


วิิสััยทััศน์์
“องค์์กรแห่่งนวััตกรรมท่ี่�สร้างสรรค์์” 
“Creative Innovation Organization” 

	 EPG	 เป็็นองค์์กรท่ี่�เติิบโติข้ึ้�นมาด้้วยนวัติกรรม	 โด้ยนำา
เที่ค์โนโลย่ต่ิางๆ	 มาต่ิอยอด้ค์วามคิ์ด้สร้างสรรค์์แล้วพััฒนาให้้
เกิด้เป็็นสนิค้์าให้มท่่ี่�ม่คุ์ณภาพั	เป็็นป็ระโยชนต่์ิอสังค์มและค์วาม
เป็็นอย่่ท่ี่�ด่้ข้ึ้�น

พััน์ธกิิจ
“ผู้้้ผู้ลิิตแลิะจำำาห่น่ายผู้ลิิตภััณฑ์์โพล่ิเมอร์แลิะพลิาสติก
ชัั้�นนำาของโลิก”
“World Class Innovative Polymer and Plastic Products 
Manufactures”

	 EPG	เป็็นผู้่้นำาเที่ค์โนโลยแ่ละนวัติกรรมด้้านผู้ลิติภัณฑ์์จาก
โพัล่เมอร์และพัลาสติิก	โด้ยได้้ม่การลงทุี่นด้้านวิจัยและพััฒนา	
(R&D)	 ติลอด้มาและยังค์งมุ่งมั�นให้้ค์วามสำาคั์ญกับการพััฒนา
เที่ค์โนโลยอ่ย่างต่ิอเน่�องติลอด้ไป็	

ค่่านิ์ยมองค่ก์ิร 
(Core Value)

Continuous Learning
การเร่ยนร้่อยา่งต่ิอเน่�อง	โด้ยแสวงห้าโอกาสในการ
เร่ยนร้่และเปิ็ด้รับสิ�งให้ม่ๆ	 เพ่ั�อพััฒนาข่ึ้ด้ค์วาม
สามารถและขึ้ยายขึ้อบเขึ้ติการเร่ยนร้่อย่่เสมอ

Innovation
การสรา้งสรรค์์นวตัิกรรม	โด้ยการรเิริ�มที่ำาสิ�งให้ม่ๆ	
ท่ี่�แติกต่ิางเพ่ั�อยกระดั้บป็ระสิที่ธิิภาพัการที่ำางาน

Value the Difference
การให้้คุ์ณค่์าในค์วามแติกต่ิาง	 โด้ยเข้ึ้าใจและ
ยอมรับในค์วามแติกติ่าง	 ห้ลากห้ลายขึ้องผู้่้อ่�น
เพ่ั�อที่ำาให้้เกิด้การที่ำางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์์

Empowerment
การเสริมสร้างและให้้อำานาจแก่ท่ี่มงาน	 โด้ยการ
ให้้อำานาจการตัิด้สินใจเพ่ั�อพััฒนาสมรรถนะในการ
ที่ำางานเป็็นท่ี่ม

Collaboration
ค์วามร่วมม่อร่วมใจ	 โด้ยผู้น้กกำาลังและป็ระสาน
การที่ำางานร่วมกันเพ่ั�อค์วามสำาเร็จบนเป้็าห้มาย
เด่้ยวกัน
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ส่รุปผลการดูำาเนินงานส่ำาคัุญ
ในรอบปบัีญชีี 2563/2564

บรรษััทภิิบาล
100%	ขึ้องห้น่วยธุิรกิจม่แผู้นการบริห้ารค์วามเส่�ยงท่ี่�ค์รอบค์ลุมด้้าน	ESG

0 ข้้อร้องเรียน	ด้้านบรรษัที่ภิบาลและทุี่จริติค์อร์รัป็ชั�นท่ี่�ม่นัยสำาคั์ญ

ไดู้รับการรับรอง การเป็็นสมาชิกขึ้องแนวร่วมป็ฏิิบัติิขึ้องภาค์เอกชนไที่ย
ในการต่ิอต้ิานทุี่จริติค์อร์รัป็ชั�น	(CAC)

0 เหตุุการณ์	ท่ี่�ไม่ป็ฏิิบัติิติามกฎห้มายและระเบ่ยบข้ึ้อบังคั์บด้้านเศรษฐกิจและสังค์ม

การดููแลใส่่ใจสิ่�งแวดูล้อมและทรัพัยากร
0 เหตุุการณ์	ท่ี่�ละเมิด้กฎห้มายและระเบ่ยบข้ึ้อบังคั์บด้้านสิ�งแวด้ล้อม

-3.64%	การป็ล่อยก๊าซ่เร่อนกระจก	(Scope	1&2)	เท่ี่ยบกับปี็ฐาน	2562/2563

+10.54%	อัติราการป็ล่อยก๊าซ่เร่อนกระจกต่ิอห้น่วยผู้ลิติภัณฑ์์	เท่ี่ยบกับปี็ฐาน	2562/2563

+4.6%	อัติราการใช้พัลังงานต่ิอห้น่วยผู้ลิติภัณฑ์์	เท่ี่ยบกับปี็ฐาน	2562/2563

ประหยัดูพัลังงานรวม	9,196,619	เมกะจ่ล	เป็็นเงิน	8.41	ล้านบาที่

-5.94%	อัติราการเกิด้ขึ้องเส่ยต่ิอห้น่วยผู้ลิติภัณฑ์์	เท่ี่ยบกับปี็ฐาน	2562/2563

67.8%	ขึ้องขึ้องเส่ยทัี่�งห้มด้ถ่กนำามาใช้ซ่ำ�าและใช้ให้ม่	(reuse	and	recycle)

+1.31%	อัติราการใช้นำ�าต่ิอห้น่วยผู้ลิติภัณฑ์์	เท่ี่ยบกับปี็ฐาน	2562/2563

บริิษััท อีีสเทิร์ินโพลีีเมอีร์ิ กร๊ิ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)4



การพััฒนาทางเศรษัฐกิจ
รายได้้จากการขึ้าย	9,569.2	ล้านบาที่ / กำาไร 1,221.2 ล้านบาท
7 ผลิตุภัิณฑ์์	นวัติกรรมท่ี่�ออกจำาห้น่าย

36 นวัตุกรรม	ท่ี่�คิ์ด้ค้์นพััฒนาข้ึ้�น

17 นวัตุกรรม	ท่ี่�ได้้รับการจด้สิที่ธิิบัติรและอนุสิที่ธิิบัติร

จัดูทำาจรรยาบรรณคูุ่คุ้า	ขึ้องกลุ่มบริษัที่	EPG	ค์รอบค์ลมุป็ระเด็้นด้้าน	ESG

0 ข้้อร้องเรียน	ด้้านค์วามป็ลอด้ภัยขึ้องผู้ลิติภัณฑ์์

100%	ขึ้องห้น่วยธุิรกิจได้้รับการป้็องกันการรั�วไห้ลขึ้องข้ึ้อม่ล

การส่ร้างคุุณคุ่าสู่่สั่งคุม
0 ข้้อร้องเรียน	ด้้านแรงงานและสิที่ธิิมนุษยชนท่ี่�ม่นัยสำาคั์ญ

ค์ะแนนค์วามผู่้กพัันต่ิอองค์์กรขึ้องพันักงาน	73.2% 
100%	ขึ้องติำาแห้น่งสำาคั์ญม่แผู้นการส่บที่อด้ติำาแห้น่ง	

100% ขึ้องติำาแห้น่งสำาคั์ญม่แผู้นการพััฒนารายบุค์ค์ล	(IDP)

1,401 ทุนการศึกษัา	สาขึ้าวิที่ยาศาสติร์และสาขึ้าอ่�นๆ	

อัติราค์วามถ่�การบาด้เจ็บถ้งขัึ้�นห้ยุด้งานขึ้องพันักงาน	2.17 คุนตุ่อ 1 
ล้านชัี�วโมงการทำางาน

0 ข้้อร้องเรียน	จากชุมชนท่ี่�ม่นัยสำาคั์ญ

รายงานความย่�งยืน 31 มีนาคม 2564 5



รางวัลแห่งคุวามภิาคุภูิมิใจ  

บริษััท อีส่เทิร์นโพัลีเมอร์ กรุ�ป จำากัดู (มหาชีน)

	 ได้้รับรางวัล	Outstanding	Investor	Relations	Awards	กลุ่มรางวัล	Business	Excellence	
สำาห้รับบริษัที่จด้ที่ะเบ่ยนในติลาด้ห้ลกัที่รัพัยท่์ี่�ม่ม่ลค่์าห้ลักที่รัพัยต์ิามราค์าติลาด้ส่งกว่า	10,000	ลา้น
บาที่	แต่ิไม่เกิน	30,000	ล้านบาที่	ภายในงาน	“SET	Awards	2020”	จัด้โด้ยติลาด้ห้ลักที่รัพัย์แห่้ง
ป็ระเที่ศไที่ย	ร่วมกับวารสารการเงินธินาค์าร

	 ไ ด้้ รับการป็ระเ มินว่า เ ป็็นบริ ษัที่ท่ี่� ม่
การกำากับด่้แลกิจการท่ี่� ด่้	 ระดั้บ“ด่้เลิศ”	
(Excellent	CG	Scoring)	ห้ร่อระดั้บ	5	ด้าว	
สะท้ี่อนให้้ถ้งเจตินารมยข์ึ้องบริษัที่ท่ี่�จะด้ำาเนิน
ธุิรกิจให้้เจริญเติิบโติบนพ่ั�นฐานขึ้องธิรรมาภิ
บาลและการพััฒนาอย่างยั�งย่น	 จากกสถาบัน
กรรมการบริษัที่ไที่ย	 Thai	 Institute	 of	
Directors	Association

	 ได้้รับการรับรองการเป็็นสมาชิกโค์รงการ	
“แนวร่วมป็ฏิิบัติิขึ้องภาค์เอกชนไที่ยในการต่ิอ
ต้ิานทุี่จริติค์อร์รัป็ชั�น”	 ห้ร่อ	 CAC	 (Collective	
Action	 Coalition	 of	 the	 Private	 Sector	
Against	Corruption)	แสด้งถ้งเจตินารมณ์ต่ิอการ
ต่ิอต้ิานการทุี่จริติค์อร์รัป็ชั�นท่ี่�ชัด้เจน

	 ได้้รับโล่ป็ระกาศเก่ยรติิคุ์ณ	 ภาค์ธิุรกิจ
เอกชนท่ี่�สนับสนุน	 “พัม.	 ห่้วงใยส้่ภัยโค์วิด้	
19”	จากกระที่รวงการพััฒนาสงัค์ม	และ	ค์วาม
มั�นค์งขึ้องมนุษย์

บริษััท แอร์โรคุลาส่ จำากัดู
	 ได้้รับใบป็ระกาศรับรองการจัด้การพัลังงาน	
จากกรมพััฒนาพัลังงานที่ด้แที่น	 และอนุรักษ์
พัลังงาน

บริิษััท อีีสเทิร์ินโพลีีเมอีร์ิ กร๊ิ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)6



	 ได้้รับเก่ยรติิบัติรรับรองฉลากสิ�งแวด้ล้อมป็ระเภที่ท่ี่�	3	(Environ-
mental	Product	Declaration	:	EPD)	เป็็น	1	ใน	3	บริษัที่แรกขึ้อง
ป็ระเที่ศไที่ยท่ี่�ได้้รับการรับรองฉลากสิ�งแวด้ล้อมป็ระเภที่ท่ี่�	 3	 จาก
สำานักงานพััฒนาวิที่ยาศาสติร์และเที่ค์โนโลย่แห่้งชาติิ	 (สวที่ช)	 และ
สถาบันสิ�งแวด้ล้อมไที่ย

	 ได้้รับใบรับรองฉลากค์าร์บอนฟุุติ
พัริ�นท์ี่ขึ้ององค์์กร	 จากองค์์การ
บริห้ารจัด้การก๊าซ่เร่อนกระจก	
(องค์์การมห้าชน)

	 รางวัล	และ	เก่ยรติิบัติรโค์รงการส่งเสริมโรงงานอุ�ติสาห้กรรม
ให้้ม่ค์วามรับผิู้ด้ชอบต่ิอสังค์ม	และ	 ชุมชนอย่างยั�งย่น	 (CSR-DIW	
Continuous	Awards	2020)	จากกรมโรงงานอุติสาห้กรรม

บริษััท แอร์โรเฟลกซ์์ จำากัดู

บริษััท อีส่เทิร์น โพัลีแพัคุ จำากัดู
	 ได้้รับใบรับรองฉลากค์าร์บอนฟุุติพัริ�นท์ี่ขึ้ององค์์กร	 จากองค์์การ
บริห้ารจัด้การก๊าซ่เร่อนกระจก	(องค์์การมห้าชน) 	 ได้้รับรางวัลเก่ยรติิยศสถานป็ระกอบกิจการท่ี่�ธิำารงรักษา

ระบบมาติรฐานแรงงานไที่ยต่ิอเน่�อง	10	ปี็	จากกรมสวสัดิ้การและ
คุ้์มค์รองแรงงาน

	 ได้้รับรางวัล	และ	เก่ยรติิบัติรโค์รงการส่งเสริมโรงงานอุติสาห้กรรม
ให้้ม่ค์วามรับผิู้ด้ชอบต่ิอสังค์ม	 และ	 ชุมชนอย่างยั�่งย่น	 (CSR-DIW	
Continuous	Awards	2020	จากกรมโรงงานอุติสาห้กรรม

	 ได้้รับป็ระกาศเก่ยรติิคุ์ณรางวัล	 “ค์วามด่้ติอบแที่นคุ์ณแผู่้น
ดิ้น”	ป็ระจำาปี็	2564	ป็ระเภที่องค์์กร	สาขึ้า	พััฒนาเที่ค์โนโลยแ่ละ
นวัติกรรม	จากโค์รงการห้น้�งล้านกล้าค์วามด่้ติอบแที่นคุ์ณแผู่้นดิ้น	
โด้ยม่ลนิธิิเพ่ั�อสังค์มไที่ย

	 ได้้รับใบรับรองฉลากวอร์เติอร์ฟุุติพัริ�นท์ี่ขึ้องผู้ลิติภัณฑ์์	 จาก
สภาอุติสาห้กรรมแห่้งป็ระเที่ศไที่ย

	 ได้้รับใบรับรองฉลากค์ารบ์อนฟุุติพัริ�นท์ี่ขึ้องผู้ลติิภัณฑ์์	จากองค์์การ
บริห้ารจัด้การก๊าซ่เร่อนกระจก	(องค์์การมห้าชน)

รายงานความย่�งยืน 31 มีนาคม 2564 7



สมาชิิกภาพ (Disclosure102-13) 

บริษััท อีส่เทิร์นโพัลีเมอร์ กรุ�ป จำากัดู (มหาชีน) 

บริษััท แอร์โรเฟลกซ์์ จำากัดู 

 สมาชิั้ก
• “ม่ลนิธิิสถาบันวิจัยเพ่ั�อการพััฒนาป็ระเที่ศไที่ย	 

Thailand	Development	Research	Institute	(TDRI)”	
• “แนวร่วมป็ฏิิบัติิขึ้องภาค์เอกชนไที่ยในการต่ิอต้ิานทุี่จริติ

ค์อร์รัป็ชั�น	Collective	Action	Coalition	of	the	Private	
Sector	Against	Corruption	(CAC)”

• สมาค์มการจัด้การงานบุค์ค์ลแห่้งป็ระเที่ศไที่ย

บริษััท แอร์โรคุลาส่ จำากัดู 
 ท่ี่�ปรึกษาสมาค์ม/กรรมการ
• สมาค์มผู้่้ผู้ลิติชิ�นส่วนยานยนต์ิไที่ย
	 TAPMA-Thai	AutoParts	Manufacturers	Association

 สมาชิั้ก
• สภาอุติสาห้กรรมแห่้งป็ระเที่ศไที่ย
• สภาองค์์การนายจ้างผู้่้ป็ระกอบการค้์าและอุติสาห้กรรมไที่ย	

(ECONTHAI)
• สภาองค์์การนายจ้างแห่้งป็ระเที่ศไที่ย
• สมาค์มอุติสาห้กรรมแม่พิัมพ์ัไที่ย
• สมาค์มการจัด้การงานบุค์ค์ลแห่้งป็ระเที่ศไที่ย
• สมาค์มส่งเสริมเที่ค์โนโลย่	(ไที่ย-ญ่�ปุ็�น)	
• ชมรมผู้่้บริห้ารงานบุค์ค์ลอ่สเที่ริ�นซ่่บอร์ด้
• ชมรมผู้่้บริห้ารแรงงานสัมพัันธ์ิภาค์ติะวันออก
• สภาวิชาช่พับัญช่

บริษััท อีส่เทิร์น โพัลีแพัคุ จำากัดู
 สมาชิั้ก
• “แนวร่วมป็ฏิิบัติิขึ้องภาค์เอกชนไที่ยในการต่ิอต้ิานทุี่จริติ

ค์อร์รัป็ชั�น 
Collective	Action	Coalition	of	the	Private	Sector	
Against	Corruption	(CAC)”

• สภาอุติสาห้กรรมแห่้งป็ระเที่ศไที่ย
• สมาค์มอุติสาห้กรรมพัลาสติิกไที่ย
• สมาค์มการบรรจุภัณฑ์์ไที่ย
• สถาบันอาห้าร

บริษััท อีพีัจี อินโนเวชัีน เซ็์นเตุอร์ จำากัดู
 สมาชิั้ก
• สมาค์มส่งเสริมเที่ค์โนโลย่	(ไที่ย-ญ่�ปุ็�น)
• สมาค์มยานยนต์ิไฟุฟุ้าไที่ย

 กรรมการท่ี่�ปรึกษาสมาค์ม/กรรมการ
• สมาค์มวิศวกรรมป็รับอากาศแห่้งป็ระเที่ศไที่ย	
	 Air	Conditioning	Engineering	Association	of	Thailand

 อนุกรรมการเที่ค์นิค์
• ค์ณะอนุกรรมการเที่ค์นิค์ฉลากเข่ึ้ยวในห้มวด้ผู้ลิติภัณฑ์์ฉนวนกัน

ค์วามร้อน

 สมาชิั้ก
• แนวร่วมป็ฏิิบัติิขึ้องภาค์เอกชนไที่ยในการติอ่ต้ิานทุี่จริติค์อร์รัป็ชั�น	

Collective	Action	Coalition	of	the	Private	Sector	Against	
Corruption	(CAC)

• สภาอุติสาห้กรรมแห่้งป็ระเที่ศไที่ย
• Singapore	Green	Building	Council

บริิษััท อีีสเทิร์ินโพลีีเมอีร์ิ กร๊ิ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)8



เเกกีี��ยยววกกับับรราายยงงาานนฉฉบบับับนนีี ��    
 

บริษัท อีสเทิรนโพลีเมอร กรุป จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ไดจัดทํา

รายงานความยั่งยืนประจําปฉบับนี้เปนฉบับแรก (Disclosure 

102-51,102-52) เพ่ือเปดเผยขอมูลแนวทางการบริหารจัดการ 

และผลการดําเนินงานดานความยั่งยืนประจําปของบริษัท ใน

ประเด็นที่มีความสําคัญทั้งตอการดําเนินธรุกิจและตอผูมีสวนไดเสยี 

ซึ่งครอบคลุมประเด็นดานการกํากับดูแลกิจการ เศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอม รวมถึงการดําเนินงานที่สนับสนุนเปาหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations Sustainable 

Development Goals: SDGs) ดวย 

รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นเปนปแรก โดยมีรอบการ

รายงานตั้ งแต  วันที่  1 เมษายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 

(Disclosure 102-50) ตามมาตรฐานการจัดทํารายงานของ 

Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards) ใน

ระดับตัวช้ีวัดหลัก (Core Option) (Disclosure 102-54) 

 

ขอบเขตของรายงาน (Disclosure 102-45, 102-46)  

รายงานความยั่งยืนฉบับนี้นําเสนอผลการดําเนินงานเฉพาะของ

บริษัท อีสเทิรนโพลีเมอร กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยที่

เปนธุรกิจหลักและตั้งอยูในประเทศไทยเทานั้น ไดแก 

1. บริษัท อีสเทิรนโพลีเมอร กรุป จํากัด (มหาชน) (EPG) 

2. บริษัท แอรโรเฟลกซ จํากัด (AFC) 

3. บริษัท แอรโรคลาส จาํกัด (AEROKLAS) 

4. บริษัท อีสเทิรน โพลีแพค จํากัด (EPP) 

5. บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร จํากัด (EIC) 

สวนบริษัทยอย และ ธุรกิจรวมทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ

อ่ืน ๆ มีการกํากับดูแลผานคณะกรรมการในบริษัทนั้น ๆ ผลการ

ดําเนินงานของกิจการดังกลาว ไมไดถูกนํามารวมในรายงานฉบับนี้  

 

เนื้อหาของรายงาน  

เน้ือหาของรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ครอบคลุมประเด็นดานความ

ยั่งยืนจํานวนรวม 23 ประเด็น แบงเปนประเด็นดานเศรษฐกิจ

จํานวน 11 ประเด็น ดานสิ่งแวดลอมจํานวน 6 ประเด็น และดาน

สังคมจํานวน 6 ประเด็น โดยเปนประเด็นท่ีมีความสําคัญมาก 

(material topics) จํานวน 8 ประเด็น และสําคัญปานกลาง 

(concerned topics) จํานวน 15 ประเด็น ซึ่งบริษัทไดเปดเผย 

 

 

แนวทางการดําเนินงาน เปาหมาย และผลการดําเนินงานของประเด็น

ทั้งหมดในรายละเอียด นอกจากนี้ บริษัทยังไดรายงานถึงผลกระทบ

จากวิกฤต COVID-19 และการบริหารจัดการของบริษัทในรอบปท่ี

ผานมาดวย  

 

การรับรองการรายงาน  

คณะทํางานการพัฒนาอยางยั่งยืน ของบริษัทเปนผูรับผิดชอบ

รวบรวมและจัดทําขอมูลรายงาน โดยผูบริหารระดับสูงของบริษัท

และบริษัทยอย เปนผูทบทวนและตรวจสอบความถูกตองของ

เนื้อหาหลักและขอมูลสําคัญในรายงานฉบับนี้ และคณะกรรมการ

บริหารของบริษัทเห็นชอบอนุมัติขอมูลที่ เปดเผยในรายงาน 

(Disclosure 102-32) เพื่อใหความเช่ือมั่นวาเนื้อหาที่รายงานนั้นมี

ความถูกตอง สอดคลองกับประเด็นสําคัญดานความยั่งยืน และ

ตอบสนองตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  

ขอมูลผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ สวนท่ีเก่ียวของกับงบ

การเงินท่ีเปดเผยในรายงานฉบับนี้ เปนขอมูลทางบัญชีเชนเดียวกับ

ขอมูลท่ีไดรายงานแบบ 56-1 One Report 31 มีนาคม 2564 ซึ่ง

ไดรับการทวนสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว 

ขอมูลผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมและสังคม บริษัทมิไดใช

หนวยงานทวนสอบภายนอกในการตรวจรับรองความถูกตองและ

ความสอดคลองกับแนวทางการรายงานของ GRI Standards แตมี

การรับรองความถูกตองของขอ มูลผลการดํา เนินงานดาน

สิ่งแวดลอมจากหนวยงานเอกชนที่ไดรับการข้ึนทะเบียนกับ

หนวยงานราชการ เพ่ือความนาเชื่อถือ ถูกตอง และโปรงใส  

 

ชองทางการติดตอ (Disclosure 102-53)  

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมหรือใหคําแนะนําไดที ่

 

เลขานุการคณะทํางานการพัฒนาอยางย่ังยืน  

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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สัารจากิค่ณะกิรรมกิาร
	 ติลอด้ระยะเวลา	 43	 ปี็ท่ี่�บริษัที่	 อ่สเทิี่ร์นโพัล่เมอร์	 กรุ๊ป็	 จำากัด้	
(มห้าชน)	 ขัึ้บเค์ล่�อนธุิรกิจให้้เติิบโติอย่างมั�นค์ง	 ด้้วยค์วามสามารถใน
การพััฒนานวัติกรรมและเที่ค์โนโลยใ่นกระบวนการผู้ลติิและผู้ลิติภัณฑ์์	
บริษัที่ย้ด้มั�นในป็รัชญาการด้ำาเนินธุิรกิจ	 “รับจากสังค์ม	 ค่์นส่่สังค์ม”	
โด้ยมุ่งห้วังให้้ธุิรกิจอย่่ร่วมกับสังค์มอย่างม่ค์วามสุขึ้	 และส่งเสริมให้้
ผู้่้ม่ส่วนได้้เส่ยทุี่กกลุ่มเติิบโติไป็พัร้อมกัน	

	 นับตัิ�งแต่ิป็ลายปี็	 2562	 ถ้งปั็จจุบัน	 ทัี่�วโลกเผู้ชิญกับปั็ญห้าการ
แพัร่ระบาด้ขึ้องโรค์ติิด้เช่�อไวรัสโค์โรนา	 2019	 (COVID-19)	 ท่ี่�ส่ง
ผู้ลกระที่บในวงกว้างทัี่�งด้้านสาธิารณสุขึ้	 เศรษฐกิจ	 สังค์ม	 และการ
ด้ำาเนินช่วิติขึ้องป็ระชาชน	 ภาค์ธุิรกิจต้ิองป็รับตัิวอย่างรวด้เร็วเพ่ั�อให้้
พัร้อมรับกับวิกฤติการณ์ท่ี่�เกิด้ข้ึ้�น	และพัร้อมรับกับวิถ่ช่วิติให้ม่	 (New	
Normal)	บริษัที่ป็ระกาศใช้นโยบายลด้ค์า่ใช้จ่ายและเพิั�มป็ระสิที่ธิิภาพั
การที่ำางาน	 ห้ร่อ	 นโยบาย	 “USE”	 (U:	 Utilization	 ใช้ป็ระโยชน์
จากที่รัพัยากรท่ี่�ม่อย่่อย่างคุ้์มค่์า/	 S:Save	 ป็ระห้ยัด้ค่์าใช้จ่าย	 และ	
E:	 Efficiency	 เพิั�มป็ระสิที่ธิิภาพัการที่ำางานในทีุ่กด้้าน)	 มาใช้บริห้าร
งานภายในองค์์เพ่ั�อใช้ป็ระโยชน์ร่วมกันขึ้องทุี่กกลุ่มธุิรกิจและเพ่ั�อรักษา
ผู้ลป็ระกอบการให้้ด่้อยา่งต่ิอเน่�อง	รวมถ้งการนำาเที่ค์โนโลยท่่ี่�ม่อย่ม่าใช้
ให้้เกิด้ป็ระโยชน์ส่งสุด้ทัี่�งการพััฒนาสินค้์าท่ี่�ติอบโจที่ย์วิถ่ช่วิติให้ม่	เกิด้
ป็ระโยชน์กับสังค์ม	และเป็็นมิติรกับสิ�งแวด้ล้อม	

	 บริษัที่กำาห้นด้พัันธิสญัญาเพั่�อการเติิบโติอยา่งยั�งยน่	“สร้้างสร้ร้ค์์
เทค์โนโลยีีและนวััตกร้ร้มเพ่�อโลกที�สมดุุล - Creating A World 
In Harmony with Technology and Innovation”	 เพ่ั�อยก
ระดั้บค์วามสามารถไป็ส่่การเป็็น	 “องค์์กรแห่้งนวัติกรรมท่ี่�สร้างสรรค์์	
-	 Creative	 Innovation	Organization”	 ติามวิสัยที่ัศน์ท่ี่�กำาห้นด้ไว้	
โด้ยมุ่งห้วังให้้นวัติกรรมนำาพัาธุิรกิจให้้เติิบโติอย่างมั�นค์งและพัร้อม
รับม่อกับค์วามเป็ล่�ยนแป็ลงต่ิาง	 ๆ	 ได้้อย่างม่ป็ระสิที่ธิิภาพั	 ค์วบค่่์ไป็
กับการสร้างคุ์ณค่์าแก่ผู้่้ม่ส่วนได้้เส่ย	 สังค์ม	และสิ�งแวด้ล้อมอย่างเป็็น
ธิรรมและสมดุ้ล	โด้ยบริษัที่มุ่งเน้นการด้ำาเนินงานเพ่ั�อสร้างค์วามยั�งย่น
ด้้วย	3	กลยุที่ธ์ิห้ลัก	ได้้แก่

1. นำาให้่เกิดการสร้างสรรค์์ผู้ลิิตภััณฑ์์นวััตกรรมแลิะบริการ 
(Take a lead in Creating Innovation Products and 
Service)
	 บริษทัี่สร้างสรรค์์สินค้์านวัติกรรมเพ่ั�อช่วยยกระดั้บคุ์ณภาพัช่วิติ
ขึ้องผู้่้ค์น	 และลด้ผู้ลกระที่บติ่อสังค์มและสิ�งแวด้ล้อม	 โด้ยที่ยอย
ส่งสินค้์านวัติกรรมออกส่่ติลาด้เพ่ั�อสร้าง	 New	 S-Curve	 อย่าง
ต่ิอเน่�อง	ในปี็บัญช่	2563/2564	(1	เมษายน	2563	–	31	ม่นาค์ม	
2564)	บริษัที่ด้ำาเนินโค์รงการพััฒนาสินค้์านวัติกรรม	21	รายการ	
วางจำาห้น่ายสินค้์าท่ี่�เป็็นผู้ลจากนวัติกรรม	 7	 รายการ	 และม่นวัติ
กรรมด้้านกระบวนการผู้ลิติ	15	รายการ	นอกจากน่�	บริษัที่	อ่สเทิี่ร์น	
โพัล่แพัค์	จำากัด้	ได้้ส่งสินค้์านวัติกรรมท่ี่�โด้ด้เด่้น	ได้้แก่	“ห้น้ากาก
อเนกป็ระสงค์์	 EP	 Kare”	 เป็็นสินค้์าท่ี่�เกิด้ข้ึ้�นช่วงการขึ้าด้แค์ลน
ห้น้ากากอนามัยในวิกฤติขึ้องการแพัร่ระบาด้ไวรัสโค์โรนา	 2019	
(COVID-19)	 ซ้่�งใช้ระยะเวลาค์ิด้ค้์นและพััฒนาสินค้์าภายใน	
1	เด่้อน	ผู้ลิติห้น้ากากอเนกป็ระสงค์์	EP	Kare	จากพัลาสติิกป็ระเภที่	
Polypropylene	พิัเศษ	2	ชั�น	สามารถนำากลับมาใช้ซ่ำ�าได้้ด้้วยการ
เป็ล่�ยนแผู่้นกรอง	บริษัที่นำาห้น้ากากอเนกป็ระสงค์์	EP-Kare	และ	
Face	Shield	จากบริษัที่	แอร์โรค์ลาส	จำากัด้	รวมถ้ง	สินค้์าอ่�น	ๆ	
ขึ้องบริษัที่	 ไป็มอบให้้แก่ห้น่วยงานต่ิาง	ๆ	 ท่ี่�ม่ค์วามจำาเป็็นต้ิองใช้	
อ่กทัี่�ง	บริษัที่ได้้ส่งห้น้ากากอเนกป็ระสงค์์	EP	Kare	ไป็จด้สิที่ธิิบัติร
และที่ด้สอบมาติรฐานภายในป็ระเที่ศต่ิาง	ๆ	ในขึ้ณะเด่้ยวกันได้้ม่
การพััฒนาคุ์ณภาพัเพ่ั�อการใช้งานให้้ด่้ยิ�งข้ึ้�น	ทัี่�งน่�	เพ่ั�อต่ิอยอด้ที่าง
ธุิรกิจในอนาค์ติ	

2. มุ่งมั�นส่้องค์์กรแห่่งนวััตกรรม (Strive For innovative 
Organization) 
	 บริษัที่มุ่งมั�นส่่องค์์กรแห่้งนวัติกรรม	โด้ยการส่งเสริมการพััฒนา
ค์วามสามารถขึ้องบุค์ลากร	และสร้างวัฒนธิรรมแห่้งการเร่ยนร้่	และ
พััฒนานวัติกรรมในองค์์กร	ติลอด้จนสง่เสริมให้้เกิด้ศ่นย์การเร่ยนร้่
ด้้านด้้านโพัลิเมอร์ให้้กับผู้่้ท่ี่�	ให้้ค์วามสนใจ	โด้ยบริษัที่	แอร์โรค์ลาส	
จำากัด้	 และบริษัที่	 อ่พ่ัจ่	 อินโนเวชัน	 เซ็่นเติอร์	 จำากัด้	 ร่วมกันจัด้
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ที่ำาโค์รงการ	Idea	Can	do	ภายใต้ิ	corporate	value	“LIVE-C”	
เพ่ั�อส่งเสริมให้้พันักงานม่ค์วามคิ์ด้ริเริ�มสร้างสรรค์์	 กล้าแสด้งออก	
และเป็ดิ้โอกาสให้้พันักงานได้้แสด้งศกัยภาพัส่งแนวคิ์ด้นวัติกรรมท่ี่�
เข้ึ้าป็ระกวด้	รวมทัี่�งร่วมม่อกับมห้าวิที่ยาลัยเปิ็ด้โอกาสให้้นักศ้กษา
ได้้ส่งผู้ลงานเข้ึ้าป็ระกวด้เช่นกัน	 โค์รงการด้ังกล่าวจัด้ต่ิอเน่�องมา	
3	ปี็	ในปี็ท่ี่�ผู่้านมาบริษัที่ได้้รับแนวคิ์ด้นวัติกรรมให้ม่จากพันักงาน
ทุี่กระดั้บรวม	58	โค์รงการ	นอกจากน่�	บริษัที่ให้้ค์วามสำาคั์ญและ
สนับสนุนให้้ทุี่กค์นได้้เข้ึ้าถ้งการศ้กษาเพั่�อสร้างที่รัพัยากรมนุษย์ท่ี่�
ม่ศักยภาพั	จ้งได้้มอบทุี่นการศ้กษาทุี่กระดั้บ	ทัี่�งสาขึ้าวิที่ยาศาสติร์
และสาขึ้าอ่�น	ๆ 	กว่า	1,401	ทุี่น	ให้้พันักงานและบุติรขึ้องพันักงาน
ขึ้องบริษัที่	รวมทัี่�งนักเร่ยนนักศ้กษาทัี่�วไป็

3. ยกระดับค์วัามสัมพันธ์์กับพันธ์มิตรเพ่�อการสร้างคุ์ณค่์า
ร่วัมกันอย่างยั�งย่น (Enhance Partnership to Establish 
Co-Value Creation for Sustainable Business)
	 การม่ส่วนร่วมขึ้องผู้่้ม่ส่วนได้้เส่ยเป็็นป็ระเด็้นสำาคั์ญท่ี่�สร้าง
ค์วามยั�งย่นให้้แก่บริษัที่	ดั้งนั�น	บริษัที่จ้งให้้ค์วามสำาคั์ญกับผู้่้ม่ส่วน
ได้้เส่ยทุี่กกลุ่ม	 โด้ยมุ่งเน้นการสร้างและยกระดั้บค์วามสัมพัันธ์ิ
กับพัันธิมิติรและค่่์ค้์าเพ่ั�อสร้างคุ์ณค่์าร่วมกันและเกิด้ป็ระโยชน์
แก่ทุี่กภาค์ส่วน	 อ่กทัี่�ง	 ส่งเสริมการเติิบโติขึ้องบริษัที่ในระยะยาว	
โด้ยบริษัที่ได้้จัด้ที่ำาจรรยาบรรณค่่์ค์้าและโค์รงการพััฒนาผู้่้รับ
เห้มาต่ิาง	 ๆ	 เพ่ั�อส่งเสริมให้้ค่่์ค้์าด้ำาเนินธุิรกิจด้้วยค์วามรับผิู้ด้ชอบ
ต่ิอสังค์มและสิ�งแวด้ล้อม	 สอด้ค์ล้องกับแนวที่างการด้ำาเนินธุิรกิจ
ขึ้องบริษัที่	 รวมถ้งการร่วมม่อกับล่กค้์าและค่่์ค์้าในการพััฒนา
นวัติกรรมเพั่�อกำาจัด้เศษวัสดุ้เห้ล่อใช้อย่างม่ป็ระสิที่ธิิภาพั	 ลด้การ
ใช้ที่รัพัยากรธิรรมชาติิ	และลด้ผู้ลกระที่บต่ิอสังค์มและสิ�งแวด้ล้อม	
เช่น	บริษัที่	แอร์โรเฟุลกซ์่	จำากัด้	นำาเศษฉนวนยางห้ร่อฉนวนยาง
เก่าท่ี่�ใช้แล้วไป็บด้เพ่ั�อใช้ป็รับป็รุงคุ์ณภาพัดิ้น	ห้ร่อใช้ผู้ลิติฉนวนยาง
ป็ระเภที่อ่�น	บริษัที่อ่สเทิี่ร์นโพัล่แพัค์	จำากัด้	ม่การศ้กษารว่มกับค่่์ค้์า	
ในเร่�องการพััฒนา	Circular	Economy	สำาห้รับบรรจุภัณฑ์์อาห้าร
อย่างต่ิอเน่�อง	 ส่วนบริษัที่	 แอร์โรค์ลาส	 จำากัด้	 ม่การพััฒนาการ
ใช้โป็รแกรม	 Computer-aided	 engineering	 (CAE)	 ร่วมกับค่่์
ค้์าเพ่ั�อใช้ป็ระโยชน์ส่งสุด้จากการออกแบบเพั่�อค์วามป็ลอด้ภัย	
ขึ้ณะเด่้ยวกันก็ป็ระห้ยัด้วัสดุ้ต่ิาง	ๆ	เป็็นต้ิน

	 นอกจากบริษัที่จะมุ่งมั�นพััฒนาขึ้ยายธุิรกิจเพ่ั�อการเติิบโติอย่าง
ต่ิอเน่�องแล้ว	บริษัที่ได้้กำาห้นด้เป้็าห้มายระยะยาว	5	ปี็ด้้านสิ�งแวด้ล้อม	
สังค์ม	 และการกำากับด่้แลกิจการ	 (ESG)	 ท่ี่�สนับสนุนการเติิบโติขึ้อง

บริษัที่และสอด้ค์ลอ้งกับเป้็าห้มายการพััฒนาท่ี่�ยั�งยน่ขึ้องสห้ป็ระชาชาติิ	
(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	โด้ยมุ่งเน้นเป้็าห้มาย
ท่ี่�	 8	 งานท่ี่�ม่คุ์ณค่์าสำาห้รับทุี่กค์นและการเติิบโติที่างเศรษฐกิจอย่าง
ต่ิอเน่�อง	 เป้็าห้มายท่ี่�	 9	 การพััฒนาอุติสาห้กรรม	 นวัติกรรม	 และ
โค์รงสร้างพ่ั�นฐาน	 เป้็าห้มายท่ี่�	 12	 การผู้ลิติและบริโภค์อย่างยั�งย่น	
เป้็าห้มายท่ี่�	 13	 การรับม่อกับการเป็ล่�ยนแป็ลงสภาพัภ่มิอากาศ	 และ
เป้็าห้มายท่ี่�	16	การสร้างสังค์มท่ี่�สงบสุขึ้	ยุติิธิรรม	และเข้ึ้าถ้งได้้ในทุี่ก
ระดั้บ	ในปี็บัญช่	2563/2564	บริษัที่ม่ผู้ลการด้ำาเนินงานด้้าน	ESG	ส่วน
ให้ญ่เป็็นไป็ติามเป็้าห้มาย	 ไม่ม่การละเมิด้กฎห้มายระเบ่ยบข้ึ้อบังคั์บ	
ห้ร่อได้้รับข้ึ้อร้องเร่ยนจากผู้่้ม่ส่วนได้้เส่ยในด้้านบรรษัที่ภิบาล	 สังค์ม	
ห้ร่อสิ�งแวด้ล้อมแต่ิอยา่งใด้	อ่กทัี่�ง	บริษัที่ม่แผู้นท่ี่�จะป็ระเมินค์วามเส่�ยง
ด้้าน	ESG	ให้้ค์รอบค์ลุมทุี่กกิจกรรมในบริษัที่ต่ิอไป็	

	 ด้้วยค์วามมุ่งมั�น ทุ่ี่มเที่ในการด้ำาเนินธุิรกิจและด้ำารงไว้ ซ้่� ง
พัันธิสัญญาเพ่ั�อการเติิบโติอย่างยั�งย่นส่งผู้ลให้้	
• บริษัที่ได้้รับการป็ระเมนิว่าเป็็นบรษัิที่ท่ี่�ม่การกำากับด่้แลกจิการท่ี่�ด่้	

ระดั้บ“ด่้เลิศ”(Excellent	CG	Scoring)	ห้ร่อระดั้บ	5	ด้าว	สะท้ี่อน
ให้้ถ้งเจตินารมยข์ึ้องบรษัิที่ท่ี่�จะด้ำาเนนิธุิรกิจให้้เจรญิเติิบโติบนพ่ั�น
ฐานขึ้องธิรรมาภิบาลและการพััฒนาอย่างยั�งย่น

• ได้้รับการรับรองการเป็็นสมาชิกโค์รงการ	 “แนวร่วมป็ฏิิบัติิขึ้อง
ภาค์เอกชนไที่ยในการต่ิอต้ิานทุี่จริติค์อร์รัป็ชั�น”	 ห้ร่อ	 CAC	
(Collective	 Action	 Coalition	 of	 the	 Private	 Sector	
Against	 Corruption)	 แสด้งถ้งเจตินารมณ์ต่ิอการต่ิอต้ิานการ
ทุี่จริติค์อร์รัป็ชั�นท่ี่�ชัด้เจน

• 	 ได้้รับรางวัล	 Outstanding	 Investor	 Relations	 Awards	
กลุ่มรางวัล	 Business	 Excellence	 สำาห้รับบริษัที่จด้ที่ะเบ่ยน
ในติลาด้ห้ลักที่รัพัย์ท่ี่�ม่ม่ลค่์าห้ลักที่รัพัย์ติามราค์าติลาด้ส่งกว่า	
10,000	ล้านบาที่	แต่ิไม่เกิน	30,000	ล้านบาที่	ภายในงาน	“SET	
Awards	 2020”	 จัด้โด้ยติลาด้ห้ลักที่รัพัย์แห่้งป็ระเที่ศไที่ย	 ร่วม
กับวารสารการเงินธินาค์าร

	 ในนามขึ้องค์ณะกรรมการบริษัที่ขึ้อขึ้อบค์ุณผู้่้ม่ส่วนได้้เส่ย
ทุี่กภาค์ส่วนท่ี่�ให้้ค์วามไว้วางใจและส่งเสริมการด้ำาเนินงานขึ้องบริษัที่
ด้้วยด่้เสมอมา	บริษัที่ขึ้อให้้ค์ำามั�นว่าจะด้ำาเนินธุิรกิจให้้เติิบโติอยา่งมั�นค์ง
และยั�งย่น	ภายใต้ิห้ลักการกำากับด่้แลกิจการท่ี่�ด่้	ค์วบค่่์ไป็กับการสร้าง
คุ์ณค่์าแก่ผู้่้ม่ส่วนได้้เส่ย	 สังค์ม	 และสิ�งแวด้ล้อมอย่างเป็็นธิรรมและ
สมดุ้ลติลอด้ไป็

นายวัชรา		ตัินติริยานนท์ี่
ป็ระธิานกรรมการ

นายภวัฒน์	วิท่ี่รป็กรณ์
รองป็ระธิานกรรมการ	และ
ป็ระธิานเจ้าห้น้าท่ี่�บริห้าร
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กกาารรรรับับมมืืออกกัับบววิิกกฤฤตต  CCOOVVIIDD--1199  
  
(ทํากราฟฟคิใหม่) 
  

  
 

 

 

วิกฤตการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ตั้งแตปลายป 2562 จนถึงปจจุบัน นอกจากสง 

ผลกระทบตอสุขภาพและความปลอดภัยของผูคนในสังคมแลว     

ยังสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมและการบริหารจัดการ

หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมตาง ๆ ท่ีเช่ือมโยงกันทั่วโลก 

รวมถึงกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท อยางหลีกเลี่ยงไมได

ดวยเชนกัน  

 

บริษัทมีบริษัทยอยและบริษัทรวมตั้งอยูในจีนท่ีมีการระบาดของ 

COVID-19 อยางรุนแรงในชวงแรก บริษัทมีความหวงใยถึงสุขภาพ

อนามัยของพนักงานที่ปฎิบัติงานในจีน จึงไดสงความชวยเหลือไปยัง

บริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาว ตอมาในเดือนกุมภาพันธ 2563 

บริษัทเริ่มเห็นสญัญาณเชิงลบจากสถานการณการแพรระบาด 

ของ COVID-19 จึงไดกําหนดนโยบาย “USE” (U: Utilization ใช

ประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา/ S:Save ประหยัด

คาใชจาย และ E: Efficiency เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานในทุก

ดาน) เพ่ือเปนแนวทางดําเนินงานรับมือกับวิกฤตการณครั้งนี้อยาง

เรงดวน อีกท้ังบริษัทมีมาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาด

ของ COVID-19 ของพนักงานบริษัทและบริษัทยอยท่ีสอดคลองกับ

แนวปฏิบัติที่ดีขององคการอนามัยโลก (WHO) และกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข และมาตรการปองกันและลดความรุนแรง

ของผลกระทบที่มีตอการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนรวมเปนสวนหนึ่ง

ในการชวยเหลือสังคมโดยพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมเพ่ือชวยลด

การแพรระบาดของ COVID-19 จากความรูความเช่ียวชาญที่บริษัทมี 
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โดยบริษัทได้ก ำหนดแนวทำงด ำเนินงำน ดังนี ้
1. ประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้าน 
 

ประเมินควำมเสี่ยงและผลกระทบจำกกำรแพรร่ะบำดของ COVID-19 ท่ีมีต่อแผนธุรกิจของ
บริษัทและกำรด ำเนินงำนในทุกด้ำน  

2. ก าหนดมาตรการและผู้รับผิดชอบ  
 

ก ำหนดมำตรกำรทั้งระยะสั้นและระยะยำว เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจำกควำมเสี่ยงต่ำงๆ 
และก ำหนดผูร้ับผดิชอบแต่ละมำตรกำรอย่ำงชัดเจน  

3. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

สื่อสำรกับผู้มสี่วนได้เสียทั้งภำยในและภำยนอกบริษัท ให้เข้ำใจถึงสถำนกำรณ์ของบริษัทและ
บริษัทย่อย รวมถึงมำตรกำรและแผนกำรด ำเนินงำนของบริษัทในกำรจัดกำรกับภำวะวิกฤตนี ้

4. ติดตามสถานการณ์และ
ประเมินผลมาตรการอย่างใกล้ชดิ 

ก ำหนดใหผู้้รับผิดชอบรำยงำนสถำนกำรณ์และควำมคืบหน้ำของผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำร
ต่ำง ๆ ต่อผู้บริหำรเป็นประจ ำทุกเดอืน และหำกมีเหตุกำรณเ์ร่งด่วนใหแ้จ้งทันท ี

