะที่สอดคล้องกับพฤติกรรมหลัก “LIVE-C” ขององค์กร

L (Continuous Learning)

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยแสวงหาโอกาสในการเรียนรู้และเปิดรับสิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
และขยายขอบเขตการเรียนรู้อยู่เสมอ
I (Innovation)
การสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยการริเริม่ ทาสิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทางาน
V (Value the Difference) การให้คุณค่าในความแตกต่าง โดยเข้าใจและยอมรับในความแตกต่าง หลากหลายของผู้อื่นเพื่อทาให้เกิด
การทางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
E (Empowerment)
การเสริมสร้างและให้อานาจแก่ทมี งาน โดยการให้อานาจการตัดสินใจเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการทางาน
เป็นทีม
C (Collaboration)
ความร่วมมือร่วมใจ โดยผนึกกาลังและประสานการทางานร่วมกันเพือ่ ความสาเร็จบนเป้าหมายเดียวกัน
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทกาหนดเป้าหมายในการสรรหา
บุคลากรให้สรรหาได้สาเร็จภายในเวลาที่กาหนด มากกว่าร้อยละ
60 ของอัตราตาแหน่งที่เปิดรับ และมีพนักงานใหม่ทผี่ ่านการ
กลยุทธ์ที่ใช้
1. สรรหาพนักงานผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Facebook
Line QR Code และผ่านผู้ให้บริการประกาศรับ
สมัครงาน เช่น JobDB Job Thai เป็นต้น
2. สรรหาว่าจ้างเชิงรุกผ่านสถาบันต่า ๆ เช่น TAPMA
AHRDA สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

ทดลองงานไม่ตากว่
่ าร้อยละ 75 ของจานวนพนักงานใหม่ทั้งหมด
ดังนั้น ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทจึงได้กาหนดกลยุทธ์ในการสรรหา
พนักงานเพื่อให้ได้พนักงานตามเป้าหมาย ดังนี้

ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีบญ
ั ชี 2563/2564
 ขยายช่องทางในการสรรหาพนักงานไปยังช่องทางออนไลน์เพื่อให้เข้าถึง
ผู้สมัครกลุ่ มคนรุ่ นใหม่ม ากขึ้น และช่วยลดเวลาในการสรรหาคัดเลือ ก
บุคลากร
 จัดทาการสรรหาเชิงรุก (Proactive recruitment) ผ่านสถาบันต่าง ๆ ทั้ง
ภาครั ฐ และเอกชนซึ่ ง มี ค วามเชี่ ย วชาญในอุ ต สาหกรรมและมี คุ ณ ภาพ
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เพื่อสรรหาบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาจากสถาบัน
และมีความรู้ความสามารถตรงตามคุณสมบัติที่องค์กรต้องการ
 พัฒ นาต่ อยอดการเรี ยนรู้ ของบุค ลากรกลุ่ ม นี้โ ดยเข้ าสู่ โ ครงการพัฒ นา
บุค ลากรภายในเพื่อ เพิ่ม ประสิ ทธิ ภ าพเป็น พนัก งานหลากหลายทั ก ษะ
(Multi skill)

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564

กลยุทธ์ที่ใช้
3. สร้างเครือข่ายการสรรหาว่าจ้าง

ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีบญ
ั ชี 2563/2564
 สรรหาคั ด เลื อ กบุ ค ลากรจากการแนะน าของพนั ก งานประจ า และขยาย
เครือข่ายของพนักงานให้กว้างขึ้น ซึ่งการมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานผู้
แนะนาและพนักงานใหม่ส่งผลให้อัตราการผ่านทดลองงานดีขึ้น
 รั ก ษาบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามชานาญ เข้ า ใจวั ฒ นธรรมองค์ ก ร มี ผ ลการ
ปฏิบัติงานที่ดี

4. การจ้างหลังเกษียณอายุ

ผลการดาเนินงานด้านการสรรหาบุคลากร
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทมีอัตราตาแหน่งที่เปิดรับทั้งสิ้น 49
ต าแหน่ ง จ านวน 470 อั ต ราและสามารถสรรหาและว่ า จ้ า ง
พนักงานใหม่ไ ด้ทั้งสิ้น 49 ตาแหน่ ง จ านวน 436 อัตรา คิ ดเป็ น
อัตราสาเร็จร้อยละ 92.7 จานวนพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 31
มี น าคม 2564 ทั้ ง สิ้ น 2,755 คน โดยมี ร ายละเอี ย ดผลการ
ดาเนินงาน ดังนี้

เป้าหมาย
ปีบัญชี
2563/2564
การสรรหาว่าจ้างพนักงาน
ในเวลาที่กาหนด (Recruit
on Time)
อัตราการผ่านทดลองงาน
ของพนักงานใหม่
(Probation
Achievement)

การสรรหาว่าจ้างพนักงานในเวลาที่กาหนด
(Recruit on Time)
100

80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60

94.6%
เป้าหมายปีบัญชี 2563/2564
>60%

40
20
0

ผลการดาเนินงาน
ปีบัญชี 2563/2564 =
94.6%

อัตราจ้างงานสาเร็จตามแผน (ร้อยละ)
ระยะเวลาในการสรรหาพนักงานใหม่โดยเฉลีย่ (วัน)
จานวนพนักงานใหม่ (คน)
จานวนพนักงานทั้งหมด (คน) (เฉพาะบริษัทและบริษัทย่อย
ที่เป็นธุรกิจหลักและตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น)

ผลการ
ดาเนินงาน
ปีบัญชี
2563/2564

>ร้อยละ
60

ร้อยละ

>ร้อยละ
75

ร้อยละ

94.6
75.25

อัตราการผ่านทดลองงานของพนักงานใหม่

80
60
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ปี 2561/2562
76.38
30
349
2,560

75.25%
เป้าหมายปีบัญชี 2563/2564
>75%
ผลการดาเนินงาน
ปีบัญชี 2563/2564 = 75.25%

ปี 2562/2563
85.47
25
475
2,742

ปี 2563/2564
92.7
25
298
2,755
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2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บริษัทกำหนดให้มีร ะบบและปัจจัยกำรประเมิ นผลกำรปฏิบัติงำน
ด้วยควำมเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วม
เพื่อบริหำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจ
ในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนที่ดี และเติบโตอย่ำงยั่งยืนไปพร้อมกับบริษัท
โดยฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลกลำงของบริษัทรับผิดชอบในกำรกำกับดูแล
กระบวนกำรประเมิน กำรปฏิ บัติ งำน รวมทั้ งเสนอแนวทำงปฏิบั ติ
เกี่ ย วกั บ กำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนบุ ค ลำกรทุ ก ระดั บ ที่ มี
ประสิทธิภำพ เหมำะสม และสอดคล้องต่อเป้ำหมำยขององค์กรใน
ภำพรวม ปีละ 2 ครั้ง (กลำงปี และปลำยปี) แก่ผู้บริหำรทุกระดับ
และพนั กงำนทุ กคนโดยใช้เ กณฑ์ ประเมิ นปั จ จัย ด้ำ นงำนและด้ ำ น
พฤติกรรมในสัดส่วนเดียวกัน แตกต่ำงกันที่

ดัชนีชี้วัดควำมสำเร็จ (KPIs) ตำมแต่ละระดับ และนำผลกำรประเมินไป
ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำร
บริหำรค่ำตอบแทน (Rewards Management) กำรพัฒนำและกำร
บริหำรสำยอำชีพ (Career Management and Development)
ในปีบัญชี 2563/2564 พนักงำนได้รับกำรประเมินผลงำน ร้อยละ
100 ตำมเป้ำหมำย (Disclosure 404-3)
บริษัทส่งเสริมให้มีกำรสื่อสำรแบบสองทำงระหว่ำงผู้บังคับบัญชำกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ เกี่ยวกับแนวทำงกำรประเมินและผลกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน (Performance Feedback) เพื่อสร้ำงควำมเข้ ำใจ
และควำมสัมพันธ์อันดี นำไปสู่กำรปฏิบัติงำนที่ตอบสนองต่อควำม
คำดหวัง และกำรปรับปรุงกำรทำงำนให้ดียิ่งขึ้น

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564

ปัจจัยการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
• ปัจจัยด้านงาน (Hard side) โดยการนาดัชนีชี้วัด (KPIs) ระดับ
องค์กร กระจายไปสู่กลุ่มบริษัท และระดับฝ่ายของแต่ละบริษัท
และถ่ายทอดความคาดหวัง และเป้าหมายสู่ระดับบุคคล

• ปัจจัยด้านพฤติกรรม (Soft side) โดยการนาศักยภาพหลัก
LIVE-C ขององค์กรมาเป็นปัจจัยใน
การประเมินฯ ประกอบด้วย
 L (Continuous Learning) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 I (Innovation) การสร้างสรรค์นวัตกรรม
 V (Value the Difference) การให้คุณค่าในความ
แตกต่าง
 E (Empowerment) การเสริมสร้างและให้อานาจแก่
ทีมงาน
 C (Collaboration) ความร่วมมือร่วมใจ
 การวางแผนงานและทางานเป็นขั้นตอน
 การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
 ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ
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นอกจากนี้ บริ ษั ท มี ก ารส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาพฤติ ก รรมภายใต้
โครงการ EPG DNA อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปี เพื่อเสริมสร้าง
กระตุ้น และหล่อหลอมพฤติกรรมของพนักงานทั้งหมด ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัท
3. การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
บริ ษั ท น าผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ งานมาใช้ พิ จ ารณาก าหนด
ค่าตอบแทน(รวมถึงการปรับค่าจ้างประจาปี และโบนัส) โดยยึด
หลักความยุติธรรม เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และผลการ
ปฏิบั ติงานตามหลัก เกณฑ์ ที่ชัดเจน โดยไม่เ ลือ กปฏิบั ติ อัน ช่ว ย
ส่งเสริมในการรักษาบุคลากร อีกทั้ง ยังได้มีการบริหารสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์พนักงานด้วยวิธีปฏิบัติตามตาแหน่งงานที่ชัดเจน
สอดคล้องต่อความจาเป็น เพื่อช่วยเหลือ สร้างความผูกพันและ
ขวัญกาลังใจทั้งต่อบุคลากรและครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
รวมถึงเป็นการจูงใจให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
บริษัทให้ความสาคัญกับการการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ของพนั ก งานโดยยึ ด หลั ก ยุ ติ ธ รรม เหมาะสมกั บ ความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด
อันเป็นการส่งเสริมในการรักษาบุคลากร และดึงดูดเพื่อ นร่วมงาน
ใหม่ที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมงาน ซึ่งบริษัทได้มีการกาหนดโครงสร้าง
เงิ น เดื อ นพนั ก งานโดยมี ก ารวิ เคราะห์ ค่ า งานเพื่ อ ก าหนดระดั บ
ตาแหน่งตามกลุ่มงานที่บริษัทกาหนด อีกทั้งบริษัทได้เข้าร่วมกับ
องค์ กรต่า งๆ ในการสารวจโครงสร้ างเงิ นเดื อนเพื่ อน าข้ อมู ลมา
ทบทวนปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทให้มีการจ่ายที่เป็น
ธรรมกับค่างานในแต่ละระดับกลุ่มตาแหน่งและให้สามารถแข่งขัน
กับตลาดแรงงานได้
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ตารางสวัสดิการ
สวัสดิการตาม
ตาแหน่งงาน

สวัสดิการเพื่อ
การจูงใจ

สวัสดิการด้าน
การออม

• เครื่องแบบพนักงาน • เบี้ยขยัน
• ค่าโทรศัพท์
• ค่ากะ
• รถรับส่ง/ค่าเดินทาง / • ค่าสภาพงาน
• ค่าวิชาชีพและ
ค่าน้ามันรถ
• ทุนการศึกษาพนักงาน ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน
• เบี้ยเลี้ยงทางาน
ต่างประเทศ
• ค่าตาแหน่ง
• เบี้ยกันดาร
• ค่าใช้ข่ายในการ
เดินทาง/ที่พัก

• กองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ

สวัสดิการด้าน
สุขภาพ

สวัสดิการด้าน
ครอบครัว

• ตรวจสุขภาพ
พนักงานประจาปี
• ประกันสุขภาพ
ประกันอุบัติเหตุ
ประกันชีวิต
• ค่ารักษาพยาบาล
• กีฬาสีและกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ

• ทุนการศึกษาบุตร
พนักงาน
• เงินช่วยเหลือ
ฌาปนกิจศพ
• เงินช่วยเหลืองาน
อุปสมบท

บริษัทให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนตาม
นโยบายที่บริษัทให้ความเคารพในสิทธิของพนักงานทุกคนที่จะ
แสดงความคิดเห็น เจรจาร่วมกัน โดยผ่านทางช่องทาง
คณะกรรมการสวัสดิการที่มาจากการเลือกตั้งของพนักงาน ผ่าน
ช่องทางการสารวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ผ่าน
ช่องทางรับข้อเสนอแนะ และประชุมเช้าเป็นประจาทุกเดือนเพื่อ
นาข้อมูลมาพิจารณาทบทวนและปรับปรุง ซึ่งบริษัทได้จัด
สวัสดิการให้กับพนักงานสอดคล้องต่อความจาเป็นตามระดับ
ตาแหน่ง เพื่อช่วยเหลือและสร้างขวัญกาลังใจให้กับพนักงาน ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดรี วมถึงกระตุ้นจูงใจพนักงานให้เกิดการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ทุนการศึกษาพนักงาน ทุนการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์
ด้วยปณิธาน “รับจากสังคม คืนสู่สังคม” บริษัทส่งเสริมให้พนักงาน
ได้ มี โ อกาสเรี ย นต่ อ ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาความรู้
ความสามารถและส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ในปี

ด้านศาสนา
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
และวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม
และด้านจิตใจ
• ชมรมจิตต์อรุณ • ธรรมะในโรงงาน
• บริจาคเงิน และสิ่งของแก่
โรงเรียน วัด และชุมชน
• โครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ในชุมชนรอบ
บริเวณโรงงาน
• ทุนการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์
• โครงการปลูกป่า

บัญชี 2563/2564 มี พนักงานที่ได้ รับทุน การศึก ษาจากบริษั ท
จานวน 12 คน ในระดับ ปวช.-ปริญญาโท เป็นเงิน 854,358 บาท
นอกจากนี้ บริษัทได้มีความตั้งใจสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียน
ของบุตรพนักงาน เพื่อแบ่งเบาภาระทางการเงินของพนักงาน จึง
มอบเงินช่วยสมทบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน โดยในปีทผี่ ่าน
มา บริษัทให้ทุนการศึกษาจานวน 1,331 ทุน เป็นเงิน 4,944,150
บาท และจากการที่บริษัทมุ่งมั่นทีก่ ้าวไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม
และการเป็นผู้นาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านโพลีเมอร์และ
พลาสติก บริษัทจึงมุ่งเน้นการสนับสนุนทุนการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ให้แก่บุตรพนักงานและบุคคลทั่วไปทุกปี แต่ในรอบปี
ที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และ
เพื่อความปลอดภัยของผู้รบั ทุนการศึกษา บริษัทจึงงดการจัด
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาเหมือนที่เคยทามา แต่ยังคงมอบทุนให้
ตามปกติ ได้มอบทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เป็นจานวน 23
ทุน เป็นเงิน 320,000 บาท และเพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาใน
เขตพื้นที่ชุมชน บริษัทได้มอบทุนการศึกษาให้กับสถาบันการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคในเขตภาคตะวันออกจานวน 35 ทุน เป็นจานวน
เงิน 175,000 บาท

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564
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“การให้้ไม่่มีที่่
ี �สิ้้�นสุุด บริิษััทหวัังว่่าเด็็กที่่�ได้้รับ
ั ทุุนจะมีีจิิตสำำ�นึก
ึ แห่่งความเสีียสละและรัับ
ผิิดชอบเมื่่�อประสบความสำำ�เร็็จแล้้ว และหยิิบยื่่�นโอกาสให้้คนรุ่่�นต่่อๆ ไป

บทสััมภาษณ์์ผู้้�รัับทุุนการศึึกษา

ดร.พัั ชรีียา สุุริิยะไชย

ได้้รัับทุุนศึึกษาต่่อระดัับปริิญญาเอก

ผู้้�อำำ� นวยการ บริิ ษัั ท อีีพีีจีี อิิ น โนเวชัั น
เซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด
“ดิิฉัันได้้ทำำ�งานที่่�บริิษััทมาแล้้วเป็็นเวลา 19 ปีี ดิิฉัันมีีความรู้้�สึึก
ภููมิิใจที่่�ได้้รัับโอกาสที่่�ดีีที่่�บริิษััทมอบให้้ ทั้้�งสนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้
พนัักงานได้้มีีความรู้้�ความสามารถและพััฒนาตนเองเพิ่่�มขึ้้น� ในทุุกๆ ด้้าน
ซึ่่ง� การเรีียนรู้้�ที่เ่� พิ่่�มขึ้้น� นั้้�นไม่่ใช่่แค่่ความรู้้�จากการเรีียนเท่่านั้้�น แต่่เรายััง
ได้้เรีียนรู้้�ที่จ่� ะเป็็นผู้ใ้� ห้้และผู้้�รับั ในวัันที่่เ� ราได้้รับั โอกาสเราก็็ทำำ�หน้า้ ที่่ใ� น
ฐานะผู้้�ที่่�ได้้รัับโอกาส คืือตั้้�งใจใฝ่่หาความรู้้�อย่่างเต็็มกำำ�ลััง และเมื่่�อวััน
ที่่�เราสำำ�เร็็จเราก็็นำำ�ความรู้้�และประสบการณ์์ที่่�ได้้รัับนั้้�นมาสร้้างโอกาส
ถ่่ายทอด  สร้้างสรรค์์สิ่่�งที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อองค์์กร พร้้อมทั้้�งสนัับสนุุน
การทำำ�งานของเพื่่�อนร่่วมงาน เพื่่�อให้้เกิิดสิ่่�งที่่�ดีีที่่�เป็็นประโยชน์์ให้้กัับ
องค์์กรร่่วมกััน”