 
โดยฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและธุรกำรเป็นผู้ก ำกับดูแลกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 และกำรก ำหนด
มำตรกำรเพื่อจัดกำรกับควำมเสี่ยงทุกด้ำน รวมถึงกำรสนับสนุนงบประมำณและทรัพยำกรในกำรด ำเนินมำตรกำรป้องกันและควบคุมต่ำง ๆ 
มำตรกำรที่บริษัทได้ด ำเนินกำรมี ดังนี ้
 
มาตรการระยะสั้น 
มาตราการป้องกันและเฝ้าระวังการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ในพื้นที่
การปฏิบัติงาน 
 
ผู้รับผิดชอบ: 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

1. ประกำศมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ให้กับพนักงำนของบริษัทและบริษัท
ย่อยรับทรำบ รวมถึงประกำศมำตรกำรรับมือกรณีที่พนักงำนติดเช้ือ และแผนรองรับ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 

2. กำรเฝำ้ระวังและกำรป้องกัน 
1) ก ำหนดให้พนักงำนปฏิบัติตำมประกำศของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด และอ้ำงอิงตำมมำตรตำน

ของ ISO14001/ ISO45001 เรื่อง มำตรกำรกำรเฝ้ำระวัง กำรป้องกัน กำรตรวจวดั
อุณหภูมริ่ำงกำย กำรออกประกำศ และกำรสื่อสำรผำ่นช่องทำงต่ำง ๆ  

2) ก ำหนดให้พนักงำนบำงส่วนท ำงำนจำกท่ีบ้ำน โดยมโีปรแกรมสนับสนุน และมีระบบ
ควบคุมควำมปลอดภยั 

3) จัดเตรียมอุปกรณ์ควำมปลอดภัยและชีวอนำมัยให้แก่พนักงำน เช่น หน้ำกำกอนำมัย  
เจลล้ำงมือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับควำมสะอำดของสถำนที่ท ำงำนและพื้นที่ส่วนกลำง  

4) แบ่งแยกส่วนกำรผลิต (Plant) และส่วนกำรท ำงำนอย่ำงชัดเจน ห้ำมผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ำ
ไปในพ้ืนท่ี 

5) จัดแบ่งเวลำพักกลำงวันเป็น 2 ช่วง (สลับกันหยุดพัก) เพื่อลดควำมหนำแน่นของกำร
รับประทำนอำหำรกลำงวัน และจดัให้มีฉำกกั้นพลำสติกโรงอำหำรให้เป็นสัดส่วน 

6) ออกมำตรกำรส ำหรับผูม้ำตดิต่อของบุคคลภำยนอก โดยขอควำมร่วมมือในกำรปฏิบตัิ
ตำมมำตรกำรของทั้งหน่วยงำนรำชกำรและของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด และมีกำรคัดกรอง
ก่อนเข้ำภำยในบริษัท 

3. แนวทำงกำรรับมือกรณีเกิดกำรตดิเชื้อ 
1) ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลแจ้งสำธำรณสุขจังหวัด 
2) ประสำนงำนบริษัทรับจ้ำงท ำควำมสะอำดในพ้ืนท่ีเสี่ยง 
3) ใหห้ยุดงำน 3 วัน ในพื้นที่เกิดเหต ุ 
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โดยบริษัทได้ก ำหนดแนวทำงด ำเนินงำน ดังนี ้
1. ประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้าน 
 

ประเมินควำมเสี่ยงและผลกระทบจำกกำรแพรร่ะบำดของ COVID-19 ท่ีมีต่อแผนธุรกิจของ
บริษัทและกำรด ำเนินงำนในทุกด้ำน  

2. ก าหนดมาตรการและผู้รับผิดชอบ  
 

ก ำหนดมำตรกำรทั้งระยะสั้นและระยะยำว เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจำกควำมเสี่ยงต่ำงๆ 
และก ำหนดผูร้ับผดิชอบแต่ละมำตรกำรอย่ำงชัดเจน  

3. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

สื่อสำรกับผู้มสี่วนได้เสียทั้งภำยในและภำยนอกบริษัท ให้เข้ำใจถึงสถำนกำรณ์ของบริษัทและ
บริษัทย่อย รวมถึงมำตรกำรและแผนกำรด ำเนินงำนของบริษัทในกำรจัดกำรกับภำวะวิกฤตนี ้

4. ติดตามสถานการณ์และ
ประเมินผลมาตรการอย่างใกล้ชดิ 

ก ำหนดใหผู้้รับผิดชอบรำยงำนสถำนกำรณ์และควำมคืบหน้ำของผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำร
ต่ำง ๆ ต่อผู้บริหำรเป็นประจ ำทุกเดอืน และหำกมีเหตุกำรณเ์ร่งด่วนใหแ้จ้งทันท ี

 
โดยฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและธุรกำรเป็นผู้ก ำกับดูแลกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 และกำรก ำหนด
มำตรกำรเพื่อจัดกำรกับควำมเสี่ยงทุกด้ำน รวมถึงกำรสนับสนุนงบประมำณและทรัพยำกรในกำรด ำเนินมำตรกำรป้องกันและควบคุมต่ำง ๆ 
มำตรกำรที่บริษัทได้ด ำเนินกำรมี ดังนี ้
 
มาตรการระยะสั้น 
มาตราการป้องกันและเฝ้าระวังการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ในพื้นที่
การปฏิบัติงาน 
 
ผู้รับผิดชอบ: 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

1. ประกำศมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ให้กับพนักงำนของบริษัทและบริษัท
ย่อยรับทรำบ รวมถึงประกำศมำตรกำรรับมือกรณีที่พนักงำนติดเช้ือ และแผนรองรับ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 

2. กำรเฝำ้ระวังและกำรป้องกัน 
1) ก ำหนดให้พนักงำนปฏิบัติตำมประกำศของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด และอ้ำงอิงตำมมำตรตำน

ของ ISO14001/ ISO45001 เรื่อง มำตรกำรกำรเฝ้ำระวัง กำรป้องกัน กำรตรวจวดั
อุณหภูมริ่ำงกำย กำรออกประกำศ และกำรสื่อสำรผำ่นช่องทำงต่ำง ๆ  

2) ก ำหนดให้พนักงำนบำงส่วนท ำงำนจำกท่ีบ้ำน โดยมโีปรแกรมสนับสนุน และมีระบบ
ควบคุมควำมปลอดภยั 

3) จัดเตรียมอุปกรณ์ควำมปลอดภัยและชีวอนำมัยให้แก่พนักงำน เช่น หน้ำกำกอนำมัย  
เจลล้ำงมือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับควำมสะอำดของสถำนที่ท ำงำนและพื้นที่ส่วนกลำง  

4) แบ่งแยกส่วนกำรผลิต (Plant) และส่วนกำรท ำงำนอย่ำงชัดเจน ห้ำมผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ำ
ไปในพ้ืนท่ี 

5) จัดแบ่งเวลำพักกลำงวันเป็น 2 ช่วง (สลับกันหยุดพัก) เพื่อลดควำมหนำแน่นของกำร
รับประทำนอำหำรกลำงวัน และจดัให้มีฉำกกั้นพลำสติกโรงอำหำรให้เป็นสัดส่วน 

6) ออกมำตรกำรส ำหรับผูม้ำตดิต่อของบุคคลภำยนอก โดยขอควำมร่วมมือในกำรปฏิบตัิ
ตำมมำตรกำรของทั้งหน่วยงำนรำชกำรและของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด และมีกำรคัดกรอง
ก่อนเข้ำภำยในบริษัท 

3. แนวทำงกำรรับมือกรณีเกิดกำรตดิเชื้อ 
1) ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลแจ้งสำธำรณสุขจังหวัด 
2) ประสำนงำนบริษัทรับจ้ำงท ำควำมสะอำดในพ้ืนท่ีเสี่ยง 
3) ใหห้ยุดงำน 3 วัน ในพื้นที่เกิดเหต ุ 

 
 

มาตรการด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
 
ผู้รับผิดชอบ: 
บริษัทย่อย 
ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
ฝ่ายผลิต 
ฝ่ายจัดซื้อ 
ฝ่ายขนส่ง 
ฝ่ายขายและการตลาด 

1. ด้านการผลติสินค้าและบริการ วางแผนและบริหารจัดการการจดัหาวัตถุดิบโดยให้มีสต็อก
วัตถุดิบเพียงพอและเหมาะสมกับแผนการผลติ และบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ด้านการขนส่ง วางแผนการขนส่งเพื่อช่วยให้การขนส่งและการกระจายสินค้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการนาภายใต้มาตรฐานการส่งมอบสินค้าของบริษัท 

3. ด้านการจ าหน่ายและการให้บริการ พัฒนาช่องทางการจ าหน่ายออนไลนาเพิม่ขึ้น และเพิม่
มาตรการดูแลสุขอนามยัของพนักงานและลูกคา้เพื่อสร้างความมั่นใจ  

4. ด้านสภาพคล่องและสถานะทางการเงินของบริษัท เตรียมพร้อมทางการเงินเพื่อรักษาสภาพ
คล่อง ทบทวนแผนการลงทุนและค่าใช้จ่าย ศึกษาและใช้สิทธิประโยชนาจากมาตรการ
บรรเทาผลกระทบที่ได้จากภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

มาตรการการ Work From Home 
 
ผู้รับผิดชอบ: 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ปรับเปลีย่นการท างานของพนักงานเพื่อให้เหมาะสมกับการควบคุมและป้องกันการระบาด
ของโรคและมาตรการป้องกันของภาครัฐ โดยก าหนดให้พนักงานบางส่วนสามารถท างานจาก
ที่บ้าน โดยบริษัทให้การสนับสนุนอุปกรนา IT และแอพลเิคชั่นที่ปลอดภัยส าหรับการท างาน 
เพื่อให้สามารถท างานจากท่ีบ้านได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

มาตรการการช่วยเหลือสังคม 
 
ผู้รับผิดชอบ: 
บริษัทย่อย EIC 
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัทย่อย 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

บริษัทตระหนักถึงความขาดแคลนอุปกรนาป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากอนามัย ท่ีมีคุนภาพได้
มาตรฐาน จึงได้มอบหมายให้บริษัทย่อยที่รับผิดชอบการวิจัยและพฒันา น าเทคโนโลยีที่มีอยู่
มาใช้ในการพัฒนาผลติภนัฑานวัตกรรม เพื่อช่วยเหลือสังคมในช่วงเวลาวิกฤตที่ขาดแคลน
อุปกรนาป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากอเนกประสงคา EP-KARE และ Face shield เป็นต้น โดย
แจกจ่ายให้พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผูม้ีส่วนได้เสีย รวมถึงจัดจ าหนา่ยทั่วไป 

มาตรการระยะยาว 
จากการประเมินของผู้เช่ียวชาญด้านสาธารนสุขพบว่า การแพร่
ระบาดของ COVID-19 จะยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง 
ซึ่งไม่สามารถคาดการนาได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด ดังนั้น บริษัทจึงได้
ก าหนดมาตรการระยะยาวเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (emerging risk) ที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี ้

1. ด าเนินงานตามนโยบาย “USE” อย่างเคร่งครัด โดยใช้
ประโยชนาจากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชนาสูงสุด ประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานในทุกด้าน ซึ่งจะช่วยให้บริษัท
สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายบางส่วน  

2. ประเมินระยะเวลาการฟื้นตัวตามประเภทธุรกิจ โดยจัด
เรียงล าดับของธุรกิจที่จะฟื้นตัวได้เร็วสุดไปจนถึงช้าสุด 
เพื่อน ามาทบทวนเป้าหมายและปรับแผนการด าเนินงาน 

 ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับสถานการนา 

 
3. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการนาโลกและใน

ประเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากรูปแบบความ
ปกติใหม่ (New Normal) ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ของบริษัทหรือลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยง
ในการด าเนินธุรกิจ และก าหนดมาตรการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงท่ีเหมาะสมต่อไป 

4. วิเคราะหา “New Normal” ของแต่ละอุตสาหกรรมที่มี
การเปลี่ยนแปลง เพื่อก าหนดแผนระยะยาวในการรับมือ 
“New Normal” เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน
ในระยะยาวของบริษัท และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ต่อธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนสร้าง
โอกาสทางธุรกิจใหม่นอกเหนือจากธุรกิจหลัก เพื่อ
ตอบสนองความต้องการหรือพฤติกรรมของผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไป  
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ผลการดําเนินงาน  

ในปบัญชี 2563/2564 ไมมีพนักงานในกลุมบริษัทติดเช้ือ COVID-19 อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงใชมาตรการปองกันและ 

เฝาระวังการแพรระบาดของ COVID-19 ในพ้ืนที่การปฏิบัติงานของบริษัทอยางตอเนื่อง  

การดูแลและใหความชวยเหลือผูมีสวนไดเสีย  

1.การดแูลพนักงาน 

 

1. บริษัทจัดใหมีมาตรการปองกันการติดเช้ือหรือแพรระบาดภายในบรษัิท โดยดําเนินการ ดังนี ้

- วัดอุณหภมูิรางกายของพนักงานกอนเขาบริษัททุกวัน 

- แจกหนากากอนามัย ใหกับพนักงานทุกคน  

- เปลี่ยนวิธกีารบันทึกเวลาเขา-ออกงาน จากการสแกนลายนิ้วมือ เปนการสแกนใบหนา เพื่อลดจุดสัมผัส 

- จัดใหมีระยะหางระหวางพ้ืนที่ทํางาน การแบงทีมทํางาน และการใหพนักงาน WFH 

- การดูแลความปลอดภัยในโรงอาหาร เชน ฉากกั้นและการรักษาระยะหางนั่งทานอาหาร การเวนระยะหาง

การตอคิว การเปลี่ยนวิธกีารชําระเงินเปนสแกน QR Code เปนตน 

- การจัดสถานที่สําหรับการรับ-สงเอกสารระหวางแผนก และสถานที่สําหรับผูมาติดตอจากภายนอก 

- การจัดประชุม และอบรมผานออนไลน 

นอกจากน้ีไดกําหนดใหมีการเพ่ิมรอบทําความสะอาด สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณจุดสัมผัสรวม การพน

น้ํายาฆาเช้ือ และจัดใหมีเจลลางมือตามจุดตางๆ ใหกับพนักงานอยางเพียงพอ  

2. บริษัทสื่อสารเพ่ือใหความรูความเขาใจแกพนักงานผานชองทางตางๆ เพ่ือใหพนักงานตระหนักรูถึงวธิกีาร

ปองกัน และปฏิบัตติามมาตรการของบริษัทอยางเครงครัด รวมถึงสามารถสังเกตอาการความผดิปกตขิอง

ตนเองได  

3. บริษัทสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณทํางานแกพนักงาน เพื่อใหสามารถทํางานจากท่ีบานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2.การดแูลชุมชนและ

สังคม 

 

บริษัทมีสวนรวมในการชวยเหลือชุมชนหรือสังคม เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนที่เกิดข้ึนจากสถานการณการแพร

ระบาดของ COVID-19 โดยบริษัทไดดําเนินโครงการ “EPG รวมใจ สูภัย COVID-19” ดวยการมอบผลิตภณัฑ

ของกลุมบริษัท ไดแก 

1. สินคานวตักรรมหนากากอเนกประสงค EP Kare ซึ่งบริษัทคิดคนและพัฒนาข้ึน เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน

และความยากลําบากในชวงขาดแคลนหนากากอนามัยที่มีคุณภาพไดมาตรฐานความปลอดภัย โดยไดนําไป

บริจาคใหแก หนวยงานตางๆ ที่มีความจําเปนตองใช จํานวนกวา 200,000 ช้ิน  

2. Aeroklas face Shield ซึ่งไดรับการรับรองมาตรฐานจากหลายประเทศ มอบใหโรงพยาบาล บุคลากรทาง

การแพทย และกลุมผูทําประโยชนเพ่ือสังคม 

3. บรรจุภัณฑอาหาร จํานวน 40,000 กลอง มอบใหแกรานอาหาร เพือ่สนับสนุนการจัดทําอาหารใหแก

บุคลากรทางการแพทย และประชาชนทั่วไปท่ีประสบความเดือดรอน 

4. ผลิตแผนพลาสติกใส จากพลาสตกิ PET ขนาด A4 หนา 0.3 มิลลเิมตร เพ่ือนําไปจัดทํากระจังปองกัน

ใบหนา หรือ Face Shield เพื่อสงตอใหกับบุคลากรทางการแพทย 

5. รวมมือกับพันธมิตรมอบตูตรวจเชื้อ (Swab Test) แบบความดันลบ (Negative Pressure) ใหแกโรงพยาบาล 

3.การดแูลคูคา 

 

บริษัทกําหนดมาตรการชวยเหลือที่เปนประโยชนแกคูคา เชน การรนระยะเวลาการจายเงินใหแกคูคาขนาดกลาง

เร็วข้ึน โดยแลกกับสวนลดของสินคาเพ่ือใหคูคาขนาดกลางสามารถมีเงินสดหมุนเวยีนในธรุกิจไดอยางตอเน่ือง 

4.การดแูลลูกคา 

 

บริษัทกําหนดมาตรการชวยเหลือที่เปนประโยชนแกลูกคา เชน การขยายระยะเวลาการชําระเงนิ หรือ การจัด

โปรแกรมขยายเวลา rebate ใหกับลูกคาบางกลุม  
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ผลการดําเนินงาน  

ในปบัญชี 2563/2564 ไมมีพนักงานในกลุมบริษัทติดเช้ือ COVID-19 อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงใชมาตรการปองกันและ 

เฝาระวังการแพรระบาดของ COVID-19 ในพ้ืนที่การปฏิบัติงานของบริษัทอยางตอเนื่อง  

การดูแลและใหความชวยเหลือผูมีสวนไดเสีย  

1.การดแูลพนักงาน 

 

1. บริษัทจัดใหมีมาตรการปองกันการติดเช้ือหรือแพรระบาดภายในบรษัิท โดยดําเนินการ ดังนี ้

- วัดอุณหภมูิรางกายของพนักงานกอนเขาบริษัททุกวัน 

- แจกหนากากอนามัย ใหกับพนักงานทุกคน  

- เปลี่ยนวิธกีารบันทึกเวลาเขา-ออกงาน จากการสแกนลายนิ้วมือ เปนการสแกนใบหนา เพื่อลดจุดสัมผัส 

- จัดใหมีระยะหางระหวางพ้ืนที่ทํางาน การแบงทีมทํางาน และการใหพนักงาน WFH 

- การดูแลความปลอดภัยในโรงอาหาร เชน ฉากกั้นและการรักษาระยะหางนั่งทานอาหาร การเวนระยะหาง

การตอคิว การเปลี่ยนวิธกีารชําระเงินเปนสแกน QR Code เปนตน 

- การจัดสถานที่สําหรับการรับ-สงเอกสารระหวางแผนก และสถานที่สําหรับผูมาติดตอจากภายนอก 

- การจัดประชุม และอบรมผานออนไลน 

นอกจากน้ีไดกําหนดใหมีการเพ่ิมรอบทําความสะอาด สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณจุดสัมผัสรวม การพน

น้ํายาฆาเช้ือ และจัดใหมีเจลลางมือตามจุดตางๆ ใหกับพนักงานอยางเพียงพอ  

2. บริษัทสื่อสารเพ่ือใหความรูความเขาใจแกพนักงานผานชองทางตางๆ เพ่ือใหพนักงานตระหนักรูถึงวธิกีาร

ปองกัน และปฏิบัตติามมาตรการของบริษัทอยางเครงครัด รวมถึงสามารถสังเกตอาการความผดิปกตขิอง

ตนเองได  

3. บริษัทสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณทํางานแกพนักงาน เพื่อใหสามารถทํางานจากท่ีบานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2.การดแูลชุมชนและ

สังคม 

 

บริษัทมีสวนรวมในการชวยเหลือชุมชนหรือสังคม เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนที่เกิดข้ึนจากสถานการณการแพร

ระบาดของ COVID-19 โดยบริษัทไดดําเนินโครงการ “EPG รวมใจ สูภัย COVID-19” ดวยการมอบผลิตภณัฑ

ของกลุมบริษัท ไดแก 

1. สินคานวตักรรมหนากากอเนกประสงค EP Kare ซึ่งบริษัทคิดคนและพัฒนาข้ึน เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน

และความยากลําบากในชวงขาดแคลนหนากากอนามัยที่มีคุณภาพไดมาตรฐานความปลอดภัย โดยไดนําไป

บริจาคใหแก หนวยงานตางๆ ที่มีความจําเปนตองใช จํานวนกวา 200,000 ช้ิน  

2. Aeroklas face Shield ซึ่งไดรับการรับรองมาตรฐานจากหลายประเทศ มอบใหโรงพยาบาล บุคลากรทาง

การแพทย และกลุมผูทําประโยชนเพ่ือสังคม 

3. บรรจุภัณฑอาหาร จํานวน 40,000 กลอง มอบใหแกรานอาหาร เพือ่สนับสนุนการจัดทําอาหารใหแก

บุคลากรทางการแพทย และประชาชนทั่วไปท่ีประสบความเดือดรอน 

4. ผลิตแผนพลาสติกใส จากพลาสตกิ PET ขนาด A4 หนา 0.3 มิลลเิมตร เพ่ือนําไปจัดทํากระจังปองกัน

ใบหนา หรือ Face Shield เพื่อสงตอใหกับบุคลากรทางการแพทย 

5. รวมมือกับพันธมิตรมอบตูตรวจเชื้อ (Swab Test) แบบความดันลบ (Negative Pressure) ใหแกโรงพยาบาล 

3.การดแูลคูคา 

 

บริษัทกําหนดมาตรการชวยเหลือที่เปนประโยชนแกคูคา เชน การรนระยะเวลาการจายเงินใหแกคูคาขนาดกลาง

เร็วข้ึน โดยแลกกับสวนลดของสินคาเพ่ือใหคูคาขนาดกลางสามารถมีเงินสดหมุนเวยีนในธรุกิจไดอยางตอเน่ือง 

4.การดแูลลูกคา 

 

บริษัทกําหนดมาตรการชวยเหลือที่เปนประโยชนแกลูกคา เชน การขยายระยะเวลาการชําระเงนิ หรือ การจัด

โปรแกรมขยายเวลา rebate ใหกับลูกคาบางกลุม  

มอบ Aeroklas face shield
EPG donated 
Aeroklas face shield

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

EPG

มอบบรรจุภัิณฑ์์พัลาส่ติุก 
ประเภิทกล่องใส่่อาหาร EPP
EPG donated plastic packaging; 
EPP food container

EPG

EPG
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และจำาห้น่ายฉนวนยางกันค์วามร้อน/เย็น	 ธุิรกิจผู้ลิติและจำาห้น่ายชิ�น
ส่วนอุป็กรณแ์ละติกแต่ิงยานยนต์ิ	ธุิรกิจบรรจุภัณฑ์์พัลาสติิก	และธิรุกิจ
วิจัยและพััฒนา	ได้้เป็ล่�ยนช่�อและเข้ึ้าจด้ที่ะเบ่ยนในติลาด้ห้ลักที่รัพัยแ์ห่้ง
ป็ระเที่ศไที่ยในร่ป็แบบ	Holding	 Company	 เม่�อวันท่ี่�	 24	 ธัินวาค์ม	
2557	ด้้วยทุี่นจด้ที่ะเบ่ยน	2,800	ล้านบาที่	ป็ระกอบธุิรกิจในลักษณะ	

การลงทุี่นในบริษัที่อ่�นทัี่�งในและต่ิางป็ระเที่ศ	 มุ่งเน้นธุิรกิจแป็รร่ป็โพัล่
เมอร์และพัลาสติิก	 โด้ยบริษัที่ม่รายได้้จากบริษัที่ย่อยใน	3	 ธุิรกิจห้ลัก	
(Disclosure102-2)	

	 สำานักงานให้ญ่ตัิ�งอย่่ท่ี่�	 เลขึ้ท่ี่�	 770	ห้ม่่	6	ถนนเที่พัารักษ์	อำาเภอ
เม่อง	สมุที่รป็ราการ 10270	(Disclosure	102-3)
ณ	วันท่ี่�	31	ม่นาค์ม	2564	ม่จำานวนพันักงานทัี่�งห้มด้รวมทุี่กป็ระเภที่	
2,755	ค์น	(Disclosure102-7)

ก่อตั�งบริษัที่ 
ตะวัันออกโปล่ิเมอร์
อุตสาห่กรรม จำำากัด ลิงทุี่นในธุ์รกิจำร่วัมทุี่น

เข้าส่้ธุ์รกิจำบรรจุำภััณฑ์์
พลิาสติก

เข้าส่้ธุ์รกิจำฉนวันยางกัน
ค์วัามร้อน/เย็น

เข้าส่้ธุ์รกิจำชิั้�นส่วันอุปกรณ์
แลิะตกแต่งยานยนต์

เก่ิ�ยวิกัิบ EPG

2521 2539 25442538
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ธุรกิิจของ EPG (Disclosure102-2,102-6) 
	 บริษัที่ด้ำาเนินธุิรกิจในลักษณะการลงทุี่นในบริษัที่อ่�น	ห้ร่อ	Holding	
Company	 ป็ัจจุบันมุ่งเน้นการลงทีุ่นในธิุรกิจแป็รร่ป็พัลาสติิกท่ี่�ม่นวัติ
กรรมสร้างสรรค์์ค์วามแติกต่ิาง	 สนับสนุนและส่งเสริมคุ์ณภาพัช่วิติท่ี่�
ด่้ขึ้องค์นในสังค์ม	พัร้อมกับด่้แลรักษาสิ�งแวด้ล้อมอย่างสมดุ้ล	 ภายใต้ิ
วิสัยทัี่ศน์	“องค์์กรแห่้งนวัติกรรมท่ี่�สร้างสรรค์์”	โด้ยลงทุี่นผู่้าน	6	ธุิรกิจ	
ได้้แก่

(1)	ธุิรกิจผู้ลิติและจำาห้น่ายฉนวนยางกันค์วามร้อน/เย็น
(2)	ธุิรกิจผู้ลิติและจำาห้น่ายอุป็กรณ์ชิ�นส่วนและติกแต่ิงยานยนต์ิ
(3)	ธุิรกิจผู้ลิติและจำาห้น่ายบรรจุภัณฑ์์พัลาสติิก
(4)	ธุิรกิจสนับสนุนอ่�นๆ
(5)	ธุิรกิจเพ่ั�อการวิจัยและพััฒนา
(6)	ธุิรกิจร่วมทุี่น

จัำดตั�งศู้นย์วิัจัำยแลิะ
พัฒนา บริษัที่ อ่พ่จ่ำ
อินโนเวัชัั้น เซ็็นเตอร์ จำำากัด

Aeroklas Australia Pty. Ltd. 
(บริษัที่ย่อย) ซ่็�อกิจำการของ 
TJM Products Pty Ltd (TJM) 
ออสเตรเล่ิย 

บริษัที่ อ่สเทิี่ร์นโพล่ิเมอร์ กรุ�ป จำำากัด 
(มห่าชั้น) ห่ร่อ EPG

เข้าจำดที่ะเบ่ยนในตลิาดห่ลัิกที่รัพย์
แห่่งประเที่ศูไที่ย

Aeroklas Australia Pty. Ltd. 
(บริษัที่ย่อย) ซ่็�อกิจำการของ 

Flexiglass Challenge Pty. Ltd.
(Flexiglass) ออสเตรเล่ิย
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EPG INNOVATION 
CENTER (EIC)

2557
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ธุ์รกิจำผู้ลิิตแลิะจำำาห่น่ายฉนวันยางกันค์วัามร้อน/เย็น

“แอร์โรเฟลกิซ์์”
	 เป็็นผู้่้ผู้ลิติรายสำาคั์ญขึ้องโลกท่ี่�ผู้ลิติและจำาห้น่ายฉนวนยางกันค์วามร้อน/เย็น	
โด้ยใช้สารตัิ�งต้ินป็ระเภที่ยางสังเค์ราะห์้	 Ethylene	 Propylene	Diene	Monomer	
(EPDM)	 ท่ี่�บริษัที่เป็็นผู้่้คิ์ด้ค้์นและวิจัยพััฒนาอย่างต่ิอเน่�องโด้ยม่สิที่ธิิบัติรห้ลายฉบับ
และจัด้จำาห้น่ายไป็ยังป็ระเที่ศต่ิางๆ	ทัี่�วโลกกว่า	100	ป็ระเที่ศ	
	 ฉนวนยางขึ้องแอร์โรเฟุลกซ์่ม่การจำาห้น่ายในห้ลากห้ลายป็ระเที่ศทัี่�วโลก	 ภายใต้ิ
เค์ร่�องห้มายการค้์า	ห้ร่อ	แบรนด์้ขึ้องตินเองทัี่�งห้มด้	3	แบรนด์้	ได้้แก่	“AEROFLEX”	
“AEROCEL”	และ	“CELFLEX”	

 

บริษัที่ถ่อหุ้้นในบริษัที่	แอร์โรเฟุลกซ์่	จำากัด้	สัด้ส่วนร้อยละ100

ผู้้�ผู้ลิิต
ฉนวนยาง 

EPDM
อัันดัับ

ของโลก1
ธุุรกิจข้อง EPG 
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ผู้้�นำาการ
ผู้ลิิตหลัิงคา

ครอับกระบะแบบ 
ABS 2 ชัั้�น อัันดัับ

ของโลก1

ธุ์รกิจำผู้ลิิตแลิะจำำาห่น่ายชิั้�นส่วันอุปกรณ์
แลิะตกแต่งยานยนต์

“แอร์โรค่ลาสั”
	 เป็็นผู้่้ผู้ลิติชิ�นส่วนกระบะชั�นนำาขึ้องโลกภาย
ใต้ิการออกแบบและพััฒนาผู้ลิติภัณฑ์์ท่ี่�บริษัที่เป็็น
ผู้่้ค์รอบค์รองสิที่ธิิบัติรขึ้องตินเอง	 โด้ยชิ�นส่วนท่ี่�	 แอร์โรค์ลาส	
ผู้ลิติและจัด้จำาห้น่าย	เป็็นชิ�นส่วนท่ี่�ใช้ในการต่ิอเติิมเพ่ั�อให้้รถกระบะสามารถ
	 ใช้งานได้้อย่างม่ป็ระสิที่ธิิภาพัมากยิ�งข้ึ้�น	 ผู้ลิติภัณฑ์์ขึ้องแอร์โรค์ลาส	
ได้้แก่	พ่ั�นป่็รถกระบะ	(Bed	Liner)	ห้ลังค์ารถกระบะ	(Canopy)	ฝาค์รอบรถ
กระบะ	(Deck	Cover)	บันได้ข้ึ้างรถ	(Side	Step)	ผู้ลิติภัณฑ์์ภายใต้ิแบรนด์้	
TJM	และ	ผู้ลิติภัณฑ์์ภายใต้ิแบรนด์้	Flexiglass	เป็็นต้ิน

	 ผู้ลิติภัณฑ์์ขึ้องแอร์โรค์ลาสม่การจำาห้น่ายทัี่�งในป็ระเที่ศ	 และติ่าง
ป็ระเที่ศ	 ภายใติ้เค์ร่�องห้มายการค์้า	 ห้ร่อแบรนด้์ขึ้องตินเอง	 ได้้แก่	
“Aeroklas”	“TJM”	“Flexiglass”	และ	“Bocar”

        
บริษัที่ถ่อหุ้้นในบริษัที่	แอร์โรค์ลาส	จำากัด้	สัด้ส่วนร้อยละ100
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ผู้้�ผู้ลิิต
บรรจุุภััณฑ์์ 

พลิาสติกข้ึ้�นร้ป อัันดัับ 
ของอาเซีียน1

ธุ์รกิจำผู้ลิิตแลิะจำำาห่น่ายบรรจุำภััณฑ์์พลิาสติก

“อ่สัเทิัร์น์ โพัล่แพัค่” 
	 เป็็นผู้่้ผู้ลิติและจำาห้น่ายบรรจุภัณฑ์์พัลาสติิกสำาห้รับใช้เพ่ัยงค์รั�ง
เด่้ยว	 สำาห้รับเค์ร่�องด่้�มและอาห้ารต่ิาง	 ๆ	 ได้้แก่	 ถ้วยนำ�าด่้�ม	 กล่อง
อาห้าร	จาน	และชาม	ท่ี่�ผู้ลิติข้ึ้�นภายใต้ิเค์ร่�องห้มายการค้์า	ห้ร่อแบรนด์้	
“EPP”	(“อ่พ่ัพ่ั”)	ซ้่�งเป็็นท่ี่�รับร้่ในกลุ่มผู้่้ป็ระกอบการอาห้ารและเค์ร่�อง
ด่้�มในทุี่กระดั้บ	 ว่าเป็็นสินค้์าคุ์ณภาพัส่ง	 (Premium	Products)	และ	
เค์ร่�องห้มายการค้์า	 ห้ร่อแบรนด์้	 “eici”	 (“อ่ซ่่�)	 เพ่ั�อขึ้ยายติลาด้ไป็ยัง
สินค้์าราค์าป็ระห้ยัด้	และผู้ลิติและจำาห้น่ายผู้ลิติภัณฑ์์แผู่้นพัลาสติิกให้้
แก่	 ล่กค้์าโรงงานอุติสาห้กรรมต่ิาง	ๆ	 ท่ี่�จะนำาแผู่้นพัลาสติิกนั�นไป็ผู่้าน
กระบวนการผู้ลิติอ่กขัึ้�นติอนห้น้�งเพ่ั�อผู้ลิติเป็็นสินค้์า	 ได้้แก่	 ชิ�นส่วน
ติกแต่ิงรถยนต์ิ	แผู่้นรองขึ้วด้และกระป๋็อง	ป้็ายโฆษณา	และลอนห้ลังค์า
ร่ป็แบบต่ิาง	ๆ	เป็็นต้ิน

บริษัที่ถ่อหุ้้นในบริษัที่	อ่สเทิี่ร์น	โพัล่แพัค์	จำากัด้	สัด้ส่วนร้อยละ100
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ธุ์รกิจำสนับสนุนอ่�นๆ

บริษััทั แอร์โรเฟลกิซ์์ โพัล่เมอร์ 
เทัค่โน์โลย่ (เซ่์�ยงไฮ้้) จำากัิด , จ่น์
	 จัด้จำาห้น่ายสินค้์าฉนวนแอร์โรเฟุลกซ์่	ชนิด้เกรด้พิัเศษในจ่น	และสนับสนุนธุิรกิจผู้ลิติ
และจำาห้น่าย	3	ธุิรกิจ	ท่ี่�กล่าวมาข้ึ้างต้ิน	ให้้ด้ำาเนินธุิรกิจได้้อย่างม่ป็ระสิที่ธิิภาพั	นอกจาก
น่�	ยังที่ำาห้น้าท่ี่�จัด้ซ่่�อเค์ร่�องจักร	เค์ม่ภัณฑ์์	ให้้กับบริษัที่ในกลุ่มและนอกกลุ่มในบที่บาที่ขึ้อง	
International	Trading
	 บริษัที่ถ่อหุ้้นในบริษัที่	แอร์โรเฟุลกซ์่	โพัล่เมอร์	เที่ค์โนโลย	่(เซ่่�ยงไฮ้้)	จำากัด้	,	จ่น	สัด้ส่วน
ร้อยละ100
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EPG Innovation Center Company Limited
บริุษััที่ อีพีัจี อินิโนิเวัชัีนิเซ็็นิเตอร์ุ จำากัดำ

จำำานวน
ห�อังแล็ิปแลิะห�อัง

ทดัลิอัง

8
ธุ์รกิจำเพ่�อการวิัจัำยแลิะพัฒนา

บริษััทั อ่พ่ัจ่ อิน์โน์เวิชััน์ 
เซ็์น์เตอร์ จำากัิด 
	 ด้ำาเนินธุิรกิจวิจัยพััฒนา	ที่ด้สอบวัสดุ้และผู้ลิติภัณฑ์์	และบริการสอบเท่ี่ยบ	โด้ย
เป็็นห้น่วยงานสำาคั์ญท่ี่�สนับสนุนงานวิจัยและพััฒนาผู้ลิติภัณฑ์์ขึ้องบริษัที่	นอกจากน่�	
บริษัที่	อ่พ่ัจ่	อินโนเวชัน	เซ็่นเติอร์	จำากัด้	เป็็นห้น้�งในศ่นย์การวิจัยด้้านโพัล่เมอร์ภาค์
เอกชนท่ี่�ทัี่นสมัยแห่้งห้น้�งในป็ระเที่ศ	ด้้วยศักยภาพัด้้านเที่ค์โนโลย	่เค์ร่�องม่อ	อุป็กรณ์
การที่ด้สอบ	 วิธ่ิการด้ำาเนินงาน	 และป็ระสบการณ์ในด้้านการที่ด้สอบ	 ที่ำาให้้	 อ่พ่ัจ่	
อินโนเวชัน	เซ็่นเติอร์	สามารถให้้บริการวิเค์ราะห์้และที่ด้สอบผู้ลิติภัณฑ์์ติามมาติรฐาน
การที่ด้สอบระด้บัสากลท่ี่�เป็็นท่ี่�ยอมรบัในด้้านผู้ลิติภัณฑ์์ยาง	พัลาสติิก	โลห้ะ	เซ่รามิก	
บรรจุภณัฑ์์	และชิ�นส่วนยานยนต์ิ		รวมถ้งสามารถให้้บริการสอบเท่ี่ยบเค์ร่�องม่อวัด้ใน
ด้้านมิติิและอุณห้ภ่มิได้้อ่กด้้วย	
	 บริษัที่ถ่อหุ้้นในบริษัที่	อ่พ่ัจ่	อินโนเวชัน	เซ็่นเติอร์	จำากัด้	สัด้ส่วนร้อยละ100
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ธุ์รกิจำร่วัมทุี่น / การลิงทุี่นในบริษัที่

ซู์มิริโกิะ อิสัเทิัร์น์ รับเบอร์ (ประเทัศไทัย) จำากัิด
	 สำาห้รับธุิรกิจผู้ลิติยางกันสะเท่ี่อนและสายส่งนำ�ามันในรถยนต์ิและจักรยานยนต์ิ	บริษัที่ม่รายได้้จากการร่วม
ลงทุี่นระห้ว่างบริษัที่กับบริษัที่	ซ่่มิโติโม	ริโก	จำากัด้	จากญ่�ปุ็�น	ซ้่�งเป็็นผู้่้ผู้ลิติยางกันสะเท่ี่อนสำาห้รับรถยนต์ิราย
ให้ญ่สุด้แห่้งห้น้�งขึ้องโลก	รวมถ้งสินค้์าป็ระเภที่ชิ�นส่วนยางหุ้้มเค์ร่�องยนต์ิเพ่ั�อกันเส่ยงและท่ี่อส่งนำ�ามันสำาห้รับ
รถยนต์ิและรถจกัรยานยนติ	์จัด้จำาห้นา่ยให้้แกผู้่่้ผู้ลิติรถยนติร์ายให้ญข่ึ้องโลกที่กุรายท่ี่�ม่ฐานการผู้ลติิในป็ระเที่ศ
และส่งออกไป็ยังญ่�ปุ็�นและทัี่�วโลก	บริษัที่ถ่อหุ้้นสามัญใน	บริษัที่	 ซ่่มิริโกะ	 อิสเทิี่ร์น	 รับเบอร์	 (ป็ระเที่ศไที่ย)	
จำากัด้	 จำานวนร้อยละ	 30.0	 (ไม่นับรวมหุ้้นบุริมสิที่ธิิ)	 แต่ิม่สิที่ธิิในการออกเส่ยงและรับส่วนแบ่งผู้ลกำาไรร้อย
ละ	20.0	เน่�องจาก	บริษัที่	ซ่่มิโติโม	ริโก	จำากัด้	(SRK)	จำากัด้ถ่อหุ้้นบุริมสิที่ธิิ	อ่ก	25,000	หุ้้น	ซ้่�งหุ้้นบุริมสิที่ธิิ
ดั้งกล่าวม่สิที่ธิิออกเส่ยงและได้้รับเงินปั็นผู้ล	30	เท่ี่าขึ้องหุ้้นสามัญ	ทัี่�งน่�	บริษัที่ม่สิที่ธิิในการคั์ด้ค้์านและออก
เส่ยง	(Veto)	ในวาระท่ี่�สำาคั์ญขึ้องบริษัที่	ซ่่มิริโกะ	อิสเทิี่ร์น	รับเบอร์	(ป็ระเที่ศไที่ย)	จำากัด้	ติามข้ึ้อบังคั์บขึ้อง
บริษัที่	ซ่่มิริโกะ	อิสเทิี่ร์น	รับเบอร์	(ป็ระเที่ศไที่ย)	จำากัด้	ซ้่�งกำาห้นด้ให้้ทุี่กวาระท่ี่�สำาคั์ญจำาเป็็นต้ิองได้้รับค์ะแนน
เส่ยงจากท่ี่�ป็ระชุมผู้่้ถ่อหุ้้นอย่างน้อยร้อยละ	81.0

การลิงทุี่นในบริษัที่

ซ่์ออน์ แอดวิาน์ซ์์ โพัล่มิกิซ์์ จำากัิด
	 สำาห้รับธุิรกิจผู้ลิติและจำาห้น่ายสารผู้สมยางธิรรมชาติิและยางสังเค์ราะห์้ให้้กับล่กค้์าในอุติสาห้กรรม
ห้ลายป็ระเภที่ทัี่�งในและติ่างป็ระเที่ศ	 โด้ยกว่าร้อยละ	 70	 จัด้จำาห้น่ายให้้แก่ล่กค้์าในอุติสาห้กรรม
ยานยนต์ิเพ่ั�อนำาไป็ผู้ลิติเป็็นยางกันสะเท่ี่อน	ห้ร่อ	 ยางขึ้อบกระจกและป็ระต่ิรถยนต์ิห้ร่อชิ�นส่วนยางอ่�น	 ๆ	
ในอุติสาห้กรรมก่อสร้าง	บริษัที่	ซ่่ออน	แอด้วานซ์่	โพัล่มิกซ์่	ม่โรงงานผู้ลิติ	2	แห่้ง	ตัิ�งอย่่ท่ี่�เขึ้ติอุติสาห้กรรม	
IPP	อำาเภอนิค์มพััฒนา	จังห้วัด้ระยอง	
	 บริษัที่ถ่อหุ้้นในบริษัที่	ซ่่ออน	แอด้วานซ์่	โพัล่มิกซ์่	จำากัด้	สัด้ส่วนร้อยละ	27.0	
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TJM Off-road 
Products Inc. (TJM-USA)

TJM Products 
MEA DMCC
(TJM-UAE)

100%

100%

Aeroflex USA Inc. (AUS)

APS Co., Ltd. (APS)

ALP Aeroflex 
India Private Ltd. (AAI)

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

Aeroklas USA Inc. (Aeroklas-USA)

Aeroklas Australia Pty. Ltd. 
(Aeroklas-AU)

Flexiglass Challenge Pty. Ltd.

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

Aeroklas Malaysia
Sdn. Bhd. (Aeroklas-Malaysia)

Aeroklas Duys Pty.Ltd. 
(Aeroklas-D)  

Faraero Co., Ltd.

100%

100%

70%

45%

51%

40%

40%

(AU)

100% 100%

100%100%

Eastern Polypack Co., Ltd. (EPP)AEroflex Co., Ltd. (AFC) Aeroklas Co., Ltd. (Aeroklas)

Manufacture & Distribution
of Thermal Insulation

Manufacture & Distribution
of Automotive parts & Accessories

Manufacture & Distribution
of Plastic and Packaging

TJM Products Pty.Ltd. 
(TJM-AU)

100%

100% 100% 100%
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ภาพรวมธุรกิจและภาวะอุตสาหกรรม
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
	 บริษทั	อสีเทร์ินโพลเีมอร์	กรุ๊ป	จ�ำกดั	(มหำชน)	(“บรษิทั”	หรือ	“EPG”)	
ด�ำเนินธุรกิจในลักษณะกำรลงทุนในบริษัทอ่ืน	 หรือ	 Holding	 Company	
ปัจจบุนั	EPG	มุง่เน้นกำรลงทนุในธรุกจิแปรรปูพลำสตกิทีม่นีวตักรรมทีส่ร้ำง	
ควำมแตกต่ำง	ได้แก่
 

1. ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยฉนวนยำงกันควำมร้อน/เย็น
2. ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยอุปกรณ์ชิ�นส่วนและตกแต่งยำนยนต์
3. ธุรกิจผลิตจ�ำหน่ำยบรรจุภััณฑ์์พลำสติก
4. ธุรกิจสนับสนุนอ่ืนๆ
5. ธุรกิจเพ่ือกำรวิจัยและพัฒนำ
6. ธุรกิจร่วมทุน

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)

ZEON Advanced 
Polymix Co., Ltd. (ZAP)

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

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

EPG Innovation 
Center Co., Ltd. (EIC)

Other Support Business Research & Development Joint-Venture Companies

30%

27%

100% 100%

หมำยเหตุ:

แม้ว่ำบริษัท	อีสเทิร์นโพลีเมอร์	กรุ๊ป	จำกัด	(มหำชน)	ถืือหุ้นสำมัญในบริษัท	ซููมิริโกะ	อิสเทิร์น	รับเบอร์	(ประเทศไทย)	จำกัด	หรือ	SRK-ER	จ�ำนวนร้อยละ	30.0	(ไม่นับ
รวมหุ้นบุริมสิทธิ)	แต่มีสิทธิในกำรออกเสียงและรับส่วนแบ่งผลก�ำไรร้อยละ	20.0	เน่ืองจำกบริษัท	ซููมิโตโม	ริโก	จ�ำกัด	(SRK-ER)	ถืือหุ้นบุริมสิทธิ	อีก	25,000	หุ้น	ซู่่งหุ้น
บุริมสิทธิดังกล่ำวมีสิทธิออกเสียงและได้รับเงินปันผล	30	เท่ำของหุ้นสำมัญ	อย่ำงไรก็ดีบริษัทมีสิทธิในกำรร่วมบริหำรในบริษัท	ซููมิริ	โกะ	อิสเทิร์น	รับเบอร์	(ประเทศไทย)	
จ�ำกัด	โดยบริษัทมีสิทธิในกำรคัดค้ำนและออกเสียง	(Veto)	ในวำระท่ีสำคัญของ	บริษัท	ซููมิริโกะ	อิสเทิร์น	รับเบอร์	(ประเทศไทย)	จำกัด	ตำมข้อบังคับของบริษัท	ซููมิริโกะ	
อิสเทิร์น	รับเบอร์	(ประเทศไทย)	จำกัด	ซู่่งกำหนดให้ทุกวำระท่ีส�ำคัญจ�ำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียง	จำกท่ีประชุมผู้ถืือหุ้นอย่ำงน้อยร้อยละ	81.0
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กกาารรพพััฒฒนนาาสสูู่่คคววาามมยยัั ่่งงยยืืนนขขอองง  EEPPGG 
 

บริษัทยึดมั่นในพันธสญัญาที่จะสรางสรรคเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพ่ือโลกที่สมดุล “Creating A World In Harmony with 

Technology and Innovation” จึงมุงมั่นพัฒนาธุรกิจใหเติบโต

ไปพรอมกับการสรางคุณคาแกสังคมและสิ่งแวดลอม โดยใช

นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสรางสรรคผลิตภัณฑ

นวัตกรรมและพัฒนาระบบการทํางาน เพ่ือกาวไปสูการเปน 

“องคกรแหงนวัตกรรมที่สรางสรรค - Creative Innovation 

Organization” ตามวิสัยทัศนองคกร และสรางวัฒนธรรมองคกร

ที่ใชคุณธรรมและจริยธรรมเปนหลักในการดําเนินงาน ดูแล

รับผิดชอบทั้งผลกระทบและผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย สังคม 

และสิ่งแวดลอม 

 

อยางเปนธรรมและสมดุล ตามปณิธาน “รับจากสังคม คืนสู

สังคม” เพ่ือใหบริษัทสามารถเติบโตไดอยางมั่นคงและยั่งยืน บริษัท

จึงไดประกาศนโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน เพ่ือใหบริษัทและบริษัท

ยอยไดยึดถือปฏิบัต ิโดยกําหนดกรอบการดําเนินงานดานความยั่งยืน 

(EPG Sustainability Framework) ไว ดังนี ้ 

รายละเอียดนโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน เปดเผยในเว็บไซด

บริษัท ภายใตหมวดการพัฒนาอยางยั่งยนืสามารถดเูพ่ิมเติมไดท่ี:  

https://investor-

th.epg.co.th/misc/sustainability/sustainable-growth/epg-

sustainable-development-policy-th.pdf 

 

 

 

เปลี่ยนกราฟฟกเปนภาษาไทย จาก 56-1 
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กกาารรพพััฒฒนนาาสสูู่่คคววาามมยยัั ่่งงยยืืนนขขอองง  EEPPGG 
 

บริษัทยึดมั่นในพันธสญัญาที่จะสรางสรรคเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพ่ือโลกที่สมดุล “Creating A World In Harmony with 

Technology and Innovation” จึงมุงมั่นพัฒนาธุรกิจใหเติบโต

ไปพรอมกับการสรางคุณคาแกสังคมและสิ่งแวดลอม โดยใช

นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสรางสรรคผลิตภัณฑ

นวัตกรรมและพัฒนาระบบการทํางาน เพ่ือกาวไปสูการเปน 

“องคกรแหงนวัตกรรมที่สรางสรรค - Creative Innovation 

Organization” ตามวิสัยทัศนองคกร และสรางวัฒนธรรมองคกร

ที่ใชคุณธรรมและจริยธรรมเปนหลักในการดําเนินงาน ดูแล

รับผิดชอบทั้งผลกระทบและผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย สังคม 

และสิ่งแวดลอม 

 

อยางเปนธรรมและสมดุล ตามปณิธาน “รับจากสังคม คืนสู

สังคม” เพ่ือใหบริษัทสามารถเติบโตไดอยางมั่นคงและยั่งยืน บริษัท

จึงไดประกาศนโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน เพ่ือใหบริษัทและบริษัท

ยอยไดยึดถือปฏิบัต ิโดยกําหนดกรอบการดําเนินงานดานความยั่งยืน 

(EPG Sustainability Framework) ไว ดังนี ้ 

รายละเอียดนโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน เปดเผยในเว็บไซด

บริษัท ภายใตหมวดการพัฒนาอยางยั่งยนืสามารถดเูพ่ิมเติมไดท่ี:  

https://investor-

th.epg.co.th/misc/sustainability/sustainable-growth/epg-

sustainable-development-policy-th.pdf 

 

 

 

เปลี่ยนกราฟฟกเปนภาษาไทย จาก 56-1 

 
 

 

 

  

หลักการและแนวทางการเติบโตอยางยั่งยืน (Disclosure 102-16) 

การเติบโตของบริษัทอยางมั่นคงและยาวนานกวา 43 ป 

นอกเหนือจากความสามารถในการคิดคนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

อยางตอเนื่องแลว บริษัทยังไดดําเนินธุรกิจแนวทาง “สรางองคกร

ดวยคุณธรรม บริหารงานดวยคุณภาพ” โดยยึดมั่นในหลักการ 

“ความสําเร็จของ EPG (EPG Success Model)” ท่ีได

ผสมผสานระหวางหลักการบริหารครอบครัว 7 ประการ และ 

หลักการบริหารธุรกิจ 7 ประการ 

 

กอใหเกิดคุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ สรางความสุขแก  ผูมีสวนได

เสียทุกกลุม พรอมกับสรางสังคมที่ดีท้ังภายในและภายนอกองคกร 

สงผลใหเกิดความเช่ือมั่นและศรัทธาจากทุกภาคสวน บริษัทจึง

สามารถเติบโตไดอยางม่ันคงและเขมแข็ง สามารถรับมือกับ

สถานการณความเปลี่ยนแปลงและความทาทายตาง ๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ   

 
 

นอกจากนี้  บริษั ทไดนํ า เป าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืนของ

สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) 

หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเกณฑ

มาตรฐานอื่น ๆ ดานความยั่งยนืและความรับผิดชอบตอสังคม เชน 

เกณฑการประเมินความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

มาตรฐาน ISO เกณฑโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกณฑรางวัล 

CSR-DIW ของกระทรวงอุตสาหกรรม มาบูรณาการเปนแนว

ทางการพัฒนาอยางยั่งยืนของบริษัท และปรับปรุงนโยบาย 

มาตรฐานการจัดการ และแนวปฏิบัติตาง ๆ ตลอดจนคนควาวิจัย

นวัตกรรม เพ่ือลดผลกระทบเชิงลบตอผูมีสวนไดเสีย 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

ขอมูล รวมถึงเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ในการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่ชวยยกระดับ

คุณภาพชีวิตของผูคน และลดผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม” 

 

บริษัทเชื่อมั่นวานวัตกรรมเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญที่จะสรางความสําเร็จใหกับองคกรอยาง

ยั่งยืน บริษัทจึงใหความสําคัญและลงทุนกับการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ระบบการบริหาร

จัดการขอมูล และการพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมและบริการของธุรกิจหลัก เพื่อวิเคราะห

และตอบสนองความตองการของลูกคาและผูบริ โภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สรางความไดเปรียบในการแขงขันจากการคิดคนผลิตภัณฑนวัตกรรมที่เปน

ลิขสิทธิ์เฉพาะของบริษัท ที่มีคุณสมบัติโดดเดนและไดรับการยอมรับถึงคุณภาพและ

มาตรฐานในระดับสากล ทําใหบริษัทเตรียมพรอมในการรับมือกับความเสี่ยงตาง ๆ ที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคต  
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กลยุทธมุงสูความยั่งยืน  

 

แกกราฟฟก มีพิมพผดิ ใช จาก 56-1 

 

 
 

 

 

 

 

“นําใหเกิดการสรางสรรคผลิตภัณฑ

นวัตกรรมและบริการ” 

Take a lead in Creating 

Innovation Products and Service 

“มุงเนนการสรางสรรคผลิตภัณฑแหงอนาคตโดยใชนวัตกรรมดานการผลิตและการจัดการ

ขอมูล รวมถึงเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ในการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่ชวยยกระดับ

คุณภาพชีวิตของผูคน และลดผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม” 

 

บริษัทเชื่อมั่นวานวัตกรรมเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญที่จะสรางความสําเร็จใหกับองคกรอยาง

ยั่งยืน บริษัทจึงใหความสําคัญและลงทุนกับการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ระบบการบริหาร

จัดการขอมูล และการพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมและบริการของธุรกิจหลัก เพื่อวิเคราะห

และตอบสนองความตองการของลูกคาและผูบริ โภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สรางความไดเปรียบในการแขงขันจากการคิดคนผลิตภัณฑนวัตกรรมที่เปน

ลิขสิทธิ์เฉพาะของบริษัท ที่มีคุณสมบัติโดดเดนและไดรับการยอมรับถึงคุณภาพและ

มาตรฐานในระดับสากล ทําใหบริษัทเตรียมพรอมในการรับมือกับความเสี่ยงตาง ๆ ที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคต  

  

“มุงมั่นสูองคกรแหงนวัตกรรม” 

Strive For innovative 

Organization 

“มุงม่ันสรางองคกรแหงนวัตกรรมที่เปนศูนยรวมของนวัตกรรมและการบริหารจัดการ

ความรูดานโพลีเมอรและพลาสติก รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาความสามารถของบุคลากร 

และสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู และพัฒนานวัตกรรมในองคกร ตลอดจนเปดโอกาสใน

การแสดงออกถึงศักยภาพ นําเสนอแนวความคิดใหมๆ เพ่ือสรางความตอเนื่องในการสรร

หานวัตกรรมที่ยั่งยนืทางธุรกิจตอไป” 

 

บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมและความเสี่ยงจากการท่ีไมมี

นวัตกรรมหรือองคความรูท่ีจะสนับสนุนการดําเนินธุรกิจหลัก ดังนั้นบริษัทจึงมุงเนนการ

ลงทุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบริษัทยอยในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ทางธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑตางๆ รวมถึงวาจางนักวิจัยที่มีความรูความชํานาญ

มารวมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหมและปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูง

มากข้ึน การแสวงหาพันธมิตรที่มีเทคโนโลยีท่ีนําสมัยเพื่อรวมกันพัฒนาตอยอดนวัตกรรม

รวมกัน นอกจากนี้ บริษัทมุงสรางใหเปนองคกรแหงนวัตกรรม โดยสงเสริมใหพนักงานของ

บริษัทมีความคิดสรางสรรคและแสดงศักยภาพของตน  

ดวยการดําเนินงานอยางตอเนื่องจึงสงผลใหผลิตภัณฑของบริษัทมีความโดดเดนและ

ไดเปรียบในการแขงขันตลอดระยะเวลาที่ผานมา 

“ยกระดับความสัมพันธกับพนัธมิตรเพื่อ

การสรางคุณคารวมกันอยางย่ังยืน”  

Enhance Partnership to Establish 

Co-Value Creation for 

Sustainable Business 

“ยกระดับความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียสําคัญของบริษัท เชน คูคา ลูกคา พนักงาน ชุมชน 

ในการสรางคุณคารวมกันระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสีย เพ่ือเติบโตทางธุรกิจไปดวยกัน

และอยูรวมกันไดอยางยั่งยนื” 

 

บริษัทใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมเพ่ือสงเสริมการเติบโตของ

บริษัทในระยะยาว บริษัทจึงไดมุงเนนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางกัน การเช่ือมโยง 

และสรางความผูกพันธ เพ่ือใหเขาใจความตองการ ปญหา และความคาดหวังของผูมีสวนได

เสีย นํามาซึ่งความสามารถในการตอบสนองผูมีสวนไดเสียของบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพ

และเหมาะสม ตลอดจนสรางคุณคารวมกันเพื่อประโยชนของทุกฝายเพ่ือการเติบโตและอยู

รวมกันตอไปในอนาคต 
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ผผูู้้มมีีสส่่ววนนไไดด้้เเสสีียย 

 

จากพันธสัญญาของบริษัท “Creating A World In Harmony 

with Technology and Innovation : สรางสรรคเทคโนโลยี

และนวัตกรรมเพื่อโลกที่สมดุล” ที่มุงมั่นพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ

สรางสรรคนวัตกรรมที่สนับสนุนและสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของ

คนในสังคม พรอมกับดูแลรักษาสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด เพ่ือ

สงเสริมใหภาคอุตสาหกรรมสามารถอยูรวมกันกับชุมชนไดอยางมี

คุณภาพ และยกระดับความสัมพันธและความรวมมือกับผูมีสวนได

เสียสําคัญในการสรางคณุคารวมกันระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสีย 

เพ่ือเติบโตทางธุรกิจไปดวยกันและอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย

ทุกกลุม จึงไดกําหนดนโยบายการพัฒนาอยางยั่งยนื ดานการมีสวน 

 

รวมของผูมีสวนไดเสีย และใชแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 

AA 1000 Stakeholder Standard (AA1000SES) ในการสราง

ความผูกพันกับผูมีสวนไดสวนเสีย โดยยึดหลักการมีสวนรวมของ  

ผูมีสวนไดเสียจากทุกกลุม (Inclusivity) การพิจารณาประเด็นที่มี

ความสําคัญตอผูมีสวนไดเสียและบริษัท (Materiality) และการ

บริหารจัดการประเด็นสําคัญดังกลาวอยางเปนระบบและเปดเผย

อย า ง โปร ง ใ ส  (Responsiveness)  บริษั ท ได นํ า ข อมู ลการ

ดําเนินงานกับผูมีสวนไดเสียมาใชในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

เพ่ือตอบสนองความตองการและความคาดหวัง รวมถึงสรางมูลคา

และคุณคาแกผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางสมดุล  

 

กระบวนการดําเนินงานกับผูมสีวนไดเสีย (Disclosure 102-42)  

1. การวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทมีกระบวนการวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย และไดดําเนินการ

ทบทวนการระบุและจัดลําดับความสําคัญของผูมีสวนไดเสีย

ขององคกรเปนประจําทุกป  

 การระบุกลุมผูมีสวนไดเสีย พิจารณาจากผูที่ ไดรับ

ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัท และจากผูที่มีอิทธิพลหรือสงผลกระทบตอ 

 

 

การดําเนินธุรกิจได โดยแยกประเภทเปนกลุมผูมีสวนได

เสียภายในบริษัทและกลุมผูมีสวนไดเสียภายนอกบริษัท 

ในปบัญชี 2563/2564 บริษัทจําแนกกลุมผูมีสวนไดเสีย

ออกเปน 10 กลุม ไดแก พนักงาน ผูถือหุน ลูกคา คูคา 

พันธมิตรทางธุรกิจ ผูรับจาง หนวยงานภาครัฐและ

องคกรเอกชน ชุมชน คูแขง และภาคประชาสังคม 

(Disclosure 102-40) 

 

แกไขภาพดานลางใหเหมือน 56-1 
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ผผูู้้มมีีสส่่ววนนไไดด้้เเสสีียย 

 

จากพันธสัญญาของบริษัท “Creating A World In Harmony 

with Technology and Innovation : สรางสรรคเทคโนโลยี

และนวัตกรรมเพื่อโลกที่สมดุล” ที่มุงมั่นพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ

สรางสรรคนวัตกรรมที่สนับสนุนและสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของ

คนในสังคม พรอมกับดูแลรักษาสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด เพ่ือ

สงเสริมใหภาคอุตสาหกรรมสามารถอยูรวมกันกับชุมชนไดอยางมี

คุณภาพ และยกระดับความสัมพันธและความรวมมือกับผูมีสวนได

เสียสําคัญในการสรางคณุคารวมกันระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสีย 

เพ่ือเติบโตทางธุรกิจไปดวยกันและอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย

ทุกกลุม จึงไดกําหนดนโยบายการพัฒนาอยางยั่งยนื ดานการมีสวน 

 

รวมของผูมีสวนไดเสีย และใชแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 

AA 1000 Stakeholder Standard (AA1000SES) ในการสราง

ความผูกพันกับผูมีสวนไดสวนเสีย โดยยึดหลักการมีสวนรวมของ  

ผูมีสวนไดเสียจากทุกกลุม (Inclusivity) การพิจารณาประเด็นที่มี

ความสําคัญตอผูมีสวนไดเสียและบริษัท (Materiality) และการ

บริหารจัดการประเด็นสําคัญดังกลาวอยางเปนระบบและเปดเผย

อย า ง โปร ง ใ ส  (Responsiveness)  บริษั ท ได นํ า ข อมู ลการ

ดําเนินงานกับผูมีสวนไดเสียมาใชในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

เพ่ือตอบสนองความตองการและความคาดหวัง รวมถึงสรางมูลคา

และคุณคาแกผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางสมดุล  

 

กระบวนการดําเนินงานกับผูมสีวนไดเสีย (Disclosure 102-42)  

1. การวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทมีกระบวนการวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย และไดดําเนินการ

ทบทวนการระบุและจัดลําดับความสําคัญของผูมีสวนไดเสีย

ขององคกรเปนประจําทุกป  

 การระบุกลุมผูมีสวนไดเสีย พิจารณาจากผูที่ ไดรับ

ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัท และจากผูที่มีอิทธิพลหรือสงผลกระทบตอ 

 

 

การดําเนินธุรกิจได โดยแยกประเภทเปนกลุมผูมีสวนได

เสียภายในบริษัทและกลุมผูมีสวนไดเสียภายนอกบริษัท 

ในปบัญชี 2563/2564 บริษัทจําแนกกลุมผูมีสวนไดเสีย

ออกเปน 10 กลุม ไดแก พนักงาน ผูถือหุน ลูกคา คูคา 

พันธมิตรทางธุรกิจ ผูรับจาง หนวยงานภาครัฐและ

องคกรเอกชน ชุมชน คูแขง และภาคประชาสังคม 

(Disclosure 102-40) 

 

แกไขภาพดานลางใหเหมือน 56-1 

 

 การจัดลําดับความสําคัญของกลุมผูมีสวนไดเสีย 

พิจารณาความสาํคัญจากระดับผลกระทบของบริษัทที่

มีตอผูมสีวนไดเสีย และ ระดับอิทธิพลของผูมีสวนได

เสียที่มตีอบริษัท  

 

แกไขภาพดานลางใหเหมือน 56-1 

 
 

 

 

 

 

2. การกําหนดผูรับผดิชอบและแนวทางการดําเนินงาน  

 บริษัทกําหนดผูรับผิดชอบกลุมผูมีสวนไดเสีย และแนวทาง

การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียแตละกลุม ตลอดจนวิธีการ

สํารวจความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย

อยางเปนระบบผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ และดําเนินการ

โดยหนวยงานที่เก่ียวของกับกลุมผูมีสวนไดเสีย ภายใตการ

ประสานงานของคณะทํางานดานการพัฒนาอยางยั่งยืน  

เพ่ือใหครอบคลุมกลุมผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

3. การวิเคราะหและคัดเลือกประเด็นสําคัญจากผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทนําความคาดหวัง ความตองการ ขอกังวลใจ และ

ขอคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียที่มีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทมาพิจารณาวิเคราะหความเก่ียวของและความสําคัญ

ตอการดําเนินธุรกิจ ผลกระทบ ความเสี่ยง และ โอกาส   

ตลอดจนความสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของบริษัท 

เพ่ือบงชี้ประเด็นสําคัญดานความยั่งยืน (Material 

sustainability topics) ของบริษัท 

4. การดําเนินงานเพื่อตอบสนอง 

 บริษัทพิจารณาดําเนินการตอบสนองประเด็นท่ีกลุมผูมีสวนได

เสียใหความสําคัญในรูปแบบตาง ๆ อยางเหมาะสมและสมดุล 
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กลุมผูมีสวนไดเสีย วิธีการดาํเนนิงาน 

(Disclosure 102-43) 

ความตองการและความคาดหวัง 

(Disclosure 102-44)  

การตอบสนองของบริษทั 

พนักงาน 1. การประชุมพนกังานประจาํป 

2. การสํารวจความพึงพอใจ/ความผกูพนัของ 

   พนักงานประจาํป 

3. การประเมินผลการทํางานประจําป 

4. การประชุมพนกังานทุกเดือน 

5. การสื่อสารผานอีเมลและ social media 

6. การเผยแพรขอมูลบนเว็ปไซต 

7. ชองทางรับขอรองเรียนจากพนกังาน 

 คาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม 

 ความมั่นคงและความกาวหนาในหนาที่

การงาน 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เปน

ธรรม 

 การปฏิบัติตอพนักงานตามหลักสิทธิ

มนุษยชน 

 ความปลอดภยัในการทาํงาน 

 การพัฒนาศักยภาพ ความรู และ

ความสามารถ 

 ปรับปรุงคาตอบแทนและสวัสดกิาร

ใหดีขึ้นและเหมาะสม 

 กําหนด career path เพื่อสงเสริม

ใหพนักงานไดมีการเติบโตในสาย

งานหรือขามสายงานได 

 ปรับปรุงการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 กําหนดนโยบายดานสิทธิมนุษยชน 

 ปฏิบัติตอพนกังานทุกระดับอยาง

เปนธรรมและเทาเทียม ตามหลัก

สิทธิมนุษยชน 

 จัดหาอุปกรณการทํางานอยาง

เพียงพอและสรางสิ่งแวดลอมที่

ปลอดภัย 

 กําหนดแผนการพัฒนาความรู

ความสามารถของพนักงานแตละ

ตําแหนง 

 จัดหลักสูตรอบรมที่ตรงตามความ

ตองการและตอบสนองแผนธุรกิจ 

ลูกคา 1. การประชุมกับลกูคา 

2. การสํารวจความพึงพอใจของลกูคา 

3. การจัดกิจกรรมลกูคาสัมพันธ 

4. การจัดเยี่ยมชมกิจการ 

5. การสื่อสารผานอีเมลและ social media 

6. การเผยแพรขอมูลบนเว็ปไซต 

7. ชองทางรับขอรองเรียน 

 ผลิตภัณฑนวัตกรรม 

 คุณภาพของผลิตภัณฑและบริการ 

 การปกปองขอมูลสวนบุคคล 

 การปฏิบัติตามกฎหมายขอบังคับ 

 พัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรม ที่

ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทาง

ธุรกิจของลูกคาและพฤตกิรรมของ

ผูบริโภค 

 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ

ผลิตอยางตอเนื่องใหมีประสิทธภิาพ

สูงข้ึน เพื่อผลิตสินคาที่มีคุณภาพสูง

อยางเพียงพอ ในระยะเวลาที่

เหมาะสม 

 ปรับปรุงการบริการใหตอบสนอง

ความตองการของลูกคาดวยความ

รวดเร็วและมีประสิทธภิาพ 

 รักษาความลับทางธุรกิจและขอมูล

สวนบุคคลของลูกคา 

 มีความรับผิดชอบตอลูกคาและ

ผลิตภัณฑ โดยดําเนินธุรกิจให

สอดคลองกับกฎหมายระเบยีบ

ขอบังคับตาง ๆ 
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กลุมผูมีสวนไดเสีย วิธีการดาํเนนิงาน 

(Disclosure 102-43) 

ความตองการและความคาดหวัง 

(Disclosure 102-44)  

การตอบสนองของบริษทั 

พนักงาน 1. การประชุมพนกังานประจาํป 

2. การสํารวจความพึงพอใจ/ความผกูพนัของ 

   พนักงานประจาํป 

3. การประเมินผลการทํางานประจําป 

4. การประชุมพนกังานทุกเดือน 

5. การสื่อสารผานอีเมลและ social media 

6. การเผยแพรขอมูลบนเว็ปไซต 

7. ชองทางรับขอรองเรียนจากพนกังาน 

 คาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม 

 ความมั่นคงและความกาวหนาในหนาที่

การงาน 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เปน

ธรรม 

 การปฏิบัติตอพนักงานตามหลักสิทธิ

มนุษยชน 

 ความปลอดภยัในการทาํงาน 

 การพัฒนาศักยภาพ ความรู และ

ความสามารถ 

 ปรับปรุงคาตอบแทนและสวัสดกิาร

ใหดีขึ้นและเหมาะสม 

 กําหนด career path เพื่อสงเสริม

ใหพนักงานไดมีการเติบโตในสาย

งานหรือขามสายงานได 

 ปรับปรุงการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 กําหนดนโยบายดานสิทธิมนุษยชน 

 ปฏิบัติตอพนกังานทุกระดับอยาง

เปนธรรมและเทาเทียม ตามหลัก

สิทธิมนุษยชน 

 จัดหาอุปกรณการทํางานอยาง

เพียงพอและสรางสิ่งแวดลอมที่

ปลอดภัย 

 กําหนดแผนการพัฒนาความรู

ความสามารถของพนักงานแตละ

ตําแหนง 

 จัดหลักสูตรอบรมที่ตรงตามความ

ตองการและตอบสนองแผนธุรกิจ 

ลูกคา 1. การประชุมกับลกูคา 

2. การสํารวจความพึงพอใจของลกูคา 

3. การจัดกิจกรรมลกูคาสัมพันธ 

4. การจัดเยี่ยมชมกิจการ 

5. การสื่อสารผานอีเมลและ social media 

6. การเผยแพรขอมูลบนเว็ปไซต 

7. ชองทางรับขอรองเรียน 

 ผลิตภัณฑนวัตกรรม 

 คุณภาพของผลิตภัณฑและบริการ 

 การปกปองขอมูลสวนบุคคล 

 การปฏิบัติตามกฎหมายขอบังคับ 

 พัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรม ที่

ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทาง

ธุรกิจของลูกคาและพฤตกิรรมของ

ผูบริโภค 

 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ

ผลิตอยางตอเนื่องใหมีประสิทธภิาพ

สูงข้ึน เพื่อผลิตสินคาที่มีคุณภาพสูง

อยางเพียงพอ ในระยะเวลาที่

เหมาะสม 

 ปรับปรุงการบริการใหตอบสนอง

ความตองการของลูกคาดวยความ

รวดเร็วและมีประสิทธภิาพ 

 รักษาความลับทางธุรกิจและขอมูล

สวนบุคคลของลูกคา 

 มีความรับผิดชอบตอลูกคาและ

ผลิตภัณฑ โดยดําเนินธุรกิจให

สอดคลองกับกฎหมายระเบยีบ

ขอบังคับตาง ๆ 

  

กลุมผูมีสวนไดเสีย วิธีการดาํเนนิงาน 

(Disclosure 102-43) 

ความตองการและความคาดหวัง 

(Disclosure 102-44)  

การตอบสนองของบริษทั 

คูคา 1. การประชุมรวมกับคูคา 

2. การสื่อสารผานอีเมลและ social media 

3. การเผยแพรขอมูลบนเว็ปไซต 

4. ชองทางรับขอรองเรียน 

 การจัดซื้อจัดจางที่โปรงใส  

เปนธรรม และตรวจสอบได 

 การพัฒนาความความสมัพันธหรือ

ความรวมมือที่ดีระหวางกัน 

 ดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ 

 ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติใน

การจัดซื้อจัดจางเพื่อใหเกิดความ

ยั่งยืนในหวงโซอุปทาน 

 จัดทําโครงการพัฒนาคูคาเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพของคูคา 

 พัฒนาความรวมมอืในการวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมรวมกัน 

พันธมิตรทางธุรกิจ 1. การประชุมรวมกันกับพันธมิตร 

2. การประชุมกรรมการในบริษัทยอยและ 

   บริษัทรวม 

3. การสื่อสารผานอีเมลและ social media 

4. การเผยแพรขอมูลบนเว็ปไซต 

 การปกปองขอมูลความลับทางธุรกิจ 

 การดําเนินธุรกจิอยางซื่อสัตย  

เปนธรรม และโปรงใส 

 การปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู

และหุนกู 

 การบริหารจัดการความเสีย่งที่มี

ประสิทธิภาพ 

 รักษาความลับทางธุรกิจและขอมูล

ของพันธมิตรทางธุรกจิ 

 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

 จัดทําสัญญารวมลงทุนที่โปรงใสและ

เปนธรรม 

 ปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาเงนิกู

และหุนกูอยางเครงครัด  

 เปดเผยขอมูลทางการเงินที่ถูกตอง

และครบถวน 

 บริหารจัดการความเส่ียงขององคกร 

โดยใหครอบคลุมดานเศรษฐกิจ สังคม 

และ สิ่งแวดลอม 

ผูรับจาง 1. การประชุมรวมกับผูรับจาง 

2. การสื่อสารผานอีเมลและ social media 

3. ชองทางรับขอรองเรียน 

 การปฏิบัติตอผูรับจางตามหลกัสิทธิ

มนุษยชน 

 การจัดซื้อจัดจางที่โปรงใส เปนธรรม 

และตรวจสอบได 

 ปฏิบัติตอผูรับจางอยางเปนธรรมและ

เทาเทียม ตามหลกัสิทธิมนุษยชน 

 ดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ 

 ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติใน

การจัดซื้อจัดจางเพื่อใหเกิดความ

ยั่งยืนในหวงโซอุปทาน 

หนวยงานภาครัฐ

และองคกรเอกชน 

1. การประชุมรวมกันในวาระตาง ๆ 

2. การรวมสนับสนุนโครงการตาง ๆ ที่จัดขึ้น 

   โดยภาครัฐ 

3. การเขารวมในคณะทํางานตาง ๆ ของ 

   หนวยงานภาครัฐ 

4. การเยี่ยมชมกิจการ 

5. การสื่อสารผานอีเมลและ social media 

6. การเผยแพรขอมูลบนเว็ปไซต 

   การเปดเผยขอมูลหรือรายงานตามที ่

   ตองการ 

 การปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ 

 การกํากับดูแลกจิการที่ด ี

 การบริหารจัดการผลกระทบทางสังคม

และสิ่งแวดลอมจากการดําเนินธุรกจิ

ของบริษัท 

 การเปดเผยการปลอยกาซเรอืนกระจก

ขององคกร 

 ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่

เกี่ยวของอยางเครงครัด 

 ดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส  

มีธรรมาภิบาล 

 เปดเผยขอมูลการดําเนินงานทุกดาน

อยางโปรงใส 

 บริหารจัดการผลกระทบเชิงลบทาง

สังคมและสิ่งแวดลอมจากการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทใหเกิดขึ้นนอยที่สุด 

 จัดทําขอมูลการปลอยกาซเรือน

กระจกขององคกรที่ไดรบัการรบัรอง

ตามมาตรฐานสากล 
  

รายงานความย่�งยืน 31 มีนาคม 2564 35



กลุมผูมีสวนไดเสีย วิธีการดาํเนนิงาน 

(Disclosure 102-43) 

ความตองการและความคาดหวัง 

(Disclosure 102-44)  

การตอบสนองของบริษทั 

ผูถือหุน 1. การจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2. การนําเสนอขอมูลเพือ่การลงทุน 

(Roadshow) 

3. การประชุมชี้แจงนักลงทุนประจําไตรมาส 

(Opportunity Day) 

4. การสื่อสารผานอีเมลและ social media 

5. การเผยแพรขอมูลบนเว็ปไซต 

6. การจัดทํารายงานแบบ 56-1 One Report 

และรายงานความยั่งยืน 

 การกํากับดูแลกิจการที่ดีและมี

ประสิทธิภาพ 

 ผลการดําเนินงานที่ดีและการเติบโตทาง

ธุรกิจอยางมั่นคงและมีกําไร 

 การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มี

ประสิทธิภาพ 

 ดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส ตาม

หลักการกํากบัดูแลกิจการท่ีดีและ

จรรยาบรรณธุรกิจ 

 ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ขอบังคับ 

 เปดเผยขอมูลการดําเนินงานทุกดาน

อยางโปรงใส 

 พัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ

นวัตกรรมอยางตอเนื่อง 

 พัฒนากระบวนการผลิตโดยใช

นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการลด

ตนทุนและเพิ่มประสิทธภิาพการ

ทํางาน 

 บริหารจัดการความเส่ียงขององคกร 

โดยใหครอบคลุมดานเศรษฐกิจ สังคม 

และ สิ่งแวดลอม 

ชุมชน 1. การจัดกิจกรรมชุมชนสมัพันธ  

2. social media 

3. การเผยแพรขอมูลบนเว็ปไซต 

4. ชองทางรับขอรองเรียน 

5. การเยี่ยมชมกิจการ 

 การสงเสริมและสรางอาชีพใหกับสมาชิก

ในชุมชนรอบสถานประกอบการ 

 การบริหารจัดการผลกระทบทางสังคม

และสิ่งแวดลอมจากการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท 

 สงเสริมการจางแรงงานทองถิ่น 

 พัฒนาโครงการชุมชนสมัพันธที่

สงเสริมการพัฒนาชุมชนในดานตางๆ 

 บริหารจัดการผลกระทบเชิงลบทาง

สังคมและสิ่งแวดลอมจากการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทใหเกิดขึ้นนอยที่สุด 

คูแขง 1. ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม  การแขงขันที่เปนธรรมและเปนไปตาม

กฎหมาย 

 ดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม เปนไป

ตามกฎหมายและจรรยาบรรณธุรกิจ 

ภาคประชาสังคม 1.การสื่อสารผานอีเมลและ social media 

2. การเผยแพรขอมูลบนเว็ปไซต 

 การสรางคุณคาใหแกสังคม 

 การปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ 

 การบริหารจัดการผลกระทบทางสังคม

และสิ่งแวดลอมจากการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท 

 พัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมเพ่ือสังคม

และสิ่งแวดลอม 

 ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่

เกี่ยวของอยางเครงครัด 

 บริหารจัดการผลกระทบเชิงลบทาง

สังคมและสิ่งแวดลอมจากการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทใหเกิดขึน้นอยที่สุด 

 เปดเผยขอมูลการดําเนินงานทุกดาน

อยางโปรงใส 
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ปปรระะเเดด็็นนสสํําาคคััญญดด้้าานนคคววาามมยยัั ��งงยยืืนนขขอองง  EEPPGG 

 

บริษัทไดพิจารณาคัดเลือกประเด็นที่มีความสําคัญตอความยั่งยืน

ขององคกรโดยใชกระบวนการประเมินและจัดลําดับความสําคัญ

อางอิงตามกรอบการรายงานความย่ังยืนสากล หรือ Global 

Reporting Initiative (GRI) Standards และ AA1000  

Accountability Principle Standard โดยพิจารณาประเด็นจาก

ความสําคัญตอบริษัทและจากอิทธพิลตอผูมีสวนไดเสีย ซึ่งครอบคลุม

ประเด็นดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการกํากับดูแลกิจการ  

 

กระบวนการประเมินประเด็นสําคัญดานความยั่งยืน  

 

ทํากราฟฟค 

 
 

 

 

 

 

1. การระบุประเด็นดานความยั่งยืน  

บริษัทและบริษัทยอยรวมกันระบุประเด็นดานความยั่งยืนของ

องคกรโดยครอบคลุมทุกกิจกรรมตลอดหวงโซคุณคา โดย

พิจารณาจากเปาหมายและทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

วิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ และปจจัย

ภายนอกอื่น ๆ ที่อาจสงผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบตอ

การดําเนินธุรกิจของบริษัท เชน การเปลี่ยนแปลงของโลกและ

การเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค แนวโนมความเสี่ยงของโลก 

เกณฑท่ีกําหนดในมาตรฐานและแบบประเมินความยั่งยืนของ

อุตสาหกรรม ประเด็นสําคัญของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรม

ใกลเคียง นอกจากนี้ บริษัทยังไดรวบรวมประเด็นดานความ

ยั่งยืนจากกลุมผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอกองคกร 

ผานชองทางและวิธีการตาง ๆ ท่ีเหมาะสมกับผูมีสวนไดเสีย

แตละกลุม และขอมูลจากพนักงานผูรับผิดชอบกลุมผูมีสวนได

เสียนั้น ๆ 

2. การประเมินความสําคัญตอบริษัท 

บริษัทประเมินระดับความสําคัญของประเด็นท่ีมีตอองคกร 

โดยพิจารณาจากระดับความสัมพันธของประเด็นกับพันธสัญญา 

 

ดานความยั่งยืนและกลยุทธองคกร และระดับผลกระทบของ

ประเด็นที่มีตอบริษัทโดยพิจารณาจากเกณฑดานการเงิน  

การดําเนินงาน กลยุทธ ชื่อเสียง และกฎหมาย  

3. การประเมินอิทธิพลตอผูมีสวนไดเสีย 

ผูมีสวนไดเสียประเมินระดับความสําคัญและอิทธิพลของ 

แตละประเด็นที่มีตอการตดัสินใจของผูมีสวนไดเสีย  

4. การจัดลําดับความสําคัญ 

บริษัทแบงประเด็นดานความยั่งยนืเปน 3 ระดับ ตาม

ความสําคญัของประเด็นที่มีตอองคกร และระดับอิทธพิลตอ 

ผูมีสวนไดเสีย ไดแก ประเด็นทีม่ีความสําคญัมาก สาํคัญ 

ปานกลาง และสําคญันอย ในป 2564 คณะทํางานการพัฒนา

อยางยั่งยืนไดพิจารณาสรุปประเดน็สําคัญดานความยั่งยืนรวม

ทั้งหมด 23 ประเด็น และนําประเดน็สําคญัมากําหนดลงใน

ตาราง Materiality Matrix ทีอ่างอิงตามแนวทางของ 

Global Reporting Initiative (GRI standards) ซึ่ง

ประกอบดวย 

การระบุประเด็นดานความ
ยั่งยืน (Identification)

การประเมินความสําคญัตอ
บริษัท (Importance to 

organization 

sssessment)

การประเมินอิทธิพลท่ีมีตอผูมี
สวนไดเสีย (Influence on 

stakeholder 

assessment)

การจัดลําดับความสําคัญ
(Prioritization)

การใหเหตุผล (Validation)

การระบุประเด็ูนดู้าน
คุวามยั�งยืน

การประเมินคุวาม
ส่ำาคัุญตุ่อบริษััท

การประเมินอิทธิุพัล
ที�มีตุ่อผู้มีส่่วนไดู้เสี่ย

การจัดูลำาดัูบคุวาม
ส่ำาคัุญ การให้เหตุุผล

Identification Importance to
organization
assessment

Influence on
stakeholder
assessment

Prioritization Validation
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แกนตั้ง (แกน Y ) แสดงระดับอิทธิพลของประเด็นที่มี

ตอกลุมผูมีสวนไดเสีย  

แกนนอน (แกน X ) แสดงระดับความสําคญัของ

ประเด็นที่มีตอบริษัท หรือ ระดับผลกระทบจากการ

ดําเนินงานของบริษัทที่มีตอเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม ในประเด็นน้ัน 

5. การใหเหตุผล 

ประเด็นสําคัญดานความยั่งยืนทั้ง 23 ประเด็น ไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่

บริหาร (Disclosure 102-32) และไดคัดเลือกประเด็นสําคัญ

เชิงกลยุทธ (Strategic Priorities) เพื่อกําหนดกลยุทธและ

แนวทางการตอบสนองผูมีสวนไดเสียในมิติตาง ๆ โดยได

มอบหมายใหฝายบริหารดําเนินการตอบสนองทั้งประเด็น

สําคัญเชิงกลยุทธและประเด็นสําคัญดานความยั่งยืนตอไป แต

บริ ษัท ยังไม ได มีการ กําหนดตัวช้ี วัดผลสํา เร็จของการ

ดําเนินงานและเชื่อมโยงเขากับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของผูบริหารและพนักงานที่เกี่ยวของ ซึ่งบริษัทจะดําเนินการ

ตอไปในอนาคต 

เนื่องจากป 2564 เปนปแรกที่บริษัทไดทําการระบุและประเมิน

ประเด็นสําคัญดานความยั่งยืนครบถวนทั้งกระบวนการ ดังนั้น 

ในปตอ ๆ ไป บริษัทจึงกําหนดใหมีการพิจารณาทบทวน

ประเด็นสําคัญดานความยั่งยืนโดยคณะทํางานการพัฒนา

อยางยั่งยืนและคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป เพ่ือ

ปรับปรุงให เหมาะสมกับสถานการณและสภาพแวดลอม

ภายนอกหรือบริบทองคกรที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงครอบคลุม

ประเด็นทีผู่มีสวนไดเสียใหความสนใจ 

 

ผลการประเมินประเด็นสําคัญดานความยั่งยืน (Disclosure 102-47)  

 

ใช file จาก 56-1 
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ดานบรรษัทภิบาลและเศรษฐกจิ  

(11 ประเด็น) 

ดานสิ่งแวดลอม  

(6 ประเด็น) 

ดานสังคม  

(6 ประเด็น) 

1.การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบ

ขอบังคับ 

12.การใชพลังงานอยางมีประสิทธภิาพ 18.การเช่ือมโยงกับผูมีสวนไดเสีย 

2.ผลการประกอบการของบริษัท 13.การจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 19.การดูแลและรักษาพนักงาน 

3.การกํากับดูแลกิจการที่ด ี 14.การปลอยกาซเรือนกระจก 20.การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

4.จริยธรรมและการตอตานคอรรปัชั่น 15.การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 21.สิทธมินุษยชน 

5.การบริหารจัดการความเสี่ยง 16.การบริหารจัดการของเสียอยางยั่งยืน 22.การพัฒนาชุมชน 

6.การบริหารจัดการขอมูล 17.การบริหารจัดการน้าํ 23.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

7.การรักษาความปลอดภัยของขอมูล   

8.นวตักรรมและการพัฒนากระบวนการ

ทํางาน 

  

9.ผลิตภัณฑนวัตกรรมและบริการ   

10.ความรับผดิชอบตอลูกคา   

11.การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน   

 

 

 

 

แกนตั้ง (แกน Y ) แสดงระดับอิทธิพลของประเด็นที่มี

ตอกลุมผูมีสวนไดเสีย  

แกนนอน (แกน X ) แสดงระดับความสําคญัของ

ประเด็นที่มีตอบริษัท หรือ ระดับผลกระทบจากการ

ดําเนินงานของบริษัทที่มีตอเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม ในประเด็นน้ัน 

5. การใหเหตุผล 

ประเด็นสําคัญดานความยั่งยืนทั้ง 23 ประเด็น ไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่

บริหาร (Disclosure 102-32) และไดคัดเลือกประเด็นสําคัญ

เชิงกลยุทธ (Strategic Priorities) เพื่อกําหนดกลยุทธและ

แนวทางการตอบสนองผูมีสวนไดเสียในมิติตาง ๆ โดยได

มอบหมายใหฝายบริหารดําเนินการตอบสนองทั้งประเด็น

สําคัญเชิงกลยุทธและประเด็นสําคัญดานความยั่งยืนตอไป แต

บริ ษัทยังไม ไดมีการ กําหนดตั ว ช้ีวัดผลสํา เร็จของการ

ดําเนินงานและเชื่อมโยงเขากับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของผูบริหารและพนักงานที่เกี่ยวของ ซึ่งบริษัทจะดําเนินการ

ตอไปในอนาคต 

เนื่องจากป 2564 เปนปแรกที่บริษัทไดทําการระบุและประเมิน

ประเด็นสําคัญดานความยั่งยืนครบถวนทั้งกระบวนการ ดังนั้น 

ในปตอ ๆ ไป บริษัทจึงกําหนดใหมีการพิจารณาทบทวน

ประเด็นสําคัญดานความยั่งยืนโดยคณะทํางานการพัฒนา

อยางยั่งยืนและคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป เพ่ือ

ปรับปรุงให เหมาะสมกับสถานการณและสภาพแวดลอม

ภายนอกหรือบริบทองคกรที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงครอบคลุม

ประเด็นทีผู่มีสวนไดเสียใหความสนใจ 

 

ผลการประเมินประเด็นสําคัญดานความยั่งยืน (Disclosure 102-47)  

 

ใช file จาก 56-1 

 

รายงานความย่�งยืน 31 มีนาคม 2564 39



บทัท่ั�รายงาน์
ประเด็น์สัำาคั่ญ
ด้าน์ค่วิามยั�งยืน์

ขอบเขตของผลกิระทับ
GRI Topics Topic-Specific Disclosure หน้์า SDG Targets

ภายใน์
องค์่กิร

ภายน์อกิ
องค์่กิร

บร
รษั

ทัภิ
บา

ลแ
ละ

เศ
รษั

ฐกิ
จ

การกำากับดูแูลกิจการเพื่่�อความ
ยั่ั�งยั่น่

3.การกำากับดูแูลกิจการท่ี่�ดู่ พื่นักงาน ผูู้�ถ่ือหุ้้�น GRI 102 General Disclosure 102-18
102-20
102-27
102-28

Governance Structure and Composition 
Highest Governance Body’s Competencies 
and Performance Evaluation 

43-46 16.3/16.5

จรรยั่าบรรณธุ้รกิจและการ
ปฏิิบติัิติามกฎหุ้มายั่ระเบย่ั่บ
ข้�อบงัคับท่ี่�เก่�ยั่วข้�อง

4.จริยั่ธุรรมและการต่ิอติ�าน
คอรร์ปัชั่ั�น

พื่นักงาน ผูู้�ถ่ือหุ้้�น
คู่ค�า 

พื่นัธุมิติรที่าง
ธุ้รกิจ

ผูู้�รบัจ�าง

GRI 205 Anti-corruption 
2016

 205-2 

205-3

Communication and training about 
anti-corruption policies       
Confirmed incidents of corruption and 
actions taken 

47-51 16.3/16.5
1.การปฏิิบติัิติามกฎหุ้มายั่และ
ระเบย่ั่บข้�อบงัคับ

พื่นักงาน ผูู้�ถ่ือหุ้้�น
ลกูค�า

พื่นัธุมิติรที่าง
ธุ้รกิจ
คู่ค�า

ผูู้�รบัจ�าง
ช้ั่มชั่นและ

สังัคม

GRI 307 Environmental
Compliance 2016

GRI 419 Socioeconomic
Compliance 2016

307-1

419-1

Non-compliance with environmental laws 
and regulation

Non-compliance with laws and regulations 
in the social and economic area

การบรหิุ้ารความเสั่�ยั่ง 5.การบริหุ้ารจัดูการความ
เสั่�ยั่ง

พื่นักงาน ผูู้�ถ่ือหุ้้�น 5.การบริหุ้ารจัดูการความเส่ั�ยั่ง EPG Indicator สััดูสั่วนหุ้น่วยั่ธุ้รกิจท่ี่�ม่แผู้นการบริหุ้ารความ
เสั่�ยั่งท่ี่�ครอบคล้มดู�าน ESG 52-58 8.2/ 16.7

การเติิบโติข้องธุ้รกิจ 2.ผู้ลการประกอบการข้อง
บรษัิัที่

พื่นักงาน ผูู้�ถ่ือหุ้้�น
คู่ค�า

พื่นัธุมิติรที่าง
ธุ้รกิจ

Economic Performance 201-1 Direct economic value generated and 
distributed

59-61 8.2/ 9.4/ 9.5

การบรหิุ้ารจัดูการข้�อมูลและ
เที่คโนโลยั่ส่ัารสันเที่ศ

6.การบรหิุ้ารจัดูการข้�อมูล พื่นักงาน GRI 103 Management Ap-
proach

103-1

103-2

Explanation of material topic and its 
boundaries

Management Approach and its 
components

62-63 16.7/ 17.19

นวัติกรรม 8.นวัติกรรมและการพื่ัฒนา
กระบวนการที่ำางาน

พื่นักงาน ลกูค�า
คู่ค�า

พื่นัธุมิติรที่าง
ธุ้รกิจ

Innovation Management EPG indicator จำานวนผู้ลิติภััณฑ์์นวัติกรรมท่ี่�ออกจำาหุ้น่ายั่ 
ต่ิอปี

64-68 8.2/ 8.3/ 8.4/ 9b
9.ผู้ลิติภััณฑ์์นวัติกรรมและ
บรกิาร

การบรหิุ้ารหุ้ว่งโซ่อ้่ปที่านอยั่า่ง
ยั่ั�งย่ั่น

11.การบริหุ้ารจัดูการหุ้่วงโซ่่
อ้ปที่าน

พื่นักงาน พื่นักงาน

GRI 204 Procurement 
Practices 2016

204-1 Proportion of spending on local suppliers

69-72 5.2/ 8.3/ 8.7/ 8.8
GRI 308 Supplier 
Environmental Assessment 
2016

308-1 New suppliers that were screened using 
environmental criteria

GRI 414 Supplier Social 
Assessment 2016

414-1 New suppliers that were screened using 
social criteria

ความรับผู้ิดูชั่อบต่ิอลูกค�าและ
ผู้ลิติภััณฑ์์

10.ความรบัผิู้ดูชั่อบต่ิอลกูค�า

18.การเชั่่�อมโยั่งกับผูู้�ม่สั่วน
ไดู�เสัย่ั่

พื่นักงาน ลกูค�า

Customer Engagement

GRI 416 Customer Health 
and Safety 2016

EPG indicator
416-2

คะแนนความพื่งึพื่อใจข้องลูกค�า

Incidents of non-compliance concerning 
the health and safety impacts of products 
and services