คุุณสุุภาพ กุุงรััมย์์

ได้้รัับทุุนศึึกษาต่่อระดัับปริิญญาตรีี

หััวหน้้าหน่่วยอาวุุโส ฝ่่ายบริิหารทั่่�วไป 
บริิษััท แอร์์โรแฟลกซ์์ จำำ�กัดั

“ผมได้้ทำำ�งานที่่�บริิษััทมาแล้้วเป็็นเวลา 18 ปีี ผมมีีความรู้้�สึึก
ว่่าโครงการมอบทุุนการศึึกษาให้้กัับพนัักงานเป็็นโครงการที่่�ดีีทำำ�ให้้
พนัักงานได้้รัับโอกาสทางการศึึกษาในระดัับที่่�สููงขึ้้�น มีีโอกาสในการ
พััฒนาตนเอง เพิ่่�มศัักยภาพการทำำ�งาน มีีความรู้้�ความสามารถ และนำำ�
ความรู้้�มาพััฒนาหน่่วยงานและองค์์กรต่่อไปได้้ ผมมีีความรู้้�สึึกภููมิิใจและ
ขอขอบคุุณคณะผู้บ้� ริิหารที่่�มอบโอกาสและมีีโครงการดีีๆ แบบนี้้�ให้้กัับ
พนัักงาน ผมหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าองค์์กรจะมีีโครงการดีีๆ แบบนี้้�ต่่อไป 
เพื่่�อมอบโอกาสให้้กัับพนัักงานท่่านอื่่�นๆ เหมืือนกัับผม”

คุุณจิิตประทีีป เที่่�ยงตรง

ได้้รัับทุุนศึึกษาต่่อระดัับปริิญญาโท

หััวหน้้าแผนกอาวุุโส แผนก PDMR / PE
บริิษััท แอร์์โรคลาส จำำ�กััด
“ผมได้้ทำำ�งานที่่�บริิษััทมาแล้้วเป็็นเวลา 13 ปีี ผมมีี
ความรู้้�สึึกว่่าบริิษััทได้้ให้้โอกาสและให้้ความสำำ�คััญ
กัับพนัักงานเป็็นอย่่างมาก ในการพััฒนาความรู้้�ความ
สามารถ ส่่งเสริิมให้้พนัักงานได้้รัับการศึึกษาที่่�สููง
ขึ้้�น อีีกทั้้�งยัังมีีโอกาสในการเติิบโตในสายอาชีีพการ
ทำำ�งาน ซึ่่�งผมก็็เป็็นคนหนึ่่�งที่่�ได้้รัับโอกาสนี้้�”

คุุณกิิตติินัันท์์ โพธิ์์�คััย
“ปััจจุุบัันผมกำำ�ลัังศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี ชั้้�น
ปีีที่่� 4 คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ สาขาอิิเลคทรอนิิกส์์
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหาร
ลาดกระบััง ผมได้้รัับทุุนการศึึกษาจากบริิษััทตั้้�งแต่่
เรีียนระดัับชั้้�นอนุุบาลจนถึึงปััจจุุบัันก็็เป็็นเวลา 18
ปีี แล้้ว ผมเห็็นว่่าโครงการมอบทุุนการศึึกษาสำำ�หรัับ
บุุตรพนัักงานนั้้�นเป็็นโครงการที่่ดีี� มาก เพราะเป็็นการ
ส่่งเสริิมและพััฒนาเยาวชน ซึ่่�งเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญของ
การพััฒนาประเทศชาติิต่่อไป อีีกทั้้�งโครงการนี้้�ยััง
สามารถช่่วยแบ่่งเบาภาระค่่าใช้้จ่่ายของผู้้�ปกครอง
ได้้เป็็นอย่่างดีี”

112

บริิษััท อีีสเทิิร์์นโพลีีเมอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

ทั้งนี้ในเชิงนโยบาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลางได้ให้นโยบายและ
ข้อมูลผ่านทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลของหน่วยธุรกิจต่างๆ โดยการ
ประชุ ม ระหว่ า งหน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ
(Feedback) และมั่นใจได้ว่า นโยบายด้านสวัสดิการพนักงานยัง
เป็ น ไปในลั ก ษณะที่ ส อดคล้ อ งตามนโยบายการจ่ า ย เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกั บ แนวโน้ ม ผลก าไรในระยะกลางและยาวของ
องค์กร ซึ่งมีความสาคัญเพื่อให้การดาเนินนโยบายด้านสวัสดิการมี
ความเหมาะสมกับธุรกิจองค์กรในภาพรวม
4. การปรับเลื่อนตาแหน่งและแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
บริษัทให้ความสาคัญกับการเติบโตในสายอาชีพของบุคลากร จึง
สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานแสดงศักยภาพและพัฒนาตนเอง
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในการปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพและสายงาน รวมถึงเพื่อให้
เกิดความยุติธรรมและโปร่งใส จึงกาหนดให้มีกรอบและหลักเกณฑ์
ที่ชัดเจนเป็นแนวทางในการพิจารณา
บริษัทมีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการการ
โอนย้ายบุคลากรทั้งภายในหน่วยธุรกิจและต่างหน่วยธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทให้เหมาะสมกับอัตรากาลัง ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
และความสามารถ รวมถึงจัดสรรงานที่เหมาะสมให้กับบุคลากร ซึ่ง
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมด้านกาลังคนและเป็น
การช่วยส่งเสริมความผูกพันในองค์กรและรักษาบุคลากร
ระบบความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ (Career Path and
System)
บริ ษั ท ได้ ม อบหมายให้ ฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คลกลาง จั ด ท าระบบ
ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ (Career Path and System)
ให้กับบุคลากรในหน่วยธุรกิจหลักขององค์กร จากการวิเคราะห์
ศั ก ยภาพด้ า นงาน (Functional Competency) ที่ ส่ ง เสริ ม
ความก้ า วหน้ า ของต าแหน่ ง งานนั้ น ๆ (Competency Job
Matching) ด้วยความมุ่งหวังที่จะดูแลรักษากลุ่มพนักงานดังกล่าว
ตลอดจนสร้างระบบการดูแลความก้าวหน้าในสายงานให้พนักงาน
มีความมั่นคงในการเติบโตคู่ไปกับองค์กร อันจะช่วยลดอัตราการ
สูญเสียพนักงานกลุ่มธุรกิจหลัก (Core Jobs) ขององค์กร โครงการ
ดังกล่าวจะขยายผลจากพนักงานในกลุ่มงานที่สาคัญไปสู่พนักงาน
ในกลุ่มงานอื่น ๆ ในปีต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ผลการดาเนินงานด้านการดูแลและรักษาพนักงาน
การประเมินความผูกพันของพนักงาน
บริษัทจัดให้มีการประเมินความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในปี
บัญชี 2563/2564 เป็นปีแรก โดยใช้วิธีการตอบแบบสอบถามผ่าน
ทางระบบออนไลน์ตามแนวทาง Happinometer ของสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อ
นาความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงข้อร้องเรียนต่าง ๆ มาบริหาร
จัดการต่อไป
บริษัทกาหนดเป้าหมายคะแนนความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ในปีบัญชี 2563/2564 มากกว่าร้อยละ 70 และจากการประเมิน
ความผูกพันของพนักงานพบว่าพนักงานของบริษัทมีความผูกพัน
ต่อองค์กรเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีคะแนนความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานที่ร้อยละ 73.2 บริษัทได้มีการสื่อสารผลการสารวจ
ระดับความผูกพัน ต่อองค์กรของพนักงานให้พนักงานได้รับทราบ
และชี้แจงการบริหารจัดการประเด็นต่าง ๆ ที่พนักงานให้ความ
สนใจ เพื่อพัฒนาการดูแลพนักงานให้ดียิ่งขึ้น
ระดับความผูกพันของพนักงานทีม่ ีต่อองค์กร
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บริษัทมีอัตราการลาออกของพนักงานที่ร้อยละ 11.29 ลดลงจากปี
บัญชี 2562/2563 เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2563/3564
เนื่องมาจากการดาเนินงานด้านการดูแลรักษาทรัพยากรบุคคลอย่าง
จริงจัง โดยบริษัทได้ให้ความสาคัญต่อพนักงานทุกระดับ จึงได้
กาหนดกลยุทธ์การดูแลรักษาพนักงานที่เหมาะสมกับพนักงานแต่ละ
ระดับ ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อ
ร่วมมือกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืน
อัตราการลาออกของ
พนักงาน (ร้อยละ)

ปี
ปี
ปี
2561/2562 2562/2563 2563/2564
11.68
12
11.29

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564

113

การพั ฒนาทรัพยากรบุคคล
บริษัท เชื่อมัน่ ว่า การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยความสาเร็จที่สาคัญต่อการขับเคลื่อนให้บริษัทก้าวไปสู่การเป็นผู้นาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์และพลาสติกและสร้างศักยภาพในการแข่งขันภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว บริษัทจึงมุ่งเน้นบริหารจัดการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมและสามารถปรับตัวตอบสนองต่อทิศทางและ
เป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ทากราฟฟิคตาราง
เป้้าหมาย
เป้้าหมาย
ระยะยาว
2568
ปีี
บั
ญ
ั
ชีี
เป้าหมายระยะยาว
เป้า2563/2564
หมาย

สััดส่่วนพนัักงานผ่่านการอบรมหลัักสููตรบัังคัับ

ปี 2568
ร้้อยละ 100

สัดส่วนพนักงานผ่านการอบรมหลักสูตรบังคับ
สัั ดส่่ ว นตำำ� แหน่่ ง สำำ�คัั ญ ที่่� มีี แผนการสืืบทอด
สัดตำำส่�วแหน่่
นตาแหน่
ง งสาคัญที่มีแผนการสืบทอดตาแหน่ง

ร้อยละ 100
ร้้อยละ ร้100
อยละ 100

แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถที่
พร้อมต่อการปรับตัวและตอบสนองต่อทิศทางและเป้าหมายทาง
ธุรกิจ รวมถึงความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในอนาคต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถต่อการ
สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม ผ่ า นการส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นา
(Research and Development) อย่างต่อเนื่องของบริษัท
บริ ษั ท ได้ ก าหนดนโยบายการพั ฒ นาบุ ค ลากรและแนวทางการ
บริ ห ารจั ด การด้ า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลของบริ ษั ท โดย
มอบหมายให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลกลางเป็นผู้รับผิดชอบใน
การขับเคลื่อนการนาไปปฏิบัติ ร่วมกับหน่วยงานทรัพยากรบุคคล
ของแต่ละหน่วยธุรกิจ ในด้านการพัฒนาระบบงานและความรู้ใน
งานเชิงปฏิบัติการของแต่ละหน่วยธุรกิจ การพัฒนาระบบคุณภาพ
และความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย ต่ า ง ๆ การติ ด ตามและ
ประเมินผลเพื่ อนาไปสู่ การวางแผนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การ
จัดทาแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) ตาม
ตาแหน่งและระดับงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของกลุ่มบริษัทมี
ความพร้อม ทั้งในด้านความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับสภาพการ
ดาเนินงานและการเติบโตของแต่ละหน่วยธุรกิจ และได้นาระบบ
การบริหารข้อมูลฝึกอบรมมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลฝึกอบรมเพื่อให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว และใช้แบบสารวจ

ปีบัญชี
ร้้
อ
ยละ 50
2563/2564
ร้อยละ 50
ยละ 100
100
ร้ร้้ออยละ

ผลดำำ�เนิินงาน
ปีี
บั
ัญชีีาเนิ
2563/2564
ผลการด
นงาน

ปีบัญชี 2563/2564
ร้้อยละ 96
ร้อยละ 96
ร้้อยละ
ร้อยละ
100100

ประเมินผลภายหลังจบหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อนามาวิเคราะห์
และประเมินผลประสิทธิภาพของกระบวนการฝึกอบรม
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทได้ปรับให้มีการพัฒนาพนักงานผ่าน
การเรี ย นรู้ ห ลายช่ อ งทาง เพื่ อ ให้ กิ จ กรรมการพั ฒ นาพนั ก งาน
สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 ได้แก่
1. การเรียนรู้แบบห้องเรียน (Classroom) ซึ่งมุ่งเน้นการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และการมีส่วนร่วม
ในห้ อ งเรี ย น เพื่ อ ให้ พ นั ก งานเกิ ด ความรู้ ความเข้ า ใจ
และสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายมิติ
2. การเรียนออนไลน์ (Online Learning) ซึ่งมุ่งเน้นการ
เรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ทั้ ง ในหลั ก สู ต รที่
พนักงานได้รับมอบหมาย และหลักสูตรที่พ นักงานสนใจ
เพื่อการพัฒนาความรู้อย่างไร้ขีดจากัด
3. ก าร เ รี ยน รู้ แ บ บ ห้ อ งเ รี ย น เ ส มื อ น ( Virtual
Classroom) ซึ่ ง เป็ น การย้ า ยห้ อ งเรี ย นมาอยู่ บ น
อินเตอร์ เน็ต โดยพนักงานที่ ปฏิบั ติงานอยู่ต่า งสถานที่
สามารถเข้ ามาเรีย นรู้ ร่ว มกั นได้ โ ดยผ่ า นโปรแกรมซู ม
(ZOOM)
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บริิษััท อีีสเทิิร์์นโพลีีเมอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

ทากราฟฟิค

กรอบการดำำ�เนิินงานด้้านการพัั ฒนาบุุคลากร

Compulsory
Development

Individual
Development

หลัักสููตรบัังคัับ
ในการพัั ฒนา
บุุคลากร

หลักสูตรบังคับในการพัฒนาบุคลากร

Human Capital
Development

การวางแผนผู้สืบทอดตาแหน่ง

Succession
Plan

แผนพัั ฒนาบุุคลากร
รายบุุคคล

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

Leadership
Development

การวางแผนผู้้�
สืืบทอดตำำ�แหน่่ง

การพัั ฒนาภาวะ
ความเป็็นผู้้�นำำ�

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นา

กรอบการดาเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร
บริษัทกาหนดกรอบการดาเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรทั้งหมด
4 ด้าน โดยกาหนดโปรแกรมการพัฒนาพนักงานจากการวิเคราะห์
ความจ าเป็ น ในการฝึ ก อบรมและพั ฒ นา และแผนการพั ฒ นา
พนั ก งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามสายอาชี พ และการเข้ า สู่ ต าแหน่ ง
บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจาก วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงความท้าทายเกี่ยวกับทักษะที่
จาเป็นของบุคลากรในอนาคต เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
ทากราฟฟิค กลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับโพลิเมอร์และพลาสติก ที่คานึงถึง
การตอบโจทย์เกี่ยวกับการลดผลกระทบเชิงลบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
รวมถึงข้อมูลจากการตอบแบบประเมินตนเองทางออนไลน์ของ
พนักงาน ข้อมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
และข้อมูลพฤติกรรมของพนักงานจากการทากิจกรรมต่างๆ โดย
บริษัทได้กาหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร 3 ด้านหลัก ดังนี้

การเพิ่่� มขีีดความสามารถของพนัักงานแต่่ละตำำ�แหน่่งตามหน้้าที่่�งาน และทุุก

บงาน ด้้วยหลัักสููตรบัังคัับ (Compulsory Development Program)
พัั ฒนาสมรรถนะ • การเพิ่มขีระดัั
ดความสามารถของพนั
กงานแต่ละตาแหน่งตามหน้าที่งาน และทุกระดับงาน ด้วย
สำำ
�
หรัั
บพนัักงานทุุกคน และโปรแกรมการพัั ฒนาพนัักงานรายบุุคคล
บุุคลากร
พัฒนาสมรรถนะ
หลักสูตรบังคับ (Compulsory Development Program) สาหรับพนักงานทุกคน และ
(Individual Development Program) สำำ�หรัับพนัักงานในตำำ�แหน่่งสำำ�คััญ
โปรแกรมการพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Program) สาหรับ
บุคลากร
พนักงานในตาแหน่งสาคัญ

งศัักยภาพ
สร้างศัสร้้การเป็็
กายภาพ
นผู้้�นำำ�
การเป็นผู้นา

• การสรรหา
สร้าง และพั
นาผู้น�ต
าในองค์
กรในระดั
บต่างๆ ผ่านโปรแกรมการฝึ
กอบรมและ
อบรมและพัั
ฒฒ
นาผู้้�นำำ
ามระดัั
บงาน (Leadership
Development
Program)
พัฒนาผู้นาตามระดับงาน (Leadership Development Program)

พัฒนาสู
งค์กร กร
พัั ฒ่อนาสู่่�องค์์
นวััตกรรม
นวัตกรรม

• การพัฒนาผู
้บริฒ
หารระดั
บสูหงารระดัั
เพื่อนาไปสู
ตกรรมอย่าางนวัั
งมีประสิ
ทธิภาพด้างมีี
วย
การพัั
นาผู้้�บริิ
บสููง่การสร้
เพื่่� อนำำางนวั
�ไปสู่่�การสร้้
ตกรรมอย่่
ประสิิทกธิิอบรมพิ
ภาพด้้เวศษเกี
ยโปรแกรมการฝึึ
กอบรมพิิ เมศษเกี่่�
ยวกััทบธ์การทบทวนและเสริิ
ม
โปรแกรมการฝึ
่ยวกับการทบทวนและเสริ
สร้างกลยุ
สู่องค์กร
สร้้
า
งกลยุุ
ท
ธ์์
สู่่�
องค์์
ก
รนวัั
ต
กรรม
นวัตกรรม

การสรรหา สร้้าง และพัั ฒนาผู้้�นำำ�ในองค์์กรในระดัับต่่างๆ ผ่่านโปรแกรมการฝึึก

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
การเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานแต่ละตาแหน่งตามหน้าที่
งาน และทุ ก ระดั บ งาน โดยก าหนดให้ มี หลั ก สู ต รบั ง คั บ
(Compulsory Development Program) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่
กาหนดจาก Training Roadmap (Soft Skills) ที่ได้รับการ
ออกแบบตามความจ าเป็ น ตามต าแหน่ ง หน้ า ที่ ง าน และตาม
นโยบายการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัท ดังนี้
พนักงานระดับบริหาร
1. Strategy Revisit: Design Thinking & Unleashing
Potentials for senior executive
2. Change Leadership
3. Finance for Non-Finance
พนักงานระดับจัดการ
1. Management Skills for Professional Manager
2. Coaching for Peak Performance
3. Strategic Planning & Execution
4. Finance for Non-Finance
พนักงานระดับบังคับบัญชา
1. EPG First Leader
2. Professional Supervisory Skills
พนักงานระดับปฏิบัติการ
1. ทักษะความสามารถเฉพาะที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่งาน
2. EPG DNA
ทั้งนี้หลักสูตรทั้งหมดจะได้รับการจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
มีเป้าหมายว่าพนักงานทุกคนที่อยู่ในระดับปฏิบัติการ ขึ้นไปจะต้อง
ผ่านหลักสูตรบังคับในระดับของตนเอง (ร้อยละ 100) ในปีบัญชี
2563/2564 มีพนักงานเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรบังคับ
ร้อยละ 96 ของพนักงานทั้งหมดที่อยู่ในระดับปฏิบัติการ ขึ้นไป
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทาให้ไม่
สามารถจั ด อบรมตามแผนได้ บริ ษั ท วั ด ผลส าเร็ จ โดยการ
ประเมินผลการติดตาม (Follow up) การนาความรู้และทักษะไป
ปรับใช้ในการทางานของพนักงาน
ส าหรั บ พนั ก งานในต าแหน่ ง งานส าคั ญ จะได้ รั บ การก าหนด
โปรแกรมการพัฒนารายบุคคล (Individual Development
Plan) ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมและตรง
กับความจาเป็น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานของแต่ละ
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หน่วยธุรกิจ ให้ตอบสนองการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และทิศทาง
ของบริษัทในอนาคต
ผลการดาเนินงานการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ปีบัญชี
ปีบัญชี
ปีบัญชี
2561/2562 2562/2563 2563/2564
สัดส่วนของพนักงาน
ที่ผ่าน
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 96
การอบรมหลักสูตร
บังคับ
สัดส่วนพนักงานที่มี
แผนการพัฒนา
พนักงานรายบุคคล
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
(IDP) ต่อ จานวน
ตาแหน่งสาคัญ
ทั้งหมด
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างศักยภาพการเป็นผู้นา
พนักงานระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร จะได้รับการสรรหา
สร้ า ง และพั ฒ นาความเป็ น ผู้ น าองค์ ก รในระดั บต่ า ง ๆ ผ่ า น
โปรแกรมการฝึ กอบรมและพั ฒ นาผู้น าตามระดั บงาน ให้ มีอ งค์
ความรู้ที่จาเป็นในการทางานและบริหารจัดการในระดับนั้น ๆ เพื่อ
เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแสดงภาวะผู้ น าได้ เ หมาะสมกั บ
สถานการณ์ต่างๆ และนาทีมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน
• กลุ่มผู้นาระดับต้น (Frontline or First level leader)
ได้แก่ พนักงานระดับหัวหน้างาน จนถึงระดับผู้จัดการฝ่าย จะได้รบั
การอบรม หลั ก สู ต ร “การพั ฒ นาผู้ น าองค์ ก รชั้ น ต้ น (First
Leader)” เพื่อพัฒ นาประสิ ทธิภาพและเพิ่มพลังความสามารถ
ผู้นา โดยเป็นหลักสูตรที่กลั่นกรอง เทียบเคียงหลักการเป็นผู้นาที่ดี
และทักษะในการบริหารจัดการที่สาคัญของสถาบันที่น่าเชื่อถื อ
เช่น PacRim Group บริษัทชั้นนาทางด้านการพัฒนาองค์กร และ
บุคลากรของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ ดังนี้
1. ความตระหนักและเข้าใจในบทบาท หน้าที่และความ
รับผิดชอบของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง
2. ทัศนคติ มุมมอง และวิธีคิดที่ถูกต้องเหมาะสมตาม
แนวทางองค์ ก ร ในการเป็ น หั ว หน้ า งานที่ ดี
(Smart Supervisor)
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3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
ยุค ใหม่ เช่ น ทัก ษะการบริห ารตน บริห ารงาน
และการบริหารคน
4. ความสามารถหลัก (Core Competency) ในการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า ค่ า ช่ อ ง ว่ า ง ค ว า ม ส า ม า ร ถ
(Competency Gap) และนาผลที่ได้ไปจัดทา
แผนพัฒนาตนเอง (IDP) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายของการสร้างศักยภาพผู้นา คือ พนักงานระดับหัวหน้า
งาน จนถึงระดับผู้จัดการฝ่าย ต้องผ่านหลักสูตรผู้นา ร้อยละ 100
หลั งได้รั บ การเลื่ อ นขั้ น / ตาแหน่ ง (Promotional Program)
ภายในระยะเวลา 2 ปี ของการดารงตาแหน่งใหม่
• กลุ่ ม ผู้ น าที่ มี ศั ก ยภาพระดั บ สู ง ขององค์ ก ร ( High
Potential Group) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้นาที่มีคุณสมบัติด้านศักยภาพ
การเรียนรู้ การคิด การเชื่อมโยง การแสดงออกและลงมือปฏิบัติ
จะได้รับการพัฒนาด้วยโปรแกรมสร้างสรรค์ของกลุ่มบริษัท
ในรูปแบบเข้มข้นผ่านการทางานโครงการเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจเฉพาะ
ด้านในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาภาวะความเป็น
ผู้นาตามแนวพฤติกรรมหลัก (Core Competency) ขององค์กร หรือ
LIVE C (L : Continuous Learning/ I: Innovation/ V: Value the
Difference E: Empowerment และ C: Collaboration) เพื่อหล่อ
หลอมการน าที มในแนวทางเฉพาะของผู้ น า EPG เช่ น โครงการ
Leadership Development Program : LDP ที่ได้ดาเนินการ
มาแล้วอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งได้สร้างกลุ่มผู้นาไปแล้ว
รวมจานวน 78 คน ด้วยการพัฒนาในรูปแบบแบบผสมผสานหรือ
Blended Learning เพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดพัฒนานวัตกรรม
ของผู้นา และการคิดสร้างสรรค์โครงการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ขององค์กร

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสู่องค์กรนวัตกรรม
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง จะได้ รั บ การพั ฒ นาเพื่ อ น าไปสู่ ก ารสร้ า ง
นวั ต กรรมอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ยโปรแกรมการฝึ ก อบรมเชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การทบทวนและเสริ ม สร้ า งกลยุ ท ธ์ สู่ อ งค์ ก ร
นวัตกรรม ในหลักสูตร Executive Development : Strategy
Revisit Program "Innovative Leadership & Unleash
Potential (EPG Strategy Program) เพื่อทบทวนกลยุทธ์สู่
องค์กรนวัตกรรม สาหรับผู้บริหารระดับสูงที่มี ความเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์องค์กร และการนาแผนกลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัด เป็นระยะทุกปี ทั้งใน
ระดับกลุ่มบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าแผนกลยุทธ์จะมี
การนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเข้าใจในภาษาเชิงนวัตกรรมเดียวกัน
อันจะช่วยตอกย้าถึงการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในเชิงปฏิบัติใน
ระดับต่าง ๆ
สืบเนื่องจากการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นาที่มีศักยภาพระดับสูง
ขององค์กร (High Potential Group) ที่มีเป้าหมายที่มุ่งเน้น
กระบวนการคิดพัฒนานวัตกรรม ในปีที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้จัดทาโครงการพร้อมนาเสนอผู้บริหาร จานวน 6 โครงการ ซึ่ง
สามารถนาไปต่อยอดในการพัฒนา LDP Phase 2 ได้อย่าง
ต่อเนื่อง นามาซึ่งโครงการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ใหม่ (New Product)
ของแต่ละหน่วยธุรกิจ ซึ่งได้มีการนาเสนอผลงานให้กับผู้บริหาร
เพื่อขออนุมัติดาเนินการศึกษาในขั้นการทดลองทาและวัดผลต่อไป
แผนการสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan)
ความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจเป็นสิ่งสาคัญต่อความยั่งยืนของ
องค์กร บริษัทจึงให้ความสาคัญกับการสร้างผู้สืบทอดตาแหน่ง
(Succession Planning) ในตาแหน่งงานที่สาคัญ เพื่อให้มั่นใจว่า
หน้าที่ในตาแหน่งงานที่สาคัญนั้น จะมีผรู้ ับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งการสร้างผู้สืบทอดตาแหน่ง มีกระบวนการ ดังนี้

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564

ทากราฟฟิค
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พิิ จารณาตำำ�แหน่่งสำำ�คััญที่่�ต้้องจััดทำำ�แผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่ง

พิจารณาตาแหน่งสาคัญที่ต้องจัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่ง

จััดทำำ�คุุณสมบััติิของผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่ง และเกณฑ์์ในการสรรหา

จัดทาคุณสมบัติของผู้สืบทอดตาแหน่ง และเกณฑ์ในการสรรหา
คััดเลืือกผู้้�ที่่�มีีศัก
ั ยภาพในการเป็็นผู้้�สืืบทอดตำำ�แหน่่งเพื่่� อเข้้าโปรแกรมพัั ฒนา

คัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพในการเป็นผู้สืบทอดตาแหน่งเพื่อเข้าโปรแกรมพัฒนา
พัั ฒนาความรู้้�ความสามารถและศัักยภาพของผู้้�ที่่�ได้้รัับการคััดเลืือก

พัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

ติดตามและประเมิติินด
ศักตามและประเมิิ
ยภาพของผู้ที่ได้รนศั
ับการคั
ดเลือก
�ได้้รัับการคััดเลืือก
ักยภาพของผู้้�ที่่
1. พิจารณาตาแหน่งสาคัญที่ต้องจัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่ง
ต าแหน่ ง ส าคั ญ หมายถึ ง ต าแหน่ ง ที่ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง จะ
เกษียณอายุภายใน 3-5 ปี ในปัจจุบันมี คิดเป็นร้อยละ 12 ของ
ตาแหน่งบริหารทั้งหมด ซึ่งในการระบุตาแหน่งสาคัญพิจารณา
โดยหน่วยงานทรัพยากรบุคคลของหน่วยธุรกิจ ผู้บังคับบัญชา
และกรรมการผู้จัดการ
2. จัดทาคุณสมบัติของผู้สืบทอดตาแหน่ง และเกณฑ์ในการสรรหา
หน่วยงานทรัพยากรบุคคลของหน่วยธุรกิจ ผู้บังคับบัญชา และ
กรรมการผู้จัดการ พิจารณากาหนดคุณสมบัติของผู้สืบทอด
ตาแหน่ง และเกณฑ์ในการสรรหา ได้แก่ การมีประสบการณ์ใน
สายงานที่เกี่ยวข้อง (Experience) การมีผลการปฏิบัติงานอยู่
ในเกณฑ์ดี (Performance) และการมี ความต้อ งการที่จ ะ
พัฒนาตนเองและต้องการที่จะเติบโตในอาชีพ (Willing)
3. คัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพในการเป็นผู้สืบทอดตาแหน่งเพื่อเข้า
โปรแกรมพัฒนา
หน่วยงานทรัพยากรบุคคลของหน่วยธุรกิจ ผู้บังคับบัญชา และ
กรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณาเลือกพนักงานในสังกัดของ
ตาแหน่งสาคัญนั้นๆ
4. พัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก
ด าเนิ น การพั ฒ นาผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ที่
หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับประเด็นที่จะพัฒนา เช่น การ
มอบหมายหน้าที่ให้เป็นตัวแทนแผนกในการนาเสนอผลงานใน
ที่ประชุม เพื่อพัฒนาทักษะในการนาเสนองาน เป็นต้น

5. ติดตามและประเมินศักยภาพของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ติดตามและประเมินศักยภาพของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกด้ว ย
เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น ประเมินผลการพัฒนาทักษะด้าน
การนาเสนอผลงาน โดยผู้บังคับบัญชาและผู้เข้าร่วมประชุม
ผลการดาเนินงานด้านแผนการสืบทอดตาแหน่ง
ปีบัญชี
ปีบัญชี
ปีบัญชี
2561/2562 2562/2563 2563/2564
สัดส่วน
ตาแหน่ง
สาคัญที่มี
100
100
100
แผนการสืบ
ทอดตาแหน่ง
(ร้อยละ)
ผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรอื่น ๆ
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทได้การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ โดยมีการจัดอบรมเฉลี่ย 14
ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย ต่อคน ต่อปี (Disclosure 404-1) ซึ่ง
ลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทาให้
บริษัทต้องชะลอการจัดการฝึกอบรมที่ไม่สามารถใช้ระบบออนไลน์
ได้ออกไปก่อน
ปีบัญชี
2563/2564
จานวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย
14
ต่อคน ต่อปี
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นประเด็นที่มีความสาคัญต่อทั้งบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย หากการบริหาร
จัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไม่มีประสิทธิภาพ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้เกี่ยวข้อง ส่งผลต่อความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจและภาพลักษณ์ของบริษัท บริษัทจึงให้ความสาคัญในการดูแลทั้งพนักงานและ
ผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานแทนบริษัท ให้มีสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีและมีความปลอดภัย
ทากราฟฟิคตาราง
อััตราความถี่่�ของการบาดเจ็็บรวม  (TRIFR)

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บรวม (TRIFR)
อััตราความถี่่�ของการบาดเจ็็บถึึงขั้้�นหยุุดงาน
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึงขัน้ หยุดงาน (LTIFR)
(LTIFR)

เป้้าหมาย
ระยะยาว 2568

เป้้าหมาย
ปีีบััญชีี 2563/2564

เป้าหมายระยะยาว
<5.5ปี 2568
<5.5
0 0

แนวทางการบริหารจัดการ
ขอบเขตการรายงานฉบับนี้ครอบคลุมบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จากัด
บริษัท แอร์โรคลาส จากัด และบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จากัด ที่
อยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองเท่านั้น ทั้งนี้ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ไม่รวม
ธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร และ
หน่วยธุรกิจในต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนา
ระบบจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ รายงานการด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานของบริษัทและมาตรฐานสากล
บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานและผู้รับเหมาผู้ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่
ด าเนิ น งานของบริ ษั ท มี ค วามเสี่ ย งด้ า นอาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัยในการทางาน บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะควบคุมความเสี่ยงด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยการลดโอกาสในการเกิดและ
ลดความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด บริษัทจึงได้
กาหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้ทุกบริษัทย่อย
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และกาหนดเป้าหมายด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดประสิทธิภาพขององค์ก ร
โดยอ้ า งอิ ง แนวทางปฏิ บั ติ ต ามแนวทางมาตรฐานสากล ISO
45001:2018 หลักการด้าน Process Safety Management
(PSM) และแนวทางปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องตามแต่กลุ่มอุตสาหกรรม
ควบคู่กับการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ

เป้าหมาย
<15.55
ปีบัญชี 2563/2564
<15.55
0 0

ผลดำำ�เนิินงาน
ปีีบััญชีี 2563/2564

ผลการดาเนินงาน
ปีบัญชี6.35
2563/2564
6.35
2.17
2.17

การขอรับรองจากหน่วยงานภายนอก (Disclosure 403-1) บริษัท
จะมีการทบทวน นโยบาย กลยุทธ์ การกาหนดเป้าหมายรายปีเป็น
ประจาทุกปีในการประชุมคณะทางานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
นาไปปฏิบัติโดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานของแต่ละบริษัทย่อย
กลยุทธ์เพื่อสร้างความปลอดภัยในการทางานของบริษัท
1. การลดความเสี่ยงและพัฒนาระบบควบคุมการปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพ (Disclosure 403-2)
1.1 การบริหารความเสี่ยงในการทางาน
บริษัทมอบหมายให้ทุกหน่วยงานบ่งชี้ประเด็นความเสี่ยงที่จะเกิด
ความไม่ปลอดภัยหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานใน
ทุกกิจกรรมหลักของธุรกิจ โดยครอบคลุมทั้งกิจกรรมของพนักงาน
กิจกรรมของผู้รับเหมา และพื้นที่ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของ
บริ ษั ท พนั ก งานระดั บ หั ว หน้ า งานและพนั ก งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน
กิจกรรมร่วมกันบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงของประเด็นด้านอาชี
วอนามั ย และความปลอดภั ย รวมถึ ง เสนอแนะมาตรการเพื่ อ
ควบคุมความเสี่ยงของกิจกรรมหรือกระบวนการนั้นๆ โดยมีการ
ทบทวนความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง ตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง
ดังนี้

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564

ทากราฟฟิค
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บ่่งชี้้�ความเสี่่�ยงในทุุกกิิจกรรมหลัักในพื้้� นที่่�ควบคุุมของบริิษััท
ทั้้�งของพนัักงานและของผู้้�รัับเหมา

บ่งชี้ความเสี่ยงในทุกกิจกรรมหลักในพื้นที่ควบคุมของบริษัท ทั้งของพนักงานและของผู้รับเหมา
กำำ�หนดระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้

กาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
กำำ�หนดมาตรการควบคุุมความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสม

กาหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม
ติิดตามตรวจสอบและวััดผลการปฏิิบัติ
ั ิตามมาตรการและ
แผนงานด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย

ติดตามตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติตามมาตรการและแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จััดทำำ�คู่่�มืือการปฏิิบััติิงาน (Procedure / Work Instruction)
และรายการตรวจสอบ (Checklist)

จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (Procedure / Work Instruction) และรายการตรวจสอบ (Checklist)
อบรมให้้
ความรู้้�แก่่
พนัักองานก่่
บััติดิงให้านและจัั
ดให้้มีีก
ารทบทวนเป็็นระยะ
อบรมให้
ความรู
้แก่พนักงานก่
นปฏิบัตอิงนปฏิิ
านและจั
มีการทบทวนเป็
นระยะ