73-75 16.3

ความมั�นคงปลอดูภััยั่ที่าง
ไซ่เบอรแ์ละความปลอดูภััยั่
ข้องข้�อมูล

7.การรักษัาความปลอดูภััยั่
ข้องข้�อมูล

พื่นักงาน
คู่ค�า

พื่นัธุมิติรที่าง
ธุ้รกิจ

GRI 418 Customer Privacy 
2016

418-1 Substantiated complaints concerning 
breaches of customer privacy and losses 
of customer data

76-80 16.3/ 16.10

ด้า
น์สั

ิ �งแ
วิด

ล้อ
ม

การบรหิุ้ารจัดูการผู้ลกระที่บ
ที่างสัิ�งแวดูล�อม

13.การจัดูการผู้ลกระที่บที่าง
สัิ�งแวดูล�อม

พื่นักงาน
ช้ั่มชั่นและ

สังัคม

307 Environmental 
Compliance 2016

307-1 Non-compliance with environmental laws 
and regulations 81-83 3.9/ 16.3

การจัดูการมลพื่ษิัอากาศ
305 Emissions 2016 305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), 

and other significant air emissions 83-85 12.4/ 16.3

การใชั่�ที่รพัื่ยั่ากรอยั่า่งม่
ประสัทิี่ธุภิัาพื่

15.การใชั่�ที่รัพื่ยั่ากรอย่ั่างม่
ประสัทิี่ธุภิัาพื่

พื่นักงาน
ช้ั่มชั่นและ

สังัคม

Eco-efficiency EPG Indicator ประสัทิี่ธุภิัาพื่เชิั่งนิเวศเศรษัฐกิจ
(Eco-efficiency) 86 12.2

การจัดูการการปล่อยั่ก๊าซ่เร่อน
กระจก

14.การปล่อยั่ก๊าซ่เรอ่นกระจก พื่นักงาน
ช้ั่มชั่นและ

สังัคม

305 Emissions 2016 305-1

305-2
305-3

Direct (Scope 1) GHG emissions

Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 
Other indirect (Scope 3) GHG emissions 87-93 7.2/ 7.3/ 12.2/ 13.1

12.การใชั่�พื่ลังงานอยั่่างม่
ประสัทิี่ธุภิัาพื่

พื่นักงาน
ช้ั่มชั่นและ

สังัคม

302 Energy 2016 302-1

302-3

Energy consumption within the
organization
Energy Intensity

การบรหิุ้ารจัดูการข้องเสัย่ั่
16.การบริหุ้ารจัดูการข้องเสั่ยั่
อยั่า่งยัั่�งย่ั่น

พื่นักงาน
ช้ั่มชั่นและ

สังัคม
คู่ค�า

306 Waste 2020 306-3 Waste generation
Waste diverted from disposal
Waste directed to disposal

94-97 12.4/ 12.5

การบรหิุ้ารจัดูการนำา 17.การบรหิุ้ารจัดูการนำา พื่นักงาน
ช้ั่มชั่นและ

สังัคม

303 Water and Effluents 
2018

303-3
303-4
303-5

Water Withdrawal
Water discharge
Water Consumption

98-101 6.3/ 6.4/ 12.2

ปร้ะเด็ุนสำาคั์ญดุ้านค์วัามยัี�งย่ีนและการ้เปิดุเผยีผลดุำาเนินการ้	(Disclosure	102-47)
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บทัท่ั�รายงาน์
ประเด็น์สัำาคั่ญ
ด้าน์ค่วิามยั�งยืน์

ขอบเขตของผลกิระทับ
GRI Topics Topic-Specific Disclosure หน้์า SDG Targets

ภายใน์
องค์่กิร

ภายน์อกิ
องค์่กิร

ด้า
น์สั

ังค่
ม

สัทิี่ธุมิน้ษัยั่ชั่น 21.สัทิี่ธุมิน้ษัยั่ชั่น พื่นักงาน

ช้ั่มชั่นและ
สังัคม
ลกูค�า
คู่ค�า

GRI 412 Human Rights 
Assessment 2016

412-2 Employee training on human rights policies 
or procedures 102-

104
8.7/ 8.8 /10.2/ 10.3

การดููแลและรักษัาที่รัพื่ยั่ากร
บ้คคล

1 9 . ก า ร ดูู แ ล แ ล ะ รั ก ษั า
พื่นักงาน
18.การเชั่่�อมโยั่งกับผูู้�ม่สั่วน
ไดู�เสัย่ั่

พื่นักงาน

GRI 401 Employment 2016 401-1
401-3

New employee hires and employee 
turnover Parental leave 105-

112
5.1/ 8.5/ 10.3

การพื่ฒันาที่รพัื่ยั่ากรบ้คคล
20 .การพัื่ฒนาที่รัพื่ยั่ากร
บ้คคล

พื่นักงาน
GRI 404 Training and 

Education 2016
404 -1 Average hours of training per year per 

employee
113-
117

4.4/ 8.2/ 8.5

อาชั่ว่อนามัยั่และความ
ปลอดูภััยั่

23.อาชั่่วอนามัยั่และความ
ปลอดูภััยั่

พื่นักงาน
คู่ค�า

ช้ั่มชั่นและ
สังัคม

403 Occupational Health 
and Safety 2018

403-9 Work-related injuries
118-
123

3.4/ 3.9/ 8.8/ 16.1

การพื่ฒันาช้ั่มชั่นและสังัคม
22.การพื่ฒันาช้ั่มชั่น
18.การเชั่่�อมโยั่งกับผูู้�ม่สั่วน
ไดู�เสัย่ั่

พื่นักงาน
ช้ั่มชั่นและ

สังัคม

413 Local Communities 
2016

413-1 Operations with local community 
engagement, impact assessments, 
and development programs

124-
130

3.4/ 3.6/ 4.4/ 4.5/ 4.b/ 
6.6/ 8.3/ 15.2/ 15.4/ 

17.17
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เปา้หมายการพััฒนาที�ยั�งยืน
นอกจากบริษัที่จะมุ่งมั�นพััฒนาธุิรกิจเพ่ั�อการเติิบโติที่างเศรษฐกิจอย่างต่ิอเน่�องแล้ว	 บริษัที่ยังได้้กำาห้นด้เป้็า
ห้มายระยะยาวป็	ี2568	ด้้านสิ�งแวด้ลอ้ม	สงัค์ม	และการกำากับด่้แลกจิการ	(ESG)	เพ่ั�อสร้างค์วามสมด้ลุระห้วา่ง
การเติิบโติที่างธุิรกิจ	และค์วามรับผิู้ด้ชอบต่ิอสังค์มและสิ�งแวด้ล้อม	ส่งเสริมค์วามยั�งย่นขึ้องบริษัที่	ติลอด้จน
เป็็นส่วนห้น้�งในการขัึ้บเค์ล่�อนและสนับสนุนการพััฒนาป็ระเที่ศเพ่ั�อให้้บรรลุเป้็าห้มายการพััฒนาท่ี่�ยั�งยน่ขึ้อง
สห้ป็ระชาชาติิ	(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	ต่ิอไป็

• อัติราการใช้นำ�า ต่ิอห้น่วย
ผู้ลิติภัณฑ์์ลด้ลงร้อยละ	 2.5	
จากปี็บัญช่	2562/2563 • อัติราการใช้พัลังงานต่ิอห้น่วย

ผู้ลิติภัณฑ์์ลด้ลงร้อยละ	 2.5	
จากปี็บัญช่	2562/2563

• อัติราค์วามถ่�ขึ้องการ 
บาด้เจ็บรวมน้อยกว่า	5.5

• อัติราค์วามถ่�ขึ้องการ 
บาด้เจ็บถ้งขัึ้�นห้ยดุ้งานเท่ี่ากับ	0

• จำานวนข้ึ้อร้องเร่ยนด้้าน 
สิที่ธิิมนุษยชนเท่ี่ากับ	0

• จำานวนโค์รงการนวัติกรรม
ท่ี่�ได้้จากการป็ระกวด้ห้ร่อ
คิ์ด้ค้์นขึ้องพันักงานจำานวน	75	
โค์รงการต่ิอปี็

• จำานวนนวัติกรรมท่ี่�จด้ 
สิที่ธิิบัติรห้ร่อได้้รับรางวัล
จำานวน	30	รายการต่ิอปี็

เปา้หมายระยะยาวป ี2568

6.3/ 6.4

12.2/ 12.4/ 12.5

7.2/ 7.3

13.1

9.4/ 9.5/ 9b

17.16

8.2/ 8.3/ 
8.4/ 8.7/ 8.8

16.3/
16.5/ 16.7/ 16.10

• อัติราการเกิด้ขึ้องเส่ยต่ิอ
ห้น่วยผู้ลิติภัณฑ์์ลด้ลง
ร้อยละ	10	จากปี็บัญช่	
2562/2563

• ป็ริมาณการป็ล่อยก๊าซ่เร่อน
กระจก	(Scope	1&	2)	 
ลด้ลงร้อยละ	5	จากปี็บัญช่	
2562/2563

• อัติราการป็ล่อยก๊าซ่เร่อน
กระจกต่ิอห้น่วยผู้ลิติภัณฑ์์
ลด้ลงร้อยละ	2.5	จาก 
ปี็บัญช่	2562/2563

• ทุี่กห้น่วยธุิรกิจท่ี่�ม่แผู้น 
การบริห้ารค์วามเส่�ยงท่ี่�
ค์รอบค์ลุมด้้าน	ESG

• ทุี่กห้น่วยธุิรกิจม่การป้็องกัน
การรั�วไห้ลขึ้องข้ึ้อม่ลส่วน
บุค์ค์ล

• ไม่ม่การละเมิด้กฎห้มายและ
ระเบ่ยบข้ึ้อบังคั์บ

• ม่โค์รงการพััฒนาชุมชนและ
สังค์มท่ี่�สนับสนุนการพััฒนา
ท่ี่�ยั�งย่นในป็ระเที่ศ

บริิษััท อีีสเทิร์ินโพลีีเมอีร์ิ กร๊ิ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)42



 

กกาารรกกําํากกับับดดูแูแลลกกิจิจกกาารรเเพพืื��ออคคววาามมยยัั��งงยยืืนน  
 

EPG เชื่อมั่นวาการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเปนรากฐานและกลไกสําคัญที่จะชวยใหบริษัทสามารถเติบโตไดอยางมั่นคงในระยะยาว บริษัทจึง

ใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและมีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัทอยางมีจริยธรรมและ

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ นโยบาย และหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการบริหารจัดการองคกรอยางโปรงใสและเปนธรรม 

รับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงเสริมใหบริษัท กาวไปสูการเปนองคกรที่ย่ังยืนอยางแทจริง  

 

แนวทางการกํากับดแูลกิจการของบริษัท  

บริษัทใชหลักการการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเปนแนวทางในการ

บริหารจัดการองคกร ประกอบกับการมีคณะกรรมการบริษัทและ

คณะผูบริหารที่มีวิสัยทัศนและความรับผิดชอบเปนผูกํากับดูแลให

มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

ดําเนินธรุกิจดวยจิตสํานึกความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง นํามาซึ่งความนาเช่ือถือและความ

ยั่งยนืของธรุกิจและสังคมโดยรวม 

บริษัทมีโครงสรางการกํากับดูแลเพ่ือความยั่งยืนขององคกร 

(Disclosure 102-18) ดังนี้ 

 
 

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบใน

ฐานะผูนําองคกร ในการกําหนดวิสัยทัศน ทิศทาง ภารกิจ       

กลยุทธ และกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค

และเปาหมายหลักของกิจการ รวมถึงกํากับดูแลการบริหาร

จัดการความเสี่ยงดานเศรษฐกิจ สังคม เเละสิ่งเเวดลอม ให

เปนไปอยางเหมาะสม เพ่ือสงเสริมใหบริษัทเจริญเติบโตและสราง

คุณคาไดอยางยั่งยืน และสรางความเช่ือมั่นและความนาเชื่อถือ

ตอกลุมผูมีสวนไดเสียทุกกลุม     

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวนท้ังสิ้น 9 คน 

โดยคณะกรรมการทุกคนผานกระบวนการสรรหาโดยพิจารณา

คุณสมบัติทางกฎหมายและหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  (ก.ล.ต. ) กําหนด 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดกําหนดหลักเกณฑ

และกระบวนการในการสรรหาคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ 

เพ่ือใหไดคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติ ความรูความสามารถและ

ประสบการณที่หลากหลาย มาปฏิบัติหนาที่กํากับดูแลบริษัทได

อยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและผู

มีสวนไดเสียทุกกลุม โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

ติดตามผลการดําเนินงานเปนประจําทุกไตรมาส  
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท (Disclosure 102-28)  
เพื่อให้การก ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บริษัทจึ งได้ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ งานของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด เป็นประจ า
ทุกปี โดยเป็นการประเมินตนเองทั้งในรูปแบบการประเมินกรรมการ
รายบุคคล และการประเมินกรรมการรายคณะ โดยปรับปรุงข้อมูลมา
จากแบบฟอร์มการประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและกิจการของ
บริษัท ซึ่งผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินจะถูก
น าไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้มี
ส่วนได้เสียต่อไป  

 
 คณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ คณะกรรมการชุดย่อย 

รายคณะ รายบุคคล รายคณะ รายบุคคล 
ผลการประเมินการปฏิบตัิงาน
ประจ าปีบญัชี 2563/2564  

ระดับ “ดมีาก” ระดับ “ดมีาก” ระดับ “ดี - ดีมาก” ระดับ “ดี - ดีมาก” 

 
การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริษัท  
(Disclosure 102-19, 102-20)  
บริษัทส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ
บริษัท จึงสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการฝึกอบรมและ
กิจกรรมต่าง ๆ ท้ังในระดับประเทศและภูมิภาค เพื่อน าความรู้ และ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทต่อไป  
ในปีบัญชี 2563/2564 มีการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ
บริษัทตามท่ีแสดงในแบบ 56-1 One Report 31 มีนาคม 2564 
ในหัวข้อ 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าท่ีของคณะกรรมการ 
รายละเอียดการก ากับดูแลกิจการที่ดีและโครงสร้างองค์กร: 
สามารถดูเพิ่มเติมในแบบ 56-1 One Report 31 มีนาคม 2564 
https://investor.epg.co.th/misc/one-report/20 2 1 06 2 1 -
epg-one-report2021-th.pdf 
การก ากับดูแลกิจการเพ่ือความยั่งยืน  

 

 
บริษัทให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
องค์กรเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนของบริษัท จึงได้ก าหนดให้
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้มีบทบาทในการท างาน
ร่วมกัน รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจตลอดจนวัฒนธรรม
องค์กรที่เข้มแข็ง และเอื้อต่อการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความยั่งยืนให้
เกิดขึ้นได้จริง  
คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการจัดท านโยบาย เป้าหมาย และ
กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม รวมทั้ง
ติดตามความก้าวหน้า และผลการด าเนินงานด้านความยั่งยืน 
เพื่อให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย
มอบหมายคณะกรรมการบริหารท าหน้าที่ก ากับดูแลภารกิจที่
ส าคัญต่อความย่ังยืน และควบคุมการบริหารงานให้เป็นไปตาม
กรอบการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้บริษัทได้แต่งตั้ง
คณะท างานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพิ่มเติม เพื่อช่วยขับเคลื่อนการ
ท างานด้านการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและ
มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยผู้บริหารและตัวแทนจากทุกฝ่ายงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อย จ านวน 16 คน โดยมีส านักประธานสาย
กลยุทธ์องค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ท าหน้าที่รับนโยบายจาก
คณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ควบคุมดูแลและ
ปฏิบัติงานร่วมกับคณะท างานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรายงานต่อ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการตามล าดับ ส าหรับ
บทบาทหน้าที่ของคณะท างานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ก าหนดไว ้ดังนี ้
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 สรางกระบวนการพัฒนา รวบรวมขอมูลผลการ

ดําเนินงานดานความยั่งยืนของบริษัทและบริษัทยอย 

การวิเคราะหผูมีสวนไดเสียประเด็นสําคัญดานความ

ยั่งยืน ชวยใหบริษัทไดสื่อสาร สรางความเขาใจ และ

เรียนรูประเด็นที่ผูมีสวนไดเสียใหความสําคัญ ซึ่ง

ธุรกิจควรบริหารจัดการใหเหมาะสมเพื่อรักษาขีด

ความสามารถในการแขงขัน 

 สรางความรูความเขาใจกับพนักงานใหสามารถ

ดํ าเนินงานด านการพัฒนาอย างยั่ งยืนไดตาม

มาตรฐานระดับสากล 

 นําเสนอเปาหมายและรายงานผลการดําเนินงานดาน

การพัฒนาอยางยั่งยืนตอคณะกรรมการบริหาร และ

คณะกรรมการบริษัทตามลําดับ รวมถึงวิเคราะห 

ประเมินผลขอมูลดานความยั่งยืน โดยเปรียบเทียบ

กับเปาหมายที่กําหนดไว เพ่ือชวยใหบริษัทพัฒนา

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึงลดความเสี่ยง

และสรางโอกาสในการเพ่ิมรายไดหรือลดคาใชจายใน

การดําเนินงาน 

 จัดทํารายงานความยั่งยืนของบริษัท รวมท้ังติดตาม 

ทบทวน และวางแผนเพ่ือพัฒนาผลการดําเนินงาน

อยางตอเนื่อง 

ผลการดําเนินงาน  

คณะกรรมการบริษัทไดมีการประชุมจํานวน 1 ครั้ง เพ่ือติดตามผล

การดําเนินงานดานความยั่งยืนและพิจารณาปรับปรุงกลไกการ

กํากับดูแลกิจการเพ่ือความยั่งยืนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในป

นี้ คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัตินโยบายและแนวปฏิบัติที่

ปรับปรุงใหม และเพิ่มเติมนโยบายเพ่ือใหเหมาะสมกับกฎหมาย

ระเบียบขอบังคับและสถานการณการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง

ไป ตลอดจนสงเสริมใหบริษัทมีการพัฒนาและสรางคุณคาอยาง

ยั่งยนืตอไปในอนาคต  

นโยบายที่ประกาศใหมในป 2563/2564 

นโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน 

นโยบายดานภาษ ี

นโยบายที่ปรับปรุงเพิ่มเตมิในป 2563/2564 

จรรยาบรรณธุรกิจ 

นอกจากนี้ บริษัทไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการ

พัฒนาความยั่งยืนองคกร ใหแกคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร 

และพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย เพ่ือสรางเสริมความรูความ

เขาใจในแนวทางการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยนื โดยเชิญวิทยากรจาก

บริษัท SBDI มาแบงปนความรู ในประเด็นที่เก่ียวของกับความ

ยั่งยืน ไดแก แนวคิดการพัฒนาความย่ังยืนองคกร การสํารวจ

ประเด็นสําคัญดานความย่ังยืน การพัฒนากรอบการดําเนินงาน

ดานความยั่งยืนและกลยุทธดานความยั่งยืนขององคกร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การ้อมร้มเชิิงปฏิิบััติการ้เร่้�องการ้พัฒนาค์วัามยัี�งย่ีนองค์์กร้สำาห่รั้บั
ค์ณะทำางานดุ้านค์วัามยัี�งย่ีนของ EPG เม่�อวัันที� 16 ธัันวัาค์ม 2563 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท (Disclosure 102-28)  
เพื่อให้การก ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บริษัทจึ งได้ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ งานของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด เป็นประจ า
ทุกปี โดยเป็นการประเมินตนเองท้ังในรูปแบบการประเมินกรรมการ
รายบุคคล และการประเมินกรรมการรายคณะ โดยปรับปรุงข้อมูลมา
จากแบบฟอร์มการประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและกิจการของ
บริษัท ซึ่งผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินจะถูก
น าไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้มี
ส่วนได้เสียต่อไป  

 
 คณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ คณะกรรมการชุดย่อย 

รายคณะ รายบุคคล รายคณะ รายบุคคล 
ผลการประเมินการปฏิบตัิงาน
ประจ าปีบญัชี 2563/2564  

ระดับ “ดมีาก” ระดับ “ดมีาก” ระดับ “ดี - ดีมาก” ระดับ “ดี - ดีมาก” 

 
การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริษัท  
(Disclosure 102-19, 102-20)  
บริษัทส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ
บริษัท จึงสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการฝึกอบรมและ
กิจกรรมต่าง ๆ ท้ังในระดับประเทศและภูมิภาค เพื่อน าความรู้ และ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทต่อไป  
ในปีบัญชี 2563/2564 มีการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ
บริษัทตามที่แสดงในแบบ 56-1 One Report 31 มีนาคม 2564 
ในหัวข้อ 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าท่ีของคณะกรรมการ 
รายละเอียดการก ากับดูแลกิจการที่ดีและโครงสร้างองค์กร: 
สามารถดูเพิ่มเติมในแบบ 56-1 One Report 31 มีนาคม 2564 
https://investor.epg.co.th/misc/one-report/20 2 1 06 2 1 -
epg-one-report2021-th.pdf 
การก ากับดูแลกิจการเพ่ือความยั่งยืน  

 

 
บริษัทให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
องค์กรเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนของบริษัท จึงได้ก าหนดให้
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้มีบทบาทในการท างาน
ร่วมกัน รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจตลอดจนวัฒนธรรม
องค์กรที่เข้มแข็ง และเอื้อต่อการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความยั่งยืนให้
เกิดขึ้นได้จริง  
คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการจัดท านโยบาย เป้าหมาย และ
กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม รวมทั้ง
ติดตามความก้าวหน้า และผลการด าเนินงานด้านความยั่งยืน 
เพื่อให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย
มอบหมายคณะกรรมการบริหารท าหน้าที่ก ากับดูแลภารกิจที่
ส าคัญต่อความยั่งยืน และควบคุมการบริหารงานให้เป็นไปตาม
กรอบการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้บริษัทได้แต่งตั้ง
คณะท างานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพิ่มเติม เพื่อช่วยขับเคลื่อนการ
ท างานด้านการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและ
มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยผู้บริหารและตัวแทนจากทุกฝ่ายงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อย จ านวน 16 คน โดยมีส านักประธานสาย
กลยุทธ์องค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ท าหน้าที่รับนโยบายจาก
คณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ควบคุมดูแลและ
ปฏิบัติงานร่วมกับคณะท างานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรายงานต่อ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการตามล าดับ ส าหรับ
บทบาทหน้าที่ของคณะท างานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ก าหนดไว ้ดังนี ้
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การ้อมร้มเร่้�องการ้พัฒนาค์วัามยัี�งย่ีนองค์์กร้
สำาห่ร้ับัค์ณะกร้ร้มการ้บัร้ิษััทและผ้้บัริ้ห่าร้ร้ะดุับั
ส้งเม่�อวัันที� 14 ธัันวัาค์ม 2563

การ้อบัร้มเชิิงปฏิิบััติการ้เร่้�องการ้ร้ะบัปุร้ะเด็ุนสำาคั์ญดุ้านค์วัามยัี�งย่ีน
ของบัริ้ษััทและบัริ้ษััทย่ีอยี เม่�อวัันที� 25 กุมภาพันธ์ั 2564

การ้ปร้ะชิุมเพ่�อให้่ค์วัามเห็่น (Validation) และพิจาร้ณาอนุมัติ
ปร้ะเด็ุนสำาคั์ญดุ้านค์วัามยัี�งย่ีน กร้อบัการ้ดุำาเนินงานดุ้านค์วัาม
ยัี�งย่ีน และกลยุีทธ์ัดุ้านค์วัามยัี�งย่ีนของกลุ่มบัริ้ษััท EPG โดุยีปร้ะธัาน
เจ้าห่น้าที�บัริ้ห่าร้และผ้้บัริ้ห่าร้ร้ะดัุบัส้ง เม่�อวัันที� 31 มีนาค์ม 2564

บริิษััท อีีสเทิร์ินโพลีีเมอีร์ิ กร๊ิ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)46



จจรรรรยยาาบบรรรรณณธธุรุรกกิจิจแแลละะกกาารรปปฏฏิบิบััตติติตาามมกกฎฎหหมมาายยรระะเเบบีียยบบขข้อ้อบบังังคคัับบททีี ��เเกกีี��ยยววขข้อ้องง  
บริษัทตระหนักดีวาการดาํเนินธุรกิจที่มีการละเมิดกฎหมายหรือขัดตอหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการทุจริตคอรรัปชั่น 

อาจสงผลกระทบโดยตรงตอการดําเนินธุรกิจ ชื่อเสียงและภาพลักษณของบริษัท รวมถึงกระทบตอความเชื่อมั่นของผูมีสวนไดเสียที่มี

ตอบริษัท เนื่องจากผูมีสวนไดเสียใหความสําคัญเปนอยางมากกับประเดน็ดานจรรยาบรรณธุรกิจ การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และ

การปฏิบัตติามกฎหมายระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของ บริษัทจึงมีเจตนารมณในการดําเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของคุณธรรมและจริยธรรม

อยางเครงครัด และมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียตลอดหวงโซอปุทาน  

 

ทํากราฟฟค ท้ังตาราง และ diagram 

 
เปาหมาย 

ปบัญชี 2563/2564 

ผลการดําเนินงาน 

ปบัญชี 2563/2564 

จํานวนขอรองเรียนดานบรรษัทภบิาลที่มีนัยสําคัญ 0 0 

จํานวนขอรองเรียนดานการทุจรติคอรรัปชั่น 0 0 

สัดสวนพนักงานที่ผานการทดสอบความรูดานการตอตานการทุจรติ

คอรรัปชั่น 
รอยละ 100 รอยละ 100 

 

แนวทางการบริหาร  

 
 

 

บริษัท ไดประกาศนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ

ธุรกิจที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจและสอดคลองกับ

หลักเกณฑและขอกําหนดที่เปนท่ียอมรับกันโดยทั่วไป โดยใช

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนซึ่งอางอิงตาม 

พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งนโยบายการกํากับดูแล

กิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทไดกําหนดขอบเขต

มาตรฐานความประพฤติและพฤติกรรมที่คณะกรรมการบริษัท 

ผูบริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทยอยพึงกระทําใน

การดําเนินธุรกิจและการปฏิบัติงาน บริษัทไดเผยแพรนโยบายการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ตลอดจน

นโยบายตาง ๆ ที่เก่ียวของบนอินทราเน็ตภายในบริษัทและเว็บไซต 

เพ่ือใหผูบริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยไดศึกษาทํา

ความเขาใจและใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และผูมีสวนได

เสียที่เก่ียวของ เชน คูคา ลูกคา ชุมชน ไดรับทราบถึงแนวทางการ

ดําเนินธรุกิจของบริษัทโดยทั่วกัน 

บริษัทกําหนดใหคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของ

บริษัทและบริษัทยอยมีหนาที่ที่ตองปฏิบัติตามนโยบายและ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะผูบริหารทุกระดับควรตอง

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกพนักงาน โดยใหความสําคัญกับการ

ปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมและเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ

ขอบังคับที่ เ ก่ียวของอยางเครงครัด ดําเนินธุรกิจดวยความ

รับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียของบริษัท สงเสริมคานิยมความ

ซื่อสัตยสุจริตและตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน กอใหเกิดเปน

วัฒนธรรมองคกรตอไป 

โดยรายละเอียดนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ 

และนโยบายตอตานการทุจริต สามารถดูเพ่ิมเติมไดที่เวบ็ไซตบริษัท 

ภายใตหมวดบรรษัทภิบาล ตาม Link ดานลางนี ้

จัดทําและทบทวนนโยบายและ

แนวปฏิบัติ

สรางเสริมความตระหนักรูและ

สื่อสารภายในและภายนอก

องคกร

ประเมินผลความรูความเขาใจ

และการละเมิด

จำานวนข้ึ้อร้องเร่ยนด้้านบรรษัที่ภิบาลท่ี่�ม่นัยสำาคั์ญ

จำานวนข้ึ้อร้องเร่ยนด้้านการทุี่จริติค์อร์รัป็ชั�น

สัด้ส่วนพันักงานท่ี่�ผู่้านการที่ด้สอบค์วามร้่ด้้านการต่ิอต้ิาน
การทุี่จริติค์อร์รัป็ชั�น

0

0

ร้อยละ	100

0

0

ร้อยละ	100

ผลการดูำาเนินงานปีบัญชีี 
2563/2564

เปา้หมาย
ปบัีญชีี 2563/2564

จัดทัำาและทับทัวิน์
น์โยบายและ 
แน์วิปฏิิบัติ

สัร้างเสัริมค่วิาม
ตระหนั์กิรู้และสืั�อสัาร
ภายใน์และภายน์อกิ

องค์่กิร

ประเมิน์ผลค่วิามรู้ค่วิาม
เข้าใจ 

และกิารละเมิด
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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
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/Bussiness-
Overview/20210429/BusinessCodeofConduct210331-
TH.pdf 
นโยบายต่อต้านการทุจริต 
http://www.epg.co.th/Portals/0/Containers/CorporateGov
ernance/Anti-CorruptionPolicy_V1.pdf 
 
การสื่อสารให้ความรู้  

 บริษัทก าหนดให้หน่วยงานต่างๆ ติดตามการเปลี่ยนแปลง
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ เพื่อรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงนั้น ๆ  

 บริษัทได้สื่อสารนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ
จรรยาบรรณธุรกิจ ในอินทราเน็ตของบริษัท รวมถึงเป็น

หนึ่งในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อสื่อสารให้
ผู้บริหารและพนักงานรับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และลด
ความเสี่ยงในปฏิบัติงานที่อาจจะละเมิดต่อนโยบาย 
จรรยาบรรณธุรกิจ และกฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไป  

 บริษัทให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องในบริษัทและ
บริษัทย่อย เพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

 ด าเนินการจัดท าจรรยาบรรณธุรกิจส าหรับคู่ค้าของบริษัท
และบริษัทย่อย เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าด าเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้อง
กับนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อการเติบโต
ไปด้วยกันอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนจรรยาบรรณธุรกิจ
ส าหรับคู่ค้า สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัท ภายใต้
หมวดบรรษทัภิบาล ตาม Link ด้านล่างนี้ 
http://www.epg.co.th/Portals/0/Containers/Corpo
rateGovernance/SupplierCodeOfConduct210516-
TH.pdf

 
 

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
 โครงสร้างการก ากับดูแลการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 
 

• กำาห้นด้และที่บที่วนนโยบายและระเบ่ยบป็ฏิิบัติิต่ิางๆ	ให้้เพ่ัยงพัอและป็ระสิที่ธิิภาพั
• กำากับด่้แลระบบการค์วบคุ์มภายใน	ระบบบริห้ารค์วามเส่�ยง	และการป็ฏิิบัติิติามนโยบาย	

ระเบ่ยบป็ฏิิบัติิ	และมาติรการป้็องกันต่ิางๆ
• ติิด้ติามผู้ลการด้ำาเนินงานอย่างสมำ�าเสมอ

• กำาห้นด้แนวที่างป็ฏิิบัติิเพ่ั�อต่ิอต้ิานการทุี่จริติค์อร์รัป็ชั�น
• กำากับด่้แลให้้ม่การส่�อสารและให้้ค์วามร้่แก่พันักงานทุี่กระดั้บชั�น
• กำากับด่้แลการป็ฏิิบัติิติามขึ้องพันักงานและรายงานผู้ลการละเมิด้ห้ร่อเห้ตุิการณ์ทุี่จริติ

ค์อร์รัป็ชั�นต่ิอผู้่้บังคั์บบัญชา

• ป็ฏิิบัติิติามนโยบาย	กฎระเบ่ยบข้ึ้อบังคั์บ	และแนวที่างป็ฏิิบัติิขึ้องบริษัที่
• ในกรณ่ท่ี่�พับเห็้นการกระที่ำาท่ี่�ละเมิด้ห้ร่อไม่เป็็นไป็ติามนโยบายและระเบ่ยบป็ฏิิบัติิ	ให้้

รายงานผู่้านช่องที่างการแจ้งเบาะแสท่ี่�บริษัที่กำาห้นด้ไว้

ค่ณะกิรรมกิาร
บริษััทั

ค่ณะผู้บริหาร

พันั์กิงาน์
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http://www.epg.co.th/Portals/0/Containers/CorporateGovernance/EPG-CGPolicy-TH-19-03-2020-website.pdf
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http://www.epg.co.th/Portals/0/Containers/CorporateGovernance/Anti-CorruptionPolicy_V1.pdf
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 ประเมินความเสี่ยงดานทุจริตคอรรัปช่ันทั่วทั้งองคกร 

โดยบริษัทจัดใหมีการทบทวนความเสี่ยงเปนประจําทุกป 

โดยระบุเหตุการณความเสี่ยงดานทุจริตและคอรรัปชั่นที่

อาจเกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรมตางๆ และสงผล

กระทบตอธุรกิจ รวมถึงการกําหนดมาตรการเพื่อบริหาร

จั ด ก ารแต ล ะป จ จั ยคว าม เ สี่ ย งอย า ง เ หมาะส ม 

(Disclosure 205-1) 

 สนับสนุนและสงเสริมใหบริษัทยอยในกลุมบริษัท EPG 

เขารวมเปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน (CAC) 

 บริษัทและบริษัทยอยไดสื่อสารและใหความรูความเขาใจ

เก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการตอตานการ

คอรรัปชั่นแกผูบริหารและพนักงานอยางตอเนื่อง โดยได

จัดใหมีการสื่อสารหลายชองทาง ไดแก การอบรมพนักงาน

ประจําป หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม งาน Anti-

Corruption Talk การเรียนรูดวยตนเองผาน E-learning 

สื่อ VDO ปายประชาสัมพันธในบริษัท การติดตั้งในแสดง

บนหนาจอคอมพิวเตอรของพนักงาน  การเผยแพรใน

อินทราเน็ต  การเผยแพรผานอีเมลและเว็บไซตของบริษัท 

และแผนพับประชาสัมพันธ เปนตน 

 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการ

ตอตานทุจริตคอรรัปชั่นที่กําหนด โดยจัดใหมีแผนก

ตรวจสอบภายในของบริษัทที่ทําหนาท่ีตรวจสอบระบบ

การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกํากับ

ดูแลกิจการ พรอมทั้งใหขอเสนอแนะอยางเหมาะสม โดย

ดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปที่

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ

รายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสําคัญและขอเสนอแนะ

ตอคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

 เผยแพรและสื่อสารนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นและ

นโยบาย No Gift Policy ตลอดจนแนวปฏิบัติในการรับ

และใหของขวัญ ในชวงเทศกาลและในโอกาสอ่ืนใดไปยัง

ผูบริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย และ

บุคคลภายนอกที่เก่ียวของ เชน คูคา ลูกคา หนวยงาน

ราชการ เพ่ือใหรับทราบนโยบายของบริษัทและวิธีการที่

ถูกตองในการรับและใหของขวัญ เพ่ือหลีกเลี่ยงความ

ขัดแยงทางผลประโยชน และสรางบรรทัดฐานที่ดีในการ

ดําเนินธรุกิจกับทุกฝายดวยความยุติธรรมและโปรงใส 

 

การแจงเบาะแสและกระบวนการจัดการขอรองเรียน  

บริษัทกําหนด “นโยบายการแจงเบาะแส” และจัดใหมีชองทางใน

การสื่อสารท่ีปลอดภัยใหแกพนักงานของบริษัท และผูแจงเบาะแส 

หรือผูรองเรียน ที่ตองการขอคําแนะนํา แจงเบาะแส ขอเสนอแนะ 

หรือรองเรียนกรณีพบเห็นเหตุการณหรือทราบเบาะแสของการ

กระทําผิดใดๆ ที่ละเมิดตอกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ หลักการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบาย ระเบียบ

ขอบังคับท่ีบริษัทกําหนด รวมถึงการกระทําท่ีเขาขายการทุจริต

คอรรัปชั่นทุกประเภทของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของ

บริ ษัท โดยบริ ษัทกําหนดมาตรการคุมครองสิทธิและความ

ปลอดภัยใหแกบุคคลดังกลาว และขอมูลจากผูแจงเบาะแสหรือ   

ผูรองเรียนจะถูกเก็บรักษาไวเปนความลับใหจํากัดเฉพาะผูที่

รับผิดชอบมีหนาที่ตรวจสอบประเด็นท่ีรองเรียนเทานั้นจึงจะ

สามารถเขาถึงขอมูลได ขอรองเรียนดังกลาวจะถูกนําเขาสู

กระบวนการจัดการขอรองเรียนท่ีไดกําหนดไวในนโยบายตอตาน

การทุจริต ตามท่ีไดเปดเผยไวในเว็บไซตบริษัท ภายใตหมวด

บรรษัทภิบาล  

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
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/Bussiness-
Overview/20210429/BusinessCodeofConduct210331-
TH.pdf 
นโยบายต่อต้านการทุจริต 
http://www.epg.co.th/Portals/0/Containers/CorporateGov
ernance/Anti-CorruptionPolicy_V1.pdf 
 
การสื่อสารให้ความรู้  

 บริษัทก าหนดให้หน่วยงานต่างๆ ติดตามการเปลี่ยนแปลง
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ เพื่อรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงนั้น ๆ  

 บริษัทได้สื่อสารนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ
จรรยาบรรณธุรกิจ ในอินทราเน็ตของบริษัท รวมถึงเป็น

หนึ่งในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อสื่อสารให้
ผู้บริหารและพนักงานรับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และลด
ความเสี่ยงในปฏิบัติงานที่อาจจะละเมิดต่อนโยบาย 
จรรยาบรรณธุรกิจ และกฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไป  

 บริษัทให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องในบริษัทและ
บริษัทย่อย เพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

 ด าเนินการจัดท าจรรยาบรรณธุรกิจส าหรับคู่ค้าของบริษัท
และบริษัทย่อย เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าด าเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้อง
กับนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อการเติบโต
ไปด้วยกันอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนจรรยาบรรณธุรกิจ
ส าหรับคู่ค้า สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัท ภายใต้
หมวดบรรษทัภิบาล ตาม Link ด้านล่างนี้ 
http://www.epg.co.th/Portals/0/Containers/Corpo
rateGovernance/SupplierCodeOfConduct210516-
TH.pdf

 
 

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
 โครงสร้างการก ากับดูแลการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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กระบวนการ
จัดูการข้้อร้องเรียน

ช่ีองทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส่

นายภวัฒน์	วิท่ี่รป็กรณ์
ป็ระธิานเจ้าห้น้าท่ี่�บริห้าร

นายชัยวัฒน์	อัศวินที่รางก่ร
ป็ระธิานกรรมการติรวจสอบ

นายธินะชัย	สันติิชัยก่ล
กรรมการติรวจสอบ

นายศักรินที่ร์	ภ่มิรัติน
กรรมการติรวจสอบ

นายภวัฒน์	วิท่ี่รป็กรณ์
ป็ระธิานเจ้าห้น้าท่ี่�บริห้าร

นายชัยวัฒน์	อัศวินที่รางก่ร
ป็ระธิานกรรมการติรวจสอบ	

นายธินะชัย	สันติิชัยก่ล
กรรมการติรวจสอบ

แจ้งเร่�องร้องเร่ยนบนเว็บไซ่ต์ิบริษัที่	เพ่ั�อย่�น
แบบร้องเร่ยนออนไลน์	ห้ร่อส่งเป็็นเอกสารด้้วย
เอกสารรับค์ำาร้องเร่ยน

บริษัที่	อ่สเทิี่ร์นโพัล่เมอร์	กรุ๊ป็	จำากัด้	(มห้าชน)
ท่ี่�อย่่	770	ห้ม่่	6	ติ.เที่พัารักษ์	อ.เม่อง	จ.สมุที่รป็ราการ	
10270
โด้ยจ่าห้น้าซ่อง	ป็ระทัี่บติรา	ห้ร่อระบุข้ึ้อค์วามท่ี่�แสด้ง
ถ้งการเป็็น	“เอกสารลับเฉพัาะ”

ceo@epg.co.th

chaiwat@prospectconsult.co.th

thanas.san@gmail.com

www.epg.co.th







โด้ยรายละเอ่ยด้นโยบายการแจ้ง
เบาะแส	 และกระบวนการจัด้การขึ้้อ
ร้องเร่ยน	แสด้งในนโยบายต่ิอต้ิานการ
ทุี่จริติ	 ติามท่ี่�ได้้เป็ิด้เผู้ยไว้ในเว็บไซ่ต์ิ
บริษัที่	ภายใต้ิห้มวด้บรรษัที่ภิบาล

ติรวจสอบข้ึ้อเท็ี่จจริง
ขึ้องข้ึ้อร้องเร่ยน

พิัจารณาบที่ลงโที่ษ
เห้มาะสมกับการ
กระที่ำาผิู้ด้

สอบสวนติามแนว
ป็ฏิิบัติิท่ี่�กำาห้นด้

กำาห้นด้มาติรการ
ป้็องกันไม่ให้้เกิด้
เห้ตุิซ่ำ�า

แจ้งให้้ผู้่้แจ้งเบาะแส
ห้ร่อผู้่้ร้องเร่ยนที่ราบถ้ง
ผู้ลการสอบสวน

รายงานสรุป็ต่ิอ
ค์ณะกรรมการบริษัที่
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ผลการดําเนินงานในปบัญชี 2563/2564  

 บริษัทไดรับคะแนนประเมินในระดับดีเลิศ (Excellent) 

หรือระดับ 5 ดาว จากโครงการสํารวจการกํากับดูแล

กิจการบริษัทจดทะเบียน Corporate Governance 

Report Of Thai Listed Companies (CGR) ของ

บริษัทจดทะเบยีนไทย ซึ่งดําเนินการโดยสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of 

Directors: IOD)  

 ผลประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2563 (AGM Checklist) โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

บริษัทได 99 คะแนน จาก 100 คะแนน  

 พนักงานใหมทั้งหมด (รอยละ 100)  ผานการอบรมเรื่อง

การกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และการ

ตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน ในหลักสูตรปฐมนิเทศ 

เพ่ือใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับนโยบายและ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท มาตรการควบคุมและ

ปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่

ถูกตอง  (Disclosure 205-2) 

 

 

 

 ผูบริหารและพนักงาน รอยละ 100 ไดทําการทดสอบ

ความรูความเขาใจในเรื่อง การตอตานทุจริตคอรรัปชั่น 

ประจําป โดยพนักงานทั้งหมดผานการทดสอบตาม

เกณฑท่ีกําหนด (รอยละ 100)  

 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทไดรับการรับรองการ

เปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน

การตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน (CAC) เปนปแรก และ

บริษัทยอย ไดแก บริษัท อีสเทิรน  โพลีแพค จํากัด 

บริษัท แอรโรเฟลกซ จํากัด และ บริษัท แอรโรคลาส 

จํากัด ไดรับรองการตออายุสมาชิก CAC เปนปที่ 6, 5, 

และ 4 ติดตอกันตามลําดับ 

 ในปบัญชี 2563/2564 บริษัทไมไดรับการแจงเบาะแส

และขอรองเรียนดานบรรษัทภิบาลท่ีมีนัยสําคัญ และ

ไมไดรับขอรองเรียนดานการทุจริตคอรรัปช่ันแตอยางใด 

(Disclosure 205-3) และไมพบเหตุการณการละเมิด

หรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับดาน

เศรษฐกิจและสังคม (Disclosure 419-1) และดาน

สิ่งแวดลอม (Disclosure 307-1) รวมถึงไมมีการถูกปรับ

อยางมีนัยสําคัญของทั้งบริษัทและบริษัทยอย 
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กกาารรบบรริหิหาารรคคววาามมเเสสีี��ยยงง  
การบริหารความเสี่ยงเปนองคประกอบสําคัญในการกํากับดูแลกิจการใหบรรลุวัตถุประสงค วิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายที่กําหนด

ไว การบริหารความเสี่ยงท่ีเปนระบบและมีประสิทธิภาพ นอกจากจะลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่มีตอ

ธุรกิจแลว ยังชวยใหบริษัทเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสภาพแวดลอมใน

ปจจุบันและความทาทายในอนาคตได รวมถึงทําใหบริษัทสามารถมองเห็นโอกาสทางธุรกิจอันจะนําไปสูการสรางมูลคาและคุณคาเพิ่ม

ใหแกบริษัทและผูมีสวนไดเสีย เพิ่มความสามารถในการแขงขันและทําใหบริษัทเติบโตไดอยางมั่นคงและยั่งยืน  

 

ทํากราฟฟค 

 
เปาหมายระยะยาว  

ป 2568 

เปาหมาย 

ปบัญชี 2563/2564 

ผลการดําเนินงานปบัญช ี

2563/2564 

สัดสวนหนวยธุรกิจที่มีการระบุปจจัยเสีย่งที่

ครอบคลุมดาน ESG (รอยละ) 
100 100 100 

สัดสวนหนวยธุรกิจที่มีแผนการบรหิารความ

เสี่ยงท่ีครอบคลุมดาน ESG (รอยละ) 
100 100 100 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการบริหารจัดการ  

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง จึงมุงมั่นสงเสริมการบริหารความเสี่ยงตลอดหวงโซคุณคาของทุกธุรกิจในทุกมิติ ซึ่ง

นอกเหนือจากความเสี่ยงดานเศรษฐกิจแลว บริษัทยังใหความสําคัญกับความเสี่ยงดานความยั่งยืนที่ครอบคลุมประเด็นดานสิ่งแวดลอม 

สังคม และการกํากับดูแลกิจการ (ESG-related Risks) ดวย เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของเหตุการณอันไมพึงประสงคหรือไมแนนอนจาก

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัท 

และบริหารจัดการใหระดับของความเสี่ยงนั้นอยูในระดับที่บริษัทสามารถยอมรับได เพื่อใหบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธท่ี

กําหนดไว  

บริษัทไดกําหนด “นโยบายการบริหารความเสี่ยง” และคูมือการบริหารความเสี่ยงสําหรับกลุมบริษัท EPG และไดมีการทบทวนและ

ปรับปรุงครั้งสุดทายเมื่อตนป 2564 เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน โดยการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร (Enterprise Risk 

Management) น้ัน 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 เพ่ือใหมีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับและเชื่อมโยงท่ัวทั้งกลุมบริษัท EPG นอกจากนี้ บริษัท

ยอยยังไดดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015  เพ่ิมเติมอีกดวย (Disclosure 102-11) 

 

 

 

เปา้หมาย
ระยะยาว 2568

เปา้หมาย
ปบัีญชีี 2563/2564

ผลดูำาเนินงาน
ปบัีญชีี 2563/2564

สัด้ส่วนห้น่วยธุิกิจท่ี่�ม่การระบุปั็จจัยเส่�ยงท่ี่�
ค์รอบค์ลุมด้้าน	ESG	(ร้อยละ)	