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดการด้านความปลอดภัยและ
เกิ ดประสิท ธิผ ลสู งสุ ด บริ ษัท จัด ให้ มีก ารติด ตามตรวจสอบและ
วัดผลการปฏิบัติตามมาตรการและแผนงานด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ตลอดจนกาหนดมีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
(Work Procedure /Work Instruction) เพื่อกาหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้องให้พนักงานนาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
อย่างปลอดภัย รวมถึงกาหนดรายการตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องจักร ให้มีความพร้อมในการใช้งาน ลดความเสี่ยงที่จะเกิด
อุบัติเหตุ และมีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานก่อน
ปฏิบัติงานและทบทวนความรู้เป็นระยะ เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
1.2 การรายงานและการสอบสวนเหตุการณ์ผิดปกติหรือ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการทางาน
กรณี ที่ มี อุ บั ติ ก ารณ์ (Incident) ผิ ด ปกติ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ การเกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near miss) อุบัติเหตุ
(Accident) ที่ ท าให้ บ าดเจ็ บ หรื อ ทรั พ ย์ สิ น เสี ย หาย ผู้ พ บเห็ น

เหตุ ก ารณ์ ห รื อหั ว หน้ างานที่ ได้ รั บ แจ้ ง ต้ องด าเนิน การรายงาน
อุ บั ติ ก ารณ์ โดยบั น ทึ ก ลงแบบฟอร์ ม ใบรายงานเหตุ ฉุ ก เฉิ น /
อุบัติการณ์ ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานวิชาชีพ
ตามขั้นตอนที่กาหนด บริษัทมีกระบวนการสอบสวนเหตุฉุกเฉิน/
อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยทาง
แผนกอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย จะด าเนิ น การสอบสวน
ร่วมกั บผู้บั งคับ บัญชาหรื อหัว หน้างานระดับ ตั้งแต่ผู้ช่วยหั วหน้ า
แผนกขึ้นไปของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือของผู้ประสบอุบัติการณ์
เพื่อร่วมกันหาสาเหตุและกาหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข
และป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นซ้า โดยมีการสื่อสารไปยังหน่วยงานอื่น
ๆ ผ่านที่ประชุมประจาเดือนและคณะกรรมการความปลอดภัยฯ
ให้รับทราบเพื่อเพิ่มความระมัดระวังภายในหน่วยงาน
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บริิษััท อีีสเทิิร์์นโพลีีเมอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

2. การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและ
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ของบริษัท
บริ ษั ท ให้ ค วามส าคั ญ กั บ อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ของ
พนักงานและผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ใช่พนักงานของบริษัท แต่บริษัทเป็น
ผู้ควบคุมการทางานหรือควบคุมสถานที่ทางานนั้นๆ บริษัทจึงมีการ
ดาเนินการดังนี้
2.1 บริการด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
(Disclosure 403-3)
การป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพของพนักงาน บริษัท ดาเนินการ
ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทางานตามปัจจัยเสี่ยงแต่ละพื้นที่ ทั้ง
การตรวจวัดคุณภาพอากาศ แสงสว่าง เสียง และความร้อน เพื่อให้
มั่นใจว่าผู้ปฏิบตั ิงานทุกคนมีความสภาพแวดล้อมในการทางานที่
เหมาะสมและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับผูป้ ฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ
บริษัทมีบริการด้านสุขภาพให้กับพนักงานเพื่อเฝ้าระวังด้านสุขภาพที่
เกี่ยวข้องกับการทางาน เช่น การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานและตรวจ
สุ ข ภาพประจ าปี ตามปั จจั ยเสี่ ย ง ทั้ งการตรวจสมรรถภาพปอด
สมรรถภาพการได้ยิน ตรวจสายตาอาชีวอนามัย และตรวจสารเคมีใน
ร่างกาย โดยถ้าพบว่าพนักงานมีผลตรวจสุขภาพที่ผิดปกติ บริษัทจะ
ดาเนินการให้มีการตรวจซ้า เพื่อยืนยันผลตรวจอีกครั้ง หากผลตรวจ
สุขภาพซ้าผิดปกติโดยมีสาเหตุจากการทางาน บริษัทร่วมสอบสวน
กั บแพทย์ เพื่ อหาสาเหตุ และวิ ธี การรั กษา ตลอดจนพิ จ ารณาให้
พนักงานสับเปลี่ยนหน้ าที่การทางานเพื่อลดผลกระทบหรือปัจจั ย
เสี่ยงที่จะส่งผลต่อการรักษาหรือฟื้นฟูสุขภาพของพนักงาน
ในส่วนของผู้รับเหมา การปฏิบัติงานเฉพาะที่ มีผลต่อสุขภาพของ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน เช่ น การปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ อั บ อากาศ บริ ษั ท
กาหนดให้บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพตาม
ติดตั้งระบบ Emergency เพิ่มเติม

รายการที่กฎหมายกาหนด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานใบรับรอง
แพทย์ หากพบว่ามีผลการตรวจสุขภาพผิดปกติ จะไม่อนุญาตให้
เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ ดังกล่ าว ต้องให้พบแพทย์เพื่อดาเนินการ
รักษาสุขภาพ รวมถึงจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการทางาน
ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจาปีแก่
พนักงานทุกคน (ร้อยละ 100) และจัดบริการศูนย์สุขภาพสาหรับให้
ค าปรึ กษาด้ านสุ ขภาพหรื อตรวจรั กษาเบื้ องต้ น รวมถึ งการปฐม
พยาบาลในกรณีฉุกเฉิน โดยแพทย์และพยาบาลประจาศูนย์สุขภาพ
บริษัทจัดอบรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงานโดยประสานงานกับทาง
โรงพยาบาลระยองในการเข้ามาให้ความรู้กับพนักงานเรื่องการดูแล
สุ ข ภาพ ทั้ ง ด้ า นการท างาน เช่ น เรื่ อ งการยศาสตร์ Office
syndrome โรค จากการท า งาน และการดู แ ลสุ ขภ าพใน
ชีวิตประจาวัน เช่น โภชนาการอาหาร การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
มุ่งเน้นให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีและลดการเจ็บป่วยของพนักงาน
2.2 การพัฒนาด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
ในปี บั ญ ชี 2563/2564 บริ ษั ท มี ก ารด าเนิ น การเพื่ อ สร้ า ง
สภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัยและสามารถป้องกันการเกิด
อุบัติการณ์และการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการผลิต ส่วน
กระบวนการที่มีการใช้สารเคมีอันตรายร้ายแรง ใช้มาตรการทางการ
จั ดการและพื้ นฐานทางด้ านวิ ศวกรรมในการชี้ บ่ ง ประเมิ น และ
ควบคุ มอั นตรายจากกระบวนการผลิ ต รวมถึ งการจั ดเก็ บ การ
ออกแบบ การใช้ การผลิ ต การบ ารุ งรั กษา การตรวจสอบ การ
ทดสอบ และการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสารเคมีอันตรายร้ายแรง ดังนี้

 เพื่อให้ครอบคลุมทุกจุดที่มีการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร และสามารถควบคุมเหตุการณ์
ได้อย่างรวดเร็วต่อการใช้งานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
 ติดตั้งปุ่ม Emergency เพิ่มบริเวณด้านข้างทั้งด้านซ้าย-ด้านขวา
(ด้านใน) ทั้งด้านหน้าเครื่องและด้านหลังเครื่อง ด้านละ 2 จุด ให้อยู่ในตาแหน่งที่
ใกล้เคียงกันทุกเครื่อง
 ติดตั้งลวดสลิงระบบ Safety และใช้แนวลวดสลิงที่ดึงกดหยุดให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
 ตรวจสอบโดยผู้ปฏิบัติงานทุกครั้งก่อนใช้งานเครื่องจักร
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ติดตั้ง Sensor Emergency

ดาเนินงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
การใช้สารเคมี
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 ติดตั้ง Sensor บริเวณจุดปฏิบัติงานที่มีการใช้ของมีคม เพื่อป้องกันกรณีมีวัตถุหรือส่วน
หนึ่งส่วนใดของร่างกายผู้ปฏิบัติงานเข้าไปใกล้ขณะที่ใบมีดทางาน เครื่องจักรจะหยุดการ
ทางานทันที
 ติดตั้ง Sensor เพื่อป้องกันกรณีมีวัตถุหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายผู้ปฏิบัติงานเข้าไป
ใกล้ขณะที่ลูกกลิ้งทางาน เครื่องจักรจะหยุดการทางานทันที
ติดตั้งเครื่องผสมสารเคมีเป็นระบบปิดมีลักษณะการขนส่งแบบท่อ เพื่อลดการสัมผัสระหว่าง
สารเคมีกับพนักงาน

2.3 การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานในด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Disclosure 403-5)
บริษัทจัดการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้พื้นฐานและ
มีความสามารถในการควบคุมและระงับเหตุการณ์ฉุกเฉินเบื้องต้น
ได้ เ ป็ น ประจ าทุ ก ปี โดยใช้ วิ ท ยากรจากหน่ ว ยงานภายนอกที่ มี
ความรู้ ความชานาญและประสบการณ์โดยตรง เพื่อลดผลกระทบ
หรืออันตรายให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด และมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินปีละ
1 ครั้ง ประกอบด้วย เหตุการณ์กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ สารเคมี/
น้ามันหก-รั่วไหล และหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด
ในปี บั ญ ชี 2563/2564 บริ ษั ท ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานฝึ ก อบรมการ
ดับเพลิงขั้นต้นเทศบาลตาบลมะขามคู่ และองค์การบริหารส่วน
ตาบลพนานิ คม จัด การอบรมดั บเพลิงขั้นต้ นทั้ งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิ บั ติ จ านวน 1 ครั้ ง โดยมี ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม 160 คน เพื่ อ ให้
พนักงานมีความรู้และคุ้นเคยกับสภาพเหตุการณ์ และสามารถนา
ความรู้ จ ากการฝึ ก อบรมมาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ในส่วนของผู้รับเหมา บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยของผู้รับเหมาที่มีการปฏิบัติงานภายในองค์กร
จึ ง ได้ ก าหนดกฎระเบี ย บการปฏิ บั ติ ง านของผู้ รั บ เหมา โดย
ผู้รับเหมาต้องเข้ารับการอบรมชี้แจงกฎระเบียบก่อนเข้าปฏิบัติงาน
เพื่อจัดทาการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้รับเหมาที่ผ่านการอบรม จึงจะ
สามารถเข้ามาปฏิบัติงานภายในองค์กรได้ และบริษัทยังช่วยพัฒนา
คู่ค้าโดยให้คาปรึกษาแนะนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
แก่ ผู้ รั บ เหมาที่ ต้ อ งการปรั บ ปรุ ง ระบบอาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัยของผู้รับเหมาให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น

3. สร้างความตระหนักรู้และจิตสานึกด้านความปลอดภัยจน
เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
บริษัทมุ่งมั่นในการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย
ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ จึงได้จัด กิจกรรมต่างๆ ขึ้น
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และตระหนักถึงความสาคัญของ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมถึงสร้างจิตสานึกและกระตุ้น
ให้พนักงานมีความระมัดระวังและรับผิดชอบในการทางานทั้งต่อ
ตนเองและเพื่อนร่วมงาน เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและมี
ประสิทธิผล
3.1 การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Disclosure 403-4)
เพื่อให้งานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยดาเนินไปอย่า งมี
ประสิทธิภาพ บริษัทจัดให้มีการเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของ
แต่ละบริษัทย่อย คณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายบังคับ
บัญชาที่มาจากการแต่งตั้งและตัวแทนฝ่ายปฏิบัติการที่มาจากการ
เลือกตั้ง โดยกาหนดโครงสร้างและหน้ าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
และมีการประชุมเป็นประจาทุกเดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกัน
สารวจสภาพการทางานที่ไม่ปลอดภัย ติดตามความก้าวหน้าในการ
ด าเนิ น งานด้ า นความปลอดภั ย ตลอดจนร่ ว มกั น เสนอแนะ
มาตรการ ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในปฏิบัติงาน
และเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
3.2 การสร้างจิตสานึกในบริษัท
ในปี บัญชี 2563/2564 บริษัท มุ่งมั่นในการสร้ างวั ฒนธรรมการ
ท างานที่ ป ลอดภั ย ให้ เ กิ ด ขึ้ น ทั่ ว ทั้ งองค์ ก ร ทั้ งในส านั ก งานและ
สายการผลิต ผ่านกิจกรรม ดังนี้
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บริิษััท อีีสเทิิร์์นโพลีีเมอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

กิิจกรรม Safety Talk & Environment Talk

บริิษัทมีี
ั การสื่่อ� สารเพื่่อ� ป้้องกัันรวมถึึงลดอุุบัติั เิ หตุุและเจ็็บป่่วยจากการทำำ�งานผ่่านช่่องทางการประชุุมประจำำ�เดืือน เพื่่อ� ให้้ทุกุ หน่่วยงานรัับทราบถึึง
ข้้อมููลความเสี่่�ยงและอุุบััติิการณ์์ ตลอดจนแนวทางการปรัับปรุุงแก้้ไขเพื่่�อนำำ�ไปปรัับใช้้ภายในหน่่วยงาน และมีีการสื่่�อสารจากแผนกอาชีีวอนามััย
และความปลอดภััยกัับพนัักงาน ผ่่านกิิจกรรม Safety Talk & Environment Talk เป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน เพื่่�อเป็็นการให้้ความรู้้� ข่่าวสาร ด้้าน
ความปลอดภััยและสิ่่�งแวดล้้อม

กิิจกรรม Safety Mind

กิิจกรรมตอบคำำ�ถามชิิงรางวััล เพื่่�อรณรงค์์ส่่งเสริิมให้้ทุุกคนใน
องค์์กรมีีจิิตสำำ�นึึกและตระหนัักถึึงความปลอดภััยในการทำำ�งาน
(Safety First) ก่่อนที่่จ� ะลงมืือปฏิิบัติั งิ าน   ทั้้�งนี้้�พนักั งานสามารถ
ร่่วมเสนอความคิิดเห็็น และแนวทางป้้องกัันแก้้ไขอุุบัติั กิ ารณ์์เพื่่อ�
ไม่่ให้้เกิิดซ้ำำ��ได้้ผ่่านกิิจกรรมนี้้�
กิิจกรรมรณรงค์์สวมใส่่อุุปกรณ์์
ป้้องกัันอัันตรายส่่วนบุุคคล (PPE)

เพื่่�อให้้พนัักงานทุุกคนตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการสวม
ใส่่อุุปกรณ์์ป้้องกัันอัันตรายส่่วนบุุคคล (PPE) ทุุกครั้้�งที่่�ปฏิิบััติิ
งาน บริิษััทจึึงจััดกิิจกรรมให้้ความรู้้�และความเข้้าใจถึึงอัันตราย
ที่่�จะเกิิดขึ้้�นหากไม่่สวมใส่่อุุปกรณ์์ PPE การพิิจารณาเลืือกใช้้
ให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์ รวมถึึงการสวมใส่่และดููแลรัักษา
อย่่างถููกวิิธีี
โครงการแข่่งขัันลดอุุบััติิเหตุุจากการทำำ�งาน

การแข่่งขัันระหว่่างหน่่วยงานเพื่่�อกระตุ้้�นให้้พนัักงานแต่่ละ
หน่่วยงานมีีความตระหนัักถึึงความรัับผิิดชอบร่่วมกัันต่่อความ
ปลอดภััย ทั้้�งในการทำำ�งานของตนเอง และของเพื่่�อนร่่วมงาน

กิิจกรรมปลููกฝัังพฤติิกรรมความปลอดภััย
Behavior Base Safety (BBS)

เพื่่�อเป็็นเครื่่�องมืือในการช่่วยลดและปรัับแก้้ไขพฤติิกรรมเสี่่�ยง
ของพนัักงานให้้ลดลง หรืือหมดไป  โดยอาศััยหลัักพฤติิกรรม
ศาสตร์์ และสถิิติิ รวมถึึงความร่่วมมืือกัันของทุุกฝ่่าย อัันจะนำำ�
ไปสู่่�การเปลี่่ย� นทััศนคติิที่ดีี 
่� และสร้้างวััฒนธรรมความปลอดภััย
ให้้เกิิดขึ้้�นในองค์์กร  
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ผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินงานตามกลยุทธ์เพื่อสร้างความปลอดภัยในการ
ทางานของบริษัท เพื่อบริหารจัดการประเด็นด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมา บริษัทได้มีการ
ติดตามวัดผลจากตัวชี้วัด ได้แก่ อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ
(TRIFR) อั ต ราความถี่ ข องการบาดเจ็ บ ถึ งขั้ น หยุ ด งาน(LTIFR)
อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISR) และ อัตราการเสียชีวิต
จากการทางาน ทั้งของพนักงานและผู้รับเหมา
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทมี อัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึง
ขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency Rate : LTIFR)

ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลง โดย
ลักษณะของการบาดเจ็บหลักเป็นการเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องจักร
สาเหตุมาจากทั้งการกระทาที่ไม่ปลอดภัยและสภาพการณ์ที่ไม่
ปลอดภั ย ซึ่ ง หลั ง จากเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างบริ ษั ท ได้ ด าเนิ น การ
สอบสวนหาสาเหตุตามกระบวนการทันที และจัดทามาตรการ
เพื่อป้องกันการเกิดซ้า ทั้งจากหน่วยงานที่มีการเกิดอุบัติเหตุและ

123

เท่ากับ 2.17 เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่สูงกว่าเป้าหมายที่กาหนด
และอัตราความถี่ของการบาดเจ็บรวม (Total Recordable
Injury Frequency Rate : TRIFR) เท่ากับ 6.35 มีค่าลดลง เมื่อ
เที ย บกั บ ปี ก่ อ น และเป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ บ ริ ษั ท ก าหนด
ถึ งแม้ ว่ า ในปี ที่ ผ่ า นมาจะเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
COVID-19 แต่บริษัทยังคงสามารถดูแลความปลอดภัยในการ
ปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง ท าให้ ส ถิ ติ อุ บั ติ เ หตุ มี
แนวโน้มลดลง

จากแผนกอาชีว อนามั ยและความปลอดภัย รวมถึ งมี การแจ้ ง
ประชาสั ม พัน ธ์ข ยายผลไปยังหน่ว ยงานอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ เกิ ดการ
เรี ย นรู้ จ ากความผิ ด พลาดและเพิ่ ม ความระมั ด ระวั ง ในการ
ปฏิบัติงานครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ในส่วนของผู้รับเหมาไม่มีการ
เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร
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บริิษััท อีีสเทิิร์์นโพลีีเมอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

การพั ฒนาชุมชนและสังคม
การยอมรับและความไว้วางใจของชุมชนท้องถิ่นที่มีต่อบริษัทมีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว บริษัทจึงให้
ความสาคัญกับการดูแลและบริหารจัดการผลกระทบที่มีต่อชุมชนท้องถิ่นอย่างเหมาะสม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและ
สังคมทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติไปพร้อมๆ กับการเติบโตของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างยั่งยืน
ทากราฟฟิคตาราง และบทสัมภาษณ์
จำำ�นวนข้้อร้้องเรีียนจากชุุมชนที่่มีีนั
� ัยสำำ�คััญ
จำนวนข้อร้องเรียนจำกชุมชนที่มนี ัยสำคัญ

เป้้าหมาย
ระยะยาว
2568
เป้าหมายระยะยาว

เป้้าหมาย
ผลดำำ�เนิินงาน
ปีีบั
ญ
ั
ชีี
2563/2564
ปีี
บั
ชีี 2563/2564
เป้าหมาย
ผลการดาเนิัญ
นงาน

ปี 2568
0
0

ปีบัญชี 2563/2564 ปีบัญชี 2563/2564
0
0
0
0

ชุมชน: คุณวาทินี วิเชียรเสนาะ คุณครู โรงเรียนปทุ
าวาส อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ชุุมมชน:

คุุณวาทิินีี วิิเชีียรเสนาะ
"อีพีจีมั่นคง ชุมชนก็แข็งแรงขึ้น ที่เป็นแบบนี้เพราะบริ
ัทกับโรงเรีียนปทุุ
เราเติบโตไปด้มวาวาส
ยกัน อำำ�เภอบ้้านค่่าย จัังหวััดระยอง
คุุณษครูู

คนในชุมชนส่วนหนึ่งก็เลือกทางานกับอีพีจี เพราะมี
อะไรก็นพคง ชุุ
ูดคุยมชนก็็
ช่วยเหลื
กันตลอด
“อีีพีีจีีมั่่�
แข็็งอแรงขึ้้
�น ที่่�เป็็นแบบนี้้�เพราะบริิษััทกัับเราเติิบโตไปด้้วยกััน
ตั้งแต่การพัฒนาชุมชน โรงเรียน วัดในด้านต่าง ๆ คนในชุุ
ไปจนถึมงชนส่่
การสร้
างอาชี
วนหนึ่่�
งก็็เพลืือกทำำ�งานกัับอีีพีีจีี เพราะมีีอะไรก็็พููดคุุย ช่่วยเหลืือกัันตลอด
และให้ความรู้แก่คนในชุมชน คนที่นี่รักอีพีจี" ตั้้�งแต่่การพััฒนาชุุมชน โรงเรีียน วััดในด้้านต่่าง ๆ ไปจนถึึงการสร้้างอาชีีพ
และให้้ความรู้้�แก่่คนในชุุมชน คนที่่�นี่่�รัักอีีพีีจีี”
แนวทางการบริหารจัดการ (Disclosure 103-2)
บริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ที่จะส่งเสริมกำรเติบโตของบริษัทในระยะยำว จึงกำหนดเป็น
นโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของบริษัท ด้ำนสังคมและชุมชน
และดำเนินกำรภำยใต้ปรัชญำ “รับจากสังคม คืนสู่สังคม” โดย
มีเจตนำรมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐำนของธรร
มำภิบำลและกำรดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม รวมทั้ง

คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งชุมชนท้องถิ่นเป็นหนึ่ง
ในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักของบริษัท โดยมุ่งหวังให้บริษัทได้รับ
กำรยอมรับ กำรสนับสนุน และควำมร่วมมือ สำมำรถประกอบ
กิจกำรและอยู่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคมได้อย่ำงเป็น
สุข บริษัทกำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนด้ำนชุมชนและสังคม
ดังนี้

Relation

ทากราฟฟิค diagram

Educational
Support
Community
Well being

Strengthening

Local
Economic
Development

Mitigration
Environmental
Protection

Response

บริษัทดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ พัฒนำ และ
ช่วยเหลือชุมชนรอบด้ำน รวมถึงสังคมในวงกว้ำง เพื่อรักษำสมดุล
ในกำรดำเนินธุรกิจและตอบสนองต่อควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง
ของชุ ม ชนและสั ง คม ทั้ ง ในแง่ ข องกำรสร้ ำ งควำมสั ม พั น ธ์
(Relations) กำรลดผลกระทบเชิ ง ลบจำกกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ
บริษัทดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ พัฒนำ และ
(Mitigation) กำรตอบสนองต่อควำมจำเป็น (Response) และกำร
ช่วยเหลือชุมชนรอบด้ำน รวมถึงสังคมในวงกว้ำง เพื่อรักษำสมดุล
สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (Strengthening) ให้สำมำรถดูแล
ในกำรดำเนินธุรกิจและตอบสนองต่อควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง
และพึ่งพำตนเองได้ในระยะยำว โดยมุ่ งเน้นกำรตอบสนองและ
ของชุ ม ชนและสั ง คม ทั้ ง ในแง่ ข องกำรสร้ ำ งควำมสั ม พั น ธ์
พัฒนำใน 3 ด้ำ น ได้แ ก่ กำรพัฒ นำเศรษฐกิจ ท้องถิ่น (Local
(Relations) กำรลดผลกระทบเชิ ง ลบจำกกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ
(Mitigation) กำรตอบสนองต่อควำมจำเป็น (Response) และกำร
ทากราฟฟิค diagram
สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (Strengthening) ให้สำมำรถดูแล
และพึ่งพำตนเองได้ในระยะยำว โดยมุ่ งเน้นกำรตอบสนองและ
พัฒนำใน 3 ด้ำ น ได้แ ก่ กำรพัฒ นำเศรษฐกิจ ท้องถิ่น (Local
้นที่
ทากราฟฟิสคารวจพื
diagram

สำำ�รวจพื้้� นที่่�

สารวจพื้นที่

เชื่อมโยงกับ
ชุมชน

เชื่่�อมโยงกัับชุุมชน

เชื่อมโยงกับ
ชุมชน

Economic Development)
งควำมเป็
ี่ดีของ
รายงานความยั่่กำรเสริ
มีีนำาคม
2564 นอยู่ท125
�งยืืน 31มสร้
ชุมชน (Community Well-Being) และ กำรปกป้องสิ่งแวดล้อม
(Environmental Protection)
บริษัทมอบหมำยให้คณะทำงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR
Working Committee) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนพนักงำนจำกแต่ละ
Economic Development) กำรเสริมสร้ำงควำมเป็นอยู่ที่ดีของ
หน่วยงำนเป็นผู้รับผิดชอบกำรดำเนินงำนด้ำนชุมชนและสังคม ใน
ชุมชน (Community Well-Being) และ กำรปกป้องสิ่งแวดล้อม
กำรสร้ ำงกำรมี ส่ วนร่ วมและพั ฒ นำชุ ม ชน ( Community
(Environmental Protection)
Involvement and Development) ในพื้นที่เป้ำหมำยของบริษัท
บริษัทมอบหมำยให้คณะทำงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR
โดยมีกระบวนกำรดำเนินงำน ดังนี้ (Disclosure 413-1)
Working Committee) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนพนักงำนจำกแต่ละ
หน่วยงำนเป็นผู้รับผิดชอบกำรดำเนินงำนด้ำนชุมชนและสังคม ใน
กำรสร้ ำงกำรมี ส่ วนร่ วมและพั ฒ นำชุ ม ชน ( Community
Involvement and Development) ในพื้นที่เป้ำหมำยของบริษัท
โดยมีกระบวนกำรดำเนินงำน ดังนี้ (Disclosure 413-1)

วิเคราะห์ประเด็น
ของชุมชน

วิิเคราะห์์ประเด็็น
ของชุุมชน

วิเคราะห์ประเด็น
ของชุมชน

1. การสารวจพื้นที่
บริ ษั ท ด ำเนิ น กำรส ำรวจชุ ม ชนในพื้ น ที่ ภ ำยในรั ศ มี 5
กิโลเมตรรอบสถำนประกอบกำรของบริษัท เพื่อศึกษำและ
ประเมิน ผลกระทบจำกกำรด ำเนิ นงำนของบริ ษัทที่ มีต่ อ
ชุม ชน ตลอดจนสภำพแวดล้อ ม ปั ญ หำของชุ ม ชน และ
1. การสารวจพื้นที่
ควำมเสี่ ย งที่ มี ต่ อ บริ ษั ท ซึ่ ง พื้ น ที่ ดั ง กล่ ำ วครอบคลุ ม 2
บริ ษั ท ด ำเนิ น กำรส ำรวจชุ ม ชนในพื้ น ที่ ภ ำยในรั ศ มี 5
ตำบล ได้แก่ ตำบลมะขำมคู่ อำเภอนิคมพัฒนำ และ ตำบล
กิโลเมตรรอบสถำนประกอบกำรของบริษัท เพื่อศึกษำและ
แม่ น้ ำคู้ อ ำเภอปลวกแดง จั ง หวั ด ระยอง มี จ ำนวน
ประเมิน ผลกระทบจำกกำรด ำเนิ นงำนของบริ ษัทที่ มีต่ อ
ประชำกรทั้งสิ้น 24,118 คน (ที่ มำ: กรมส่งเสริ มกำร
ชุม ชน ตลอดจนสภำพแวดล้อ ม ปั ญ หำของชุ ม ชน และ
ปกครองท้องถิ่น. กระทรวงมหำดไทย กระทรวงมหำดไทย
ควำมเสี่ ย งที่ มี ต่ อ บริ ษั ท ซึ่ ง พื้ น ที่ ดั ง กล่ ำ วครอบคลุ ม 2
รำยงำนสถิติจำนวนประชำกร ประจำปี 2563) และเป็น
ตำบล ได้แก่ ตำบลมะขำมคู่ อำเภอนิคมพัฒนำ และ ตำบล
ที่ตั้งของชุมชน เทศบำล โรงพยำบำล วัด และโรงเรียน
แม่ น้ ำคู้ อ ำเภอปลวกแดง จั ง หวั ด ระยอง มี จ ำนวน
ประชำกรทั้งสิ้น 24,118 คน (ที่ มำ: กรมส่งเสริ มกำร
ปกครองท้องถิ่น. กระทรวงมหำดไทย กระทรวงมหำดไทย
รำยงำนสถิติจำนวนประชำกร ประจำปี 2563) และเป็น
ที่ตั้งของชุมชน เทศบำล โรงพยำบำล วัด และโรงเรียน

ตอบสนองต่อ
ชุมชน

ตอบสนองต่่อชุุมชน

ตอบสนองต่อ
ชุมชน

ประเมินผลการ
ดาเนินงาน

ประเมิินผลการ
ดำำ�เนิินงาน

ประเมินผลการ
ดาเนินงาน

2. การเชื่อมโยงกับชุมชน
บริษัทลงพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงกับชุมชนด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น
กำรประชุม กำรพบปะสังสรรค์ กำรสัมภำษณ์ กำรสำน
เสวนำ โดยกำรสนับ สนุน จำกหน่ว ยงำนรำชกำรท้อ งถิ่ น
เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบ ปัญหำ ควำมต้องกำร
2. การเชื่อมโยงกับชุมชน
หรื อ ข้ อ กั ง วล รวมถึ งมี ช่ อ งทำงในกำรรั บ ฟั ง ชุ ม ชนผ่ ำ น
บริษัทลงพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงกับชุมชนด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น
โครงกำรส่งเสริมโรงงำนอุตสำหกรรมให้มีควำมรับผิดชอบ
กำรประชุม กำรพบปะสังสรรค์ กำรสัมภำษณ์ กำรสำน
ต่อสังคมและชุมชนอย่ำงยั่งยืน (CSR-DIW Continuous)
เสวนำ โดยกำรสนับ สนุน จำกหน่ว ยงำนรำชกำรท้อ งถิ่ น
ต่อเนื่องในทุกๆปี นอกจำกนี้ ชุมชนสำมำรถร้องเรียนหรือ
เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบ ปัญหำ ควำมต้องกำร
ให้ควำมคิดเห็นผ่ำนช่องทำงกำรร้องเรียนของบริษัท เช่น
หรื อ ข้ อ กั ง วล รวมถึ งมี ช่ อ งทำงในกำรรั บ ฟั ง ชุ ม ชนผ่ ำ น
โทรศั พ ท์ เว็ ป ไซต์ และกล่ อ งรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นที่ ติ ด ตั้ งอยู่
โครงกำรส่งเสริมโรงงำนอุตสำหกรรมให้มีควำมรับผิดชอบ
บริเวณด้ำนหน้ำบริษัท
ต่อสังคมและชุมชนอย่ำงยั่งยืน (CSR-DIW Continuous)
ต่อเนื่องในทุกๆปี นอกจำกนี้ ชุมชนสำมำรถร้องเรียนหรือ
ให้ควำมคิดเห็นผ่ำนช่องทำงกำรร้องเรียนของบริษัท เช่น
โทรศั พ ท์ เว็ ป ไซต์ และกล่ อ งรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นที่ ติ ด ตั้ งอยู่
บริเวณด้ำนหน้ำบริษัท
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3. การวิเคราะห์ประเด็นของชุมชน
บริษัทรวบรวมประเด็นที่ได้จำกกำรเชื่อมโยงกับชุมชนด้วย
วิธีกำรที่หลำกหลำย พบว่ำ ชุมชนให้ควำมสำคัญกับกำรมี
คุณภำพที่ชีวิตที่ดีขึ้น ได้แก่ คุณภำพสภำพแวดล้อมและ
อำกำศที่ดี เศรษฐกิจชุมชนที่ดีขึ้นโดยกำรส่งเสริมอำชีพแก่
ชุ ม ชน กำรเพิ่ ม รำยได้ กำรมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในกำร
พัฒนำชุมชน เป็นต้น แต่ไม่พบว่ำชุมชนมีควำมกังวลหรือ
ได้รับผลกระทบจำกกำรดำเนินงำนของบริษัทแต่อย่ำงใด
แต่จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ในปีที่
ผ่ ำ นมำ ชุ ม ชนจึ ง ต้ อ งกำรให้ บ ริ ษั ท ช่ ว ยให้ ค วำมรู้ แ ละ
สนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ เ กี่ ย วกั บ กำรป้ อ งกั น และรั บ มื อ กั บ
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 และช่วยเหลือ
ในเรื่องกำรดูแลผู้ป่วยติดเตียงเพิ่มขึ้น
4. การตอบสนองต่อชุมชน
บริษัทกำหนดวิธีกำรและระดับกำรตอบสนองตำมควำม
เหมำะสมของชุ ม ชนเป้ ำ หมำยแต่ ล ะกลุ่ ม เช่ น กำรเฝ้ ำ
ติดตำม กำรให้ข้อมูล กำรมีกิจกรรมร่วม กำรให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในกำรกำหนดกิจกรรม และดำเนินกำรตอบสนอง
ต่อชุมชน ทั้งในด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี เพื่อควำม
เข้ ำ ใจที่ ดี ขึ้ น ระหว่ ำ งกั น กำรลดผลกระทบในเชิ งลบที่
บริษัทมีต่อชุมชน กำรให้ควำมช่วยเหลือต่อควำมจำเป็น
เร่งด่วนที่เป็นปัญหำของชุม ชน และกำรพัฒนำเพื่อสร้ำง
ควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
5. การประเมินผลการดาเนินงาน
บริษัทวัดและประเมินผลกำรดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชน ทั้งในแง่ของควำมพึงพอใจโดยรวม ควำมผูกพันของ
ชุมชนที่มีต่อบริษัท กำรลดข้อร้องเรียน และในอนำคตจะมี

กำรประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ของตั ว กิ จกรรมเอง เช่น รำยได้
เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของชุมชน จำกกิจกรรมประเภทกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจท้องถิ่น ควำมรู้ ควำมปลอดภัย และสุขอนำมัย
ชุมชน จำกกิจกรรมประเภทกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นอยู่ที่ดี
และคุณภำพที่ดีขึ้นของสิ่งแวดล้อม จำกกิจกรรมประเภท
กำรปกป้องสิ่งแวดล้อม
ผลการดาเนินงาน
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทได้ดำเนินโครงกำรและกิจกรรมด้ำน
ชุมชนและสังคมรวมทั้งสิ้น 19 โครงกำร มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น
200 คน และมีผู้ได้รับผลประโยชน์ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมจำก
โครงกำรและกิจกรรมของบริษัทเป็นจำนวนกว่ำ 50,000 คน
กลุ่มเป้ำหมำย (ชุมชน)
จำนวนประชำกรในพื้นที่
เป้ำหมำย
จำนวนกิจกรรม/โครงกำร
ทั้งหมดในปีบัญชี
2563/2564
จำนวนชุมชน/ประชำกรที่
ร่วมกิจกรรม
ร้อยละของชุมชน/ประชำกร
ที่ร่วมกิจกรรม
จำนวนพนักงำนของบริษัทที่
ร่วมกิจกรรม (คน)

ชุมชนที่ตั้งอยู่ภำยในตำบล
มะขำมคู่ และตำบลแม่น้ำคู้
24,118 คน
19 โครงกำร
800 คน
ร้อยละ 3.32
200

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564
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ผลการดำำ�เนิินงานด้้านการพัั ฒนาชุุมชน
1. การพัั ฒนาเศรษฐกิิจท้้องถิ่่�น (Local Economic Development)