100 100 100

สัด้ส่วนห้น่วยธุิกิจท่ี่�ม่แผู้นการบริห้ารค์วาม
เส่�ยงท่ี่�ค์รอบค์ลุมด้้าน	ESG	(ร้อยละ)	

100 100 100

บริิษััท อีีสเทิร์ินโพลีีเมอีร์ิ กร๊ิ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)52
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Management) น้ัน 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 
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บริษัทมกีารกํากับดูแลการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงตามโครงสรางการบริหารความเสี่ยง ดังนี ้

 
 

 

 

 

บริษัทมุงมั่นสงเสริมการบริหารความเสี่ยงใหเกิดเปนวัฒนธรรม

องคกร บริ ษัทจึงกําหนดใหการกํากับดูแลและหนาที่ความ

รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง เปนสวนหนึ่ งของการ

บริหารงานทั่วท้ังบริษัท ผูที่มีหนาที่เก่ียวของในการบริหารความ

เสี่ยงของบริษัทประกอบดวยบุคลากรในทุกระดับ ตั้งแตระดับ

คณะกรรมการจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ  

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบหลักในการกํากับดูแลการ

ดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เ พ่ือใหการ

ดํ า เนิน งานเป นไปอย า งมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผ ล 

คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงตั้ง “คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง (Risk  Management Committee)” เปนคณะกรรมการ

ชุดยอย เพื่อชวยกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและ

บริษัทยอย ซึ่ งได กําหนดขอบเขตและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไวอยางชัดเจน  

สวนผูบริหารและพนักงานทุกระดับจะตองเขาใจและตระหนักถึง

ความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง และ รับผิดชอบการ

ดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงในหนวยงานของตนเอง โดย

ใชแนวทางปฏิบัติที่เปนมาตรฐานเดียวกันของกลุมบริษัท และให

ถือเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานตามปกติ  โดยบริษัทไดกําหนด

ใหผลการดําเนินงานดานบริหารความเสี่ยงเปนหนึ่งในเกณฑ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI) 

ของหนวยงานเจาของความเสี่ยงดวย  

การบริหารความเสี่ยงมีโครงสรางการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. ระดบักลุมบริษัท (Corporate Level) 

ระดับกลุมบริษัท หมายถึง ผูรับผิดชอบดานการบริหารความเสี่ยง

ของบริษัท อีสเทิรนโพลีเมอร กรุป จํากัด (มหาชน) หรือ EPG ซึ่ง

รับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการ

บริหาร และหนวยงานดานการบริหารความเสี่ยงของกลุมบริษัท 

ดังนี ้

1.1 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   มีจํานวน

ทั้งหมด 5 ทาน มีสายการรายงานดานการบริหารความเสี่ยงตอ

คณะกรรมการบริษัท แบงเปนกรรมการอิสระ จํานวน 2 ทาน เปน

ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณในการบริหารความเสี่ยง 

และกรรมการผูจัดการจากแตละหนวยธุรกิจของบริษัท โดย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดมีการประชุมหารือรวมกันเปน

ประจําทุกเดือน 

1.2 คณะกรรมการบริหาร เปนคณะกรรมการชุดยอย

ของบริษัท ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย

กรรมการท้ังหมด 9 ทาน มีหนาที่พิจารณา กลั่นกรอง ใหความเห็น 

และใหคําแนะนํา เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และ

บริษัทยอย แกหนวยงานบริหารความเสี่ยง 

หน่วยงาน
บริหารคุวาม

เสี่�ยง

AFC
บริษััท

แอร์โรเฟลกซ์์ 
จำากัดู

Aeroklas
บริษััท

แอร์โรคุลาส่ 
จำากัดู

EPP
บริษััท อีส่เทิร์น

โพัลีแพัคุ
จำากัดู

EIC
บริษััท อีพีัจี 
อินโนเวชัีน 
เซ็์นเตุอร์ 
จำากัดู

คุณะกรรมการบริษััท

คุณะกรรมการบริหารคุวามเสี่�ยง

คุณะกรรมการบริหาร

รายงานความย่�งยืน 31 มีนาคม 2564 53



1.3 หนวยงานบริหารความเสี่ยง เปนสวนงานหน่ึงใน

หนวยงานตรวจสอบภายใน มีสายการรายงานดานการบริหาร

ความเสี่ยงโดยตรงตอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ หนวยงานบริหารความเสี่ยง มีขอบเขต

หนาที่ในการใหคําแนะนํา ประสานงานใหมีการบริหารความเสี่ยง

ตามกรอบที่กําหนดไว  

 

 

2. ระดับหนวยธุรกิจ (Business Unit Level) 

ระดับหนวยธุรกิจ หมายถึง ผูรับผิดชอบดานการบริหารความเสี่ยง

ของบริษัทยอยแตละบริษัทที่เปนธุรกิจหลักของบริษัท ไดแก 

บริษัท แอรโรเฟลกซ จํากัด (AFC) บริษัท แอรโรคลาส จํากัด 

(ARK) และบริษัท อีสเทิรน โพลีแพค จํากัด (EPP)  รวมถึงบริษัท 

อีพีจี อินโนเวชั่น จํากัด (EIC) ใหนํานโยบายการบริหารความเสี่ยง

จาก EPG ไปปรับใชในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดย

ประสานงานรวมกับหนวยงานบริหารความเสี่ยงของ EPG 

 

ทํากราฟฟค 

 

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้

 

 
   

 

บริษัทมีการทบทวนและประเมินปจจัยความเสี่ยงของบริษัทเปน

ประจําทุกป โดยพิจารณาประเด็นความเสี่ยงท่ีมีอยูในปจจุบัน และ

บง ช้ีประเด็นความเสี่ ยง ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต จาก

สถานการณเศรษฐกิจ การแขงขันทางธุรกิจ การพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรม นโยบายและกฎระเบียบของรัฐ ตลอดจนการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดลอม ที่อาจมีผลกระทบตอ

วัตถุประสงคของบริษัทและความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ บริษัท

นําประเด็นตางๆมาวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง พรอมทั้ง

จัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมซึ่งจะมีการกําหนด

ตัวช้ีวัดปจจัยเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) และคาความเสี่ยงที่

ยอมรับได (Risk Appetite) ใหครอบคลุมความเสี่ยงที่สําคัญ 

รวมถึงมีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงและประเมิน

ประสิทธภิาพของมาตรการควบคุมความเสีย่ง และรายงานตอคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงเปนประจําทุกเดือน  

 

 

การบ่งชี�ประเด็น

ความเสี�ยง

การประเมิน

ความเสี�ยง

การกาํหนด
มาตรการเพื�อ

บริหารความเสี�ยง

การติดตามและ
รายงานผลการ

บริหารความเสี�ยง

การทบทวนความ
เสี�ยงและแผน

บริหารความเสี�ยง

การสร้างความ
ตระหนักรู้ด้าน

ความเสี�ยง

การบ่งชีี�
ประเด็ูน

คุวามเสี่�ยง

การประเมิน
คุวามเสี่�ยง

การกำาหนดู
มาตุรการเพืั�อ
บริหารคุวาม

เสี่�ยง
การติุดูตุามและ

รายงานผล
การบริหาร
คุวามเสี่�ยง

การทบทวน
คุวามเสี่�ยงและ
แผนบริหาร
คุวามเสี่�ยง

การส่ร้างคุวาม
ตุระหนักรู้ดู้าน
คุวามเสี่�ยง
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การบ่งชี�ประเด็น

ความเสี�ยง

การประเมิน

ความเสี�ยง

การกาํหนด
มาตรการเพื�อ
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รายงานผลการ

บริหารความเสี�ยง

การทบทวนความ
เสี�ยงและแผน

บริหารความเสี�ยง
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ความเสี�ยง

ผลการดําเนินงาน  

ในปบัญชี 2563/2564 ประเทศไทยและท่ัวโลกตองเผชิญกับ

เหตุการณสําคัญและการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดลอม

ที่สงผลกระทบตอบริษัทและสภาวะเศรษฐกิจโลกอยางหลีกเลี่ยง

ไมได อาทิ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกที่เพ่ิมสูงข้ึนอยาง

รวดเร็วและภัยธรรมชาติจากสภาวะโลกรอน ปญหาขยะจน

กลายเปนกระแสอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นโยบายการ

ผลิตรถไฟฟาเพื่อลดมลพิษทางอากาศ การแพรระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ความลาชาและ

ประสิทธิภาพในการฉีดวัคซีนปองกันโรค COVID-19 รวมถึงการ

ระบาดครั้ งใหม  เหตุการณขาดแคลนตูคอนเทนเนอร ท่ีมี

ผลกระทบตอการสงออกและนําเขา เปนตน บริษัทจึงไดมีการ

บริหารความเส่ียง โดยวิเคราะหโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบตอ

บริษัทและผูมีสวนไดสวนเสียทุกคนอยางรอบดาน กําหนด

แผนการบริหารความตอเนื่องของธุรกิจ เพื่อใหธุรกิจสามารถ

ดําเนินตอไปไดในสภาวะการณปจจุบัน นอกจากนี้ บริษัทยัง

สงเสริมใหพนักงานมีความรูความเขาใจถึงความเสี่ยงของบริษัท

และการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนภายในองคกร เพ่ือเตรียม

รับมือกับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกลาว เพ่ือใหทุกคนรวมมือ

กันช วย ขับเคลื่ อนใหบริ ษัทสามารถดํ า เนินธุ ร กิจภายใต

สถานการณที่ยากลําบากไดสําเร็จ 

 

การบริหารความเสี่ยงองคกร 

ในรอบปบัญชีที่ผานมา บริษัทไดปรับปรุงนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยง และคูมือการบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหม โดยได

เพิ่มกลุมประเภทความเสี่ยงใหมอีก 2 กลุม ท่ีคาดวาจะเปน

ประเด็นสําคัญที่อาจสงผลตอการดําเนินธุรกิจในอนาคตได ไดแก  

1) ความเสี่ยงดานความยั่งยนื (ESG Risk) และ  

2) ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นใหม (Emerging Risk)  

และเพื่อใหการบริหารความเสี่ยงองคกรมีประสิทธิภาพใน

สถานการณปจจุบัน คณะทํางานบริหารความเสี่ยงองคกรไดทํา

การทบทวนและประเมินปจจัยความเสี่ยงดานตางๆ โดยไดนํา

การเปล่ียนแปลงจากความปกติใหมหลังการแพรระบาดของ 

COVID-19 (new normal) เขามาพิจารณาเพ่ิมเติมดวย 

 

 

บริษัทจําแนกความเสี่ยงเปน 6 ประเภท ไดแก  

1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)  

2) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ (Operational Risk)  

3) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk)  

4) ความเสี่ยงดานการปฏิบติัตามกฎระเบียบขอบังคับ       

    (Compliance Risk)  

5) ความเสี่ยงดานความยั่งยืน (ESG Risk) และ  

6) ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นใหม (Emerging Risk)  

บริษัทไดทําการทบทวนความเสี่ยงที่ประเมินพรอมท้ังปรับปรุง

แผนบริหารความเสี่ยงองคกร เพ่ือติดตามและเฝาระวังการ

เกิดขึ้นของความเสี่ยงดังกลาว โดยสําหรับการดําเนินการในรอบ

ปบัญชีถัดไป บริษัทมีเปาหมายใหมีการประเมินความเสี่ยงดาน

ความยั่งยืน และความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นใหม ใหครอบคลุมทุกหนวย

ธุรกิจ และบริษัทจะติดตามประเมินความเสี่ยงของแตละหนวย

ธุรกิจอยางใกลชิด  

บริษัทไดประเมินความเสี่ยงองคกรที่สําคญัตามแผนกลยุทธและ

เปาหมายขององคกร โดยสรุปไดดงัน้ี รายละเอียดของประเด็น

ความเสีย่งและมาตรการควบคมุความเสี่ยง สามารถดูเพ่ิมเติมได

ทีแ่บบ 56-1 One Report ประจาํป 2563/2564 ในหัวขอ การ

บริหารความเสี่ยง  
https://investor.epg.co.th/misc/one-report/20210621-

epg-one-report2021-th.pdf 
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ประเภทความเสี่ยง 

(Disclosure 102-29) 
ความเสี่ยงดานเศรษฐกิจ 

ความเสี่ยงดาน

สิ่งแวดลอม 
ความเสี่ยงดานสังคม 

ความเสี่ยงดานการ

กํากับดแูลกจิการ 

ความเสีย่งดานกลยุทธ 

(Strategic Risk) 

 ความเสีย่งจากการ

พ่ึงพิงอุตสาหกรรมที่

ประกอบธุรกิจ 

 ความเสีย่งจากการ

ขยายการลงทุนและ

กําลังการผลิตใน

ตางประเทศ 

 ความเสีย่งจากการที่

คูแขงใชมาตรการดาน

ราคาเขาแขงขัน 

- - - 

ความเสีย่งดานการ

ปฏิบัติการ 

(Operational Risk) 

 ความเสีย่งจากการ

จัดหาปรมิาณวตัถุดิบ

และความผันผวนของ

ราคาวัตถุดิบ 

 ความเสีย่งจากการถูก

บอกเลิกสญัญาหรือ

ไมไดสญัญาใหมจากคู

คารายสําคัญ 

 ความเสีย่งจากความ

เสียหายอันเนื่องมาจาก

ปญหาดานคณุภาพ

สินคา 

 ความเสีย่งจาก

สิทธิบัตรของบริษัท

ยอย/บริษัทรวม

หมดอายุคุมครอง 

 ความเสีย่งจากการ

เปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลย ี

 ความเสีย่งท่ีอาจจะ

สูญเสียรายไดหรือ

สูญเสียผลการ

ดําเนินงาน หากเกิด

วินาศภัยและภัย

ธรรมชาติกับโรงงาน

หรือเครื่องจักร 

-  ความเสีย่งจาก

การพ่ึงพาผูบริหาร 

และบุคลากรที่มี

ความชํานาญ

เฉพาะดานของ

บริษัท 

ความเสีย่งดานการเงิน 

(Financial Risk) 

 ความเสีย่งจากความ

ผันผวนของอัตรา

แลกเปลีย่น 

- - - 

ความเสีย่งท่ีเกิดขึ้นใหม 

(Emerging Risk) 

  ความเสีย่งจาก

กระแสการอนุรักษ

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 ความเสีย่งจากการแพร

ระบาดของโรคอุบัติ

ใหม 

- 
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ประเภทความเสี่ยง 

(Disclosure 102-29) 
ความเสี่ยงดานเศรษฐกิจ 

ความเสี่ยงดาน

สิ่งแวดลอม 
ความเสี่ยงดานสังคม 

ความเสี่ยงดานการ

กํากับดแูลกจิการ 

ความเสีย่งดานกลยุทธ 

(Strategic Risk) 

 ความเสีย่งจากการ

พ่ึงพิงอุตสาหกรรมที่

ประกอบธุรกิจ 

 ความเสีย่งจากการ

ขยายการลงทุนและ

กําลังการผลิตใน

ตางประเทศ 

 ความเสีย่งจากการที่

คูแขงใชมาตรการดาน

ราคาเขาแขงขัน 

- - - 

ความเสีย่งดานการ

ปฏิบัติการ 

(Operational Risk) 

 ความเสีย่งจากการ

จัดหาปรมิาณวตัถุดิบ

และความผันผวนของ

ราคาวัตถุดิบ 

 ความเสีย่งจากการถูก

บอกเลิกสญัญาหรือ

ไมไดสญัญาใหมจากคู

คารายสําคัญ 

 ความเสีย่งจากความ

เสียหายอันเนื่องมาจาก

ปญหาดานคณุภาพ

สินคา 

 ความเสีย่งจาก

สิทธิบัตรของบริษัท

ยอย/บริษัทรวม

หมดอายุคุมครอง 

 ความเสีย่งจากการ

เปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลย ี

 ความเสีย่งท่ีอาจจะ

สูญเสียรายไดหรือ

สูญเสียผลการ

ดําเนินงาน หากเกิด

วินาศภัยและภัย

ธรรมชาติกับโรงงาน

หรือเครื่องจักร 

-  ความเสีย่งจาก

การพ่ึงพาผูบริหาร 

และบุคลากรที่มี

ความชํานาญ

เฉพาะดานของ

บริษัท 

ความเสีย่งดานการเงิน 

(Financial Risk) 

 ความเสีย่งจากความ

ผันผวนของอัตรา

แลกเปลีย่น 

- - - 

ความเสีย่งท่ีเกิดขึ้นใหม 

(Emerging Risk) 

  ความเสีย่งจาก

กระแสการอนุรักษ

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 ความเสีย่งจากการแพร

ระบาดของโรคอุบัติ

ใหม 

- 

 

 

ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นใหม (Emerging Risk) (Disclosure 102-29)  

ในปที่ผานมา บริษัทพบวามีความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นใหมท่ีสําคัญท่ีอาจ

สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในระยะ 3-5 ป

ขางหนา จํานวน  2 ประเด็น ไดแก ความเสี่ยงจากการแพรระบาด

ของโรคอุบัติใหม และความเสี่ยงจากกระแสอนุรักษสิ่งแวดลอม  

ซึ่งในปจจุบันแมวาจะยังไมสงผลกระทบตอการดําเนินงานของ

บริ ษัทในภาพรวมอยางมีนั ยสําคัญ แตบริษัทตระหนัก ถึง

ความสําคัญของความเสี่ยงดังกลาว จึงไดกําหนดใหเปนความเสี่ยง

องคกรที่ตองติดตาม ประเมินสถานการณและระดับความเสี่ยง

อยางใกลชิดตอไป มาตรการในการบริหารความเสี่ยงของความ

เสี่ยงท่ีเกิดข้ึนใหม ไดแก 

1. ความเสี่ยงจากการแพรระบาดของโรคอุบัติใหม 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (COVID-19) 

ตั้งแตปลายป 2562 เปนตนมา สงผลกระทบตอความเปนอยูของ

ประชาชนท่ัวโลก หวงโซอุปทานของหลายอุตสาหกรรมและระบบ

เศรษฐกิจโลก รวมถึงกระทบตอธุรกิจของบริษัทเชนกัน และยัง

กอใหเกิดวิถีชีวิตใหมในการดํารงชีวิต (New Normal) ดวย 

บริษัทประเมินวาในอนาคตมีโอกาสที่จะเกิดโรคอุบัติใหมประเภท

อ่ืนขึ้นไดอีก ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

และมลพิษทางสิ่งแวดลอม ตลอดจนพฤติกรรมของคนและสัตว 

โรคอุบัติใหมนี้อาจเปนอันตรายตอผูคนและสามารถแพรระบาดใน

วงกวาง รวมถึงตองใชเวลาในการควบคุมและการพัฒนาวิธีปองกัน

การแพรระบาด ทําใหเกิดผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงตอ

สภาพแวดลอมทางธุรกิจขนาดใหญได สรางความเสียหายตอ

เศรษฐกิจโลกและสงกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท เชน 

การสูญเสียรายไดจากการชะลอการสั่งซื้อจากลูกคาท่ัวโลก การ

หยุดสายการผลิตหากมีการเจ็บปวยของพนักงาน การจัดสงสินคา

ใหกับลูกคาในตางประเทศลาชาจากมาตรการควบคุมการแพร

ระบาด การชะลอการลงทุนในโครงการตางๆ ที่บริษัทเปนผูขาย

วัสดุอุปกรณให  

แนวทางการจัดการ 

จากบทเรียนจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 

(COVID-19) ในครั้งน้ี นอกจากบริษัทจะกําหนดมาตรการใหมีการ

เฝาระวัง ติดตามขาวสารอยางใกลชิดแลว บริษัทมีแนวทางในการ

ปรับเปลี่ยนใหเปนองคกรที่มีความยืดหยุนและสามารถปรับตัวได

อยางรวดเร็ว (resilience and agility) มากขึ้น เตรียมความพรอม

ทั้งวธิกีารทํางาน สถานที่ทํางาน และทรัพยากรบุคคล (work,  

 

workplace, workforce) การพัฒนาระบบโครงสรางและการบริหาร

ใหมีความกระชับ ยืดหยุน รวมถึงพัฒนาวิธีการทํางานและ

กระบวนการผลิตโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

ทางการผลิต เพ่ือลดการพ่ึงพาแรงงาน รวมถึงทบทวนมาตรการ

ปองกันการแพรระบาด การดูแลสุขภาพของพนักงานและผูเกี่ยวของ 

และแผนการบริหารความตอเน่ืองของธุรกิจ (Business Continuity 

Plan) ใหม เพื่อใหสามารถดําเนินธรุกิจไดอยางตอเนื่อง 

อยางไรก็ตาม การแพรระบาดของโรคอุบัติใหมอาจเปนโอกาสทาง

ธุรกิจไดเชนกัน จากการใชบรรจุภัณฑประเภทใชครั้งเดียวทิ้งเพื่อ

ลดการแพรระบาดของเช้ือโรค บริษัทจึงไดกําหนดใหมีการวิจัย

และพัฒนาผลิตภัณฑและบริการอยางตอเนื่อง เพ่ือใหตอบสนอง

ความตองการของลูกคาและผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

 

2. ความเสี่ยงจากกระแสการอนรุักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

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 ท่ีแมวาพลาสติก

จะทําใหมนุษยมีความสะดวกสบายในการใชชีวิต แตปญหาขยะ

พลาสติกทีไ่มยอยสลายและตกคางอยูในธรรมชาติ หรือปญหาการ

กําจัดขยะพลาสติกดวยการเผาไหมทีป่ลอยกาซเรือนกระจกซึ่งเปน

ตนเหตุของสภาวะโลกรอน (Global warming) ลวนแตเปน

ประเด็นปญหาที่สําคัญและเปนที่ยอมรับในปจจุบันแลววาตองหา

วิธีการแกไขอยางเรงดวน  ทําใหกระแสสังคมใหความสนใจดาน

การอนุรักษสิ่งแวดลอมเพิ่มข้ึนและองคกรตางๆ ทั่วโลกรวมถึงใน

ประเทศไทย ไดรณรงคใหลดและเลกิใชบรรจุภัณฑพลาสตกิแบบใช

ครั้งเดียว (Single-use plastic) และทดแทนดวยบรรจุภัณฑที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม  

การรณรงคใหลดการใชพลาสติกแบบใชครั้งเดียวท่ีเพ่ิมขึ้นอยาง

ตอเนื่อง และแนวโนมการบังคับใชกฎหมายและระเบียบขอบังคบัที่

เก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการใช

พลาสติกที่เขมงวดมากขึ้น จึงกลายเปนความเสี่ยงตอธุรกิจของ

บริษัท ซึ่งธรุกิจผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑพลาสติกสําหรับบรรจุ

เครื่องดื่มและอาหารท่ีใชเพียงครั้งเดียวของบริษัท มีความเสี่ยงที่

จะไดรับผลกระทบดานยอดขายโดยตรง  

รายงานความย่�งยืน 31 มีนาคม 2564 57



นอกจากนี้ การพัฒนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีรถยนตไฟฟา

และแนวโนมความตองการใชรถยนตไฟฟาที่เพ่ิมขึ้น เพื่อชวยลด

การพ่ึงพาการใชเช้ือเพลิงฟอสซิลและลดมลพิษทางอากาศนั้น 

อาจจะสงผลตอธุรกิจผลิตและจําหนายอุปกรณชิ้นสวนยานยนต

ของบริษัทในระยะยาว หากบริษัทไมไดปรับเปลี่ยนลักษณะสินคา

ใหสอดคลองกับความตองการที่เปลี่ยนแปลงไป 

แนวทางการจัดการ 

บริษัทกําหนดใหทุกหนวยงานติดตามและศึกษาแนวโนมตางๆ 

และการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายขอบังคับอยางใกลชิด วาง

แผนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางสรรคนวัตกรรมและผลิตภัณฑ

นวัตกรรมท่ีสรางคุณคาเพ่ิมและตอยอดทางธุรกิจ เชน พลาสติก

ชีวภาพ พลาสติกรีไซเคิล เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา

และผูบริโภคในอนาคต โดยธุรกิจผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑ

พลาสติก ไดกําหนดมาตรการในการวิจัยและพัฒนาเพ่ือลดปริมาณ

การใชพลาสติกในบรรจุภัณฑ  ลงทุนในดานการพัฒนาผลิตภัณฑที่

ยอยสลายไดเร็วข้ึน ปรับปรุงกระบวนการผลิตอยางตอเน่ืองเพื่อลด

การปลอยกาซเรือนกระจก และนําแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular Economy) มาประยุกตใชในธุรกิจอยางครบวงจร  

สําหรับธุรกิจผลิตและจําหนายอุปกรณชิ้นสวนยานยนต ไดกําหนด

มาตรการใหมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑที่สนับสนุนการใช

รถยนตไฟฟาใหมีน้ําหนักเบา เพ่ือชวยลดนํ้าหนักของรถยนต   

ลดการใชพลังงาน และลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 

 

การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ  

 บริษัทไดพัฒนาระบบบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ เพ่ือให

มั่นใจวาบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเน่ืองแมเกิดสภาวะ

ฉุกเฉินหรือวิกฤตการณข้ึน โดยการจัดทําแผนรองรับสถานการณ

ฉุกเฉิน แผนบริหารความตอเนื่องของธุรกิจ และกําหนดการ

ทบทวนแผน เปนประจําทุกป แตเนื่องจากการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนความเสี่ยงใหมที่สําคัญในปบัญชี 

2563/2564 ทีส่งผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท บริษัทจึง

ไดทบทวนแผนการบริหารความตอเนื่องของธุรกิจ (Business 

Continuity Plan) ในปท่ีผานมา โดยเพิ่มเติมแผนการฟนฟูธุรกิจ

ภายหลังสถานการณ COVID-19 การประเมินระยะเวลาการฟน

ตัวการเยียวยากรณีท่ีพนักงานติดเชื้อ และแผนรองรับสถานการณ

ฉุกเฉิน พรอมทั้งกําหนดมาตรการสําคัญเพ่ือใหสามารถตอบสนอง

ตอเหตุการณเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที โดยมอบหมาย

ใหฝายทรัพยากรบุคคลกลางของบริษัท (Corporate HR) ประกาศ

มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคและการรับมือเมื่อมี

พนักงานติดเชื้อ ใหพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยรับทราบโดย

ทั่วกัน 

 

การสงเสริมวัฒนธรรมดานการบริหารความเสี่ยง  

บริษัทมีการดําเนินงานเพ่ือสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมดานการ

บริหารความเสี่ยงภายในองคกรในปบัญชี 2563/2564  ดังตอไปนี้ 

 กําหนดใหแตละหนวยงานของบริษัทและบริษัทยอยมี

การบงช้ีและประเมินความเสี่ยง พรอมทั้งจัดทําแผน

บริหารความเสี่ยงของหนวยงาน ที่กําหนดแนวทางหรือ

มาตรการปองกันหรือควบคุมความเสีย่งในแตละกิจกรรม

ดําเนินงาน โดยใหเปนสวนหนึ่งในการดําเนินงานตาม

มาตรฐานการบริหารงานคุณภาพของบริษัท  

  กําหนดใหระดับจัดการของบริษัทและบริษัทยอย ไดมี

การประชุมรวมกันเปนประจําทุกเดือน เพ่ือรายงานผล

การดําเนินงาน เหตุการณและปญหาจากการดําเนิน

กิจกรรมตางๆ รวมถึงหารือความเสี่ยงใหมที่เกิดขึ้น 

พรอมท้ังรวมกันกําหนดมาตรการปองกันความเสี่ยงและ

ควบคุมผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน 

 นําผลการวิเคราะหประเด็นความเสี่ยงมาเปนสวนหนึ่งใน

การพิจารณาจัดทําแผนกลยุทธองคกร การจัดทํา

งบประมาณประจําป การลงทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ

ใหม และแผนการดําเนินงานของบริษัท  
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การเติุบโตุข้องธุุรกิจ

	 ผู้ลป็ระกอบการบรษัิที่เป็็นป็ระเด็้นสำาคั์ญท่ี่�ผู้่้ม่ส่วนได้้เส่ยห้ลัก	ได้้แก่	ผู้่้ถ่อหุ้้น	พันักงาน	และค่่์ค้์า	ให้้ค์วามสนใจเน่�องจากเป็็นผู้่้ท่ี่�ได้้รับป็ระโยชน์
โด้ยติรง	บริษัที่จ้งมุ่งมั�นพััฒนาธุิรกิจให้้เติิบโติอยา่งต่ิอเน่�องและเพิั�มข่ึ้ด้ค์วามสามารถในการแข่ึ้งขัึ้นด้้วยนวัติกรรม	บริห้ารต้ินทุี่นอย่างม่ป็ระสิที่ธิิภาพั
และใช้ที่รัพัยากรให้้เกิด้ป็ระโยชน์ส่งสุด้	ติลอด้จนร่วมพััฒนากับค่่์ค้์าและพัันธิมิติรที่างธุิรกิจให้้เติิบโติไป็ด้้วยกันอย่างเข้ึ้มแข็ึ้ง	เพ่ั�อสร้างม่ลค่์าและ
คุ์ณค่์าแก่ผู้่้ม่ส่วนได้้เส่ยท่ี่�เก่�ยวข้ึ้อง	รวมถ้งเศรษฐกิจและสังค์มโด้ยรวม

ตัุวชีี�วัดูส่ำาหรับเปา้หมาย เปา้หมาย
ปบัีญชีี 2563/2564

ผลดูำาเนินงาน
ปบัีญชีี 2563/2564

รายได้้จากการขึ้าย -10	to	-15%		 -6.3%

อัติรากำาไรขัึ้�นต้ิน 28-30% 31.2%

หมายเหตุุ ข้้อมููลจากงบการเงินรวมูข้อง บริษััท อีสเทิร์นโพลีเมูอร์ กร๊�ป จำากัด (มูหาชน)
แนวัทางการ้บัริ้ห่าร้จัดุการ้ 
	 บริษัที่ด้ำาเนินธุิรกิจเพ่ั�อมุ่งส่่เป้็าห้มายการเป็็น	“องค์์กรแห่้งนวัติกรรมท่ี่�สร้างสรรค์์”	ติามวิสัยทัี่ศน์ท่ี่�กำาห้นด้ไว้	เพ่ั�อส่งมอบคุ์ณภาพัช่วิติท่ี่�
ด่้ข้ึ้�นขึ้องค์นในสังค์มผู่้านผู้ลิติภัณฑ์์นวัติกรรมและเที่ค์โนโลยท่่ี่�โด้ด้เด่้นขึ้องบริษัที่	และเติิบโติที่างธุิรกิจอย่างรับผิู้ด้ชอบและสมดุ้ลกับสังค์มและ
สิ�งแวด้ล้อม	บริษัที่จ้งได้้กำาห้นด้กรอบการด้ำาเนินงานเพ่ั�อการเติิบโติขึ้องธุิรกิจ	ดั้งน่�

บริษัที่เช่�อมั�นว่า	นวัติกรรมเป็็นแรงขัึ้บเค์ล่�อนสำาคั์ญท่ี่�สร้างค์วามสำาเร็จให้้กับองค์์กรอย่างยั�งย่น	
นวัติกรรมท่ี่�สร้างสรรค์์ข้ึ้�นค์วรม่แนวคิ์ด้ค์รอบค์ลุมทัี่�งค์วามคุ้์มค่์าที่างเศรษฐกิจ	เกิด้ป็ระโยชน์
ต่ิอสังค์ม	และเป็็นมิติรกับสิ�งแวด้ล้อม	บริษัที่จ้งมุ่งมั�นในการวิจัยและพััฒนานวัติกรรม	โด้ย
ลงทุี่นด้้านการวิจัยและพััฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	2	ขึ้องรายได้้จากการขึ้ายขึ้องบริษัที่ต่ิอปี็	

บริษัที่มุ่งเน้นการขึ้ยายฐานล่กค้์าในต่ิางป็ระเที่ศติามแนวคิ์ด้	“World	is	our	market”			โด้ย
ตัิ�งฐานการผู้ลิติสินค้์าในจุด้ยุที่ธิศาสติร์สำาคั์ญขึ้องโลก	และม่ช่องที่างการจัด้จำาห้น่ายสินค้์า
ค์รอบค์ลุมกว่า	120	ป็ระเที่ศทัี่�วโลก	เพ่ั�อขึ้ยายช่องที่างการจำาห้น่ายสินค้์าให้้เพิั�มข้ึ้�นในทุี่กกลุ่ม
ธุิรกิจ	และมุ่งมั�นท่ี่�จะเพิั�มสัด้ส่วนรายได้้จากการขึ้ายในต่ิางป็ระเที่ศทัี่�งที่างติรงและที่างอ้อม
เป็็นร้อยละ	70	ในอนาค์ติ

บริษัที่ให้้ค์วามสำาคั์ญกับการเติิบโติอย่างยั�งย่น	โด้ยการพััฒนาระบบการที่ำางาน	ระบบฐาน
ข้ึ้อม่ล	และบุค์ลากรให้้ม่ค์วามเห้มาะสมและสนับสนุนกลยุที่ธ์ิการเติิบโติขึ้ององค์์กร	พัร้อม
สร้างวัฒนธิรรมองค์์กรท่ี่�ใช้คุ์ณธิรรมในการบริห้ารงาน	ติามเจตินารมณ์ท่ี่�จะด้ำาเนินธุิรกิจภาย
ใต้ิห้ลักธิรรมาภิบาล	ค์ำาน้งถ้งผู้ลป็ระโยชน์ขึ้องผู้่้ม่ส่วนได้้เส่ยทุี่กกลุ่มอย่างเป็็นธิรรมและสมดุ้ล	
ติลอด้จนด่้แลรับผิู้ด้ชอบต่ิอสังค์มและสิ�งแวด้ล้อม	เพ่ั�อมุ่งห้วังให้้บริษัที่เติิบโติไป็พัร้อมกับการ
อย่่ร่วมกับชุมชนและสังค์มได้้อย่างยั�งย่น	

น์วัิตกิรรม
สัร้างค่วิามสัำาเร็จ

กิารเป็น์ผู้เล่น์
ระดับโลกิ

กิารเติบโต
อย่างยั�งยืน์
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กลยุีทธ์ัการ้สร้้างการ้เติบัโต 
บริษัที่ม่กลยุที่ธ์ิการสร้างการเติิบโติ	ดั้งน่�

ผลการ้ดุำาเนินงาน
สรุ้ปผลปร้ะกอบัการ้ทางเศร้ษัฐกิจ 
	 •	ผู้ลการด้ำาเนินงานในปี็บัญช่	2563/2564	(1	เมษายน	63-	31	
ม่นาค์ม	64)	บริษัที่ม่รายได้้จากการขึ้ายสินค้์า	9,569.2	ล้านบาที่	ลด้ลง	
ร้อยละ	6.3	จากปี็บัญช่	2562/2563	ท่ี่�ม่รายได้้ห้ลักจากการขึ้ายสินค้์า	
10,217.4	ล้านบาที่	
	 การแพัร่ระบาด้ขึ้องโรค์ติิด้เช่�อไวรัสโค์โรนา	 2019	 (COVID-19)	
ยงัค์งส่งผู้ลกระที่บเชิงลบต่ิอเศรษฐกิจทัี่�วโลกและเป็็นปั็จจัยกด้ดั้นขึ้อง
ภาค์อุติสาห้กรรม	สำาห้รับการด้ำาเนินงานขึ้อง	3	กลุ่มธุิรกิจห้ลัก	ได้้แก่	

	 o	ธุิรกิจฉนวนกันค์วามร้อน/เย็น	ภายใต้ิแบรนด์้	Aeroflex	ยอด้
ขึ้ายกลุ่มบริษัที่แอร์โรเฟุลกซ์่	 ในป็ระเที่ศยังเติิบโติช้าติามการฟุ้�น
ตัิวอย่างค่์อยเป็็นค่์อยไป็ขึ้องภาค์อุติสาห้กรรมก่อสร้าง	 เน่�องจาก
ภาค์เอกชนยังค์งชะลอการลงทีุ่น	 อ่กทัี่�งเกิด้ค์วามล่าช้าจาก
กระบวนการขึ้นส่งสินค้์าระห้ว่างป็ระเที่ศ	ขึ้ณะท่ี่�ยอด้ขึ้ายติลาด้ใน
สห้รัฐอเมริกาป็รับตัิวด่้ข้ึ้�นเท่ี่ยบกับปี็ก่อน	 ส่วนยอด้ขึ้ายในเอเช่ย
ที่ยอยฟุ้�นตัิว
	 o	 ธุิรกิจชิ�นส่วนอุป็กรณ์และติกแต่ิงยานยนต์ิ	 ภายใต้ิแบรนด์้	
Aeroklas	 ยอด้ขึ้ายกลุ่มบริษัที่แอร์โรค์ลาส	 ได้้รับผู้ลกระที่บจาก

กลยุทธ์ุการ
ส่ร้างการเติุบโตุ

Exporting
การส่งออกสินค้์าไป็จำาห้น่ายในป็ระเที่ศ

ต่ิางๆ	ทัี่�วโลกกว่า	120	ป็ระเที่ศ

Franchising
จำาห้น่ายแฟุรนไชน์ห้ร่อให้้สิที่ธิิการผู้ลิติสินค้์า
ขึ้องบริษัที่ให้้กับตัิวแที่นเพ่ั�อสร้างฐานการผู้ลิติ

ทัี่�วโลก	โด้ยใช้เงินทุี่นในป็ริมาณท่ี่�ม่ป็ระสิที่ธิิภาพั

Joint Venture
การร่วมทุี่นกับบริษัที่ชั�นนำาขึ้องโลกเพ่ั�อ
เพิั�มค์วามแข็ึ้งแกร่งในเชิงเที่ค์โนโลยแ่ละ

กระแสเงินสด้ให้้กับกลุ่มบริษัที่

Strategic Alliance
การให้้ค์วามร่วมม่อเชิงกลยุที่ธ์ิกับพัันธิมิติรที่าง

ธุิรกิจเพ่ั�อสร้างค์วามได้้เป็ร่ยบในการเข้ึ้าแข่ึ้งขัึ้นใน
ป็ระเที่ศต่ิางๆ	ทัี่�วโลก

Licensing
การจำาห้น่ายใบอนุญาติให้้ตัิวแที่นบริษัที่
จำาห้น่ายสินค้์าทัี่�วโลกเพ่ั�อสร้างพัันธิมิติร
ที่างการค้์า

Wholly Owned Subsidiary
การพิัจารณาลงทุี่นสร้างฐานการผู้ลิติและจัด้
จำาห้น่ายในป็ระเที่ศท่ี่�ม่ศักยภาพั	เช่น	ป็ระเที่ศ
สห้รัฐอเมริกา	จ่น	และ	ออสเติรเล่ยท่ี่�ใช้เป็็นฐานใน
การกระจายสินค้์าท่ี่�สำาคั์ญขึ้องภ่มิภาค์

Merger and 
Acquisition
การเข้ึ้าซ่่�อกิจการและนำามาป็รับป็รุงโด้ย
ใช้เที่ค์โนโลย่รวมถ้งนวัติกรรมขึ้องบริษัที่
เพ่ั�อสร้างม่ลค่์าเพิั�มให้้แก่ผู้ลิติภัณฑ์์และ
บริษัที่เป้็าห้มายจะที่ำาให้้บริษัที่สามารถ
เข้ึ้าถ้งเป้็าห้มายท่ี่�ตัิ�งไว้ได้้รวด้เร็วข้ึ้�น
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 สัดุส่วันร้ายีไดุ้ในปีบััญชีิ 2563/2564 

46.7%	มาจากยอด้ขึ้ายกลุ่มธุิรกิจอุป็กรณ์ชิ�นส่วนและ
ติกแต่ิงยานยนต์ิภายใต้ิแบรนด์้	Aeroklas	

27.5%	มาจากยอด้ขึ้ายกลุ่มธุิรกิจธุิรกิจฉนวนยางกันค์วาม
ร้อน/เย็นภายใต้ิแบรนด์้	Aeroflex	และ	

25.8%	มาจากยอด้ขึ้ายธุิรกิจบรรจุภัณฑ์์พัลาสติิก	ภายใต้ิ
แบรนด์้	EPP

25.8%

46.7%

27.5%

Aeroflex Aeroklas EPP

การแพัร่ระบาด้	โรค์	COVID-19	มากท่ี่�สุด้ในช่วงไติรมาสแรกขึ้องปี็
บัญช่	2563/2564	(1	เมษายน	-	30	มิถุนายน	63)	ส่งผู้ลให้้กลุ่มล่กค้์า	
OEM	ซ้่�งเป็็นบริษัที่ผู้่้ผู้ลิติรถยนต์ิห้ลายแห่้งในป็ระเที่ศป็ระกาศห้ยุด้
การผู้ลิติชั�วค์ราวตัิ�งแต่ิสิ�นเด่้อนม่นาค์มถ้งพัฤษภาค์ม	 2563	 อ่กทัี่�ง	
กลุ่มล่กค้์าต่ิางป็ระเที่ศท่ี่�ม่ค์วามต้ิองการซ่่�อลด้ลง	รวมถ้งค์วามล่าช้า
จากกระบวนการขึ้นส่งสินค้์าระห้ว่างป็ระเที่ศ	 แต่ิเม่�อสถานการณ์
ขึ้องอุติสาห้กรรมยานยนติ์เริ�มป็รับตัิวด่้ข้ึ้�น	 กลุ่มบริษัที่แอร์โรค์ลาส	
สามารถป็รับตัิวได้้อย่างรวด้เร็วเพ่ั�อรับกับค์วามต้ิองการยานยนติ์
ท่ี่�เพิั�มข้ึ้�นทัี่�งในและต่ิางป็ระเที่ศที่ำาให้้ยอด้ขึ้ายป็รับตัิวเพิั�มข้ึ้�น	 ทัี่�งน่�	
ในปี็บัญช่ก่อนห้น้ากลุ่มอุติสาห้กรรมยานยนต์ิได้้รับผู้ลกระที่บจาก
สงค์รามการค้์าระห้ว่างสห้รัฐอเมริกาและจ่น
	 	 สำาห้รับธุิรกิจในป็ระเที่ศออสเติรเล่ยม่ยอด้ขึ้ายชิ�นส่วนอุป็กรณ์
ติกแติ่งยานยนต์ิเพิั�มข้ึ้�น	 เน่�องจากชาวออสเติรเล่ยนิยมท่ี่องเท่ี่�ยวใน
ป็ระเที่ศมากข้ึ้�น
	 o	ธุิรกิจบรรจุภัณฑ์์พัลาสติิกภายใต้ิแบรนด์้	EPP	แม้ว่าบริษัที่	อ่ส
เทิี่ร์น	 โพัล่แพัค์	 จำากัด้	 จะได้้รับผู้ลกระที่บจากการอุป็โภค์บริโภค์
ภายในป็ระเที่ศลด้ลง	 จากการแพัร่ระบาด้ขึ้องโรค์	 COVID-19	 แต่ิ
อย่างไรก็ติามบริษัที่ได้้รับป็ระโยชน์จากยอด้ขึ้ายขึ้องบรรจุภัณฑ์์
พัลาสติิกป็ระเภที่กล่องใส่อาห้ารซ้่�งป็รับตัิวด่้ข้ึ้�นจากค์วามต้ิองการ
ขึ้องผู้่้บริโภค์ในยุค์วิถ่ให้ม่	(New	Normal)	ท่ี่�นิยมสั�งอาห้ารแบบจัด้
ส่งถ้งท่ี่�	(Delivery)	ห้ร่อซ่่�ออาห้ารกลับไป็รับป็ระที่านท่ี่�บ้านมากข้ึ้�น	
อ่กทัี่�งได้้รับป็ระโยชน์จากมาติรการภาค์รัฐเพ่ั�อกระตุ้ินการบริโภค์ใน
ป็ระเที่ศ

	 นอกจากน่�	 การนำานโยบายลด้ค่์าใช้จ่ายและเพิั�มป็ระสิที่ธิิภาพั
การที่ำางาน	 ห้ร่อ	 นโยบาย	 “USE”	 (U:	 Utilization	 การใช้ป็ระโยชน์
จากที่รัพัยากรท่ี่�ม่อย่่อย่างคุ้์มค่์า	S:	Save	การป็ระห้ยัด้ค่์าใช้จ่าย	และ	
E:	Efficiency	การเพิั�มป็ระสิที่ธิิภาพัการที่ำางาน)	มาใช้บริห้ารงานภายใน
องค์์กร	ส่งผู้ลให้้บริษัที่สามารถจัด้การต้ินทุี่นขึ้ายได้้อย่างม่ป็ระสิที่ธิิภาพั	
และสามารถลด้ค่์าใช้จ่ายในการขึ้ายและบริห้ารได้้ถ้ง	 123.4	 ล้านบาที่	
เม่�อเท่ี่ยบกับปี็ก่อน	ส่งผู้ลให้้บริษัที่ม่กำาไรสุที่ธิิ	1,221.2	ล้านบาที่	เพิั�ม
ข้ึ้�นจากปี็บัญช่	2562/2563	จำานวน	221.9	ล้านบาที่	ห้ร่อ	ร้อยละ	22.2
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การบริหารจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การบริหารจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งความต้องการของผู้บริโภค สภาพเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ท าให้บริษัทสามารถวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้ดี
ยิ่งขึ้น การใช้เทคโนโลยีและระบบดิจิทัล (digital) ในการเชื่อมต่อ (connectivity) ระบบการด าเนินงาน เพ่ือรวบรวมข้อมูลและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน จึงมีบทบาทส าคัญเพ่ือให้การด าเนินธุรกิจของบริษัท มีการผลิต ติดตาม ควบคุม บริหารจัดการและ
ประเมินผล เพ่ือตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที  
 
ท ากราฟฟิค 
 
แนวทางการบริหารจัดการ  
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บริษัทก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูล
สำรสนเทศไว้ 2 ด้ำน ดังนี ้
1. ระบบการบริหารจัดการข้อมู ล สารสนเทศส าห รับ

กระบวนการผลิตประจ าวัน (Data for manufacturing 
system) ทั้งระบบอัตโนมัติ (full automation) และ
กึ่งอัตโนมัติ (semi-automation) โดยบูรณำกำรข้อมูลจำก
ทุกหน่วยงำนเข้ำมำประกอบ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอกองค์กร ลูกค้ำ คู่ค้ำและพันธมิตรทำงธุรกิจ เพื่อน ำ
ข้อมูลเข้ำมำวำงแผนกำรผลิต กำรจัดเก็บสินค้ำ กำรส่งมอบ 
รวมถึงกำรใช้ข้อมูลจำกกระบวนกำรผลิตประจ ำวันเข้ำมำใช้
พิจำรณำทั้งในด้ำนคุณภำพ (Quality) ปริมำณ (Quantity)  
ต้นทุน (Cost) และเวลำ (Time) เพื่อให้บริษัทสำมำรถวำง
แผนกำรผลิตที่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ได้ในทุกสถำนะกำรณ์ ตลอดจนพัฒนำนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
กระบวนกำรผลิต  
บริษัทได้ก ำหนดเป้ำหมำยของกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลในทุก 