รวมทั้้�งชุุมชนจะได้้รู้้�จักั บริิษัทั และผลิิตภัณ
ั ฑ์์ของบริิษัทั มากขึ้้น�  ปััจจุุบันั
วิิสาหกิิจชุุมชนตำำ�บลมะขามคู่่� อำำ�เภอนิิคมพััฒนา จัังหวััดระยอง ได้้ผลิติ
ผลิิตภััณฑ์์ เช่่น หมููเส้้นไฮโซ (ประกาศนีียบััตร หมููเส้้น ที่่�ได้้รัับการคััด
สรรเป็็นผลิิตภัณ
ั ฑ์์ ระดัับสี่่ด� าว จาก OTOP) หมููแผ่่น สััปปะรดกวน และ
คุุกกี้้� เป็็นต้้น โดยบริิษัทั เข้้าไปให้้คำำ�ปรึึกษาแก่่วิสิ าหกิิจชุุมชนฯ เกี่่ย� วกัับ
กิิจกรรมการต่่อยอดผลิิตภััณฑ์์ของวิิสาหกิิจชุุมชน ตำำ�บลมะขามคู่่�  การแปรรููปวััตถุุดิิบท้้องถิ่่�นให้้มีีผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีความหลากหลายเพิ่่�มขึ้้�น
อำำ�เภอนิิคมพััฒนา จัังหวััดระยอง ซึ่่�งมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเพิ่่�มรายได้้แก่่ และมีีเอกลัักษณ์์เฉพาะของวิิสาหกิิจชุุมชน เช่่น การแปรรููปไข่่เค็็มจาก
ประชาชนในพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียงสถานประกอบการ รวมทั้้�งบริิษััทได้้ของ ไข่่เป็็ดและน้ำำ��สัับปะรดที่่�เหลืือจากการทำำ�สัับปะรดกวน ทำำ�ให้้ชุุมชนมีี
ฝากที่่�ตรงความต้้องการของบริิษััท ใช้้เป็็นของฝาก หรืือของชำำ�ร่่วย ใน รายได้้ที่เ่� พิ่่�มขึ้้น� และลดปริิมาณขยะจากเศษเหลืือทิ้้�งของสััปปะรดที่่เ� กิิด
เทศกาลต่่างๆ ทำำ�ให้้เกิิดความสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างชุุมชนและบริิษััท  ขึ้้�นภายในชุุมชน
การพััฒนาเศรษฐกิิจในท้้องถิ่่�น เป็็นแนวทางหนึ่่�งในการสร้้างการเจริิญ
เติิบโตทางเศรษฐกิิจและเพิ่่�มรายได้้ให้้กัับท้้องถิ่่�น ซึ่่�งเป็็นเศรษฐกิิจใน
ระดัับจุุลภาค เพื่่�อสนัับสนุุนภาพรวมเศรษฐกิิจระดัับประเทศ
กิิจกรรมเกี่่�ยวกัับการพััฒนาเศรษฐกิิจท้้องถิ่่�นของบริิษััทที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่

2. การเสริิมสร้้างความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของชุุมชน (Community Well-Being)

บริิษััทให้้ความสำำ�คััญกัับความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของชุุมชน ได้้แก่่ การอยู่่�ดีีมีีสุุขอย่่างพึึงพอใจต่่อองค์์ประกอบต่่างๆ ของการดำำ�รงชีีวิิต มีีความปลอดภััย
ทั้้�งร่่างกายและจิิตใจ รวมถึึงคนในชุุมชนมีีความรู้้�ความสามารถในเผชิิญปััญหาต่่างๆได้้อย่่างเหมาะสม และสามารถใช้้ศัักยภาพส่่วนบุุคคลในการ
สร้้างสรรค์์พััฒนาตนเอง บริิษััทจึึงมุ่่�งเน้้นการดำำ�เนิินกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวกัับสุุขภาพอนามััย ความปลอดภััย และการศึึกษา ของคนในชุุมชนเป็็นหลััก
กิิจกรรมเกี่่�ยวกัับการเสริิมสร้้างความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของชุุมชนของบริิษััทที่่�สำ�คั
ำ ัญ ได้้แก่่
กิิจกรรมส่่งเสริิมความปลอดภััยในการใช้้ถนน  บริิษัทต
ั ระหนัักถึึงความปลอดภััยรอบ
พื้้�นที่่ป� ระกอบการของบริิษัท 
ั โดยเฉพาะความปลอดภััยทางการจราจร เนื่่อ� งจากมีีรถรัับ-ส่่ง
พนัักงานเข้้าออกจำำ�นวนมาก รวมถึึงมีีการสััญจรของชุุมชนหนาแน่่น และพบว่่ามีีสััญญาณ
ไฟแจ้้งเตืือนการก่่อสร้้างไม่่เพีียงพอ จึึงมัักเกิิดอุุบััติิเหตุุบ่่อยครั้้�งในระหว่่างการปรัับปรุุง
สภาพพื้้�นถนน บริิษััทจึึงได้้สนัับสนุุนไฟเตืือนรููปสามเหลี่่�ยมให้้แก่่สถานีีตำำ�รวจภููธรเมืือง
ระยอง เพื่่อ� การปฏิิบัติั งิ านด้้านความปลอดภััย และอำำ�นวยความสะดวกด้้านการจราจร ใน
พื้้�นที่่ที่� มีี่� การก่่อสร้้าง/ปรัับปรุุงสภาพพื้้�นถนน ที่่เ� ป็็นเส้้นทางรถรัับ-ส่่งพนัักงาน รวมถึึงการ
สััญจรไปมาของชุุมชนโดยทั่่�วไป ซึ่่�งช่่วยลดความเสี่่ย� งเกี่่ย� วกัับการเกิิดอุบัุ ติั เิ หตุุทางถนนได้้
โครงการโรงเรีียนปลอดภััย (โรงเรีียนหนองจัับเต่่า)   บริิษััทส่่งเสริิมให้้ชุุมชนมีีความ
ตระหนัักและมีีความรู้้�ด้า้ นความปลอดภััยจากอััคคีีภัยั บริิษัทจึึ
ั งจััดให้้มีีการอบรมนัักเรีียน
และบุุคลากรภายในโรงเรีียนในพื้้�นที่่ชุ� มุ ชนของบริิษัทั เพื่่อ� ให้้ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่ย� วกัับการใช้้
ถัังดัับเพลิิง การแยกประเภทของไฟ และฝึึกซ้้อมแผนการดัับเพลิิง การอพยพหนีีไฟ และ
การกู้้�ชีีพและปฐมพยาบาลเบื้้�องต้้น (CPR) ในปีีบััญชีี 2563/3564 บริิษััทได้้จััดกิิจกรรม
จำำ�นวน 1 ครั้้�ง โดยมีีเจ้้าหน้้าที่่ค� วามปลอดภััยระดัับวิิชาชีีพของบริิษััทเป็็นผู้้�ให้้ความรู้้�และ
ดำำ�เนิินการซ้้อมดัับเพลิิง ที่่โ� รงเรีียนหนองจัับเต่่า อำำ�เภอสััตหีีบ จัังหวััดชลบุุรีี โดยมีีนัักเรีียน
และบุุคลากรของโรงเรีียนเข้้าร่่วมกิิจกรรมทั้้�งสิ้้�น 150 คน
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โครงการร่่วมใจสู้้�ภััย COVID-19   บริิษััทให้้ความสำำ�คััญกัับสุุขภาพอนามััยที่่�ดีีของคนใน
ชุุมชนที่่�อยู่่�อาศััยในพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียงกัับสถานประกอบการ ซึ่่�งส่่วนหนึ่่�งทำำ�งานในสถาน
ประกอบการของบริิษััทด้้วย เมื่่�อเกิิดสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19) บริิษัทจึึ
ั งได้้ดำำ�เนิินการอย่่างเร่่งด่่วนเพื่่อ� ป้้องกัันการแพร่่ระบาด
ของ COVID-19 ในพื้้�นที่่�โดยรอบ โดยการสนัับสนุุนอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์เช่่น ตู้้�ความดััน
ลบ (Negative Pressure Cabinet) พร้้อมชุุดเวชภััณฑ์์และอุุปกรณ์์ป้้องกัันเชื้้�อไวรััส เพื่่�อ
ใช้้ในการตรวจและดููแลรัักษาผู้้�ป่่วยจากโรคติิดเชื้้อ� ลดความเสี่่ย� งในการแพร่่ระบาดโดยมอบ
อุุปกรณ์์ป้อ้ งกัันเชื้้อ� ไวรััส ได้้แก่่ แอลกอฮอล์์ เครื่่อ� งวััดอุณ
ุ หภููมิิร่า่ งกาย และหน้้ากากอนามััย
EP-Kare และ Face Shield ซึ่่�งเป็็นผลงานนวััตกรรมที่่�บริิษััทได้้ใช้้ความรู้้�ความเชี่่�ยวชาญ
ในการคิิดค้้นและพััฒนาขึ้้�น โดยมีีคุุณสมบััติพิิ ิเศษและได้้รัับรองมาตรฐานในระดัับสากล
โดยสามารถพิิจารณาข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ในหมวดการรัับมืือกัับวิิกฤต COVID-19

3. การส่่งเสริิมด้้านการศึึกษา (Educational Support)

กิิจกรรมส่่งเสริิมด้้านการศึึกษา  บริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั ทางด้้านการศึึกษาของเยาวชนที่่เ� ป็็นอนาคตของชาติิ จึึงสนัับสนุุนให้้เยาวชนทุุกระดัับได้้เข้้า
ถึึงโอกาสทางการศึึกษา และได้้รัับการพััฒนาทั้้�งร่่างกายและสติิปััญญาอย่่างมีีคุุณภาพ เพื่่�อให้้เยาวชนเติิบโตเป็็นผู้้�ที่มีีค
่� วามรู้้�ความสามารถ เป็็น
กำำ�ลัังสำำ�คััญแก่่ครอบครััว ท้้องถิ่่�น และของประเทศชาติิต่่อไป ในปีีบััญชีี 2563/2564 บริิษััทจััดสรรเงิินเพื่่�อมอบเป็็นทุุนการศึึกษาให้้เยาวชนจาก
โรงเรีียนและสถาบัันการศึึกษาจำำ�นวน 7 แห่่ง รวม 20 ทุุน รวมเงิินทุุนการศึึกษาและเงิินช่่วยเหลืืออื่่�นๆ มููลค่่าทั้้�งสิ้้�น 174,000 บาท 
• ทุุนการศึึกษาให้้แก่่นักั เรีียนที่่�เรีียนดีีแต่่ขาดทุุนทรััพย์์ของโรงเรีียน
ชุุมชนนิิคมสร้้างตนเอง จัังหวััดระยอง 7
• ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยว่่ า จ้้ า งครููอัั ต ราพิิ เ ศษให้้ แ ก่่ ท างโรงเรีียนชุุ ม ชน
นิิคมสร้้างตนเอง จัังหวััดระยอง 7
• ทุุนอาหารกลางวัันสำำ�หรัับนัักเรีียนกัับโรงเรีียนในพื้้�นที่่�  ตำำ�บล
มะขามคู่่�   อ.นิิคมพััฒนา จ.ระยอง  จำำ�นวน 4 โรงเรีียนโดยมอบ
ข้้าวสาร-อาหารแห้้ง ให้้กัับตััวแทนครููและนัักเรีียนด้้วย

• ทุุนการศึึกษาแก่่นัักศึึกษาในระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง
(ปวส.) วิิทยาลััยเทคโนโลยีีดอนบอสโก บ้้านโป่่ง สาขาวิิชาเทคนิิค
อุุตสาหกรรม และไฟฟ้้ากำำ�ลััง
• ทุุนการศึึกษาแก่่นักั ศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี  คณะวิิศวกรรมศาสตร์์  
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ วิทิ ยาเขตบางเขน สาขาวิิชาวิิศวกรรม
เครื่่�องกล  และสาขาวิิชาวิิศวกรรมเคมีี 
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โครงการวิิทยากรนัันทนาการ โรงเรีียนผู้้�สููงอายุุ องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลพนานิิคม  บริิษัทั
ส่่งเสริิมการดููแลสุุขภาพของผู้้�สููงอายุุในชุุมชน โดยสนัับสนุุนให้้บุคุ ลากรของบริิษัททำ
ั ำ�หน้า้ ที่่�
เป็็นวิิทยากรนัันทนาการ เช่่น กิิจกรรมเกี่่�ยวกัับสิ่่�งประดิิษฐ์์ และดนตรีี ให้้กัับโรงเรีียนผู้้�สููง
อายุุของชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่�อง ตั้้�งแต่่ปีี 2562 จนถึึงปััจจุุบััน ซึ่่�งมีีผู้้�สููงอายุุเข้้าร่่วมโครงการ
แล้้ว 3 รุ่่�น รุ่่�นละประมาณ 60 คน และยัังคงมีีแผนการดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�องในปีีถััดไป 
เพื่่�อให้้ผู้้�สููงอายุุได้้ใช้้เวลาว่่างให้้เป็็นประโยชน์์และรัักษาสุุขภาพด้้านจิิตใจด้้วย
โครงการคณะกรรมการสถานศึึกษาจากสถานประกอบการ   บริิษััทตระหนัักถึึงความ
สำำ�คััญของคุุณภาพการศึึกษาของเยาวชนในชุุมชน จึึงขยายผลจากการมอบทุุนการศึึกษา  
ทุุนอาหารกลางวััน และการว่่าจ้้างครููอััตราพิิเศษ โดยการสนัับสนุุนบุุคลากรของบริิษััท
ที่่�เป็็นศิิษย์์เก่่าและได้้รัับการยอมรัับจากการคััดเลืือกของสถานศึึกษา ให้้เข้้าเป็็นคณะ
กรรมการสถานศึึกษา มีีส่่วนร่่วมในวางแผนการศึึกษา การบริิหารทั่่�วไปของสถานศึึกษา
และสนัับสนุุนกิิจกรรมโครงการของโรงเรีียนในชุุมชน เพื่่อ� เป็็นตััวอย่่างที่่ดีี� และแรงบัันดาล
ใจให้้กัับศิิษย์์ปััจจุุบััน รวมถึึงแสดงความคิิดเห็็นในมุุมมองของสถานประกอบการที่่�อาจ
พิิจารณารัับนัักเรีียนเข้้าเป็็นพนัักงานต่่อไป
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บริิษััท อีีสเทิิร์์นโพลีีเมอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

4. การปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อม (Environmental Protection)

 สืืบเนื่่�องจากปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพอากาศของโลกในปััจจุุบััน ที่่�เกิิดจากการพััฒนาระบบเศรษฐกิิจของอุุตสาหกรรมในแต่่ละประเทศที่่�
เป็็นตััวเร่่งสำำ�คััญที่่�ก่่อให้้เกิิดการสะสมของปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกในชั้้�นบรรยากาศของโลก และทำำ�ให้้เกิิดปรากฎการณ์์ก๊๊าซเรืือนกระจก และ
การเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิอากาศทวีีความรุุนแรงมากขึ้้น�  ซึ่่�งภาคอุุตสาหกรรมไทยเป็็นกิิจกรรมหนึ่่�งในการปลดปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกของประเทศ
บริิษัทซึ่่
ั ง� เป็็นส่่วนหนึ่่�งของภาคอุุตสาหกรรมที่่มีี� การปลดปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก จึึงแสดงเจตจำำ�นงในการปกป้้องและป้้องกัันสิ่่ง� แวดล้้อม เพื่่อ� แสดง
ถึึงความรัับผิิดชอบดัังกล่่าว โดยให้้ความสำำ�คัญ
ั ทางด้้านการลดการปลดปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก เพื่่อ� เป็็นการเสริิมสร้้างคุุณภาพชีีวิิตและสร้้างความ
เป็็นอยู่่�ของคนในชุุมชนให้้ดีีขึ้้�น
กิิจกรรมเกี่่�ยวกัับการปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อมของบริิษััทที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่

บริิเวณเขาจอมแห อำำ�เภอนิิคมพััฒนา จัังหวััดระยอง ซึ่่�งพื้้�นที่่�ป่่า
ชุุมชนเขาจอมแหนั้้�นเป็็นแหล่่งต้้นน้ำำ��ของชุุมชนในพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียงสถาน
ประกอบการ จึึงมีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งในการดููแลรัักษาเพื่่�อสร้้าง
ความยั่่�งยืืนด้้านน้ำำ��ให้้แก่่ชุุมชน และยัังได้้สนัับสนุุนการดููแลรัักษา
ต้้นไม้้สายพัันธุ์์�ท้้องถิ่่�นอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียว รัักษาความ
หลากหลายทางชีีวภาพ  (Biodiversity ) รัักษาแหล่่งต้้นน้ำำ�� คืืนความ
สมบููรณ์์ให้้ธรรมชาติิ และช่่วยดููดกลัับก๊๊าซเรืือนกระจก หรืือ ก๊๊าซ
คาร์์บอนไดออกไซด์์ (CO2) โดยจากการดำำ�เนิินโครงการอนุุรัักษ์์และ
ฟื้้�นฟููป่่าชุุมชนเขาจอมแห มีีการดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ปีี 2553
มาจนถึึงปััจจุุบััน รวมทั้้�งสิ้้�นเป็็นเวลากว่่า 10 ปีี บริิษััทดำำ�เนิินโครงการ
ปลููกป่่าและพื้้�นฟููพื้้�นที่่สีี� เขีียว จำำ�นวน 275 ไร่่ จัดั สร้้างฝายทดน้ำำ��จำำ�นวน
1 ฝาย รวมทั้้�งมีีโครงการฝึึกอบรมอาสาสมััครป้้องกัันไฟป่่า และขุุดร่อ่ ง