      ส่วนงำน เช่น 
- ด้ำนกำรผลิต (Manufacturing) ลดของเสีย กำรใช้

วัตถุดิบ ทรัพยำกร และเวลำในกำรผลิตชิ้นงำน 
- ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง (Inventory 

management) กำรลดเวลำกำรจัดซื้อ กำรลด
สต็อกสินค้ำคงคลังภำยในตกค้ำง กำรเติมเต็มสินค้ำ
ตรงเวลำ กำรลดสินค้ำหมดอำยุและค่ำเสื่อมสินค้ำ 

- ภำยในคลัง เช่น กำรน ำระบบ VMI (Vendor 
management inventory) มำใช้พัฒนำ 
กระบวนกำรวำงแผน กำรผลิต และกำรบริกำร
จัดกำรสินค้ำคงคลัง โดยกำรใช้ข้อมูลร่วมกัน 
ระหว่ำงผู้มีส่วนได้เสยีภำยใน และ ภำยนอก เพื่อท ำ
ให้ห่วงโซ่อุปทำนให้สั้นลง ลดควำมซับซ้อนและ
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

 
      

2. ระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ (Data for business decision) ซึ่งครอบคลุม
ทั้งกำรบริหำรจัดกำรภำยใน เช่น กำรบริหำรจัดกำรและ
พัฒนำพนักงำน (Human resource management) ระบบ
บัญชี กำรเงิน และกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ เช่น กลยุทธ์ธุรกิจ 
กลยุทธ์ด้ำนกำรตลำด กำรบริหำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ 
เป็นต้น ข้อมูลทั้งหมดจะถูกน ำไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
เชิงกลยุทธ์ Balance Score Card และกำรจัดท ำรำยงำน 
(Reporting) ตลอดจนกำรตัดสินใจในกำรพัฒนำนวัตกรรม
และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทำงธุรกิจ ซึ่งด ำเนินกำรภำยใต้
เครื่องมือ Business Intelligence เพื่อให้กำรตัดสินใจ
ด ำเนินกำรเกิดขึ้นได้อย่ำงทันท่วงทีและมีประสิทธิภำพสูงสุด
ภำยใต้สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น กำรพัฒนำศักยภำพ
ของพนักงำน โดยกำรน ำข้อมูลจำกฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล มำ
วิเครำะห์และตัดสินใจเพื่อก ำหนดแนวทำงและวิธีเพิ่ม
ศักยภำพของพนักงำนในองค์กร 
       

บริษัทได้วำงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล (Data structure) 
ทั้งสองด้ำนให้มีกำรเช่ือมต่อและสร้ำงกำรไหลของข้อมูล กำร
วิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ โดยใช้ระบบ ERP เป็นระบบหลัก และ
เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพและเป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
บริษัทจึงได้มีกำรจัดท ำคู่มือกำรใช้งำนสำรสนเทศ ส ำหรับบริษัท 
และบริษัทย่อยเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนจะสำมำรถ
บรรลุได้ตำมวัตถุประสงค์ 
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นนววัตัตกกรรรรมม  
นวัตกรรมมีบทบาทอยางมากตอความสําเร็จตลอดระยะเวลา 43 ปในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและเปนหัวใจสําคัญท่ีชวยขับเคลื่อน

ธุรกิจใหเติบโตไดอยางยั่งยืน ดวยความสามารถทางการแขงขันท่ีโดดเดน และการสรางโอกาสทางธุรกิจ จากผลิตภัณฑนวัตกรรมและ 

บริการ นอกจากนี้ การพัฒนาของเทคโนโลยีอยางรวดเร็วในปจจุบัน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของตลาดและสภาพแวดลอมทาง

เศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดลอม ทําใหบริษัทตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่องทั้งดานนวัตกรรมและกระบวนการทํางาน และดาน

ความสามารถขององคกร เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันท่ีจะทําใหรับมือกับความทาทายตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงสรางสรรคผลิตภัณฑและบริการที่สรางคุณคาตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  

 

ทํากราฟฟค ท้ังตาราง  

 

 
เปาหมายระยะยาว  

ป 2568 

เปาหมาย  

ปบัญชี 2563/2564 

ผลการดําเนินงาน  

ปบัญชี 2563/2564 

จํานวนนวตักรรมที่จดสิทธบิัตร หรือ นวัตกรรมท่ี

ไดรับรางวัล ตอป 

30  10 17 

จํานวนโครงการนวตักรรมท่ีไดจากการประกวด 

หรือการคดิคนของพนักงาน ตอป 

60 40 27 

 

แนวทางการบริหารจัดการ  

บริษัทยึดมั่นในพันธสญัญาที่จะสรางสรรคเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพ่ือโลกที่สมดุล “Creating A World In Harmony with 

Technology and Innovation” จึงไดกําหนด “นโยบายการ

พัฒนาอยางยั่งยืน ดานนวัตกรรม” ที่มุงเนนและสงเสริมการใชองค

ความรูและความคิดสรางสรรคในการนําเสนอสิ่งประดิษฐใหม 

วิธีการใหม แนวคิดใหม ผลิตภัณฑใหม ที่ยังไมเคยมีผูใดคิดคนมา

กอน หรือปรับปรุงพัฒนาสิ่งท่ีมีอยูแลวใหดีขึ้นกวาเดิมดวยการใช

ทรัพยากรของบริษัทเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานและ 

 

สรางมูลคาและคุณคาใหแกบริษัทและผูเกี่ยวของทุกภาคสวน 

รวมถึงสังคมโดยรวมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนปองการการเสื่อม

ถอยของธุรกิจเนื่องมาจากขาดแคลนผลิตภัณฑใหม หรือขาดความ

ยืดหยุน ความรวดเร็วในการทําธุรกิจตามยุคสมัย บริษัทจึงมุง

ดําเนินการเพ่ือกาวไปสูการเปนองคกรชั้นนําในการบริหารจัดการ

นวัตกรรมแหงอนาคต และไดกําหนดกรอบการดําเนินงานดาน

นวัตกรรม 3 ดาน และ กลยุทธในการดําเนินงาน ดังน้ี  

 

เปา้หมาย
ระยะยาว 2568

เปา้หมาย
ปบัีญชีี 2563/2564

ผลดูำาเนินงาน
ปบัีญชีี 2563/2564

จำานวนนวตัิกรรมท่ี่�จด้สทิี่ธิิบัติร	ห้ร่อ	นวัติกรรม
ท่ี่�ได้้รับรางวัล	ต่ิอปี็

30	 10 17

จำานวนโค์รงการนวตัิกรรมท่ี่�ได้้จากการป็ระกวด้	
ห้ร่อการคิ์ด้ค้์นขึ้องพันักงาน	ต่ิอปี็

60 40 27

Innovation and 
Technology

Innovation for 
Future







Innovative 
Organization
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นนววัตัตกกรรรรมม  
นวัตกรรมมีบทบาทอยางมากตอความสําเร็จตลอดระยะเวลา 43 ปในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและเปนหัวใจสําคัญท่ีชวยขับเคลื่อน

ธุรกิจใหเติบโตไดอยางยั่งยืน ดวยความสามารถทางการแขงขันท่ีโดดเดน และการสรางโอกาสทางธุรกิจ จากผลิตภัณฑนวัตกรรมและ 

บริการ นอกจากนี้ การพัฒนาของเทคโนโลยีอยางรวดเร็วในปจจุบัน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของตลาดและสภาพแวดลอมทาง

เศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดลอม ทําใหบริษัทตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่องทั้งดานนวัตกรรมและกระบวนการทํางาน และดาน

ความสามารถขององคกร เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันท่ีจะทําใหรับมือกับความทาทายตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงสรางสรรคผลิตภัณฑและบริการที่สรางคุณคาตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  

 

ทํากราฟฟค ท้ังตาราง  

 

 
เปาหมายระยะยาว  

ป 2568 

เปาหมาย  

ปบัญชี 2563/2564 

ผลการดําเนินงาน  

ปบัญชี 2563/2564 

จํานวนนวตักรรมที่จดสิทธบิัตร หรือ นวัตกรรมท่ี

ไดรับรางวัล ตอป 

30  10 17 

จํานวนโครงการนวตักรรมท่ีไดจากการประกวด 

หรือการคดิคนของพนักงาน ตอป 

60 40 27 

 

แนวทางการบริหารจัดการ  

บริษัทยึดมั่นในพันธสญัญาที่จะสรางสรรคเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพ่ือโลกที่สมดุล “Creating A World In Harmony with 

Technology and Innovation” จึงไดกําหนด “นโยบายการ

พัฒนาอยางยั่งยืน ดานนวัตกรรม” ที่มุงเนนและสงเสริมการใชองค

ความรูและความคิดสรางสรรคในการนําเสนอสิ่งประดิษฐใหม 

วิธีการใหม แนวคิดใหม ผลิตภัณฑใหม ที่ยังไมเคยมีผูใดคิดคนมา

กอน หรือปรับปรุงพัฒนาสิ่งท่ีมีอยูแลวใหดีขึ้นกวาเดิมดวยการใช

ทรัพยากรของบริษัทเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานและ 

 

สรางมูลคาและคุณคาใหแกบริษัทและผูเกี่ยวของทุกภาคสวน 

รวมถึงสังคมโดยรวมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนปองการการเสื่อม

ถอยของธุรกิจเนื่องมาจากขาดแคลนผลิตภัณฑใหม หรือขาดความ

ยืดหยุน ความรวดเร็วในการทําธุรกิจตามยุคสมัย บริษัทจึงมุง

ดําเนินการเพ่ือกาวไปสูการเปนองคกรชั้นนําในการบริหารจัดการ

นวัตกรรมแหงอนาคต และไดกําหนดกรอบการดําเนินงานดาน

นวัตกรรม 3 ดาน และ กลยุทธในการดําเนินงาน ดังน้ี  

 

 
 

 

 

นวัตกรรม และ เทคโนโลยี (Innovation and Technology) 

บริษัทพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสรางความมั่งคั่ง และใช

ความมั่ งคั่ งต อยอด “นวั ตกรรมที่ สร างสรรค  - creative 

innovation”เพ่ือความมั่นคงและยั่งยืนของธุรกิจ บริษัทจึงให

ความสําคัญกับการคนควาวิจัยพัฒนานวัตกรรมโดยลงทุนทั้ง

ทางตรงและทางออมเปนเงินประมาณรอยละ 2 จากยอดขายของ

บริษัท เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัทใน

ตลาดโลก ดวยการสราง  

New S-Curve อยางตอเนื่องและการลดตนทุนการผลิต รวมถึง

การใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการบริหารจัดการขอมูลและพัฒนา

สินคาและบริการท่ีชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของผูคนและลด

ผลกระทบตอสังคมและสิ่ งแวดลอม บริษัทมุ งเนนการพัฒนา

นวัตกรรมตามกรอบการดําเนินงานดานนวัตกรรม 3 ดาน ที่สงเสริม

ศักยภาพการเปนผูนําของบริษัทในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจาก      

โพลีเมอรและพลาสติก ดังนี้ 

 
 

ทํากราฟฟค ท้ังภาพใหม 

  
 

องคกรนวัตกรรม (Innovative Organization) 

บริษัทมุ งมั่นสรางองคกรแหงนวัตกรรมที่ เปนศูนยรวมของ

นวัตกรรมและการบริหารจัดการความรูดานโพลีเมอรรวมทั้ง      

บมเพาะวัฒนธรรมแหงการเรียนรู  เ พ่ือสงเสริมการพัฒนา

ความสามารถของบุคลากรและการพัฒนานวัตกรรมในองคกร 

บริษัทจึงมุงเนนการพัฒนาทุนมนุษยนวัตกรรม ดวยการปลูกฝง

แนวคิดนวัตกรรมใหกับพนักงานทุกระดับใหมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค ชางสังเกต และรูจักวิธีแกปญหา สรางตนแบบคน

นวัตกรรม และสนับสนุนผลงานนวัตกรรมของพนักงาน  

 

 

 

บริษัทเล็งเห็นถึงความเสี่ยงจากการท่ีไมมีนวัตกรรมหรือองคความรู

ที่จะสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงมุงเนนการลงทุนเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพและความสามารถของบริษัทยอยในการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ บริษัทกําหนดใหทุกกลุมธุรกิจหลักมี

หนวยงานของตนเองที่ทําหนาที่วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสําหรับ

พัฒนาผลิตภัณฑและบริการ ตลอดจนปรับปรงุกระบวนการผลติให

มีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยมี บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร จํากัด 

(EIC) ซึ่งมีบทบาทสําคัญดานการวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงาน

สนับสนุนใหกับทุกกลุมธุรกิจ โดยมีการรายงานความคืบหนาดาน

นวัตกรรมใหคณะกรรมการบริหารรับทราบเปนประจําทุกเดือน 
ทํากราฟฟค ท้ังภาพใหม 

 

 

 

 

 

 

  

นวัตกรรม = ปญหา + ความคิดสรางสรรค 

 

โครงสรางการดาํเนินงานดานนวัตกรรม 

นวัตุกรรมดู้าน 
วัส่ดุูศาส่ตุร์

นวัตุกรรมดู้าน 
การออกแบบ

นวัตุกรรมดู้าน 
กระบวนการผลิตุ

น์วัิตกิรรม = ปญัหา +  คุวามคิุดูส่ร้างส่รรค์ุ

CREATIVE
Imagination สร้้างสร้ร้ค์์

Vision พััฒนาให้้เกิด 
วิสัยทััศน์ โดยมองทัางออก
ของปัญัห้าอย่างไม่ปัดิกั�น

Flexibilities บนพ้ั�นฐาน
ของค์วามย้ดห้ย่่น

INNOVATION


EPG 
EXCOM

Aeroklas
R&D

EPP
R&D

AFC
R&D

EIC

โคุรงส่ร้างการดูำาเนินงานดู้านนวัตุกรรม

รายงานความย่�งยืน 31 มีนาคม 2564 65



 
 

 

 

นวัตกรรมเพื่ออนาคต (Innovation for the Future) 

บริษัทมุงมั่นคนควาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสรางสรรค

ผลิตภณัฑแหงอนาคตที่ตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกและ

แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม บริษัทจึงไดจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนา

และหองทดลองตนแบบคือ บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร จํากัด 

(“EIC”) เพื่อสนับสนุนการวิจัยพัฒนาของบริษัทยอย ซึ่ง EIC เปน

หนวยงานหลักที่ดําเนินธรุกิจวิจัยพัฒนา ทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ 

และบริการสอบเทียบ เพ่ือพัฒนาสินคาใหม และเปนหนึ่งในศูนยการ

วิจัยดานโพลีเมอรภาคเอกชนท่ีทันสมัยที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทย

ดวยศักยภาพดานบุคลากร เทคโนโลยี และประสบการณในดานวิจัย 

 

 

และพัฒนา บริษัทยอย มีนักวิจัยและเจาหนาท่ีฝายพัฒนาสินคารวม 

120 คน บริษัทไดกําหนดกลยุทธในการพัฒนานวัตกรรมทั้งแบบปด 

(Close innovation) และแบบเปด (Open innovation)  

โดยรวมมือกับพันธมิตรในการทํางานวิจัยและพัฒนา ดังน้ี 

1. พัฒนานวัตกรรมดานผลิตภัณฑที่สรางความตอเน่ืองทางธุรกิจ 

2. พัฒนานวัตกรรมดานกระบวนการท่ีสงเสริมการใชทรัพยากร

อยางมีประสิทธภิาพ (eco-efficiency) 

3. พัฒนานวัตกรรมเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีชวยยกระดับ

คุณภาพชีวิตของคนในสังคม 

ผลการดําเนินงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสงเสริมวัฒนธรรมองคกรดานนวัตกรรม 

บริษัทสงเสริมการมีสวนรวมของพนักงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ

และปรับปรุงกระบวนการทํางาน ที่จะนํามาซึ่งความภาคภูมิใจ 

ความรักและผูกพันกับองคกร รวมถึงสรรหาตนแบบคนนวัตกรรม

เพ่ือเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนบริษัทตอไปในอนาคต  

ในปบัญชี 2563/2564 บริษัทจึงไดจัดทําโครงการ “Idea Can Do” 

เพื่อสงเสริมใหพนักงานมีความคิดริเริ่มสรางสรรค กลาแสดงออก 

และเปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงศักยภาพ โดยใหพนักงานสง

แนวคิดนวัตกรรมท่ีสามารถสรางสรรคสินคาเพื่อตอบสนองกับ

ความต องการของผู บริ โ ภคไดจ ริ ง  โดยมีคณะกรรมการ

ประกอบดวย ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และคณะผูบริหารเปนผู

พิจารณาการใหรางวัล โครงการดังกลาวมีพนักงานสงแนวคิด

นวัตกรรมเขาประกวดรวม 107 คน จํานวนโครงการนวตักรรมรวม 

58 โครงการ ซึ่งมีจํานวนโครงการที่ผานการประกวดรอบแรก 27 

โครงการ แบงเปน การพัฒนากระบวนการ 19 โครงการ และการ

พัฒนาผลิตภัณฑ 8 โครงการ  

 

ภาพประกอบโครงการ “Idea Can Do” 
 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภณัฑ เพื่อสังคม 

สิทธิบัตรใหม และอนุสิทธิบัตร 

นวัตกรรมสําหรับผลิตภัณฑใหม 

ผลิตภณัฑนวัตกรรมที่ออกสูตลาด 

นวัตกรรมสําหรับกระบวนการผลิต 

 ผลงานดานนวัตกรรมในปบัญชี 2563/2564 
ผลงาน์ด้าน์
น์วัิตกิรรมใน์
ปีบัญช่ั 
2563/2564

17 New intellectual Properties
สิทัธิิบัตร้ให้ม่ และอน่สิทัธิิบัตร้

21 New Product Innovations 
นวัตกร้ร้มสำาห้รั้บผลิตภััณฑ์์ให้ม่

15 New Process Innovations 
นวัตกร้ร้มสำาห้รั้บกร้ะบวนการ้ผลิต

7 Launched Products 
ผลิตภััณฑ์์นวัตกร้ร้มทีั�ออกส่่ตลาด

Face 
Shield

EP Kare 
Mask

Products 
for Social

ผลิตภััณฑ์์
เพ้ั�อสังค์ม
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นวัตกรรมเพื่ออนาคต (Innovation for the Future) 

บริษัทมุงมั่นคนควาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสรางสรรค

ผลิตภณัฑแหงอนาคตที่ตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกและ

แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม บริษัทจึงไดจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนา

และหองทดลองตนแบบคือ บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร จํากัด 

(“EIC”) เพื่อสนับสนุนการวิจัยพัฒนาของบริษัทยอย ซึ่ง EIC เปน

หนวยงานหลักที่ดําเนินธรุกิจวิจัยพัฒนา ทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ 

และบริการสอบเทียบ เพ่ือพัฒนาสินคาใหม และเปนหนึ่งในศูนยการ

วิจัยดานโพลีเมอรภาคเอกชนท่ีทันสมัยที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทย

ดวยศักยภาพดานบุคลากร เทคโนโลยี และประสบการณในดานวิจัย 

 

 

และพัฒนา บริษัทยอย มีนักวิจัยและเจาหนาท่ีฝายพัฒนาสินคารวม 

120 คน บริษัทไดกําหนดกลยุทธในการพัฒนานวัตกรรมทั้งแบบปด 

(Close innovation) และแบบเปด (Open innovation)  

โดยรวมมือกับพันธมิตรในการทํางานวิจัยและพัฒนา ดังน้ี 

1. พัฒนานวัตกรรมดานผลิตภัณฑที่สรางความตอเน่ืองทางธุรกิจ 

2. พัฒนานวัตกรรมดานกระบวนการท่ีสงเสริมการใชทรัพยากร

อยางมีประสิทธภิาพ (eco-efficiency) 

3. พัฒนานวัตกรรมเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีชวยยกระดับ

คุณภาพชีวิตของคนในสังคม 

ผลการดําเนินงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสงเสริมวัฒนธรรมองคกรดานนวัตกรรม 

บริษัทสงเสริมการมีสวนรวมของพนักงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ

และปรับปรุงกระบวนการทํางาน ที่จะนํามาซึ่งความภาคภูมิใจ 

ความรักและผูกพันกับองคกร รวมถึงสรรหาตนแบบคนนวัตกรรม

เพ่ือเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนบริษัทตอไปในอนาคต  

ในปบัญชี 2563/2564 บริษัทจึงไดจัดทําโครงการ “Idea Can Do” 

เพื่อสงเสริมใหพนักงานมีความคิดริเริ่มสรางสรรค กลาแสดงออก 

และเปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงศักยภาพ โดยใหพนักงานสง

แนวคิดนวัตกรรมท่ีสามารถสรางสรรคสินคาเพื่อตอบสนองกับ

ความต องการของผู บริ โ ภคไดจ ริ ง  โดยมีคณะกรรมการ

ประกอบดวย ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และคณะผูบริหารเปนผู

พิจารณาการใหรางวัล โครงการดังกลาวมีพนักงานสงแนวคิด

นวัตกรรมเขาประกวดรวม 107 คน จํานวนโครงการนวตักรรมรวม 

58 โครงการ ซึ่งมีจํานวนโครงการที่ผานการประกวดรอบแรก 27 

โครงการ แบงเปน การพัฒนากระบวนการ 19 โครงการ และการ

พัฒนาผลิตภัณฑ 8 โครงการ  

 

ภาพประกอบโครงการ “Idea Can Do” 
 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภณัฑ เพื่อสังคม 

สิทธิบัตรใหม และอนุสิทธิบัตร 

นวัตกรรมสําหรับผลิตภัณฑใหม 

ผลิตภณัฑนวัตกรรมที่ออกสูตลาด 

นวัตกรรมสําหรับกระบวนการผลิต 

 ผลงานดานนวัตกรรมในปบัญชี 2563/2564 

 
 

 

 

ผลการดําเนินงานดานนวัตกรรม 

ในปบัญชี 2563/2564 บริษัทใชเงินลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา

ทางตรงและทางออม คิดเปนรอยละ 2 ของรายไดจากการขายของ

บริษัท โดยบริษัทไดดําเนินการคนควาวจิัยนวัตกรรมท้ังภายในบริษัท

เองและจากความรวมมือกับหนวยงานพันธมิตรจํานวน 3 หนวยงาน/

องคกร เพ่ือรวมกันพัฒนานวัตกรรม/ผลิตภัณฑนวัตกรรมท่ีสามารถ

ตอบสนองความตองการใหเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว โดยเปาหมายของ

การพัฒนานวัตกรรมของบริษัทมุงเนน 3 ดานเปนหลัก ไดแก 

- นวัตกรรมดานผลิตภัณฑที่สรางความตอเน่ืองทางธุรกิจ 

- นวัตกรรมดานกระบวนการท่ีสงเสริมการใชทรัพยากร

อยางมีประสิทธภิาพ (eco-efficiency) 

- นวัตกรรมเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอมที่ชวยยกระดับ

คุณภาพชีวิตของคนในสังคม 

ในปบัญชี 2563/2564 ไดรับการจดสิทธิบัตร 17 รายการ ดําเนิน

โครงการพัฒนาสินคานวัตกรรม 21 รายการ วางจําหนายสินคาที่

เปนผลจากนวัตกรรม 7 รายการ และมีนวตักรรมดานกระบวนการ

ผลิต 15 รายการ นอกจากนี้ มีผลิตภัณฑใหม ท่ีบริษัทคิดคน

พัฒนาเพื่อชวยเหลือสังคมโดยนําไปบริจาคในชวงการแพรระบาด

ของ COVID-19 ไดแก EP-KARE และ Face Shield เปนตน 

 

  

ตัวอยางสินคานวัตกรรม: ฝาปดกระบะรถท่ีมวนเก็บไดแบบอลูมิเนียม (Roller Shutter Aluminum for Pickup Truck)  

ฝาปดรถกระบะทั่วไปที่วางขายในตลาด อาจตอบสนองความ

ตองการในดานฟงกชันการใชงานไดไมครบถวนตามความตองการ

ของลูกคา เชน ไมสามารถบรรทุกของหรือสินคาที่มีขนาดสูงได 

ดังนั้น ฝาปดรถกระบะที่มวนเก็บไดแบบอลูมิ เนียม จึงเปน

ผลิตภัณฑใหมท่ีลูกคามีความตองการที่จะสั่งซื้อเพ่ือทดแทนฝาปด

รถกระบะเดิม แตฝาปดรถกระบะท่ีมวนเก็บไดแบบอลูมิเนียมที่

ออกจําหนายในตลาดกอนหนานั้น ไมสามารถปองกันการโจรกรรม

ไดและมีขอดอยคือตองเจาะกระบะเพ่ือใหล็อคได ซึ่งจากปญหานี้

เอง ทางทีมพัฒนาผลิตภัณฑของบริษัทจึงไดพัฒนาแบบจําลองและ

ตนแบบฝาปดกระบะรถท่ีมวนเก็บไดแบบอลูมิเนียม (Roller 

Shutter Aluminium for Pickup Truck) สําหรับรถยนตกระบะ

สี่ประตู (D/C) โดยออกแบบพัฒนาและแกไขสวน Slap* ของ 

Roller Shutter* จากเดิมที่สามารถใชคัตเตอรกรีดบริเวณยางได 

เปนแบบใหมที่แข็งแรง สวยงามและไมสามารถใชคัตเตอรกรีดได 

แกไขปญหาการโจรกรรม นอกจากนี้ บริษัท แอรโรคลาส จํากัด ซึ่ง

เปนผูบุกเบิกและมีความเชี่ยวชาญในการเปลี่ยนการติดตั้งพ้ืนปู

กระบะ (Bed Liner) จากการเจาะกระบะทุกรุนเปนรุนไมเจาะ 

ดังนั้น จึงไดนําองคความรูดานน้ีมาประยุกตและพัฒนากลไกการ

ล็อคของ Roller Shutter ใหมที่ไมจําเปนตองเจาะตัวถังรถกระบะ 

โดยบริษัทไดจดอนุสิทธิบัตร (Petty Patent) 4 ประเทศ  

ชื่อผลงาน “ฝาปดกระบะที่มวนเก็บได (Roller Shutter)” สินคา

นวัตกรรมชิ้นนี้เริ่มจัดจําหนายตั้งแตปบัญชี 2562/2563 จนถึง

ปจจุบันสามารถสรางรายไดใหกับบริษัทกวา 27 ลานบาท 
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ตัวอย่างสินค้านวัตกรรม: หน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนหน้ากากอนามัย บริษัทตระหนักถึง
ความเดือดร้อนและความยากล าบากในการจัดหาหน้ากากอนามัยที่
มีคุณภาพได้มาตรฐานความปลอดภัย จึงมีแนวคิดที่จะช่วยเหลือ
สังคมบรรเทาความเดือดร้อน จึงเกิดเป็นความคิดที่จะผลิตหน้ากาก
อนามัยจากไลน์ผลิตพลาสติกขึ้นรูปที่มีอยู่ และด้วยความร่วมมือ
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทและบริษัทย่อย จึงได้ค้นคว้าวิจัยและ
พัฒนาจนผลิตสินค้านวัตกรรมหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE ได้
ส าเร็จโดยใช้ระยะเวลาทั้งหมดเพียง 1 เดือน และได้น าสินค้า
นวัตกรรมหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE ออกสู่ตลาดเมื่อเดือน
เมษายน 2563 
หน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE ตัวหน้ากาก EP-KARE ผลิตจาก
พลาสติกประเภท Polypropylene ประกบกัน 2 ช้ัน ระหว่างช้ันมี
ผ้ากรองสอดอยู่ ตัวพลาสติกมีความยืดหยุ่นสูง สามารถท าความ 

สะอาดฆ่าเช้ือโรคได้ด้วยด้วยแอลกอฮอล์ หรือล้างด้วยน้ าสบู่ จึง
สามารถน ากลับมาใช้ซ้ าได้ด้วยการเปลี่ยนแค่แผ่นกรอง โดยแผ่น
กรองผลิตมาจากผ้า 3 ช้ัน จึงมีคุณสมบัติในการกรองฝุ่น และละออง
ฝอยขนาดเล็ก อีกทั้งแผ่นกรองสามารถซักท าความสะอาดและน า
กลับมาใช้ซ้ าได้ 20 คร้ัง ชุดหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE 1 ชุด 
ประกอบด้วย หน้ากาก 1 ช้ิน และแผ่นกรอง 2 ชุด จึงสามารถใช้งาน
ได้ประมาณ 40 ครั้งหรือ 1 - 2 เดือน  นอกจากนี้ ตัวแผ่นกรองยังมี
ขนาดเล็กประมาณ 1/4 ส่วนของหน้ากากอนามัยมาตรฐาน เมื่อใช้
แผ่นกรองหมด ผู้ใช้สามารถตัดหน้ากากอนามัยมาตรฐานมาใช้
ทดแทนแผ่นกรองของ EP-KARE ได้ถึงแผ่นละ 4 ครั้ง ผู้ใช้จึงสามารถ
ประหยัดหน้ากากอนามัยได้ถึง 4 เท่าในระยะยาว 
บริษัทจดสิทธิบัตรหน้ากากอเนกประสงค์ EP-KARE ใน 3 ประเทศ 
ได้แก่ ไทย จีน และญีปุ่น 
 
 

 

 
 
ส าหรับกระบวนการผลิตบริษัทได้ปรับเปลี่ยนไลน์การผลิตบางส่วน
ของบริษัทย่อย บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด (EPP) ผู้ผลิตและ
จ าหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก เพื่อผลิตหน้ากากอเนกประสงค์  
EP-KARE โดยใช้กระบวนการผลิตแบบขึ้นรูปด้วยความร้อน 
(Thermoforming) และประกอบแผ่นกรองภายในคลีนรูม ซึ่ง EPP 
ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล เช่น HACCP/ GMPและ BRC 
จึงมั่นใจในมาตรฐานและความสะอาดของผลิตภัณฑ์ ได้ในระดับ
เดียวกับบรรจุภัณฑ์อาหาร บริษัทได้ผลิตหน้ากากอเนกประสงค์            
EP-KARE มากกว่า 500,000 ช้ิน โดยน าหน้ากากอเนกประสงค์              
EP-KARE จ านวนมากกว่าครึ่งจากยอดผลิต และสินค้าชนิดอื่น ๆ 
เช่น Face Shield จากบริษัท แอร์โรคลาส จ ากัด/ แผ่นพลาสติก

ส าหรับท า Face Shield และกล่องอาหารพร้อมฝาปิด มอบให้แก่
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นต้องใช้ ได้แก่ โรงพยาบาล มูลนิธิ
กู้ภัย หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น ภายใต้
โครงการ “EPG ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19” ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัท
และบริษัทย่อย ร่วมมือกันเพื่อส่งความช่วยเหลือให้กับชุมชนและ
สังคมภายใต้วิกฤต Covid-19 
บทสัมภาษณ์ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร “นวัตกรรมหน้ากาก
อเนกประสงค ์EP-KARE” ตาม Link ด้านล่าง 
https://fo-
fo.facebook.com/EPG.Innovation/videos/259688678485890/ 
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การบรหิารหว่งโซอ่ปุทานอยา่งยัง่ยนื 
การบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบเป็นหนึ่งในองค์ประกอบส าคัญที่จะส่งเสริมให้บริษัทสามารถ
เติบโตได้อย่างย่ังยืน การด าเนินธุรกิจกับคู่ค้าที่มีความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคม หรือ บรรษัทภิบาล อาจส่งผลกระทบ
ต่อความต่อเนื่องของธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทได้ บริษัทจึงมุ่งเน้นการบริหารจัดการคู่ค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการพัฒนา
ศักยภาพของคู่ค้า เพ่ือลดความเสี่ยงจากคู่ค้าและผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจน เพ่ิม
ความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัท และความเชื่อมั่นของคู่ค้าในการเติบโตร่วมกันต่อไปอย่างย่ังยืน  
 
ท ากราฟฟิค ทั้งตาราง และ diagram 

 
เป้าหมาย 

ปีบัญชี 2563/2564 
ผลการด าเนินงาน 

ปีบัญชี 2563/2564 
การจัดท าจรรยาบรรณคู่ค้าของบรษิัทและบริษัทย่อย จัดท าจรรยาบรรณคู่ค้า ด าเนินการเสร็จตามเป้าหมาย 
การประเมินความเสีย่งด้าน ESG ของคู่ค้าส าคัญ ด าเนินการประเมิน อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
 
แนวทางการบริหารจัดการ  
บริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบริหารห่วงโซ่อุปทานเป็นผู้รับผิดชอบใน
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มบริษัท โดยรายงานตรง
ต่อรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรายงานความคืบหน้าในการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจ าทุกเดือน ฝ่าย
บริหารห่วงโซ่อุปทานมีขอบเขตการท างานครอบคลุมการจัดซื้อ 
คลังสินค้า และการจัดส่ง และมีหน้าที่ดูแลการบริหารจัดการห่วง
โซ่อุปทานของทุกหน่วยธุรกิจ พัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติของ
บริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความสอดคล้อง

กับมาตรฐานสากลและมาตรฐานจริยธรรม ตลอดจนด าเนินการ
จัดท าและเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจส าหรับคู่ค้า (Supplier 
Code of Conduct) เพื่อสื่อสารเจตนารมณ์ของบริษัทท่ีจะด าเนิน
ธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้
เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยก าหนด
เป็น เป้ าหมาย ในการด า เนินงานเพื่ อ ลดความ เสี่ ย ง  เพิ่ ม
ประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่า และลดค่าใช้จ่ายของบริษัท  
บริษัทก าหนดแนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน 
ดังนี ้

 
ท ากราฟฟิค  diagram 
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การจัด้ที่ำาจรรยาบรรณค่่์ค้์าขึ้องบริษัที่และบริษัที่ย่อย

การป็ระเมินค์วามเส่�ยงด้้าน	ESG	ขึ้องค่่์ค้์าสำาคั์ญ

จัด้ที่ำาจรรยาบรรณค่่์ค้์า

ด้ำาเนินการป็ระเมิน

ด้ำาเนินการเสร็จติามเป้็าห้มาย

อย่่ในระห้ว่างด้ำาเนินการ

 ผลการดูำาเนินงาน
ปบัีญชีี 2563/2564

เปา้หมาย
ปบัีญชีี 2563/2564
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ผลการด าเนินงาน  
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทด ำเนินกำรปรับปรุงนโยบำยและ 
แนวปฏิบัติในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของบริษัท โดยมุ่งเน้นให้เกิดกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภำพ และลดควำม
เสี่ยงจำกคู่ค้ำ รวมถึงกำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้มี
กำรพิจำรณำกำรคัดเลือกและประเมินคู่ค้ำในประเด็นควำมเสี่ยง
ด้ำนควำมยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และกำรก ำกับ
ดูแล (ESG) เช่น กำรปฏิบัติตำมข้อบังคับและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
กำรปฏิบัติต่อแรงงำนตำมหลักสิทธิมนุษยชน กำรจัดกำรด้ำนอำชี
วอนำมัยและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน และกำรจัดกำรด้ำน
สิ่งแวดล้อม นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำเรื่องคุณภำพสินค้ำและ
บริกำร รำคำ และระยะเวลำส่งมอบ  
บริษัทได้ก ำหนดมำตรกำรในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเพื่อลด
ควำมเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภำพ ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรผู้ส่ง
มอบน้อยรำยในกลุ่มสินค้ำเดียวกัน กำรเพิ่มมูลค่ำและลดต้นทุน
สินค้ำโดยกำรรวมกำรจัดซื้อบริษัทในเครือเพื่ออ ำนำจกำรต่อรองที่
สูงขึ้น และกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน
ของบุคลำกร เป็นต้น 
นอกจำกนี้ บริษัทได้ด ำเนินกำรจัดท ำจรรยำบรรณคู่ค้ำของบริษัท 
(EPG Supplier Code of Conduct) โดยพิจำรณำเนื้อหำและ
ขอบเขตให้อยู่ภำยใต้ข้อก ำหนด ข้อบังคับและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  
 

 
และสอดคล้องกับจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท ตลอดจนหลักกำร
และมำตรฐำนกำรปฏิบัติในระดับสำกล เพื่อให้คู่ค้ำที่ด ำเนินธุรกิจ
กับบริษัทและบริษัทย่อยมีควำมเข้ำใจในเจตนำรมณ์และแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัท และได้น ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติ เพื่อด ำเนินธุรกิจและเติบโตไปด้วยกันในระยะยำว โดย
บริษัทมุ่งเน้นด ำเนินกำรกับคู่ค้ำส ำคัญของบริษัท (Critical Tier-1 
Suppliers) เป็นล ำดับแรก 
รำยละเอียดจรรยำบรรณธรุกิจส ำหรับคู่ค้ำ เปดิเผยในเว็บไซด์
บริษัท ภำยใต้หมวดบรรษัทภิบำล สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ที่   
http://www.epg.co.th/Portals/0/Containers/CorporateGo
vernance/SupplierCodeOfConduct210516-TH.pdf 
 
การสรรหาและคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพ  
บริษัทอยู่ในระหว่ำงปรับปรุงกระบวนกำรและเกณฑ์กำรคัดเลือกคู่
ค้ำ โดยเพิ่มเติมเกณฑ์คัดเลือกให้ครอบคลุมประเด็นด้ำน ESG เพื่อ
สรรหำคู่ค้ำที่มีควำมสำมำรถและมีศักยภำพในกำรเติบโต และมี
แนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับบริษัทและบริษัทย่อย 

 
การบริหารความเสี่ยงของคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน  
บริษัทก ำหนดกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่งของคู่ค้ำในห่วงโซ่
อุปทำน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิารวิิเค่ราะห์
คู่่ค้่าสัำาคั่ญ

• มูลคุ่าการจัดูซื์�อจัดูจ้าง 

• การเปน็ผู้ข้ายสิ่นคุ้าและ
บริการที�เปน็องค์ุประกอบ
ส่ำาคัุญข้องธุุรกิจ 

• การเปน็ผู้ข้ายน้อยรายใน
ตุลาดู 

• ดู้านสิ่�งแวดูล้อม

• ดู้านสั่งคุม

• ดู้านการกำากับดููแล

• ดู้านเศรษัฐกิจ

• คูุ่คุ้าปัจจุบัน

• คูุ่คุ้าใหม่

• ESG Audit

• Site visit

• มาตุรการคุวบคุุมคุวาม
เสี่�ยง

• แผนการพััฒนาคูุ่คุ้า

กิารประเมิน์ค่วิาม
เส่ั�ยงด้าน์ค่วิาม
ยั�งยืน์ของคู่่ค้่า

กิารตรวิจ
ประเมิน์คู่่ค้่า

กิารจัดกิาร
ค่วิามเส่ั�ยง
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การวิเคราะห์คู่ค้าส าคัญ (critical supplier)  
บริษัทได้ท ำกำรวิเครำะห์และระบุกลุ่มคู่ค้ำส ำคัญ จำกคู่ค้ำในห่วง
โซ่อุปทำนที่มีกำรด ำเนินธุรกิจกับบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง โดยใช้เกณฑ์
พิจำรณำคู่ค้ำส ำคัญจำก มูลค่ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรเป็นผู้ขำย
สินค้ำที่เป็นองค์ประกอบส ำคัญของธุรกิจ และกำรเป็นผู้ขำยน้อย
รำยในตลำด 
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทมีคู่ค้ำส ำคัญในห่วงโซ่อุปทำนคิดเป็น
ร้อยละ 18 ของจ ำนวนคู่ค้ำทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทำน และคิดเป็น
มูลค่ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงร้อยละ 85 ของมูลค่ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทำน จ ำนวนคู่ค้ำส ำคัญในห่วงโซ่อุปทำนที่มี
จ ำนวนมำกเนื่องมำจำกบริษัทย่อยมีกำรปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์
อย่ำงต่อเนื่อง จึงท ำให้มีกำรจัดซื้อวัตถุดิบส ำคัญที่หลำกหลำย ซึ่ง
บริษัทคำดหวังว่ำวัตถุดิบชนิดใหม่นี้จะลดกำรพึ่งพำคู่ค้ำส ำคัญใน
ห่วงโซ่อุปทำนบำงส่วนที่มีอยู่ลง นอกจำกนี้ เพื่อให้กำรบริหำร
จัดกำรคู่ค้ำส ำคัญเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทจึงมีกำร
ประเมินควำมเสี่ยงของคู่ค้ำส ำคัญ เพื่อจัดกลุ่มตำมระดับควำม
เสี่ยงและควำมรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยบริษัทจะมุ่งเน้น
กำรบริหำรจัดกำรคู่ค้ำส ำคัญในห่วงโซ่อุปทำนที่มีระดับควำมเสี่ยง
สูงหรือมีผลกระทบที่รุนแรงก่อนเป็นล ำดับแรก 
 
การประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของคู่ค้า  
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทมีกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำน
เศรษฐกิจของคู่ค้ำส ำคัญในห่วงโซ่อุปทำน ได้แก่ ควำมเสี่ยงจำก
กำรเป็นผู้ขำยสินค้ำและบริกำรน้อยรำย ที่หำทดแทนได้ยำกหรือ
ต้องใช้เวลำในกำรสรรหำเพื่อเปลี่ยนผู้ขำย แต่บริษัทยังไม่ได้มีกำร
ประเมินควำมเสี่ยงของคู่ค้ำส ำคัญในห่วงโซ่อุปทำน ในประเด็น
ด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และกำรก ำกับดูแล (ESG risks) ที่อำจ
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท จึงได้วำงแผนว่ำจะด ำเนินกำร
ประเมินควำมเสี่ยงด้ำน ESG ของคู่ค้ำส ำคัญในห่วงโซ่อุปทำน
ทั้งหมดเป็นล ำดับแรก โดยบริษัทก ำหนดเป้ำหมำยกำรประเมิน
ครบร้อยละ 100 ภำยในปี 2564 โดยกำรท ำแบบประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Questionnaire: SAQ) ที่ครอบคลุมประเด็น
ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับจรรยำบรรณคู่
ค้ำของบริษัท กรณีที่คู่ค้ำที่มีควำมเสี่ยงอยู่ในระดับสูง บริษัทจะจัด
ให้มีกำรไปตรวจประเมินที่สถำนประกอบกำร (ESG Audit) 
เพิ่มเติม  
 

การบริหารความเสี่ยง  
บริษัทก ำหนดแนวทำงในกำรตรวจประเมินคู่ค้ำเพื่อลดควำมเสี่ยงใน
ห่วงโซ่อุปทำน ประกอบด้วย กระบวนกำรตรวจสอบคุณสมบัติ
เบื้องต้นของคู่ค้ำทุกรำยโดยพิจำรณำตำมเกณฑ์คุณสมบัติและ
มำตรฐำนที่บริษัทก ำหนดไว้ คู่ค้ำที่ด ำเนินธุรกิจกับบริษัทในปัจจุบัน
ทั้งหมด จะได้รับกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนควำมยั่งยืนโดยกำรท ำ
แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Questionnaire: SAQ)  
คู่ค้ำปัจจุบันที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์ประเมินหรือมีควำมเสี่ยงสูงจะได้รับ
กำรตรวจประเมิน ณ สถำนประกอบกำร (Site visit) เพิ่มเติม 
รวมทั้งกำรประเมินอื่นๆ ตำมข้อก ำหนดและรำยกำรที่บริษัท
ก ำหนดไว้  
 
บริษัทก ำหนดให้มีกำรประเมินคู่ค้ำปัจจุบันด้วยแบบประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment Questionnaire: SAQ) เป็นประจ ำ
ทุก 2 ปีหำกไม่ผ่ำนเกณฑ์ประเมินหมำยถึงคู่ค้ำมีควำมเสี่ยงใน
ระดับสูง ซึ่งบริษัทจะก ำหนดมำตรกำรลดและควบคุมควำมเสี่ยงที่
เหมำะสมกับคู่ค้ำ โดยคู่ค้ำจะต้องจัดท ำแผนปรับปรุงและ
ด ำเนินกำรแก้ไขตำมมำตรกำรลดควำมเสี่ยงของบริษัทต่อไป 
อย่ำงไรก็ดี บริษัทจะยังไม่มีกำรยุติกำรด ำเนินธุรกิจกับคู่ค้ำที่ได้รับ
กำรประเมินควำมเสี่ยงนั้น และจะติดตำมอย่ำงใกล้ชิดในมิติที่มี
ควำมเสี่ยงคู่ค้ำรำยใหม่จะได้รับกำรประเมินตั้ งแต่ขั้นตอนกำร
คัดเลือกผู้ขำยรำยใหม่ โดยต้องผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินด้ำน ESG 
หำกคู่ค้ำรำยใหม่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินจะไม่ถูกบรรจุเป็นผู้ขำย
ในทะเบียนคู่ค้ำของบริษัท (Approved Vendor List) แต่สำมำรถ
จัดท ำแผนพัฒนำปรับปรุงมำเสนอและขอรับกำรประเมินอีกครั้ง 
หำกผ่ำนเกณฑ์ถึงจะถูกบรรจุเป็นผู้ขำยในทะเบียนคู่ค้ำของบริษัท 
(Approved Vendor List) ต่อไป 
ในปีบัญชี 2563/2564 คู่ค้ำใหม่ของบริษัทท้ังหมดยังไมไ่ด้รับกำร
ประเมินด้ำนในประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และกำรก ำกับดูแล  
(Disclosure 308-1, 414-1) ทั้งนี้ บริษัทจะเริม่ด ำเนินกำรตรวจ
ประเมินคู่ค้ำในปี 2564 เป็นต้นไป โดยด ำเนินกำรกับคู่คำ้ส ำคญั
ของบริษัท (Critical Tier-1 Suppliers) เป็นล ำดับแรก
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การพัฒนาคู่ค้า  
บริษัทให้ความส าคัญในการพัฒนาคู่ค้า จึงส่งเสริม สนับสนุน และ
ร่วมมือกับคู่ค้าในการพัฒนาความสามารถและประสิทธิภาพการ
ท างานของคู่ค้าให้ดียิ่งขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท ซึ่งจะ
ท าให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ และมีคู่ค้าที่มี
ศักยภาพพร้อมที่จะเติบโตไปกับบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นการบริหาร
ความสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้า เชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับคู่ค้า  
บริษัทสนับสนุนให้คู่ค้าที่ส่งมอบวัตถุดิบหลักให้แก่บริษัท มีการ
พัฒนาในกระบวนการด าเนินธุรกิจและได้รับการรับรองระบบการ
บริหารจัดการที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001 ISO 
14001 ISO/IATF16949 ISO 17025 OSHAS 18001 ISO 45001 
ISO 50001  
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทได้จัดท าโครงการเพื่อพัฒนาคู่ค้า 
จ านวน 2 โครงการ  
1. โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการท างานของผู้รับเหมา 
บริษัทให้ความส าคัญกับคุณภาพการท างานและความปลอดภัยของ
ผู้รับเหมา จึงส่งเสริมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และมีการบริหารจัดการ
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ บริษัท อิสเทิร์นโพลี
แพค จ ากัด จึงได้จัดการอบรมผู้รับเหมาเป็นประจ าทุกปี โดยในปี
บัญชี 2563/2564 ได้จัดการอบรมเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมา
ต่าง ๆ จ านวน 2 ครั้ง มีบริษัทเข้าร่วม 15 แห่ง รวม 94 คนมี
เนื้อหาการจัดอบรมประกอบด้วยเรื่องเกี่ยวกับนโยบายบริษัท 
กฎระเบียบข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตาม กฎของบริษัท ระบบการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 การจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001การจัดการพลังงานตาม
มาตรฐาน ISO 50001  

 
2. โครงการพัฒนาคู่ค้า  
บริษัท แอร์โรคลาส จ ากัด ได้จัดท าแผนพัฒนาคู่ค้าเป็นประจ าทุกปี 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าให้เติบโตไปด้วยกันในระยะยาว โดย
มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการผลิต ยกระดับความสามารถ
กระบวนการตรวจสอบสายการผลิต ส่งเสริมและให้ค าปรึกษาใน
การยกระดับระบบบริหารคุณภาพและระบบความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม ของคู่ค้า 

การพัฒนาการจัดซ้ือจัดจ้างเชิงกลยุทธ ์
บริษั ทได้พัฒนากระบวนการจั ดซื้ อจั ดจ้ างของบริ ษัทให้ มี
ประสิทธิภาพดีขึ้น โดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหาร
จัดการสินค้าคงคลัง เพื่อลดการจัดเก็บสินค้าให้มีปริมาณที่
เหมาะสม เพียงพอต่อการใช้ และไม่มากเกิน ลดค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารจัดการ ลดความผิดพลาด เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในด้าน
การสื่อสาร ผู้ขายสามารถตรวจสอบความต้องการสินค้าและยืนยัน
การส่งสินค้า รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการรบัสินคา้ 
และยังมีระบบการวางบิลอัตโนมัติ เพื่ออ านวยความสะดวกให้
ผู้ขายไม่ต้องเดินทางมาที่บริษัท   
ตัวอย่างการด าเนินงานในปีบัญชี 2562/2563  บริษัท แอร์โรคลาส 
จ ากัด มีผู้ขายที่เข้าร่วมระบบประมาณ 42 ราย ส่งผลให้บริษัท
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง ประหยัดเวลาในการติดตามคู่ค้าเพื่อยืนยันการจัดส่งประมาณ 
500 ช่ัวโมง ประหยัดเวลาในการท างานเอกสารในกระบวนการ
ประมาณ 500 ช่ัวโมง ลดจ านวนกระดาษที่ใช้ในกระบวนการจัดซื้อ
ประมาณ 20,000 แผ่น อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพัฒนาระบบอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อน าไปใช้กับบริษัทย่อยอื่น ๆ ต่อไป 
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ความรบัผดิชอบตอ่ลกูคา้และผลติภณัฑ ์
ลูกค้าเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยน าพากิจการของบริษัทไปสู่ความส าเร็จ การเข้าใจในความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าจึงมี
ความส าคัญต่อบริษัทในการพัฒนากระบวนการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าตามมาตรฐานทาง
อุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งการให้บริการที่มีประสิทธิภาพที่สร้างความพึงพอใจและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันใน
ระยะยาว  
 

ท ากราฟฟิคตาราง 
 

 
เป้าหมาย 

ปีบัญชี 2563/2564 
ผลการด าเนินงาน 

ปีบัญชี 2563/2564 
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า   
บริษัท แอร์โรเฟลกซ ์จ ากัด (ธุรกิจฉนวนกันความร้อน/เย็น) ร้อยละ 90 ร้อยละ 96 
บริษัท แอร์โรคลาส จ ากัด (ธุรกิจช้ินส่วนอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์) ร้อยละ 76 ร้อยละ 81 
บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด (ธุรกิจบรรจุภณัฑ์พลาสติก) ร้อยละ 93 ร้อยละ 92 
จ านวนข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัยของผลิตภณัฑ์หรือ
ผลกระทบจากการใช้ผลิตภณัฑ์  0 0 

 
แนวทางการบริหารจัดการ 
ขอบเขตข้อมูลการบริหารความสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อลูกค้า
ครอบคลุมบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท แอร์
โรเฟลกซ์ จ ากัด บริษัท แอร์โรคลาส จ ากัด และ บริษัท อีสเทิร์น  
โพลีแพค จ ากัด เท่านั้น ไม่รวมบริษัท บริษัทย่อยอื่น ที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศ และต่างประเทศ อย่างไรก็ตามบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนา
ระบบจัดเก็บข้อมูล เพื่อรายงานการด าเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของบริษัทและมาตรฐานสากล  
ลูกค้าของบริษัทย่อยมีหลากหลายประเภท แตกต่างกันไปตาม
ธุรกิจและที่ตั้งของแต่ละบริษัทย่อย ได้แก่ ลูกค้าท่ีเป็นองค์กรระดับ
สากล ลูกค้าท่ีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ
ค้าปลีกและค้าส่ง รวมไปถึงลูกค้ารายบุคคล เป็นต้น บริษัทจึง
มุ่งมั่นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีคุณภาพและความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของ 
 

 
แต่ละกลุ่ มลูกค้ า  รวมถึ งการให้บริ การที่ ดี และการรั กษา
ความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า โดยมีการประเมินความพึงพอใจ
และการสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ ข้อเสนอแนะ
และข้อร้องเรียน เพื่อน ามาบริหารจัดการและพัฒนาการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
บริษัทได้ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อลูกค้าในภาพกว้าง เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษัท
ย่อย ได้แก่ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคณุภาพสูงและปลอดภัยใน
การใช้งาน การบริการที่มีประสิทธิภาพ และการบริหาร
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน และได้ก าหนด กลยุทธ์ด้านการบริหาร
จัดการลูกค้าเพื่อให้บริษัทย่อยแต่ละแห่งสามารถน าไปปรับใช้เพื่อ
ด าเนินการให้สอดคล้องกับลักษณะของลูกค้าแต่ละกลุ่มธุรกิจ ดังนี้ 

 
 
 
 

เปา้หมาย
ปบัีญชีี 2563/2564

ผลดูำาเนินงาน
ปบัีญชีี 2563/2564

ค์ะแนนค์วัามพึงพอใจของล้กค้์า

บริษัที่	แอร์โรเฟุลกซ์่	จำากัด้	(ธุิรกิจฉนวนกันค์วามร้อน/เย็น) ร้อยละ	90 ร้อยละ	96

บริษัที่	แอร์โรค์ลาส	จำากัด้	(ธุิรกิจชิ�นส่วนอุป็กรณ์ติกแต่ิงยานยนต์ิ) ร้อยละ	76 ร้อยละ	81

บริษัที่	อ่สเทิี่ร์น	โพัล่แพัค์	จำากัด้	(ธุิรกิจบรรจุภัณฑ์์พัลาสติิก) ร้อยละ	93 ร้อยละ	92

จำานวนข้ึ้อร้องเร่ยนด้้านค์วามป็ลอด้ภัยขึ้องผู้ลิติภัณฑ์์ห้ร่อผู้ลกระที่บจากการ
ใช้ผู้ลิติภัณฑ์์

0 0

 
 

ความรบัผดิชอบตอ่ลกูคา้และผลติภณัฑ ์
ลูกค้าเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยน าพากิจการของบริษัทไปสู่ความส าเร็จ การเข้าใจในความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าจึงมี
ความส าคัญต่อบริษัทในการพัฒนากระบวนการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าตามมาตรฐานทาง
อุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งการให้บริการที่มีประสิทธิภาพที่สร้างความพึงพอใจและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันใน
ระยะยาว  
 

ท ากราฟฟิคตาราง 
 

 
เป้าหมาย 

ปีบัญชี 2563/2564 
ผลการด าเนินงาน 

ปีบัญชี 2563/2564 
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า   
บริษัท แอร์โรเฟลกซ ์จ ากัด (ธุรกิจฉนวนกันความร้อน/เย็น) ร้อยละ 90 ร้อยละ 96 
บริษัท แอร์โรคลาส จ ากัด (ธุรกิจช้ินส่วนอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์) ร้อยละ 76 ร้อยละ 81 
บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด (ธุรกิจบรรจุภณัฑ์พลาสติก) ร้อยละ 93 ร้อยละ 92 
จ านวนข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัยของผลิตภณัฑ์หรือ
ผลกระทบจากการใช้ผลิตภณัฑ์  0 0 

 
แนวทางการบริหารจัดการ 
ขอบเขตข้อมูลการบริหารความสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อลูกค้า
ครอบคลุมบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท แอร์
โรเฟลกซ์ จ ากัด บริษัท แอร์โรคลาส จ ากัด และ บริษัท อีสเทิร์น  
โพลีแพค จ ากัด เท่านั้น ไม่รวมบริษัท บริษัทย่อยอื่น ที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศ และต่างประเทศ อย่างไรก็ตามบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนา
ระบบจัดเก็บข้อมูล เพื่อรายงานการด าเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของบริษัทและมาตรฐานสากล  
ลูกค้าของบริษัทย่อยมีหลากหลายประเภท แตกต่างกันไปตาม
ธุรกิจและที่ตั้งของแต่ละบริษัทย่อย ได้แก่ ลูกค้าท่ีเป็นองค์กรระดับ
สากล ลูกค้าท่ีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ
ค้าปลีกและค้าส่ง รวมไปถึงลูกค้ารายบุคคล เป็นต้น บริษัทจึง
มุ่งมั่นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีคุณภาพและความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของ 
 

 
แต่ละกลุ่ มลูกค้ า  รวมถึ งการให้บริ การที่ ดี และการรั กษา
ความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า โดยมีการประเมินความพึงพอใจ
และการสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ ข้อเสนอแนะ
และข้อร้องเรียน เพื่อน ามาบริหารจัดการและพัฒนาการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
บริษัทได้ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อลูกค้าในภาพกว้าง เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษัท
ย่อย ได้แก่ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคณุภาพสูงและปลอดภัยใน
การใช้งาน การบริการที่มีประสิทธิภาพ และการบริหาร
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน และได้ก าหนด กลยุทธ์ด้านการบริหาร
จัดการลูกค้าเพื่อให้บริษัทย่อยแต่ละแห่งสามารถน าไปปรับใช้เพื่อ
ด าเนินการให้สอดคล้องกับลักษณะของลูกค้าแต่ละกลุ่มธุรกิจ ดังนี้ 
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ท ากราฟฟิค ทั้งตาราง และ diagram 
 

 
 

กรอบการด าเนินงาน กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการลูกค้า 
คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์  
(Product and Service Quality) 

 มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทีม่ีความปลอดภัย และผ่านการ
ตรวจสอบตามมาตรฐาน ตลอดจนได้การรับรองด้านคุณภาพตามข้อตกลงทุกด้าน  

 สร้างความร่วมมือและความไว้วางใจในการพัฒนาผลติภณัฑ์และบรกิารร่วมกัน 
คุณภาพการบริการ  
(Service Quality) 

 ปฏิบัติกับลูกค้าอย่างสภุาพ เป็นมติร และเป็นมืออาชีพ (Being Professional) 
 สร้างความไว้วางใจด้วยการบริการที่ซื่อตรง ซื่อสตัย์ และโปร่งใส (Integrity) 
 พร้อมท่ีจะแก้ไขปญัหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าให้กับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

และประสิทธิภาพ (Responsiveness) 
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกคา้  
(Relationship Management) 

 สร้างช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย และมีประสิทธิภาพ  
 ส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 
 รักษาข้อมูลและปกป้องความลับของลูกค้า 

 
ผลการด าเนินงาน 
การรับรองคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบริการ 
บริษัทมีความตั้งใจที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ 
ปลอดภัย และได้มาตรฐานให้กับลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน โดย
แต่ละบริษัทย่อยได้จัดให้มีระบบตรวจสอบคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ที่มีต่อลูกค้าและผู้ใช้งาน รวมถึงผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการรับรองตามมาตรฐานต่างๆ จาก
หน่วยงานภายนอกที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น มาตรฐาน
ระบบการจัดการด้านคุณภาพ (ISO 9001) มาตรฐานระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) มาตรฐานระบบการจัดการ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) มาตรฐานระบบ
การจัดการพลังงาน (ISO 50001) ระบบการประเมินคาร์บอน 

 
 
ฟุตพริ้นท์ขององค์กร (ISO 14064-1) ระบบการประเมินวอเตอร์
ฟุตพริ้นท์การบริการจัดการน ้า ( ISO 14046) หลักเกณฑ์และ
วิธีการผลิตที่ดี (GMP) และ มาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตราย
และจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP) ในปีบัญชี 
2563/3564 กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทร้อยละ100 ของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการประเมินและตรวจสอบด้านความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพและการใช้งานของลูกค้า เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง และไม่มีผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจใดละเมิด
หรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด (Disclosure 416-2) 
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กรอบการดูำาเนินงาน กลยุทธ์ุดู้านการบริหารจัดูการลูกคุ้า

คุ์ณภาพและค์วัามปลอดุภัยีของผลิตภัณฑ์์ 
(Product Quality and Safety)

• มุ่งมั�นท่ี่�จะพััฒนาการส่งมอบผู้ลิติภัณฑ์์และบริการท่ี่�ม่ค์วามป็ลอด้ภัย	และผู่้านการ
ติรวจสอบติามมาติรฐาน	ติลอด้จนได้้การรับรองด้้านคุ์ณภาพัติามข้ึ้อติกลงทุี่กด้้าน	

• สร้างค์วามร่วมม่อและค์วามไว้วางใจในการพััฒนาผู้ลิติภัณฑ์์และบริการร่วมกัน

คุ์ณภาพการ้บัริ้การ้ 
(Service Quality)

• ป็ฏิิบัติิกับล่กค้์าอย่างสุภาพั	เป็็นมิติร	และเป็็นม่ออาช่พั	(Being	Professional)
• สร้างค์วามไว้วางใจด้้วยการบริการท่ี่�ซ่่�อติรง	ซ่่�อสัติย์	และโป็ร่งใส	(Integrity)
• พัร้อมท่ี่�จะแก้ไขึ้ปั็ญห้าและสถานการณ์เฉพัาะห้น้าให้้กับล่กค้์าได้้อย่างทัี่นท่ี่วงท่ี่และ

ป็ระสิที่ธิิภาพั	(Responsiveness)

การ้บัริ้ห่าร้ค์วัามสัมพันธ์ักับัล้กค้์า 
(Relationship Management)

• สร้างช่องที่างการส่�อสารกับล่กค้์าท่ี่�ห้ลากห้ลาย	เข้ึ้าถ้งง่าย	และม่ป็ระสิที่ธิิภาพั	
• สำารวจค์วามพ้ังพัอใจขึ้องล่กค้์าอย่างต่ิอเน่�อง
• รักษาข้ึ้อม่ลและป็กป้็องค์วามลับขึ้องล่กค้์า

บริิษััท อีีสเทิร์ินโพลีีเมอีร์ิ กร๊ิ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)74



 
 

การสร้างความสัมพันธ์และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า 
บริษัทจัดให้มีการอบรมด้านการสร้างบุคลิกภาพที่ดี การมีมนุษย์
สัมพันธ์ และการมีใจบริการให้กับพนักงานโดยเฉพาะฝ่ายขาย 
เพื่อท่ีจะสามารถสร้างความสัมพันธ์และให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีระบบการตรวจสอบ
ภายในป้องกันการทุจริตของพนักงานเพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับ
ลูกค้าอีกทาง โดยบริษัทได้จัดให้พนักงานเข้าอบรมในหลักสูตร
ต่อต้านการทุจริต (CAC) ในปีบัญชีที่2563/2564 พนักงานฝ่าย
ขายท้ังหมดได้รับการอบรมในเรื่องนี้ ร้อยละ 100 

 
การแก้ปัญหาให้กับลูกค้า 
บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าในทุกสถานการณ์ 
โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
เพื่อช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น บริษัทจึงได้มอบนโยบายให้
บริษัทย่อยท าการประเมินความเสี่ยงและวางแผนจ าลองสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมไปถึงการวางแผนตอบสนองให้ได้อย่าง
ทันท่วงที ในปีบัญชี 2563/3564 บริษัทย่อยร้อยละ 100 ได้
ด าเนินการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและ การขาย และ
จัดท าแผนรองรับความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน  
 
ช่องทางการสื่อสาร ร้องเรียน และแนะน าติชม 
บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดช่องทางการสื่อสารหลากลายช่องทางท่ี
ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียน 
 

 
และแนะน าติชมด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท โดยใน
ปัจจุบันบริษัทเน้นการจัดช่องทางการสื่อสารด้านออนไลน์ ได้แก่ 
เว็บไซต์ และอีเมล์ รวมถึงการเริ่มใช้โซเชียลมีเดียต่าง ๆ ในการรับฟัง
เสียงของลูกค้าอีกรูปแบบหนึ่ง เป็นต้น ซึ่งบริษัทได้รวบรวมข้อ
ร้องเรียนและความคิดเห็นของลูกค้า และด าเนินการ  ตาม
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของบริษัทที่ก าหนดไว้ ในปีบัญชี 
2563/2564 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าในเรื่องความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด 

 
การส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า 
บริษัทมอบนโยบายให้แต่ละบริษัทย่อยจัดท าการส ารวจความพึง
พอใจของลูกค้าเป็นประจ าทุกปี ด้วยการส่งแบบสอบถามและให้
เจ้าหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง เพื่อน าความคิดเห็นและข้อมูล
ต่าง ๆ มาใช้ปรับปรุงข้อบกพร่องและรวบรวมข้อมูลเพื่อน าไป
วิเคราะห์และค้นหาแนวทางการพัฒนานวัตกรรม ตลอดจน
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเช่ือมั่น
ของลูกค้าให้มากข้ึน  
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ ากัด บริษัท แอร์โร
คลาส จ ากัด และบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด ได้รับคะแนน
ความพึงพอใจจากลูกค้าท่ีร้อยละ 96 ,ร้อยละ 81 และร้อยละ 92 
ตามล าดับ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และใกล้เคียงกับ    
ปีบัญชี 2562/2563 

 
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ปีบัญชี 2561/2562 ปีบัญชี 2562/2563 ปีบัญชี 2563/2564 

บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ ากัด  
(ธุรกิจฉนวนกันความร้อน/เย็น) 

ร้อยละ 92 ร้อยละ 95 ร้อยละ 96 

บริษัท แอร์โรคลาส จ ากัด  
(ธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์) 

ร้อยละ 76 ร้อยละ 81 ร้อยละ 81 

บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด  
(ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก) 

ร้อยละ 92 ร้อยละ 91 ร้อยละ 92 

 
การรักษาข้อมูลและปกป้องความลับของลูกค้า 
บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาข้อมูลและปกป้อง
ความลับของลูกค้าให้ปลอดภัย ไม่อนุญาตให้น าข้อมูลของลูกค้าไป 
 

 
ส่งต่อให้กับผู้อื่นโดยปราศจากความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล  
ในปีบัญชี 2563/3564 บริษัทไมไ่ด้รับการร้องเรียนในประเด็น
ความเป็นส่วนตัวของลูกค้าแต่อยา่งใด

รายงานความย่�งยืน 31 มีนาคม 2564 75



คคววาามมมมัั��นนคคงงปปลลออดดภภัยัยททาางงไไซซเเบบออรร์์แแลละะคคววาามมปปลลออดดภภัยัยขขอองงขข้อ้อมมูลูล  
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดานซอฟแวรเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพในปจจุบัน การเชื่อมตอ

แบบออนไลนสรางความสะดวก รวดเร็ว  ลดขอจํากัดดานเวลาและสถานที่ในการเขาถึงขอมูล ทําใหเกิดการเชื่อมโยงและการปฏิรูป

แนวปฏิบัติทางธุรกิจที่เพิ่มความสามารถในการแขงขันไดในระดับสากล ในขณะเดียวกัน ความเสี่ยงดานอาชญากรรมทางไซเบอรมี

แนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเชนกัน จากความกาวหนาของเทคโนโลยี จึงทําใหการโจมตีระบบและการจารกรรมขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสกลายเปนภัย

คุกคามที่สําคัญ เกิดความเสี่ยงในการร่ัวไหลหรือการสูญหายของขอมูลทางธุรกิจ สงผลกระทบตอความมั่นคงของระบบการทํางาน 

ชื่อเสียงและภาพลักษณของบริษัท ตลอดจนความเชื่อมั่นของผูมีสวนไดเสีย และหากขอมูลถูกนําไปใชอยางไมถูกตอง สามารถสราง

ความเสียหายรุนแรงจากการสูญเสียลูกคาและคูคาทางธุรกิจดวย 

 

ทํากราฟฟค 

 
เปาหมายระยะยาว 

ป 2568 

เปาหมาย 

ปบัญชี 2563/2564 

ผลการดําเนินงาน 

ปบัญชี 2563/2564 

สัดสวนของหนวยธรุกิจที่ไดรับการ

ปองกันการรั่วไหลของขอมูล 

100% 100% 100% 

จํานวนขอรองเรียนในประเด็นที่ 

เก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล 

0 0 0 

 

 

 

 

แนวทางทางบริหารจัดการ  

บริษัทใหความสําคัญตอการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร 

เพ่ือรักษาความปลอดภัยของขอมูลของบริษัทและขอมูลของผูมีสวน

ไดเสียท้ังหมดที่เกี่ยวของ ไดแก พนักงาน ลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ 

คูคา ผูรับจาง และ หนวยงานภาครัฐ โดยมุงเนนการลดความเสี่ยงท้ัง

โอกาสในการเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ที่จะ

เกิดข้ึนจากเหตุการณและการโจมตีทางไซเบอรเขาสูระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของบริษัท โดยมีการกําหนดคณะทํางานเพ่ือทําการ

ทบทวน (Review) ระบบความปลอดภัยบนสถาปตยกรรมโครงสราง 

ทําการทดสอบ (Testing) และอบรมเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาทุกจุดท่ี

เปนออนไหวของระบบจะไดรับการตรวจสอบดูแลอยางสม่ําเสมอ 

เพื่อใหการบริหารจัดการภัยคุกคามและความออนไหวของระบบ 

(Threat and Vulnerability Management) ถูกดําเนินการอยาง

ตอเนื่อง  

 

 

บริษัทจึงไดกําหนดใหมีการดําเนินงานรวมกันกับหนวยงานที่

เกี่ยวของทั่วทั้งบริษัทในการบริหารจัดการระบบความปลอดภัย 

ขอมูลสวนบุคคล และสารสนเทศ (Information Security 

Management System : ISMS) ตามแนวทางการรักษาความ

ปลอดภัยและความมั่นคงของสารสนเทศ (C.I.A.) ท่ีครอบคลุมถึง 

การ รักษาความลับของข อมูล และสิท ธิกา ร เ ข า ถึ งข อมู ล 

(Confidentiality) ความครบถวน ถูกตองสมบูรณของขอมูล 

(Integrity) ความพรอมใชงาน หรือการเขาถึงขอมูลไดตลอดเวลาจาก

บุคคลท่ีมีสิทธิ (Availability) ความถูกตองแมนยํา (Accuracy) 

ความเปนของแทของแหลงสารสนเทศ (Authenticity) และความ

เปนสวนตัว (Privacy)  

บริษัทมีการกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการเพื่อใหมีการ

ติดตาม รายงาน อนุมัติสนับสนุนการดําเนินงานและการพัฒนา

อยางตอเนื่องทั่วท้ังองคกร ดังน้ี 

 

 

เปา้หมาย
ระยะยาว 2568

เปา้หมาย
ปบัีญชีี 2563/2564

ผลดูำาเนินงาน
ปบัีญชีี 2563/2564

สัด้ส่วนขึ้องห้น่วยธุิรกิจท่ี่�ได้้รับการป้็องกันการ
รั�วไห้ลขึ้องข้ึ้อม่ล

100%	 100% 100%

จำานวนข้ึ้อร้องเร่ยนในป็ระเด็้นท่ี่�	เก่�ยวกับข้ึ้อม่ล
ส่วนบุค์ค์ล

0 0 0

บริิษััท อีีสเทิร์ินโพลีีเมอีร์ิ กร๊ิ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)76



คคววาามมมมัั��นนคคงงปปลลออดดภภัยัยททาางงไไซซเเบบออรร์แ์แลละะคคววาามมปปลลออดดภภัยัยขขอองงขข้อ้อมมูลูล  
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดานซอฟแวรเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพในปจจุบัน การเชื่อมตอ

แบบออนไลนสรางความสะดวก รวดเร็ว  ลดขอจํากัดดานเวลาและสถานที่ในการเขาถึงขอมูล ทําใหเกิดการเชื่อมโยงและการปฏิรูป

แนวปฏิบัติทางธุรกิจที่เพิ่มความสามารถในการแขงขันไดในระดับสากล ในขณะเดียวกัน ความเสี่ยงดานอาชญากรรมทางไซเบอรมี

แนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเชนกัน จากความกาวหนาของเทคโนโลยี จึงทําใหการโจมตีระบบและการจารกรรมขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสกลายเปนภัย

คุกคามที่สําคัญ เกิดความเสี่ยงในการร่ัวไหลหรือการสูญหายของขอมูลทางธุรกิจ สงผลกระทบตอความมั่นคงของระบบการทํางาน 

ชื่อเสียงและภาพลักษณของบริษัท ตลอดจนความเชื่อมั่นของผูมีสวนไดเสีย และหากขอมูลถูกนําไปใชอยางไมถูกตอง สามารถสราง

ความเสียหายรุนแรงจากการสูญเสียลูกคาและคูคาทางธุรกิจดวย 

 

ทํากราฟฟค 

 
เปาหมายระยะยาว 

ป 2568 

เปาหมาย 

ปบัญชี 2563/2564 

ผลการดําเนินงาน 

ปบัญชี 2563/2564 

สัดสวนของหนวยธรุกิจที่ไดรับการ

ปองกันการรั่วไหลของขอมูล 

100% 100% 100% 

จํานวนขอรองเรียนในประเด็นที่ 

เก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล 

0 0 0 

 

 

 

 

แนวทางทางบริหารจัดการ  

บริษัทใหความสําคัญตอการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร 

เพ่ือรักษาความปลอดภัยของขอมูลของบริษัทและขอมูลของผูมีสวน

ไดเสียท้ังหมดที่เกี่ยวของ ไดแก พนักงาน ลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ 

คูคา ผูรับจาง และ หนวยงานภาครัฐ โดยมุงเนนการลดความเสี่ยงท้ัง

โอกาสในการเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ที่จะ

เกิดข้ึนจากเหตุการณและการโจมตีทางไซเบอรเขาสูระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของบริษัท โดยมีการกําหนดคณะทํางานเพื่อทําการ

ทบทวน (Review) ระบบความปลอดภัยบนสถาปตยกรรมโครงสราง 

ทําการทดสอบ (Testing) และอบรมเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาทุกจุดท่ี

เปนออนไหวของระบบจะไดรับการตรวจสอบดูแลอยางสม่ําเสมอ 

เพื่อใหการบริหารจัดการภัยคุกคามและความออนไหวของระบบ 

(Threat and Vulnerability Management) ถูกดําเนินการอยาง

ตอเนื่อง  

 

 

บริษัทจึงไดกําหนดใหมีการดําเนินงานรวมกันกับหนวยงานที่

เกี่ยวของทั่วทั้งบริษัทในการบริหารจัดการระบบความปลอดภัย 

ขอมูลสวนบุคคล และสารสนเทศ (Information Security 

Management System : ISMS) ตามแนวทางการรักษาความ

ปลอดภัยและความมั่นคงของสารสนเทศ (C.I.A.) ท่ีครอบคลุมถึง 

การ รักษาความลับของข อมูล และสิท ธิกา ร เ ข า ถึ งข อมู ล 

(Confidentiality) ความครบถวน ถูกตองสมบูรณของขอมูล 

(Integrity) ความพรอมใชงาน หรือการเขาถึงขอมูลไดตลอดเวลาจาก

บุคคลท่ีมีสิทธิ (Availability) ความถูกตองแมนยํา (Accuracy) 

ความเปนของแทของแหลงสารสนเทศ (Authenticity) และความ

เปนสวนตัว (Privacy)  

บริษัทมีการกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการเพื่อใหมีการ

ติดตาม รายงาน อนุมัติสนับสนุนการดําเนินงานและการพัฒนา

อยางตอเนื่องทั่วท้ังองคกร ดังน้ี 

 

 

ทํากราฟฟค 

 

บริษัท อีสเทิรนโพลีเมอร กรุป จํากัด (มหาชน) 

ผังโครงสรางองคกร สายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 

 
 

 

 

 

 

 

นอกจากน้ี บริษัทไดมีการวาจางท่ีปรึกษาท่ีมีประสบการณและ

ความชํานาญ เพ่ือใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการ ปองกัน แกไขปญหา 

และการตรวจทานดานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรตาม

นโยบายของบริษัท และสอดคลองตามกรอบการดําเนินงาน 

ภายใตกฎหมายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร และการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล ไดแก 

 

1) นโยบายเก่ียวกับความมั่นคงของเครือขาย  

   (Network Security Policy) 

2) นโยบายเก่ียวกับความมั่นคงของการจัดเก็บขอมูล     

   (Storage Security Policy)   

3) นโยบายเก่ียวกับโปรแกรมประยุกต  (Application  

   Policy)  

4) นโยบายดานการเก็บรักษาขอมูล (Backup Policy)   

  

 

 

 

 

 

รองประธานเจาหนาที่บริหาร

สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูจดัการสายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บริษัท อสีเทิรนโพลีเมอร กรุป 

จํากัด (มหาชน)

ผูจัดการสายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บริษัท แอรโรเฟลกซ จํากัด 

ผูจัดการสายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บริษัท แอรโรคลาส จํากัด 

ผูจัดการสายเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

บริษัท อีสเทิรน โพลีแพค 

จํากัด 

บริษััท อีส่เทิร์นโพัลีเมอร์ กรุ�ป จำากัดู (มหาชีน)
ผังโคุรงส่ร้างองค์ุกร ส่ายเทคุโนโลยีส่ารส่นเทศ 

(Information Technology)

รองประธุานเจ้าหน้าที�
บริหารส่ายเทคุโนโลยี

ส่ารส่นเทศ 

ผู้จัดูการ
ส่ายเทคุโนโลยีส่ารส่นเทศ 
บริษััท อีส่เทิร์นโพัลีเมอร์ 
กรุ�ป จำากัดู (มหาชีน) 

ผู้จัดูการ
ส่ายเทคุโนโลยีส่ารส่นเทศ 
บริษััท แอร์โรเฟลกซ์์ จำากัดู 

ผู้จัดูการ
ส่ายเทคุโนโลยีส่ารส่นเทศ 
บริษััท แอร์โรคุลาส่ จำากัดู 

ผู้จัดูการ
ส่ายเทคุโนโลยีส่ารส่นเทศ  
บริษััท อีส่เทิร์น โพัลีแพัคุ 

จำากัดู 
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บริษัทก ำหนดกรอบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยทำง
ไซเบอร์ของกลุ่มบริษัทแบบรวมศูนย์ (Centralization) โดยมีฝ่ำย
สำรสนเทศ (IT) ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ EPG เป็นหน่วยงำน
ที่รับผิดชอบหลัก ทั้งนี้แต่ละหน่วยธุรกิจ (Business Unit) จะมี
เจ้ำหน้ำที่ IT ที่ผ่ำนกำรอบรมเรื่องควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ 
และควำมปลอดภัยของข้อมูล รับผิดชอบในกำรติดตำม เฝ้ำระวังภัย
คุกคำม และด ำเนินกำรส ำรองข้อมูล (Back Up) เป็นประจ ำทุกวัน 
พร้อมทั้งรำยงำนกำรปฏิบัติกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ อีกทั้งผู้ใช้งำนก็จะ
ได้รับกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ผ่ำนกำรอบรม สัมมนำ กำรเรียนออนไลน์ 
และสื่อประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับ กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น 

ข้อมูลพนักงำน ข้อมูลลูกค้ำ ข้อมูลคู่ค้ำ ที่มีกำรจัดเก็บไว้ใน
ฐำนข้อมูลของบริษัท รวมถึงข้อสัญญำต่ำง ๆ โดยมีกำรด ำเนินกำร
ตำมระบบบริหำรงำนคุณภำพในกำรร้องขอกำรใช้งำน (Document 
Amendment request) รวมถึงกำรใช้งำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศอย่ำงปลอดภัย ซึ่งมีกำรก ำหนดรหัส (Password) ในกำร
เข้ำใช้งำน และเปลี่ยนแปลงรหัสอย่ำงสม่ ำเสมอตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด โดยบริษัทได้จัดสรรงบประมำณด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เป็นประจ ำทุกปี เพื่อด ำเนินงำนตำมกรอบกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
ควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ที่ก ำหนดไว้ ดังนี้ 
 

 
 
 

นโยบายคุวาม
มั�นคุงปลอดูภิยัทาง
ไซ์เบอร์ / ข้้อมูล

Network
Policies

Application
Policies

Backup
Policies

Storage
Policies
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บริษัทก ำหนดกรอบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยทำง
ไซเบอร์ของกลุ่มบริษัทแบบรวมศูนย์ (Centralization) โดยมีฝ่ำย
สำรสนเทศ (IT) ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ EPG เป็นหน่วยงำน
ที่รับผิดชอบหลัก ทั้งนี้แต่ละหน่วยธุรกิจ (Business Unit) จะมี
เจ้ำหน้ำที่ IT ที่ผ่ำนกำรอบรมเรื่องควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ 
และควำมปลอดภัยของข้อมูล รับผิดชอบในกำรติดตำม เฝ้ำระวังภัย
คุกคำม และด ำเนินกำรส ำรองข้อมูล (Back Up) เป็นประจ ำทุกวัน 
พร้อมทั้งรำยงำนกำรปฏิบัติกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ อีกทั้งผู้ใช้งำนก็จะ
ได้รับกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ผ่ำนกำรอบรม สัมมนำ กำรเรียนออนไลน์ 
และสื่อประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับ กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น 

ข้อมูลพนักงำน ข้อมูลลูกค้ำ ข้อมูลคู่ค้ำ ที่มีกำรจัดเก็บไว้ใน
ฐำนข้อมูลของบริษัท รวมถึงข้อสัญญำต่ำง ๆ โดยมีกำรด ำเนินกำร
ตำมระบบบริหำรงำนคุณภำพในกำรร้องขอกำรใช้งำน (Document 
Amendment request) รวมถึงกำรใช้งำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศอย่ำงปลอดภัย ซึ่งมีกำรก ำหนดรหัส (Password) ในกำร
เข้ำใช้งำน และเปลี่ยนแปลงรหัสอย่ำงสม่ ำเสมอตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด โดยบริษัทได้จัดสรรงบประมำณด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เป็นประจ ำทุกปี เพื่อด ำเนินงำนตำมกรอบกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
ควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ที่ก ำหนดไว้ ดังนี้ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อให้ด ำเนินงำนทั่วทั้งองค์กรเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน บริษัทได้
จัดท ำคู่มือกำรใช้งำนสำรสนเทศ ขั้นตอนกำรปฎิบัติงำนและระบบ
กำรควบคุมสำรสนเทศเพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติของบริษัทและบริษัท
ย่อย ในกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์และควำม

ปลอดภัยของข้อมูล ในกำรป้องกัน ลด และแก้ไขปัญหำและ
ผลกระทบ รวมถึงกำรปกป้องข้อมูลส่วนตัวของ พนักงำน ลูกค้ำ 
พันธมิ ตรทำงธุ รกิ จ  คู่ ค้ ำ  ผู้ รั บจ้ ำ ง  และหน่ วยงำนภำครั ฐ 

 
 

กรอบการบริหาร
จัดูการดู้านคุวาม
มั�นคุงปลอดูภัิยไซ์
เบอร์ & ข้้อมูล

ระบบปอ้งกัน
ข้้อมูล

มาตุรการปอ้งกัน 
คุวามมั�นคุง 

ปลอดูภัิยไซ์เบอร์

วิเคุราะห์ / จัดูลำาดัูบ 
คุวามส่ำาคัุญในการ 

ดููแลร�กษัา

การกู้คืุนระบบ 
Recovery 

Contingency 
plan

ปอ้งกันรับมือ 
และ ลดูคุวาม 

เสี่ยหายที�อาจจะ 
เกิดูขึ้�น

กระบวนการ 
ตุรวจส่อบภัิย 

คุุกคุาม 
โจมตีุที�เหมาะส่ม/ 

ทันเวลา
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ผลการดําเนินงาน 

บริษัทกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานดานความมั่นคงปลอดภัย

ทางไซเบอร และการรักษาความปลอดภัยของขอมูลใหมีระบบการ

ปองกันการรั่วไหลของขอมูลครอบคลุมทุกหนวยธุรกิจ (รอยละ 

100) และไมมีเหตุการณระบบลม (Zero down time) ของ 

Network และ Server เกิดขึ้น และในกรณีท่ีเกิดปญหาตองมีการ

ฟนฟูระบบ (recovery) ใหกลับมาใชงานอยางทันทวงที บริษัทไดมี

การปรับปรุงพัฒนาระบบอยางตอเนื่องและดําเนินการดังตอไปนี ้

1) ติดตาม (Monitoring) และตรวจสอบระบบเปนประจําทุกวัน

อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

2) ปรับปรุงระบบ (Improvement) อุปกรณ Hardware หรือ

โปรแกรม Software ใหทันสมัยอยูตลอดเวลา 

3) ติดตั้งและ update โปรแกรมรกัษาความปลอดภัย 

(security) เชน โปรแกรม Anti Virus ในอุปกรณสวนกลาง

ของบริษัทและอุปกรณที่พนักงานใชงานอยางสม่ําเสมอ 

4) พัฒนาบุคลากรภายในบริษัท โดยจัดใหมีผูเชี่ยวชาญและที่

ปรึกษาเขามาทําการฝกอบรมและถายทอดความรูแกฝาย

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในเรื่องการใชงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางปลอดภัย เพ่ือใหพนักงานของบริษัทมีความ

รูเทาทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป และรับมือไดอยางมี

ประสิทธภิาพ 

 เปาหมาย 
ปบัญชี 

2561/2562 

ปบัญชี 

2562/2563 

ปบัญชี 

2563/2564 

สัดสวนของ

พนักงานที่

ไดรับการ

อบรม  

100% 100% 100% 100% 

 

การดําเนินงานในปบัญชี 2563/2564 ที่ผานมา แมวาบริษัทจะไม

บรรลุเปาหมายระดับสูงสุด zero down time/zero cyber 

security   แตสามารถดําเนินการฟนฟูระบบใหกลับมาใชงานได

ภายใน 1 ชั่วโมง บรรลุเปาหมายระดับการใชงาน  

บริษัทสามารถปรับปรุงระบบใหจํานวน Network down time 

ลดลง    โดยเพ่ิมการติดตามอยางใกลชิด และสม่ําเสมอ  จํานวน 

server downtime ที่เพิ่มขึ้นมีผลมาจากอุปกรณ Hard disk ท่ี

ชํารุด บริษัทไดทําการซอมบํารุงและเพิ่มการติดตามอยางใกลชิด  

สวน cyber security  บริษัทไดติดตามดูแลอยางใกลชิด พรอมทั้ง 

 

ประเมินความเสี่ยงเปนระยะโดยผูดูแลระบบสวนกลางรวมกับ

ผูดูแลระบบของทุกหนวยธรุกิจ 

 

 เปาหมาย 
ปบัญชี 

2561/2562 

ปบัญชี 

2562/2563 

ปบัญชี 

2563/2564 

Network 

Down 

Time (ครั้ง/

เดือน) 

0  0.39 0.72  0.03 

Server 

Down time 

(ครั้ง/เดือน) 

0  3.36 2.11  2.72  

Cyber 

security 

(ครั้ง/เดือน) 

0  0 0.03 0.06 

 

สวนการรักษาความปลอดภัยของขอมูลนั้น ผูมีสวนไดเสียที่

เกี่ยวของสามารถแสดงความคิดเห็นผานการประเมินผลความพึง

พอใจภายใน การประเมินความพึงพอใจลูกคา และการประเมิน

ความพึงพอใจของคูคา หรือ รองเรียนผานกระบวนการรับเรื่อง

รองเรียนของบริษัท ในกรณีที่การดําเนินงานไมเปนไปตามระเบียบ

ปฏิบัติ หรือมีการละเมิดขอมูลสวนบุคคล หรือมีเหตุการณการ

รั่วไหลของขอมูลของผูมีสวนไดเสีย ซึ่งในปบัญชี 2563/2564 

บริษัทไมไดรับการรองเรียนในประเด็นที่เก่ียวของกับการละเมิด

ขอมูลสวนบุคคล หรือการรั่วไหลของขอมูลผูมีสวนไดเสีย รวมถึง 

ไมพบเหตุการณการรั่วไหลของขอมูลบริษัทหรือการโจมตีทาง 

ไซเบอรแตอยางใด  
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การบรหิารจดัการผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม 
การด าเนินธุรกิจของภาคอุตสาหกรรมนั้นแม้ว่าจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แต่ในขณะเดียวกัน    ยังสามารถสร้าง
ผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้หากมีการบริหารจัดการที่ไม่ดี ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการได้รับอนุญาตในการประกอบ
กิจการและความน่าเชื่อถือของบริษัทอีกด้วย บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียจึงให้ความส าคัญกับประเด็นการบริหารจัดการผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมอย่างมาก โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และบริหารจัดการมลพิษที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
 
ท ากราฟฟิคตาราง  
 

 
เป้าหมายระยะยาว  

ปี 2568 
เป้าหมาย 

ปีบัญชี 2563/2564 
ผลการด าเนินงาน 

ปีบัญชี 2563/2564 
จ ำนวนครั้งกำรละเมิดค่ำมำตรฐำนตำม
ข้อก ำหนดของกฎหมำยและระเบยีบข้อบังคับ 0 0 0 

 
แนวทางการบริหารจัดการ (หัวข้อรอง)  
ขอบเขตกำรรำยงำนข้อมูลในรำยงำนควำมยั่งยืนฉบับน้ี ครอบคลุม 
บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ ำกัด  บริษัท แอร์โรคลำส จ ำกัด และบริษัท  
อีสเทิร์น โพลีแพค จ ำกัด ที่อยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดระยองเท่ำนั้น ไม่รวม
ธุรกิจที่อยู่ในพ้ืนท่ี จังหวัดสมุทรปรำกำร กรุงเทพมหำนคร และ 

 
หน่วยธุรกิจในต่ำงประเทศ เนื่องจำกบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ
ระบบจัดเก็บข้อมูล เพื่อรำยงำนกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนของบริษัทและมำตรฐำนสำกล 
บริษัทมีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

 
ท ากราฟฟิค diagram 

 
 
บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม
เป็นอย่ำงมำก จึงได้ประกำศนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ด้ำน
สิ่งแวดล้อม ให้ทุกบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทยึดถือปฏิบัติอย่ำง
เคร่งครัด บริษัทก ำหนดให้ทุกบริษัทย่อยด ำเนินธุรกิจด้วยควำม
รับผิดชอบต่อผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจำกกระบวนกำร
ท ำงำน ปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับด้ำนสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนระบบมำตรฐำนสำกลด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม  
และเพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎหมำยที่
เปลี่ยนแปลงไป บริษัทก ำหนดให้มีกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของ

กฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ หรือข้อก ำหนดอื่นตำมแต่อุตสำหกรรม
อย่ำงสม่ ำเสมอ  
บริษัทได้น ำระบบมำตรฐำนสำกลมำใช้เพื่อควบคุมดูแลกำรบริหำร
จัดกำรผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม  ได้แก่มำตรฐำนกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งบริษัทจัดให้มีกำรทบทวนติดตำม
ตรวจสอบระบบมำตรฐำนดังกล่ำวเป็นประจ ำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง  โดย
กำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนั้น บริษัทมอบหมำยให้
คณะท ำงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมของทุกบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบดูแล

Environmental Impact Management 

Environmental Risk 
Management 

Environmental 
Compliance 

Complaint 
Management 

เปา้หมาย
ระยะยาว 2568

เปา้หมาย
ปบัีญชีี 2563/2564

ผลดูำาเนินงาน
ปบัีญชีี 2563/2564

จำานวนค์รั�งการละเมิด้ค่์ามาติรฐานติามขึ้้อ
กำาห้นด้ขึ้องกฎห้มายและระเบ่ยบข้ึ้อบังคั์บ

0	 0 0

Environmental
Impact Management

Environmental Risk 
Management

Environmental 
Compliance

Complaint 
Management
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ผลการด าเนินงาน (หัวข้อรอง) 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
บริษัทได้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงที่อำจท ำให้เกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมำยหรือระเบียบมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อมของธุรกิจหลัก ดังนี ้

ธุรกิจหลัก 
ควำมเสีย่งทำงสิ่งแวดล้อมท่ีเกดิขึน้ 

กำรรั่วไหลของ
น้ ำเสีย 

กำรรั่วไหลของ
สำรเคม ี

คุณภำพน้ ำท้ิง คุณภำพอำกำศ เสียง 

บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ ำกัด 
(ธุรกิจฉนวนยำงกันควำมร้อน/เยน็)      

บริษัท แอร์โรคลำส จ ำกัด 
(ธุรกิจอุปกรณ์ช้ินส่วนและตกแต่งยำนยนต์)       

บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ำกัด 
(ธุรกิจบรรจภุัณฑ์พลำสติก) 

     

 
บริษัทก ำหนดให้ทุกหน่วยธุรกิจตระหนักและก ำกับดูแลกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงใกล้ชิด เพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมตำมที่
ประเมินไว้ เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทมีระบบกำรควบคุมที่ครอบคลุม
ทุกกิจกรรมในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมเพื่อลด
ควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตำมกฎหมำยระเบียบข้อบังคับ 
นอกจำกกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนและควำมสอดคล้องของ
กฎหมำยโดยหน่วยงำนภำยในองค์กรแล้ว บริษัทยังได้เปิดโอกำส
ให้หน่วยงำนภำยนอกอื่นๆ ที่มีควำมน่ำเช่ือถือ เช่น หน่วยงำน
รำชกำรที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงำนรับรองมำตรฐำนสำกล เข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจหลักของ
บริษัท เพื่อเป็นกำรยกระดับควำมเช่ือมั่นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย
ว่ำกำรด ำเนินกำรของบริษัทมีควำมถูกต้อง โปร่งใส และสอดคล้อง
กับกฎหมำยระเบียบข้อบังคับที่ก ำหนดไว้ 
การตรวจสอบโดยหน่วยงานราชการ 
ในปีบัญชี 2563/2564  กรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวง
อุตสำหกรรมได้มีกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของบริษัทในด้ำน

สิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย และผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งพบว่ำบริษัทด ำเนินกำรอย่ำง
ถูกต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนด และไม่มีกำรละเมิดกฎหมำยระเบียบ
ข้อบังคับด้ำนสิ่งแวดล้อม (Disclosure 307-1) 
การตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอกที่ให้การรับรองมาตรฐาน 
ในปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัท ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนจำก
หน่วยงำนภำยนอก ซึ่งมีกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและ
ระเบียบข้อบังคับท่ีก ำหนดด้ำนสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มำตรฐำนระบบ
กำรจัดกำรด้ำนคุณภำพ (ISO 9001) มำตรฐำนระบบกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม (ISO 14001) มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัย
และควำมปลอดภัย ( ISO 45001) มำตรฐำนระบบกำรจัด
กำรพลังงำน (ISO 50001) ระบบกำรประเมินคำร์บอนฟุตพริ้นท์
ขององค์กร (ISO 14064-1) และระบบกำรประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์
กำรบริกำรจัดกำรน้ ำ (ISO 14046)  