ทำำ�แนวป้้องกัันไฟอย่่างต่่อเนื่่อ� งเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี ในบริิเวณพื้้�นที่่โ� ครงการ
จากการดำำ�เนิินโครงการปลููกต้้นไม้้พัันธุ์์�ท้้องถิ่่�นชนิิดไม้้ยืืนต้้น รวมแล้้ว
ทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 23,350 ต้้น ซึ่่�งโครงการดัังกล่่าวนั้้�นได้้รัับการร่่วมมืือ
ระหว่่างภาคประชาสัังคม ภาครััฐ และบริิษััท สะท้้อนถึึงเจตารมณ์์ร่่วม
กัันที่่�จะเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียวให้้พื้้�นที่่�ดัังกล่่าว โดยปรารถนาให้้พื้้�นที่่�ดัังเป็็น
ปอดที่่�ช่่วยดููดซัับมลพิิษอากาศ และเป็็นแหล่่งที่่�อยู่่�อาศััยของสััตว์์ป่่า
ท้้องถิ่่�น อีีกทั้้�งยัังช่่วยฟื้้�นฟููแหล่่งต้้นน้ำำ��ของชุุมชน จากการสำำ�รวจพื้้�นที่่�
ดัังกล่่าว และคำำ�บอกเล่่าของชาวบ้้านในพื้้�นที่่ มีี
� การพบเห็็น ร่่องรอยของ
สััตว์์ป่่า อทิิเช่่น เม่่นป่่า, กระต่่ายป่่า และนกสายพัันธุ์์�ต่่างๆที่่�มาอาศััย
อยู่่�และมีีการเพิ่่�มจำำ�นวนมากขึ้้�น ซึ่่�งสามารถกล่่าวได้้ว่่าระบบนิิเวศของ
ป่่าเขาจอมแหมีีความอุุมสมบููรณ์์มากขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง

การสำำ�รวจความพึึ งพอใจของชุุมชน

ในปีีที่ผ่่� า่ นมา บริิษัทยั
ั งั ไม่่ได้้ทำำ�การสำำ�รวจความพึึงพอใจของชุุมชนที่่มีีต่
� อ่ บริิษัทั และโครงการพััฒนาชุุมชนที่่บ� ริิษัทดำ
ั ำ�เนิินการอยู่่� บริิษัทจึึ
ั งวางแผน
ดำำ�เนิินการสำำ�รวจความพึึงพอใจของชุุมชนให้้เสร็็จสิ้้�นภายในปีี 2564 นี้้� โดยกำำ�หนดเป้้าหมายให้้ชุุมชนมีีระดัับความพึึงพอใจไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 80
ในปีีบััญชีี  2563/2564 บริิษััทไม่่ได้้รัับข้้อร้้องเรีียนที่่�มีีนััยสำำ�คััญจากชุุมชนท้้องถิ่่�น เกี่่�ยวกัับผลกระทบทางสัังคมหรืือสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกิิดจากการ
ดำำ�เนิินงานของบริิษััท
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สรุปผลการดาเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจ
1.การเงิน
2561/2562
การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ (1) (งบการเงินรวม สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม)
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ
ราคาพาร์ต่อหุ้น (บาท)
1.00
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)
3.68
กาไรต่อหุ้น (บาท)
0.32
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
0.22
(1)
ผลการดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ (ล้านบาท) (Disclosure 201-1) (ล้านบาท)
รายได้จากการขายรวม
10,579.22
EBITDA
1,666.9
กาไรสุทธิ
903.2
อัตราส่วนทางการเงิน(1)
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น; ROE (ร้อยละ)
8.8%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์; ROA (ร้อยละ)
7.5%
อัตรากาไรขั้นต้น (ร้อยละ)
27.3%
อัตราส่วนสภาพคล่องต่อหนี้สิน; liquidity (เท่า)
1.82
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ ; D/E Ratio (เท่า)
0.30
(2)
การกระจายมูลค่าสู่ผู้มสี ่วนได้เสีย (ล้านบาท)
ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทางการเงินให้สถาบันการเงิน
40.0
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
616.0
(3)
ค่าตอบแทนพนักงาน
1,895.4
ค่าตอบแทนกรรมการ
6.9
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ(4)
7,902.9
ภาษีที่จ่ายให้รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น(5)
32.9
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชนและสังคม (ไม่รวมเงินบริจาค)
0.6
(6)
เงินบริจาค
1.6
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

2562/2563

2563/2564

1.00
3.78
0.36
0.22

1.00
3.94
0.44
0.28

10,217.4
1,776.8
999.3

9,569.2
2,123.4
1,221.2

9.6%
8.0%
29.1%
2.41
0.33

11.3%
9.0%
31.2%
2.34
0.40

30.1
616.0
1,968.4
6.5
7,332.9
42.2
0.5
3.0

61.3
784.0
1,852.8
7.3
6,668.9
44.7
0.5
11.1

ข้อมูลในส่วนของงบการเงินเป็นข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัท
รายการนาเสนอดังกล่าวเป็นอิสระต่อกัน

ค่าตอบแทนพนักงาน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าจ้าง สวัสดิการ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการประกอบด้วย ต้นทุนสินค้าที่ขาย ต้นทุนการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ไม่รวมค่าตอบแทนพนักงาน
ภาษีทจี่ ่ายให้รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่นประกอบด้วยภาษี โรงเรื่อน ภาษีป้าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีนิติบุคคล
ในปี 2562/63 ได้มียอดบริจาคสินค้าของบริษัท ภายใต้กิจกรรม EPG ร่วมใจ สู้ภยั โควิด
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2.การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Disclosure 204-1, 308-1, 414-1)
มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างในท้องถิ่น(7)(ล้านบาท)
สัดส่วนการจัดซื้อสินค้าและบริการภายในท้องถิ่น (ร้อยละ)
จานวนคู่ค้าทั้งหมด
จานวนคู่ค้าทั้งหมดที่ได้รับการประเมินความเสีย่ งด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และ
บรรษัทภิบาล (8) (ESG)

2561/2562
2,603
70
433

2562/2563
2,355
68
487

2563/2564
2,161
73
504

 คู่ค้ารายสาคัญ

N/A

N/A

0

 คู่ค้าใหม่

N/A

N/A

0

3.จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
2561/2562
จานวนข้อร้องเรียนการละเมิดจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจที่มีนยั สาคัญ (กรณี)
0
 การทุจริตคอร์รัปชั่น
0
 การใช้ข้อมูลบริษัท
0
 การให้และรับสินบน
0
 สิทธิมนุษยชน
0
 การเสียภาษี
0
 กรณีอื่นๆ ที่ขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
กรณีการละเมิดจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจที่ตรวจสอบแล้วเป็นความจริง
0
(กรณี)

2562/2563

2563/2564

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

4.การบริหารจัดการความเสี่ยง
สัดส่วนหน่วยธุรกิจที่มีการประเมินความเสีย่ ง (ร้อยละ)
สัดส่วนหน่วยธุรกิจที่มีแผนบริหารความเสีย่ ง (ร้อยละ)

2562/2563
100
100

2563/2564
100
100

(7)
(8)

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศไทย
บริษัทเริ่มดาเนินการในปีบัญชี 2563/2564 เป็นปีแรก

2561/2562
100
100

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564

ด้านสิ่งแวดล้อม
1.พลังงาน (Disclosure 302-1, 302-3)
การใช้พลังงานรวมสุทธิ ที่ใช้ในองค์กร (เมกะจูล) (1)
การใช้พลังงานที่ไม่หมุนเวียน (เมกะจูล)
 เชื้อเพลิงฟอสซิล (2)
 ไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก
 ไอน้า ความร้อน ความเย็น
การใช้พลังงานหมุนเวียน (เมกะจูล)
 เชื้อเพลิงทดแทน
 ไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก
 ไฟฟ้าที่ผลิตใช้เองในองค์กร
การจาหน่ายพลังงานไม่หมุนเวียน
การจาหน่ายพลังงานหมุนเวียน
อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (energy intensity)
(1)

(2)
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2561/2562
420,749,786
416,316,552
188,943
416,127,609
4,433,234
4,433,234
3,689.21

2562/2563
443,205,212
438,480,222
223,128
438,257,094
4,724,990
4,724,990
5,552.38

2563/2564
401,958,127
397,247,831
242,655
397,005,176
4,710,296
4,710,296
5,807.68

2561/2562

2562/2563

2563/2564

คานวณจากการใช้พลังงานรวมของทุกธุรกิจ
เชื้อเพลิงฟอสซิล ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และ น้ามันเชื้อเพลิง

2.น้า (3)
การใช้น้า (Disclosure 303-3)
ปริมาณน้าทั้งหมดที่ดึงจากทุกแหล่งในทุกพื้นที่ (ลบ.ม.)
 น้าผิวดิน (4)
 น้าใต้ดิน (5)
 น้าจากกระบวนการผลิต
 น้าประปาที่ใช้ในการผลิต
ปริมาณน้าทั้งหมด ที่ดึงจากแหล่งน้าในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้า
(water stress) (ลบ.ม.)
 น้าผิวดิน
 น้าใต้ดิน
 น้าจากกระบวนการผลิต
 น้าจากผู้ผลิตภายนอก

129,067
75,342
53,725
-

127,643
74,393

135,773
82,672

53,250
-

53,101
-

-

-

-
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2.น้า (3)
2561/2562
น้าทิ้ง (Disclosure 303-4)
ปริมาณน้าทิ้งทั้งหมดที่ปล่อยออกสู่ทุกพื้นที่ แยกตามปลายทาง (ลบ.ม.)
99,950
99,745
 น้าผิวดิน (4)
 น้าใต้ดิน (5)
 ทะเล
205
 น้าที่ส่งไปยังผู้บาบัดภายนอก
ปริมาณน้าทิ้งทั้งหมดที่ปล่อยออกสู่พื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้า
(water stress) (ลบ.ม.)
ปริมาณน้าทิ้งที่ปล่อยออกสู่ทุกพื้นที่ แบ่งตามคุณภาพ (ลบ.ม.)
99,950
 ปริมาณน้าทิ้งที่มี Total Dissolved Solids ≤1,000 mg/L
 ปริมาณน้าทิ้งที่มี Total Dissolved Solids > 1,000 mg/L
BOD Loading (Mg/Year)
605
COD Loading (Mg/Year)
2,833
น้าใช้ในกระบวนการผลิต (Disclosure 303-5)
ปริมาณน้าใช้ในกระบวนการผลิตทั้งหมด (ลบ.ม.)
29,117
อัตราการใช้น้าต่อผลิตภัณฑ์ (ลบ.ม.ต่อหน่วยตันการผลิต)
0.30
ปริมาณน้าที่นากลับมาใช้ใหม่ หรือ ใช้ซ้า (ลบ.ม.)
(3)
ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกรายงานข้อมูลการบริหารจัดการน้าของปีบัญชี 2563/2564 เป็นปีแรก
(4)
น้าผิวดิน ได้แก่ แหล่งน้าตามธรรมชาติ เช่น บึงน้า ลาธาร แม่น้า
(5)
น้าใต้ดิน ได้แก่ น้าบาดาล
3.การปล่อยทางอากาศ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Disclosure 305-1, 305-2, 305-3)
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปลดปล่อย (ตัน CO2e) (6)(7)(8)
Scope 1
Scope 1 (Biogenic)
Scope 2
Scope 3
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (8)
(ตัน CO2e ต่อ ตันการผลิต)
การปล่อยมลพิษอากาศ (Disclosure 305-7)
ปริมาณมลพิษอากาศ (กิโลกรัม)
NOx
SOx

2561/2562

2562/2563

2563/2564

97,079
96,925
154
-

100,557
100,521
36
-

97,079
529
3,367

100,557
371
2,812

30,564
0.50
-

35,216
0.51
-

2562/2563

2563/2564

9,092
275
8,816
70
-

34,913
513
34,400
83
0.62

33,642
1,238
32,405
59
0.69

0.36
N/A

N/A
0.36

0.36
0.41

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564

3.การปล่อยทางอากาศ
Volatile organic compounds (VOC)
Carbon monoxide (CO)
Dichloromethane (CH2Cl2)
Total Suspended Particulate (TSP)

(6)

2561/2562
20.48
4.61
0.02
10.86

2562/2563
37.80
13.57
0.15
5.53
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2563/2564
19.60
4.02
0.57
6.90

รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้วิธกี ารคานวณตามแนวทางการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ Emission Factor จากองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
(7)
ปีบัญชี 2561/2562 รายงานเฉพาะธุรกิจฉนวนยางกันความร้อน/เย็น 2562/2563,2563/2564 รายงานเฉพาะธุรกิจฉนวนยางกันความร้อน/เย็น
และธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก
(8)
คานวณจาก scope 1 และ 2

4.ของเสีย (Disclosure 306-3, 306-4, 306-5)
การผลิตของเสีย
ปริมาณของเสียทั้งหมดจากกระบวนการผลิต (ตัน) (9)
 ของเสียอันตราย
 ของเสียไม่อันตราย
การนากลับมาใช้ใหม่
ปริมาณของเสียทั้งหมดที่นากลับมาใช้ใหม่ (ตัน)
 ของเสียอันตราย (ตัน)
o ใช้ซ้า (Reuse)
- จัดการในพื้นที่ (onsite)
- จัดการนอกพื้นที่ (offsite)
o นากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
- จัดการในพื้นที่ (onsite)
- จัดการนอกพื้นที่ (offsite)
 ของเสียไม่อันตราย (ตัน)
o ใช้ซ้า (Reuse)
- จัดการในพื้นที่ (onsite)
- จัดการนอกพื้นที่ (offsite)
o นากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
- จัดการในพื้นที่ (onsite)
- จัดการนอกพื้นที่ (offsite)

2561/2562

2562/2563

2563/2564

1,680
519
1,161

1,726
531
1,195

1,408
328
1,080

1,022
23
23
23
999
856
223
633
143
143

1,025
23
23
23
1,002
869
255
614
133
133

955
17
17
17
938
678
232
446
260
260
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4.ของเสีย (Disclosure 306-3, 306-4, 306-5)
การกาจัดของเสีย
ปริมาณของเสียทั้งหมดที่ส่งไปกาจัด (ตัน)
 ของเสียอันตราย
o เผาทาลาย แบบไม่ผลิตพลังงาน
- จัดการในพื้นที่ (onsite)
- จัดการนอกพื้นที่ (offsite)
o เผาทาลาย แบบผลิตพลังงาน
- จัดการในพื้นที่ (onsite)
- จัดการนอกพื้นที่ (offsite)
o ฝังกลบ
- จัดการในพื้นที่ (onsite)
- จัดการนอกพื้นที่ (offsite)
o บาบัดด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ
- จัดการในพื้นที่ (onsite)
- จัดการนอกพื้นที่ (offsite)
 ของเสียไม่อันตราย
o เผาทาลาย แบบไม่ผลิตพลังงาน
- จัดการในพื้นที่ (onsite)
- จัดการนอกพื้นที่ (offsite)
o เผาทาลาย แบบผลิตพลังงาน
- จัดการในพื้นที่ (onsite)
- จัดการนอกพื้นที่ (offsite)
o ฝังกลบ
- จัดการในพื้นที่ (onsite)
- จัดการนอกพื้นที่ (offsite)

(9)

2561/2562
658
496
120
120
323
323
50
50
3
3
162
162
162
-

2562/2563
701
508
156
156
294
294
50
50
8
8
193
193
193
-

2563/2564
453
311
51
51
197
197
54
54
9
9
142
142
142
-

รวมของเสียของทุกธุรกิจ

5.การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม (Disclosure 307-1)
เหตุการณ์/กรณีละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม (ครั้ง)
ค่าปรับที่มีนัยสาคัญ กรณีละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม (บาท)

2561/2562
0
0

2562/2563
0
0

2563/2564
0
0

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564

ด้านสังคม
1. พนักงาน (เฉพาะบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักและตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น)
2561/2562
2562/2563
1.การจ้างงาน
จานวน
จานวน
(Disclosure 102-8, 401-1)
ร้อยละ
ร้อยละ
(คน)
(คน)
จานวนพนักงานรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม
2,560
100
2,742
100
จานวนพนักงานจาแนกตามเพศ
1,497
58.48
1,564
57.04
 ชาย
 หญิง
จานวนพนักงานจาแนกตามระดับ
ผู้บริหารระดับสูง
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2563/2564
จานวน
ร้อยละ
(คน)
2,755
100
1,551

56.30

1,063

41.52

1,178

42.96

1,204

43.70

24

0.94

28

1.02

26

0.94

 หญิง
ผู้บริหารระดับกลาง

18

0.7

16

0.58

17

0.62



58

2.27

65

2.37

60

2.18

44

1.72

41

1.5

41

1.49

1415

55.27

1471

53.65

1465

53.18

 หญิง
จานวนพนักงานจาแนกตามอายุ
อายุต่ากว่า 30 ปี

1001

39.10

1121

40.88

1146

41.60



426

16.64

447

16.3

444

16.12

 หญิง
อายุระหว่าง 30-50 ปี

314

12.27

369

13.46

369

13.39



945

36.91

997

36.32

973

35.32

 หญิง
อายุมากกว่า 50 ปี

650

25.39

691

25.2

708

25.7

 ชาย

126

4.92

120

4.38

134

4.86

 หญิง

99

3.87

118

4.3

127

4.61



ชาย

ชาย

 หญิง
ระดับบังคับบัญชาและปฏิบัติการ


ชาย

ชาย

ชาย
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1.การจ้างงาน
(Disclosure 102-8, 401-1)
จานวนพนักงานจาแนกตามประเภทสัญญาจ้าง
พนักงานประจา
 ชาย
 หญิง
พนักงานสัญญาจ้างรายปี
 ชาย
 หญิง
จานวนพนักงานจาแนกตามประเภทการว่าจ้าง
จ้างเต็มเวลา (full-time)
 ชาย
 หญิง
จ้างไม่เต็มเวลา (part-time)
 ชาย
 หญิง
จานวนพนักงานจาแนกตามพื้นที่
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน
บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จากัด
บริษัท แอร์โรคลาส จากัด
บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จากัด
บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จากัด
จานวนพนักงานจาแนกตามสัญชาติ
 ไทย
 ต่างชาติ

2561/2562
จานวน
ร้อยละ
(คน)

2562/2563
จานวน
ร้อยละ
(คน)

2563/2564
จานวน
ร้อยละ
(คน)

1480
1043

57.81
40.74

1540
1156

56.16
42.16

1527
1184

55.43
42.98

17
20

0.66
0.78

24
22

0.88
0.80

24
20

0.87
0.73

1,497
1,063

58.48
41.52

1,564
1,178

57.04
42.96

1,551
1,204

56.30
43.70

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

72
720
930
822
16

2.81
28.13
36.33
32.11
0.63

73
728
894
1,029
18

2.66
26.55
32.60
37.53
0.66

75
702
838
1,120
20

2.72
25.48
30.42
40.65
0.73

2,552
8

99.69
0.31

2,730
12

99.56
0.44

2,745
10

99.64
0.36

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564

1.การจ้างงาน
(Disclosure 102-8, 401-1)

2561/2562
จานวน
ร้อยละ
(คน)

2562/2563
จานวน
ร้อยละ
(คน)

139

2563/2564
จานวน
ร้อยละ
(คน)

จานวนพนักงานที่เป็นผู้พิการ


ชาย

14

0.55

16

0.58

15

0.54



หญิง

7

0.27

6

0.22

6

0.22

2.พนักงานใหม่ (Disclosure 401-1)
พนักงานเข้าใหม่
จาแนกตามเพศ
 ชาย
 หญิง
จาแนกตามอายุ
 อายุต่ากว่า 30 ปี
 อายุระหว่าง 30-50 ปี
 อายุมากกว่า 50 ปี
3.พนักงานพ้นสภาพ (Disclosure 401-1)
อัตราการพ้นสภาพของพนักงาน (1)
จาแนกตามเพศ
 ชาย
 หญิง
จาแนกตามอายุ
 อายุต่ากว่า 30 ปี
 อายุระหว่าง 30-50 ปี
 อายุมากกว่า 50 ปี
อัตราการลาออกจากงานของพนักงานโดยสมัครใจ
(1)

2561/2562
จานวน
ร้อยละ
349
13.63
(คน)

2562/2563
จานวน ร้อยละ
475
17.32
(คน)

2563/2564
จานวน
ร้อยละ
298
10.82
(คน)

233
116

66.76
33.24

224
251

47.16
52.84

171
127

57.38
42.62

199
136
14

57.02
38.97
4.01

344
119
12

72.42
25.05
2.53

207
88
3

69.46
29.53
1.01

2561/2562
จานวน
ร้อยละ
302
11.80
(คน)

2562/2563
จานวน ร้อยละ
342
12.47
(คน)

2563/2564
จานวน
ร้อยละ
339
12.30
(คน)

203
99

67.22
32.78

196
146

57.31
42.69

216
123

63.72
36.28

152
138
12

50.33
45.70
3.97

158
167
17

46.20
48.83
4.97

144
166
29

42.48
48.97
8.55

299

11.68

329

12.00

311

11.29

จานวนรวมของพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ เกษียณอายุ ให้ออก และ เสียชีวิต ในรอบการรายงาน

4.การลาคลอดบุตร (Disclosure 401-3)
พนักงานที่ใช้สิทธิลาคลอดบุตร
พนักงานที่กลับมาทางานหลังใช้สทิ ธิลาคลอดบุตร

2561/2562
จานวน
ร้อยละ
31
1.21
(คน)
29
93.55

2562/2563
จานวน ร้อยละ
38
1.39
(คน)
32
84.21

2563/2564
จานวน
ร้อยละ
43
1.56
(คน)
27
62.79
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5.การพัฒนาพนักงาน (Disclosure 404-1)
จานวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคน ต่อปี
จาแนกตามเพศ
 ชาย
 หญิง
จาแนกตามระดับ
 ผู้บริหารระดับสูง
 ผู้บริหารระดับกลาง
 ระดับบังคับบัญชาและปฏิบัติการ
6.การดูแลพนักงาน
คะแนนความผูกพันของพนักงาน (ร้อยละ)
จานวนข้อร้องเรียนด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
(เรื่อง)
2. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
อัตราการเจ็บป่วยจากการทางาน
(Disclosure 403-9)
จานวนชั่วโมงการทางานรวม (ชั่วโมง)
 พนักงาน


ผู้รับเหมา

เจ็บป่วยด้วยโรคจากการทางาน (คน)
 พนักงาน
 ผู้รับเหมา
จานวนพนักงานที่บาดเจ็บจากการทางาน
บาดเจ็
(คน) บแต่ไม่ต้องหยุดงาน
 พนักงาน
 ผู้รับเหมา
บาดเจ็บถึงขั้นต้องหยุดงาน
 พนักงาน
 ผู้รับเหมา

2561/2562
จานวน (ชม./คน)
33.15

2562/2563
จานวน (ชม./คน)
24.13

2563/2564
จานวน (ชม./คน)
14.98

32.3
34

24.17
24.09

14.64
15.31

40.2
44.3
24.04

27.09
29.45
19.98

12.53
20.32
13.52

2561/2562

2562/2563

2563/2564

N/A

N/A

73.2

0

0

0

2561/2562
ชาย
3,950,977
81,944
0
0
26
0
12
0

2562/2563
หญิง

ชาย

6,298,359
2,347,382 4,150,022
116,124
34,180
83,104
0
0
0
0
0
49
36
10
24
0
0
13
1
14
0
0

2563/2564
หญิง

ชาย

หญิง

6,559,564
5,981,920
2,409,542 3,700,000
2,281,920
118,084
113,316
34,980
84,680
28,636
0
0
0
0
0
0
0
0
47
38
28
25
4
21
4
0
0
0
19
13
5
13
0
0
0
0

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564

อัตราการเจ็บป่วยจากการทางาน
(Disclosure 403-9)

2561/2562

2562/2563

141

2563/2564

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
บาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต
0
0
0
0
0
0
0
 พนักงาน
0
0
0
0
0
 ผู้รับเหมา
ทุพพลภาพ
0
0
0
0
0
0
0
 พนักงาน
0
0
0
0
0
 ผู้รับเหมา
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บรวม (TRIFR) (คนต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทางาน)
7.78
7.17
 พนักงาน
9.62
4.69
9.16
3.74
9.19
0
0
 ผู้รับเหมา
0
0
0
0
0
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) (คนต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทางาน)
2.06
2.90
 พนักงาน
3.04
0.43
3.37
2.08
3.51
0
0
 ผู้รับเหมา
0
0
0
0
0
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทางานที่มีความรุนแรงต่อเนื่อง (2) (คนต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทางาน)
0
0
 พนักงาน
0
0
0
0
0
0
0
 ผู้รับเหมา
0
0
0
0
0
อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISR) (วันต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทางาน)
18.28
36.93
 พนักงาน
26.97
3.65
56.43
3.33
134.05
0
0
 ผู้รับเหมา
0
0
0
0
0
อัตราการเสียชีวิตจากการทางาน (คนต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทางาน)
0
0
 พนักงาน
0
0
0
0
0
0
0
 ผู้รับเหมา
0
0
0
0
0
(2)

หญิง
0
0
0
0
0
0
6.35
1.75
0
0
2.17
0
0
0
0
0
0
0
83.64
1.90
0
0
0
0
0
0

ข้อมูลรวมการบาดเจ็บจากการทางานถึงขั้นหยุดงานมากกว่า 180 วัน

3.การปฏิบัติตามกฎหมาย
การปฏิบัติตามกฎหมายด้านเศรษฐกิจและสังคม (Disclosure 419-1)
จานวนครั้งที่มีกรณีละเมิดกฎหมายด้านเศรษฐกิจและสังคม
ค่าปรับที่มีนัยสาคัญ กรณีละเมิดกฎหมายด้านเศรษฐกิจและสังคม (บาท)

2561/2562
0
0

2562/2563
0
0

2563/2564
0
0
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GRI Content Index
GRI Standard

Disclosure

General Disclosures
GRI 102 General Disclosures
ORGANIZATIONAL PROFILE
102-1
Name of the organization
102-2
Activities, brands, products, and services
102-3
Location of headquarters
102-4
Location of operations
102-5
Ownership and legal form
102-6
Markets served
102-7
Scale of the organization
102-8
Information on employees and other workers
102-9
Supply chain
102-10
Significant changes to the organization and its supply chain

102-11
Precautionary Principle or approach
102-12
External initiatives
102-13
Membership of associations
STRATEGY
102-14
Statement from senior decision-maker
102-15
Key impacts, risks, and opportunities
ETHICS AND INTEGRITY
102-16
Values, principles, standards, and norms of behavior
102-17
Mechanisms for advice and concerns about ethics
GOVERNANCE
102-18
Governance structure
102-19
Delegating authority
102-20
Executive-level responsibility for economic, environmental, and
social topics
102-28
Evaluating the highest governance body’s performance
102-29
Identifying and managing economic, environmental, and social
impacts
102-32
Highest governance body’s role in sustainability reporting
STAKEHOLDER ENGAGEMENT
102-40
List of stakeholder groups
102-41
Collective bargaining agreements
102-42
Identifying and selecting stakeholders
102-43
Approach to stakeholder engagement

Page number(s)

Front Cover
18-25
Back Cover
157
26-27
18-27
18, 137
137-139
12
In FY2020/2021, there were
no significant changes in
size, structure, ownership
and supply chain
52-55
29, 32
8
10-11
52-55
2, 28-29
49-50
43
44
44
44
56-58
9
32
110
32
34-36

External
Assurance

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564

GRI Standard

Disclosure

General Disclosures
102-44
Key topics and concerns raised
REPORTING PRACTICE
102-45
Entities included in the consolidated financial statements
102-46
Defining report content and topic boundaries
102-47
List of material topics
102-48
Restatements of information

102-49

Changes in reporting

102-50
102-51
102-52
102-53
102-54
102-55
102-56

Reporting period
Date of most recent report
Reporting cycle
Contact point for questions regarding the report
Claims of reporting in accordance with the GRI Standards
GRI content index
External assurance

Page number(s)

34-36
9
9
38-39
as the first report, there
was no restatement of
information
as the first report, there
were no changes in
reporting
9
9
9
9
9
142-148
9

143

External
Assurance
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GRI Standard

Disclosure

Material Topics
GRI 200 Economic Standard Series
ECONOMIC PERFORMANCE
GRI 103: Management 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
Approach 2016
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 201: Economic
201-1 Direct economic value generated and distributed
Performance 2016
PROCUREMENT PRACTICE
GRI 103: Management 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
Approach 2016
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 204: Procurement 204-1 Proportion of spending on local suppliers
Practices 2016
ANTI-CORRUPTION
GRI 103: Management 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
Approach 2016
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 205:
205-2 Communication and training about anti-corruption
Anti-Corruption 2016
policies and procedures
205-3 Confirmed incidents of corruption and actions
taken
Material Topics
GRI 300 Environmental Standard Series
ENERGY
GRI 103: Management 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
Approach 2016
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 302: Energy 2016 302-1 Energy consumption within the organization

Page
number(s)

Omission

External
Assurance

59-61

131-132

69-72

132

47-51

51
51

87-93

133

302-3

Energy intensity

133

302-4

Reduction of energy consumption

91-92

IS
50001:2011
IS
50001:2011
IS
50001:2011

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564

GRI Standard

Disclosure

WATER AND EFFLUENT
GRI 103: Management 103-1
Approach 2016
103-2
103-3
GRI 303: Water and
303-1
Effluents 2018
303-3

EMISSIONS
GRI 103: Management
Approach 2016
GRI 305: Emissions
2016

Page
number(s)

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Interactions with water as a shared resource

98-101

Water Withdrawal

133-134

303-4

Water discharge

133-134

303-5

Water Consumption

133-134

103-1
103-2
103-3
305-1

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Direct (Scope 1) GHG emissions

87-93

305-2

Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

89, 134

305-3

Other indirect (Scope 3) GHG emissions

90, 134

305-7

Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and
other significant air emissions

134-135

100-101

89, 134

Omission

145

External
Assurance

ISO:
14001:2015
ISO:
14001:2015
ISO:
14001:2015
ISO:
14001:2015

องค์การ
บริหารจัดการ
ก๊าซเรือน
กระจก
(องค์การ
มหาชน)
องค์การ
บริหารจัดการ
ก๊าซเรือน
กระจก
(องค์การ
มหาชน)
องค์การ
บริหารจัดการ
ก๊าซเรือน
กระจก
(องค์การ
มหาชน)
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GRI Standard
WASTE
GRI 103: Management
Approach 2016
GRI 306: Waste 2020

Disclosure

103-1
103-2
103-3
306-1

Page
number(s)
94-97

306-3

Explanation of the material topic and its Boundary
The management approach and its components
Evaluation of the management approach
Waste generation and significant waste-related
impacts
Waste generated

306-4

Waste diverted from disposal

306-5

Waste directed to disposal

96-97, 135136
96-97 , 135136

ENVIRONMENTAL COMPLIANCE
GRI 103: Management 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
Approach 2016
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 307:
307-1 Non-compliance with environmental laws and
Environmental
regulations
Compliance 2016
SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
GRI 103: Management 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
Approach 2016
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 308: Supplier
308-1 New suppliers that were screened using
Environmental
environmental criteria
Assessment 2016
Material Topics
GRI 400 Social Standard Series
EMPLOYMENT
GRI 103: Management 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
Approach 2016
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 401: Employment 401-1 New employee hires and employee turnover
2016
401-3 Parental leave

95-97
96, 135-136

81-83

51, 83, 136

69-72

71, 132

105-112

139
139

Omission

External
Assurance

ISO:
14001:2015
ISO:
14001:2015
ISO:
14001:2015
ISO:
14001:2015

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564

GRI Standard

Disclosure

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
GRI 103: Management 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
Approach 2016
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 403: Occupational 403-1 Occupational health and safety management
Health and Safety
system
2018
403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident
investigation
403-3 Occupational health services
403-5 Worker training on occupational health and safety
403-9 Work-related injuries
TRAINING AND EDUCATION
GRI 103: Management 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
Approach 2016
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 404: Training and 404-1 Average hours of training per year per employee
Education 2016
HUMAN RIGHTS ASSESSMENT
GRI 103: Management 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
Approach 2016
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 412: Human Rights 412-2 Employee training on human rights policies or
Assessment 2016
procedures
LOCAL COMMUNITIES
GRI 103: Management 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
Approach 2016
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 413: Local
413-1 Operations with local community engagement,
Communities 2016
impact assessments, and development programs
SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT
GRI 103: Management 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
Approach 2016
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 414: Supplier
414-1 New suppliers that were screened using social
Social Assessment
criteria
2016

Page
number(s)
118-123

118
118-119
120
121
140-142
113-117

140

102-104

104

124-130

124-130

69-72

71, 132

Omission

147

External
Assurance
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GRI Standard

Disclosure

CUSTOMER HEALTH AND SAFETY
GRI 103: Management 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
Approach 2016
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 416: Customer
416-2 Incident of non-compliance concerning the health
Health and Safety
and safety impacts of products and services
2016
CUSTOMER PRIVACY
GRI 103: Management 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
Approach 2016
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 418: Customer
418-1 Substantiated complaints concerning breaches of
Privacy 2016
customer privacy and losses of customer data
SOCIOECONOMIC COMPLIANCE
GRI 103: Management 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
Approach 2016
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 419:
419-1 Non-compliance with laws and regulations in the
Socioeconomic
social and economic area
Compliance 2016

Page
number(s)
73-75

74

73-75, 76-80

75, 80

47-51

51, 141

Omission

External
Assurance

รายงานความยั่่�งยืืน 31 มีีนาคม 2564

แบบสำำ�รวจความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับรายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี บััญชีี 2563/2564
1. ข้้อมููลพื้้�นฐานของท่่าน
 หญิิง
เพศ
 น้้อยกว่่า 30 ปีี
อายุุ

ชาย
30-50 ปีี  

2. ท่่านเป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มใด
 พนัักงาน
  ลููกค้้า
ผู้้�ถืือหุ้้�น
พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ
 สื่่�อมวลชน
 คู่่�แข่่ง

มากกว่่า 50 ปีี

 ชุุมชน
 คู่่�ค้้า
ผู้้�รัับจ้้าง
 หน่่วยงานราชการและรััฐวิิสาหกิิจ
 อื่่�นๆ (โปรดระบุุ................................................................)

3. ท่่านได้้รัับรายงานความยั่่�งยืืนของบริิษััทจากแหล่่งใด
เว็็บไซต์์ของบริิษััท
งานสััมมนา
 พนัักงานของบริิษััท
 อื่่�นๆ (โปรดระบุุ................................................................)

การเข้้าเยี่่�ยมชมบริิษััท

4.ท่่านอ่่านรายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีีบััญชีี 2563/2564 เพื่่�อวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อศึึกษาข้้อมููลประกอบการตััดสิินใจลงทุุน
เพื่่�อใช้้ประกอบเป็็นแนวทางการจััดทำ�ำ รายงานของตน
เพื่่�อการศึึกษาและทำำ�วิิจััย
อื่่�นๆ (โปรดระบุุ...............................................................)
5. ท่่านมีีความพึึงพอใจต่่อรููปแบบรายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีีบััญชีี 2563/2564 ของบริิษัทั มากน้้อยเพีียงใด
ความสมบููรณ์์ของรายงาน
มาก
 ปานกลาง
 น้้อย
 ควรปรัับปรุุง
มาก
ปานกลาง
น้้อย
ควรปรัับปรุุง
การกำำ�หนดประเด็็นของรายงาน
มาก
 ปานกลาง
 น้้อย
 ควรปรัับปรุุง
ความน่่าสนใจของเนื้้�อหา
มาก
 ปานกลาง
 น้้อย
 ควรปรัับปรุุง
การออกแบบรููปเล่่ม
มาก
 ปานกลาง
 น้้อย
 ควรปรัับปรุุง
การใช้้ภาษาที่่�เข้้าใจง่่าย
มาก
 ปานกลาง
 น้้อย
 ควรปรัับปรุุง
ความพึึงพอใจโดยรวม
6. ข้้อเสนอแนะเพิ่่�มเติิมเพื่่�อการพััฒนารายงานความยั่่�งยืืนของบริิษััทในปีีถััดไป
……………………………………………………………………………………………………………………………...........................…………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..................................................................……..
………………………………………………………………………………………………………………..................................................................……..
………………………………………………………………………………………………………………..................................................................……..
………………………………………………………………………………………………………………..................................................................……..
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สถานที่่�ตั้้�งของหน่่วยธุุรกิิจ
(Disclosure102-4)