ธุรกิจหลัก ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001 ISO 14064 ISO 14046 
บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ ำกัด 
(ธุรกิจฉนวนยำงกันควำมร้อน/เยน็)       

บริษัท แอร์โรคลำส จ ำกัด 
(ธุรกิจอุปกรณ์ช้ินส่วนและตกแต่งยำนยนต์)        

บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ำกัด 
(ธุรกิจบรรจภุัณฑ์พลำสติก)       

บริิษััท อีีสเทิร์ินโพลีีเมอีร์ิ กร๊ิ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)82



การจัดการข้อร้องเรียน (หัวข้อย่อย) 
 
บริษัทได้จัดให้มีช่องทำงรับข้อร้องเรียนที่หลำกหลำยที่ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทสำมำรถเข้ำถึงได้ ง่ำย 
ได้แก่ โทรศัพท์ เว็ปไซต์ และกล่องรับข้อร้องเรียนที่ติดตั้งอยู่บริเวณด้ำนหน้ำบริษัท  และบริษัทได้ก ำหนดกระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียน
อย่ำงเป็นระบบตำมมำตรฐำน ISO 14001 : 2015  นอกจำกน้ี บริษัทได้มีกำรสอบกลับเรื่องร้องเรียนจำกชุมชนภำยนอก โดยท ำจดหมำยถึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอุตสำหกรรมจังหวัดเพื่อขอตรวจสอบข้อร้องเรียนจำกผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัท ที่
ร้องเรียนมำยังหน่วยงำนภำครัฐท่ีมีอ ำนำจในกำรก ำกับดูแลโดยตรง   
ผลกำรด ำเนินกำรในปีบัญช ี2563/2564 นั้น บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัท และไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนไปยังภำครัฐ ไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนปกครองส่วนท้องถิ่นและอุตสำหกรรมจังหวัดแต่อย่ำงใด 

 
 ปีบัญชี 2561/2562 ปีบัญชี 2562/2563 ปีบัญชี 2563/2564 
จ ำนวนข้อร้องเรียนด้ำนผลกระทบ

ทำงสิ่งแวดล้อม 
0 0 0 

 
 
 
 
การจัดการมลพิษอากาศ 
การปล่อยมลสารออกสู่ชั้นบรรยากาศของภาคอุตสาหกรรมนั้น เป็นประเด็นส าคัญท่ีภาครัฐให้ความสนใจอย่างย่ิง เนื่องจากมลสารมีผล
โดยตรงต่อคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ที่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในสังคม หน่วยงานภาครัฐจึงมีการออกกฎหมาย
ควบคุมเพ่ือก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด หากบริษัทมีการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและ
สุขภาวะของผู้ปฏิบัติงานแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอีกด้วย  
 
ท ากราฟฟิคตาราง  
 

 
เป้าหมายระยะยาว  

ปี 2568 
เป้าหมาย 

ปีบัญชี 2563/2564 
ผลการด าเนินงาน 

ปีบัญชี 2563/2564 
จ ำนวนครั้งกำรละเมิดค่ำมำตรฐำนตำม
ข้อก ำหนดของกฎหมำยและระเบยีบข้อบังคับ 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เปา้หมาย
ระยะยาว 2568

เปา้หมาย
ปบัีญชีี 2563/2564

ผลดูำาเนินงาน
ปบัีญชีี 2563/2564

จำานวนค์รั�งการละเมิด้ค่์ามาติรฐานติามขึ้้อ
กำาห้นด้ขึ้องกฎห้มายและระเบ่ยบข้ึ้อบังคั์บ

0	 0 0

เปา้หมาย
ระยะยาว 2568

เปา้หมาย
ปบัีญชีี 2563/2564

ผลดูำาเนินงาน
ปบัีญชีี 2563/2564

จำานวนข้ึ้อร้องเร่ยนด้้านผู้ลกระที่บสิ�งแวด้ล้อม 0	 0 0
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แนวทางการบริหารจัดการ (หัวข้อรอง)  
บริษัทก ำหนดแนวทำงบริหำรจัดกำรมลพิษอำกำศที่เกิดจำกกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมุ่งเน้นกำรจัดกำรมลสำรที่แหล่งก ำเนิด
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และควบคุมคุณภำพอำกำศให้ เป็นไปตำม
เกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด รวมทั้งก ำหนดดัชนีช้ีวัดคุณภำพอำกำศที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้แก่  ก๊ำซซัลเฟอร์ออกไซด์  (SO2) ก๊ำซ
ไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) ฝุ่นละอองขนำดเล็ก (PM) และ 
สำรประกอบอินทรี ย์ระเหยง่ำย  (VOCs) เพื่อใช้ติดตำมและ
ตรวจวัดคุณภำพอำกำศในพื้นที่ โดยมีเป้ำหมำยให้ค่ำดัชนีช้ีวัด 
 
 

 
คุณภำพอำกำศอย่ำงน้อยต้องมีค่ำเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่
กฎหมำยก ำหนดหรือดีกว่ำ 
ในกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรด้ำนมลพิษอำกำศนั้น บริษัทได้
อ้ำงอิงแนวทำงปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกล  ISO 14001:2015  
และแนวทำงปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องตำมแต่กลุ่มอุตสำหกรรม ซึ่งทุก
ธุ ร กิ จ ไ ด้ ก ำหนดกำรวัดผล  ติดตำม  และตรวจสอบตำม
มำตรฐำนสำกล โดยบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ ำกัด และบริษัท แอร์โร
คลำส จ ำกัด ได้รับกำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลจำก บริษัท 
ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จ ำกัด ส่วนบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค 
จ ำกัด ได้รับกำรรับรองจำกบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 
กลยุทธ์หลักของบริษัทในการจัดการการปล่อยมลพิษอากาศ(หัวข้อย่อย) 
 
ท ากราฟฟิก ลองออกแบบดู  

1 จัดท ำข้อมูลพื้นฐำนด้ำนมลพิษอำกำศของทุกหน่วยธุรกิจ 
2 ลดมลพิษอำกำศจำกแหล่งก ำเนิด 

 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทได้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนนิงำนเพื่อตอบสนองกลยุทธ์แตล่ะด้ำน โดยควำมร่วมมือของบริษัทยอ่ย โดยมรีำยละเอียด ดังนี้  
กลยุทธ ์ แนวทางการด าเนินงาน การด าเนินงานในปีบัญชี 2563/2564 

จัดท ำข้อมูลพื้นฐำนดำ้น
มลพิษอำกำศ 

 จัดท ำข้อมูลพื้นฐำนดำ้นมลพิษอำกำศตำม
กฎหมำยก ำหนด โดยครอบคลุมทกุธุรกิจ 

 ท ำฐำนข้อมูลพื้นฐำนโดยผ่ำนกำรค ำนวณกำร
ปล่อยมลพิษอำกำศทั้งปี 

 ตรวจวัดคณุภำพมลพิษอำกำศตำมข้อกังวลของ
ผู้มีส่วนไดเ้สีย 

ลดมลพิษอำกำศจำก
แหล่งก ำเนิด 

 พิจำรณำสำรทดแทนเพื่อลดมลพิษอำกำศ  หน่วยงำน R&D พิจำรณำหำสำรทดแทนอ่ืน ที่
สำมำรถช่วยลดผลกระทบจำกมลพิษอำกำศ 

 น ำผลกำรวิจัยผลติภณัฑ์เข้ำสู่กำรผลิตแบบ
อุตสำหกรรม 

 

จัดูทำาข้้อมูลพืั�นฐาน
ดู้านมลพิัษัอากาศข้อง
ทุกหน่วยธุุรกิจ

ลดูมลพิัษัอากาศจาก
แหล่งกำาเนิดู1 2

แนวทางการบริหารจัดการ (หัวข้อรอง)  
บริษัทก ำหนดแนวทำงบริหำรจัดกำรมลพิษอำกำศที่เกิดจำกกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมุ่งเน้นกำรจัดกำรมลสำรที่แหล่งก ำเนิด
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และควบคุมคุณภำพอำกำศให้ เป็นไปตำม
เกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด รวมทั้งก ำหนดดัชนีช้ีวัดคุณภำพอำกำศที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้แก่  ก๊ำซซัลเฟอร์ออกไซด์  (SO2) ก๊ำซ
ไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) ฝุ่นละอองขนำดเล็ก (PM) และ 
สำรประกอบอินทรี ย์ระเหยง่ำย  (VOCs) เพื่อใช้ติดตำมและ
ตรวจวัดคุณภำพอำกำศในพื้นที่ โดยมีเป้ำหมำยให้ค่ำดัชนีช้ีวัด 
 
 

 
คุณภำพอำกำศอย่ำงน้อยต้องมีค่ำเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่
กฎหมำยก ำหนดหรือดีกว่ำ 
ในกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรด้ำนมลพิษอำกำศนั้น บริษัทได้
อ้ำงอิงแนวทำงปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกล  ISO 14001:2015  
และแนวทำงปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องตำมแต่กลุ่มอุตสำหกรรม ซึ่งทุก
ธุ ร กิ จ ไ ด้ ก ำหนดกำรวัดผล  ติดตำม  และตรวจสอบตำม
มำตรฐำนสำกล โดยบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ ำกัด และบริษัท แอร์โร
คลำส จ ำกัด ได้รับกำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลจำก บริษัท 
ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จ ำกัด ส่วนบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค 
จ ำกัด ได้รับกำรรับรองจำกบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 
กลยุทธ์หลักของบริษัทในการจัดการการปล่อยมลพิษอากาศ(หัวข้อย่อย) 
 
ท ากราฟฟิก ลองออกแบบดู  

1 จัดท ำข้อมูลพื้นฐำนด้ำนมลพิษอำกำศของทุกหน่วยธุรกิจ 
2 ลดมลพิษอำกำศจำกแหล่งก ำเนิด 

 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทได้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนนิงำนเพื่อตอบสนองกลยุทธ์แตล่ะด้ำน โดยควำมร่วมมือของบริษัทยอ่ย โดยมรีำยละเอียด ดังนี้  
กลยุทธ ์ แนวทางการด าเนินงาน การด าเนินงานในปีบัญชี 2563/2564 

จัดท ำข้อมูลพื้นฐำนดำ้น
มลพิษอำกำศ 

 จัดท ำข้อมูลพื้นฐำนดำ้นมลพิษอำกำศตำม
กฎหมำยก ำหนด โดยครอบคลุมทกุธุรกิจ 

 ท ำฐำนข้อมูลพื้นฐำนโดยผ่ำนกำรค ำนวณกำร
ปล่อยมลพิษอำกำศทั้งปี 

 ตรวจวัดคณุภำพมลพิษอำกำศตำมข้อกังวลของ
ผู้มีส่วนไดเ้สีย 

ลดมลพิษอำกำศจำก
แหล่งก ำเนิด 

 พิจำรณำสำรทดแทนเพื่อลดมลพิษอำกำศ  หน่วยงำน R&D พิจำรณำหำสำรทดแทนอ่ืน ที่
สำมำรถช่วยลดผลกระทบจำกมลพิษอำกำศ 

 น ำผลกำรวิจัยผลติภณัฑ์เข้ำสู่กำรผลิตแบบ
อุตสำหกรรม 
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ผลการด าเนินงาน (หัวข้อรอง) 
ธุรกิจของบริษัททั้งหมดเป็นอุตสำหกรรมที่ไม่มีปล่องที่มีกำรเผำใหม้ มีเฉพำะปล่องที่ระบำยมลพิษอำกำศจำกกระบวนกำรผลิตเท่ำนั้น 
บริษัทได้ก ำหนดวิธีดักจับมลพิษอำกำศก่อนปล่อยออกจำกปล่องระบำย ดังน้ี 

ชนิดมลพิษอำกำศ วิธีกำรดักจับมลพิษอำกำศก่อนปลอ่ยออกจำกปล่องระบำย 
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 

 
บริษัทได้ท ำกำรตรวจวัดมลพิษอำกำศภำยในสถำนประกอบกำรจำกทุกแหล่งปล่อยมลพิษอำกำศเป็นประจ ำโดยใช้บริกำรทดสอบและตรวจ
วิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำรภำยนอกท่ีได้มำตรฐำนและเป็นท่ียอมรับ  รวมทั้งค ำนวณกำรปล่อยมลพิษอำกำศในภำพรวมของบริษัท เพื่อใช้
เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรที่แหล่งก ำเนิด เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเกิดประสิทธิภำพสงูสุดในกำรในกำรบริหำรจัดกำรมลพิษอำกำศ ซึ่งใน
ปีบัญชี 2563/2564 ที่ผ่ำนมำ ค่ำมลพิษอำกำศที่วัดได้ทุกค่ำจำกทุกแหล่งก ำเนิดอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนดตลอดทั้งปี  
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การใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมน ามาซ่ึงการใช้ทรัพยากรจ านวนมาก  และก่อให้เกิดมลภาวะจากกิจกรรมในกระบวนการผลิต การ
ขนส่ง รวมท้ังการปล่อยของเสียและการก าจัดของเหลือใช้จากกระบวนการผลิต สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศทั้งทางตรงและทางอ้อม ซ่ึงเห็นได้ชัดเจนจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน บริษัทในฐานะ
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมจึงให้ความส าคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและลด
การปล่อยมลภาวะสู่สิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
 
แนวทางการบริหารจัดการ  
บริษัทมุ่งมั่นด ำเนินธุรกิจตำมกรอบกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืน
ที่ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรเติบโตของธุรกิจควบคู่ ไปกับควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงน ำหลักกำรประเมิน
ประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือ Eco-Efficiency ของ      
สภำธุรกิจโลกเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (World Business Council 
for Sustainable Development: WBCSD) มำใช้เป็นดัชนีช้ีวัด
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ (Product Value) และ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental impact) ที่แสดงถึง
ศักยภำพด้ำนกำรผลิตเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของคนในสังคม
และน ำมำซึ่งคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ในขณะที่รักษำระดับผลกระทบที่
มีต่อระบบนิเวศและทรัพยำกรธรรมชำติให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม  
บริษัทน ำผลกำรประเมินประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจไป
ปรับปรุ งผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรผลิตของบริษัท ให้มี
ประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น ลดต้นทุน รวมถึงลดกำรใช้พลังงำนและ
ทรัพยำกรในกระบวนกำรผลิต เพื่อสร้ำงควำมได้เปรียบในกำร
แข่งขันเมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรกับองค์กรหรือ
ภำคธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน (Benchmarking)  
โดยกำรประเมินค่ำประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจสำมำรถท ำได้
จำกกำรพิจำรณำสัดส่วนของมูลค่ำผลิตภัณฑ์ หรือปริมำณ 

 
ผลิตภัณฑ์ เปรียบเทียบกับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งค่ำ
ประสิทธิภำพเชิงนิ เวศเศรษฐกิจที่ สู งแสดงถึ งกำรผลิตที่ มี
ประสิทธิภำพสูงและมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่ ำ และ ค่ำสัดส่วน
ระหว่ำงค่ำประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์ของปีที่
ประเมินเทียบกับประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์ใน 
ปีฐำน  ทั้งนี้ค่ำแฟคเตอร์ X (Factor X) ที่มำกกว่ำ 1 แสดงถึงมีกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีฐำน  
ซึ่งกำรค ำนวณประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือ Eco-Efficiency 
บริษัทได้ยึดถือตำมแนวทำงมำตรฐำนสำกล ISO 14045 โดยใช้
ปริมำณผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในปีนั้นๆ สะท้อนกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
ของบริษัท และใช้ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเป็นตัวแทน
ผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม เนื่องจำกมีควำมเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยขอบเขตกำรรำยงำนฉบับนี้ครอบคลุม
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทำงตรง (scope 1) และทำงอ้อม 
(scope 2) ของบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ ำกัด และบริษัท อีสเทิร์น โพลี
แพค จ ำกัด ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองเท่ำนั้น ทั้งนี้ข้อมูลใน
รำยงำนฉบับนี้ไม่รวมธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่  จังหวัดสมุทรปรำกำร 
กรุงเทพมหำนคร และหน่วยธุรกิจในต่ำงประเทศ  

 
ผลการด าเนินงาน  
 ปีบัญช ี2562/2563 ปีบัญช ี2563/2564 
ประสิทธิภำพเชิงนิเวศเศรษฐกจิ (ตัน ต่อ ตันคำร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่ำ) 1.61 1.45 
ค่ำแฟคเตอร์ X 1.00 0.90 
*ปีฐำน ปีบัญชี 2562/2563 
หมำยเหตุ: ผลกำรด ำเนินงำนในปีบัญชี 2563/2564 มำจำกบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ ำกัด และบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ำกัด 
 
ผลกำรประเมินประสิทธิภำพเชิงนิ เวศเศรษฐกิจในปี บัญชี 
2563/2564 มีค่ำแฟคเตอร์ X เท่ำกับ 0.90 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับ       
ปีฐำน 2562/2563 เนื่องจำกยอดกำรผลิตผลิตภัณฑ์ท้ังหมดของ
บริษัทลดลงจำกกำรชะลอกำรสั่งซื้อของลูกค้ำทั้งบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ 
จ ำกัด  และบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ำกัด  สืบเนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ที่ส่งผลต่อภำวะ
เศรษฐกิจโลกโดยรวม ในขณะเดียวกัน ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือน

กระจกจำกกระบวนกำรผลิตลดลงเนื่องจำกกำรลดก ำลังกำรผลิต
ของบริษัทและจำกโครงกำรอนุรักษ์พลังงำนต่ำง ๆ ท ำให้ค่ำ 
แฟคเตอร์ X ลดลงในปีที่ผ่ำนมำ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทยังคงมุ่งมั่น
ด ำเนินโครงกำรต่อไปเพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทั้งทำงตรง
และทำงอ้อม แสดงให้เห็นถึงควำมตั้งใจของบริษัท ในกำรด ำเนิน
ธุรกิจควบคู่ไปกับกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
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การจดัการการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรมเป็นประเด็นหนึ่งท่ีผู้มีส่วนได้เสียให้ความส าคัญในระดับสูง เนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อ
การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและความเสี่ยงต่อการ
เปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม ตลอดจนการด าเนินธุรกิจของผู้คน บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเป็นหนึ่งใน
ผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมจากการใช้พลังงานในการกระบวนการผลิต จึงมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เพ่ือสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยและของโลก รวมถึงรองรับการ
เปลี่ยนแปลงข้อบังคับระดับสากลในการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศต่างๆ ที่อาจกลายเป็นความเสี่ยงในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทในอนาคตได้ 
 
 
ท ากราฟฟิคตาราง  
 

 
เป้าหมายระยะยาว  

ปี 2568 
เป้าหมาย 

ปีบัญชี 2563/2564 
ผลการด าเนินงาน 

ปีบัญชี 2563/2564 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (scope 1&2)  
เทียบกับปีฐาน  

ลดลง 5.00% ลดลง 1.00% ลดลง 3.64% 

อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตอ่หน่วยผลติภณัฑ์  
เทียบกับปีฐาน  

ลดลง 2.50% ลดลง 0.50% เพิ่มขึ้น 10.54% 

*ปีฐาน ปีบัญชี 2562/2563  
หมายเหตุ: ผลการด าเนินงานในปีบัญชี 2563/2564 มาจากบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ ากัด และบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด 
 
แนวทางการบริหารจัดการ  
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึง
ความส าคัญของสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงมุ่งมั่น
ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อ
สนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
ไทย และเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกตามข้อตกลงปารีส 
(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   
บริษัทตระหนักดีว่าบริษัทมีการใช้พลังงานจ านวนมากซึ่งเป็น
ปัจจัยพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ แต่ขณะเดียวกัน 

 
กิจกรรมการใช้พลังงานของบริษัทสามารถปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้เช่นกัน บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม แนวปฏิบัติ กลยุทธ์และเป้าหมายในการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกขององค์กร รวมถึงการป้องกันและลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยบริษัทได้มอบหมายให้บริษัท
ย่อยก าหนดมาตรการเพื่อบริหารจัดการการใช้พลังงานและการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามความเหมาะสมของแต่ละลักษณะธุรกิจ 
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้คณะท างานการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและคณะท างานกลุ่มย่อยของแต่ละบริษัทย่อย เป็น
ผู้ติดตามผลการด าเนินการโดยมีการประชุมเพื่อสรปุผล 1 ครั้งต่อปี 
พร้อมทั้งสื่อสารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ 
รวมไปถึงคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน ให้มีความตระหนักรู้และด าเนินงาน
เพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกัน 

เปา้หมาย
ระยะยาว 2568

เปา้หมาย
ปบัีญชีี 2563/2564

ผลดูำาเนินงาน
ปบัีญชีี 2563/2564

ป็ริมาณการป็ล่อยก๊าซ่เร่อนกระจก	
(scope	1&2)	
เทียบกับปีฐาน 

ลด้ลง	5.00% ลด้ลง	1.00% ลด้ลง	3.64%

อัติราการป็ล่อยก๊าซ่เร่อนกระจก
ต่ิอห้น่วยผู้ลิติภัณฑ์์	
เทียบกับปีฐาน 

ลด้ลง	2.50% ลด้ลง	0.50% เพิั�มข้ึ้�น	10.54%

รายงานความย่�งยืน 31 มีนาคม 2564 87



 
 

กลยุทธ์หลักของบริษัทในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  
 
ท ากราฟฟิคกลยุทธ์ 4 ข้อ 

1 จัดท า Carbon Footprint ขององค์กรและผลิตภัณฑ์ 
2 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งผลิต เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (scope 1) 
3 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (scope 2) 
4 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 

 
บริษัทได้ก าหนดแนวทางการด าเนนิงานเพื่อตอบสนองกลยุทธ์แตล่ะด้าน โดยความร่วมมือของบริษัทยอ่ย โดยมรีายละเอียด ดังนี้  

กลยุทธ ์ แนวทางการด าเนินงาน การด าเนินงานในรอบการรายงานปีบัญชี 2563/2564 
จัดท า Carbon 
Footprint ขององค์กร
และผลิตภัณฑ ์

จัดท าการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ขององค์กร และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ ในทุกธุรกิจ 

 ประกาศนโยบายการพัฒนาท่ียั่งยืน และเป้าหมาย ในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนในทุกธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท EPG 
ท าการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร 
และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ 

 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ ากัด (ธุรกิจฉนวนยางกันความ
ร้อน/เย็น) ได้รับใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 
และใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เพิ่มจาก
เดิมจ านวน 5 ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 19 ผลิตภัณฑ์ 

 บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด (ธุรกิจบรรจุภณัฑ์
พลาสติก)ไดร้ับการรับรองการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกของ
องค์กรเป็นปีแรก 

ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากแหล่งผลิต 
เพื่อลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก scope 1 

ลดการรั่วไหลของสารท าความเย็น  เปลี่ยนสารท าความเย็นที่ใช้ในเครือ่งปรับอากาศชนิด 
R22 เป็น R32 

ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล  ปรับปรุงการบริหารเที่ยววิ่งรถขนส่ง 

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน เพื่อลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
scope 2 

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิต  ลดการใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ( TCU) 
 ลดพลังงานในการอบ 
 ยกเลิกการใช้ Water Return Pump ในระบบท าความ

เย็นท่ีไม่จ าเป็น 
 เปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างจาก Fluorescent เป็น LED 
 ปรับอุณหภูมิเครื่องท าน้ าเย็น  

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดย
ตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องจักรที่ใช้
พลังงานไฟฟ้ามากในกระบวนการผลิต 

 เปลี่ยนมอเตอรเ์ป็นมอเตอร์ประสทิธิภาพสูง 
 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบท าความเย็น 
 ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องท าน้ าเย็น  
 เปลี่ยนเครื่องท าน้ าเย็นเป็นเครื่องท าน้ าเย็นประสิทธิภาพ

สูง  
ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน 

เพิ่มการใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการ
ผลิตและในพ้ืนท่ีต่างๆ ของบริษัท 

 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
อาคารผลิต  

 ติดตั้งโซล่าเซลล์บริเวณอาคารเทคนิควิจัย 

จัดูทำา Carbon Footprint 
ข้ององค์ุกรและผลิตุภัิณฑ์์

ลดูการปล่อยก�าซ์เรือนกระจกจากแหล่ง
ผลิตุ เพืั�อลดูการปล่อยก�าซ์เรือนกระจก
ทางตุรง (scope 1)

เพิั�มประสิ่ทธิุภิาพัการใช้ีพัลังงาน 
เพืั�อลดูการปล่อยก�าซ์เรือนกระจก
ทางอ้อม (scope 2)1

2

3

ส่่งเส่ริมการใช้ีพัลังงาน
ทดูแทน4

บริิษััท อีีสเทิร์ินโพลีีเมอีร์ิ กร๊ิ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)88



 
 

ผลการด าเนินงาน 
การจัดท า Carbon Footprint ขององค์กรและผลิตภัณฑ ์
บริษัทได้จัดท ารายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (scope 1) 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (scope 2) 
และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ (scope 3)  โดยอ้างอิง
วิธีการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแนวทางการ
ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรขององค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน) ทั้งนี้ ก๊าซเรือนกระจกในแต่ละ 
scope ที่บริษัทใช้ในการค านวณประกอบด้วย คาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) กลุ่มไฮโดรฟลูออโร
คาร์บอน (HFC6) เพอร์ฟลูออโร-คาร์บอน (PFCs) ซัลเฟอร์เฮ็กซาฟลู
โอไรด์ (SF6) และไนโตรเจนฟลูออไรด์ (NF3)  ซึ่งบริษัทได้ท าการ
รวบรวมข้อมูลกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อน ามาค านวณ
ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเป็นประจ าทุกปี โดยข้อมูลการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ ากัด 
 
 

 
 
ในปีบัญชี 2563/2564 นี้ ได้รับการทวนสอบข้อมูลความถูกต้อง
ของข้อมูลจากศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย และข้อมูล
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด 
ผ่านการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ ากัด ได้รับการ
รับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (Carbon Footprint 
for Organization: CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในการด าเนินการ
จัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค 
จ ากัด ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเป็นปีแรก แต่
บริษัท แอร์โรคลาส จ ากัด มีแผนจะด าเนินการให้ได้รับการรับรอง
ภายในปี 2565 

 

  
 

ในรอบการรายงานปีบัญชี 2563/2564 บริษัทมีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางตรง (scope 1) จ านวน 1,238 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (Disclosure 305-1) และปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
จากการใช้พลงังาน (scope 2) จ านวน 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 จ ากัด และบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด  
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แม้ว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมขององค์กรจะ
ลดลง แต่อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทกลับเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.54 เมื่อเทียบกับปีฐาน จาก 0.62 
เป็น 0.69 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันผลิตภัณฑ์ 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ลูกค้าจากท้ังใน
และต่างประเทศชะลอการสั่งซื้อลง ท าให้ยอดการผลิตของบริษัท 
ลดลงถึงร้อยละ 12.82 ในขณะที่เครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
ท างานไม่เต็มก าลังการผลิต จึงท าให้ค่าอัตราการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้นในรอบการรายงานนี้  
 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (Scope 3) 
ในรอบการรายงานปีบญัชี 2563/2564 บริษัทปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อมอื่นๆ (scope 3) จ านวนรวม 58 ตัน 
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ลดลงร้อยละ 29.37 จากปีฐาน 
เนื่องจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้บริษัทต้อง
ลดก าลังการผลิตลดลงตามความต้องการใช้ ส่งผลให้มีการขนส่ง
ของเสียจากกระบวนการผลิตและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ลดลง นอกจากน้ี บริษัทยังรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ
ในส านักงานด้วย เช่น ส่งเสริมการลดใช้กระดาษในส านักงาน ท า
ให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอ่ืนๆ (scope 3) ที่ปลดปล่อย
ลดลงในปีท่ีผ่านมา 

หน่วย
ธุรกิจ 

ประเภทของ
กิจกรรม 

การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
ทางอ้อมอื่นๆ 
(scope 3)  
หน่วย: ตัน 

CO2e 

กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปล่อยก๊าซเรือน

กระจก 

บริษัท อีส
เทิร์นโพลี
เมอร์ กรุ๊ป 
จ ากัด 
(มหาชน) 

การขนส่ง 
53 

การขนส่งสินค้า 
การขนส่งของเสีย 

การใช้ทรัพยากร
สิ้นเปลือง 

6 

ปริมาณกระดาษ 
A4 ที่ใช้ในองค์กร 

การจ้างก าจัดของ
เสีย 

การก าจัดของเสีย
โดยผู้รับจ้าง 

 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
ธุรกิจหลักของบริษัททั้งสามธุรกิจเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้
พลังงานจ านวนมากในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า 
จึงมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานไฟฟ้าที่
ซื้อมา (scope 2) ในสัดส่วนที่มากกว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางตรง (Scope 1) อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มุ่งเน้นการด าเนิน
มาตรการลดและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานทุกประเภท 
พร้อมท้ังสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับใน
การร่วมมือกันลดการใช้พลังงานทั้งในกระบวนการผลิตและใน
ส านักงาน เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากการใช้พลังงาน ลด
ต้นทุนด้านพลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ขณะเดียวกัน  
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ท ำกรำฟฟิค ตำรำง  
 

 
เป้ำหมำยระยะยำว  

ปี 2568 
เป้ำหมำย 

ปีบัญชี 2563/2564 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ปีบัญชี 2563/2564 
อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลติภัณฑ์ (Energy 
Intensity)  เทียบกับปีฐาน ลดลง 2.50% ลดลง 0.50% เพิ่มขึ้น 4.60% 

*ปีฐาน ปีบัญชี 2562/2563 
 
บริษัทได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อลดการใช้พลังงานในจุดที่ประเมินแล้วว่ามีการใช้พลังงานมาก โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตามแนวทางการด าเนินงานด้านพลังงานดังน้ี 
 
ท ำกรำฟฟิค diagram 

 
 

 
บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ ากัด และบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด 
บริ ษั ทได้ ด า เนินการวั ดผล ติ ดตาม และตรวจสอบตาม
มาตรฐานสากลดา้นระบบการจัดการด้านพลังงานISO 50001:2011 
ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนเป็น Version ISO 50001:2018 ในปี 2564 
นี้ ส่วนข้อมูลด้านระบบการจัดการพลังงานที่รายงานในฉบับนี้ 
ได้รับการรับรองความถูกต้องของกระบวนการ จาก บริษัท ทูฟ 
นอร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด  
บริษัทตั้งเป้าหมายให้ทุกหน่วยธุรกิจต้องได้รับรองมาตรฐานสากล
ด้านระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001:2011 ซึ่งในปีบัญชี 

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

ตรวจประเมินจดุที่มี
การใชพ้ลงังานมาก 

จดัท าโครงการเพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ใชพ้ลงังาน 

ด าเนินการปรบัปรุง ติดตามวดัผล
โครงการ 

รายงานผลโครงการ
และปรบัปรุงเพิ่มเติม 

เปา้หมาย
ระยะยาว 2568

เปา้หมาย
ปบัีญชีี 2563/2564

ผลดูำาเนินงาน
ปบัีญชีี 2563/2564

อัติราการใช้พัลังงานต่ิอห้น่วยผู้ลิติภัณฑ์์	
(Energy	Intensity)		เท่ี่ยบกับปี็ฐาน

ลด้ลง	2.50% ลด้ลง	0.50% เพิั�มข้ึ้�น	4.60%

ตุรวจประเมิน
จุดูที�มีการใช้ีพัลังงานมาก

จัดูทำาโคุรงการ
เพืั�อเพิั�มประสิ่ทธิุภิาพัการ

ใช้ีพัลังงาน
รายงานผลโคุรงการ
และปรับปรุงเพิั�มเติุม

ดูำาเนินการปรับปรุงติุดูตุามวัดูผลโคุรงการ
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หน่วยธุรกิจ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
พลังงานที่ลด

ได้ 
(เมกะจูลต่อป)ี 

มูลค่า 
(บาท/ปี) 

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า) 

บริษัท อีสเทิร์น
โพลีเมอร์ กรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน) 

โครงการลดการใช้เครื่องควบคุมอณุหภมูิ 
(TCU)  

43,204 42,963.78 6 

โครงการลดพลังงานในการอบ 838,844 834,183.53 116 
โครงการติดตั้งโซล่าร์เซลล์บริเวณอาคาร
เทคนิควิจัย 

33,566 33,548.86 5 

โครงการยกเลิกการใช้ Pump Water 
Return ในระบบ cooling system 

544,320 541,296.00 76 

โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ Fluorescent เป็น 
LED 

66,679 66,308.76 9 

โครงการเปลี่ยนมอเตอรป์ระสิทธิภาพสูง 60,264 59,929.20 8 
โครงการปรับอุณหภูมิเครื่องท าน้ าเย็น 277,603 248,300.64 45 
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องท าน้ า
เย็น 

1,354,032 1,211,105.99 219 

โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์  

4,635,629 4,133,792.16 750 

โครงการเปลี่ยนเครื่องท าน้ าเย็น
ประสิทธิภาพสูง  

1,385,683 1,239,416.10 224 

 รวมท้ังหมด 9,196,619 8,410,845.02 1,458 
 

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

 

 420,749,786   443,205,212   401,958,127  

 3,689.21   5,552.38   5,807.68  

 -

 2,000.00

 4,000.00

 6,000.00

 8,000.00

 380,000,000

 400,000,000

 420,000,000

 440,000,000

 460,000,000

2561/62 2562/63 2563/64

ปริมาณการใช้พลังงานขององค์กร 

ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ 
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แม้ว่าปริมาณการใช้พลังงานโดยรวมของบริษัทลดลง แต่อัตราการใช้
พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.60 เมื่อเทียบกับปีฐาน 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากยอดการผลิตผลิตภัณฑ์ของ
แต่ละธุรกิจลดลง เป็นผลสบืเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ท าให้ลูกค้าจากทั้งในและต่างประเทศชะลอการสั่งซื้อลง ในขณะที่
เครื่องจักรยังใช้พลังงานเท่าเดิมในการท างาน  
 
การสร้างความร่วมมือกับพันธมติรเพ่ือส่งเสริมการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 

บริษัทจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ “SUSTAINABLE ECO BUILDING” 
ภายใต้แนวคิด มุ่งสู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนให้กับ
วิศวกร และสถาปนิก เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และเสริม
ศักยภาพ ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้อธิบายเกี่ยวกับ Green Technology 
รวมถึงข้อก าหนดต่าง ๆ ตามเกณฑ์ของอาคารเขียว รวมถึงการจัด
การพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดย รศ.ดร อรรจน์ เศรษฐบุตร 
ผู้เช่ียวชาญ 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 ดังนี ้

1. บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ ากัด ได้รับการรับรอง ฉลาก
คาร์บอนฟตุพริ้นท์ส าหรับผลิตภัณฑ์ (Carbon 
Footprint for Product: CFP) ของฉนวนปูหลังคาใน
ที่พักอาศัย “ Aero-Roof” องค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  

2. บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ ากัดได้รับการรับรองฉลาก
สิ่งแวดล้อม ประเภทที่ 3 (LCA for EPD) เป็นการ
แสดงข้อมูลสิง่แวดล้อมของผลิตภัณฑ์ (EPD: 
Environmental Product Declaration) จากการ
ประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA: Life Cycle 
Assessment) ใน 3 กลุ่มผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
คือ (1) Global Warming, (2) Stratospheric 
Ozone Depletion, (3) Eutrophication จาก
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

3. บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ ากัด ลงนามบันทึกข้อตกลงใน
กิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอน
ภาคสมัครใจภายในประเทศ ปีที่ 8 ร่วมกับองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ 
วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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การบรหิารจดัการของเสยี 
การบริหารจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความส าคัญและคาดหวังให้บริษัท
ด าเนินการจัดการตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด เนื่องจากการบริหารจัดการของเสียที่ไม่เหมาะสมอาจน ามาซ่ึงปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพของผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงอาจกระทบต่อชื่อเสียงและการได้รับการอนุญาตในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทด้วย บริษัทจึงให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของเสียอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและพัฒนาการจัดการเพ่ือใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุด ซ่ึงจะท าให้บริษัทสามารถลดต้นทุนในการก าจัดของเสียและต้นทุนในการผลิตได้อีกทางหนึ่ง   

 
ท ากราฟฟิคตาราง  

 

 
เป้าหมายระยะยาว  

ปี 2568 
เป้าหมาย 

ปีบัญชี 2563/2564 
ผลการด าเนินงาน 

ปีบัญชี 2563/2564 
อัตราการเกิดของเสยีต่อหน่วยผลติภัณฑ์ (Waste 
Generation Intensity) เทียบปีฐาน (ตันต่อตัน
ผลิตภณัฑ์) 

ลดลง 10% ลดลง 2% ลดลง 5.94% 

*ปีฐาน ปีบัญชี 2562/2563 
 
แนวทางการบริหารจัดการ  
ขอบเขตการรายงานข้อมูลของเสียในรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ 
ครอบคลุมบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ ากัด บริษัท แอร์โรคลาส จ ากัด 
และบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง
เท่ านั้ น  ไม่ ร วมธุ รกิ จที่ อยู่ ในพื้นที่  จั งหวัดสมุทรปราการ 
กรุงเทพมหานคร และหน่วยธุรกิจในต่างประเทศ เนื่องจากบริษัท
อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล เพื่อรายงานการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทและมาตรฐานสากล 
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม 
ให้ทุกหน่วยธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดการของเสียอย่างเคร่งครัด และส่งเสริมการพัฒนา
กระบวนการผลิตที่ช่วยลดการเกิดของเสียหรือน ากลับมาใช้ใหม่ 
โดยมีกรอบการด าเนินงานตามมาตรการ 3 ป. ได้แก่ “การ
ประหยัด” คิดทบทวนการเกิดของเสีย ลดการเกิดของเสียโดยไม่
จ าเป็น และพิจารณาลดของเสียที่แหล่งก าเนิด “ประโยชน์” 
สร้างประโยชน์จากของเสียที่เกิดขึ ้นขององค์กรโดยพิจาณา 
ปรับปรุงของเสียให้มีคุณภาพที่เหมาะสมและเข้าสู่กระบวนการ
ผลิตอีกครั้ง และ “การเพิ่มประสิทธิภาพ” เพิ่มประสิทธิภาพ
กระบ วนกา รผล ิต เ พื ่อ ล ดก า ร เ ก ิด ขอ ง เ ส ีย ให ้ม า กที ่ส ุด

 
ท ากราฟฟิค 
 

 

เปา้หมาย
ระยะยาว 2568

เปา้หมาย
ปบัีญชีี 2563/2564

ผลดูำาเนินงาน
ปบัีญชีี 2563/2564

อัติราการเกิด้ขึ้องเส่ยต่ิอห้น่วยผู้ลิติภัณฑ์์	
(Waste	Generation	 Intensity)	 เท่ี่ยบปี็ฐาน	
(ตัินต่ิอตัินผู้ลิติภัณฑ์์)

ลด้ลง	10% ลด้ลง	2% ลด้ลง	5.94%

3 ป.
ประหยัดู

ประโยชีน์

ประสิ่ทธิุภิาพั
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บริษ ัทมอบหมายให้คณะท างานการพัฒนาอย่างยั ่งย ืนเป ็น         
ผู ้ทบทวนการก าหนดเป้าหมายด้านของเสียประจ าปีเพื ่อให้
สอดคล้องตามแต่ลักษณะของธุรกิจ และติดตามผลและความ
คืบหน้าของการพัฒนาระบบการจัดการด้านของเสียเป็นประจ า

ผ่านคณะท างานด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละบริษัทย่อย โดยในการ
ด าเนินการของแต่ละหน่วยธุรกิจนั้น อ้างอิงแนวทางปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากล ISO 14001:2015 และมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ
อื่นที่เกี่ยวข้องตามแต่กลุ่มอุตสาหกรรม  

 
กลยุทธ์หลักของบริษัทในการบริหารจัดการของเสีย 
 
ท ากราฟฟิกกลยุทธ์ 

1 จัดท าระบบฐานข้อมูลของเสีย 
2 ลดปริมาณของเสียอันตรายที่ก าจัดด้วยวิธีฝังกลบ 
3 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ของเสีย 

 
 
 
 
บริษัทได้ก าหนดแนวทางการด าเนนิงานเพื่อตอบสนองกลยุทธ์แตล่ะด้าน โดยความร่วมมือของบริษัทยอ่ย โดยมรีายละเอียด ดังนี้ 

กลยุทธ ์ แนวทางการด าเนินงาน 
การด าเนินงานในรอบการรายงาน  

ปีบัญชี 2563/2564 
จัดท าข้อมูลพื้นฐานของเสยี 
 

 จัดท าสมดุลของเสีย (Waste Balance) 
ให้ครอบคลุมทุกหน่วยธุรกิจ 

 จ าแนกชนิดของเสียให้มีความชัดเจนและละเอียด
มากขึ้น 

 จัดท าแผนผังการไหลของของเสีย 
ลดปรมิาณของเสียอันตรายที่
ก าจัดด้วยวิธีฝังกลบ 

 หาวิธีก าจัดของเสียอันตรายใหม่ 
นอกเหนือจากการฝังกลบ 

 จัดจ้างบริษัทรับก าจัดของเสียทีม่คีวามสามารถ
ก าจัดของเสียอันตรายบางชนิดโดยไม่ต้องไปฝัง
กลบ 

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ของเสีย 
 

 เพิ่มสัดส่วนของเสียที่น ากลับมาใช้ซ้ าและ
ใช้ใหม่ 

 สร้างจิตส านึกในการคดัแยกของเสีย 
 ท าช่องทางคัดแยกของเสียอย่างมีระบบ 
 ท ามาตรการน าของเสียเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ 

 
ผลการด าเนินงาน 
บริษัทมุ่งเน้นการด าเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
บริหารจัดการของเสีย จึงก าหนดให้แต่ละหน่วยธุรกิจมีเป้าหมายด้าน
การจัดการของเสียทั้งของเสียอันตรายและไม่อันตราย รวมทั้งมีการ
สื่อสารเป้าหมายให้แต่ทุกหน่วยงานในบริษัทย่อยรับทราบ เพื่อน าไป
จัดท าแผนควบคุมปริมาณของเสียภายในหน่วยงานของตนเอง  
 

 
ตรวจสอบดูแลการด าเนินงานและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
คณะท างานด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละบริษัทย่อยเป็นประจ าทุก
เดือน เพื่อติดตามผลการด าเนินงานเช่น การปนเปื้อนของของเสีย
ไม่อันตราย การคัดแยกของเสียอย่างถูกวิธี การจัดท าฐานข้อมูล
ของเสียในหน่วยงานอย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งจัดท าแผนผัง
การไหลของของเสียของบริษัท (Disclosure 306-1) ดังนี ้

 

จัดูทำาระบบฐาน
ข้้อมูลข้องเสี่ย

ลดูปริมาณข้องเสี่ย
อันตุรายที�กำาจัดู
ดู้วยวิธีุฝังักลบ

 เพิั�มประสิ่ทธิุภิาพั
การใช้ีข้องเสี่ย1 2 3
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การบริหารจัดการของเสียขององค์กร 
ในรอบการรายงานปีบัญชี 2563/2564 บริษัทได้ปรับปรุงการเก็บ
ข้อมูลโดยอ้างอิงตามมาตรฐาน GRI 306 (2020) บริษัทมีปริมาณ
ของเสียทั้งหมดจากกระบวนการผลิตจ านวน 1,408 ตัน  
(Disclosure 306-3) ลดลงจากปีบัญชี 2562/2563 ร้อยละ 18.45 
เนื่องจากบริษัทลดการผลิตลงตามการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ
โลก สืบเนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  

โดยบริษัทได้น าของเสียกลับมาใช้ซ้ าและใช้ใหม่จ านวน 955 ตัน  
คิดเป็นร้อยละ 67.83 ของของเสียท้ังหมด (Disclosure 306-4) 
และมีของเสียที่ส่งไปก าจัดด้วยวิธีต่าง ๆ จ านวน  453 ตัน  
(Disclosure 306-5) ซึ่งปริมาณของเสียที่ส่งไปก าจัดด้วยวิธีฝังกลบ
มีจ านวน 54 ตัน คิดเป็นร้อยละ 3.83 ของของเสียทั้งหมด 

 

 
 

 

ปีบัญชี 
2561/2562 

ปีบัญชี 
2562/2563 

ปีบัญชี 
2563/2564 

ปริมาณของเสีย
ทั้งหมดที่น า
กลับมาใช้ซ้ า และ
ใช้ใหม่ (ตัน) 

1,023 1,025 955 

ปริมาณของเสีย
ทั้งหมดที่ส่งไป
ก าจัด (ตัน) 

658 701 453 

กระบวนการผลิต 

กระบวนการผลิต กระบวนการต้นน ้า กระบวนการปลายน ้า 
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การจัดการ ประเภทของเสีย ปริมาณ
(ตัน) วิธีการจัดการ 

ปริมาณของเสีย
ที่กลับมาใช้ซ ้า
และใช้ใหม่  
(67.8 3%) 

ของเสียอันตราย 
น ้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว แบตเตอรี่
ใช้แล้ว ถังปนเปื้อน 

17 
(1.21%) 

 

 น้าส่งบริษัทรับจัดการเพื่อเข้าสู่กระบวนการน้าไปใช้ซ ้าและรีไซเคิล 
 ติดตามการจดัการด้วย Hazardous Waste Manifest 

ของเสียไม่อันตราย 
เศษยาง เศษพลาสติก ไม้พา
เลท พลาสติกพาเลท  

938 
(66.62%)  

 น้าส่งบริษัทรับจัดการเพื่อเข้าสู่กระบวนการน้าไปใช้ซ ้าและรีไซเคิล 
 ติดตามการจดัการด้วย Non-Hazardous Waste Manifest 

ปริมาณของเสีย
ทีส่่งไปก้าจัด 
(32.17%) 

ขยะอันตราย หลอดฟลูออเรส
เซนต์ ถ่านไฟฉาย  เศษผ้า/ถุง
มือปนเปื้อน  

248 
(17.61%) 

 น้าส่งบริษัทรับจดัการเพื่อน้าไปเปน็เชื อเพลิงผสม หรือท้าลายใน
เตาเผาเฉพาะส้าหรับของเสียอันตราย 

 ติดตามการจดัการด้วย Hazardous Waste Manifest 
ขยะอันตราย น ้าล้างอุปกรณ์
เครื่องแก้วจากห้องปฏิบัติการ 

9 
(0.62%) 

 น้าส่งบริษัทรับจดัการเพื่อน้าไปบ้าบัดด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ 
 ติดตามการจดัการด้วย Hazardous Waste Manifest 

ขยะอันตราย บรรจภุัณฑ์
ปนเปื้อน กระป๋องสเปรย์  

54 
(3.84%) 

 น้าส่งบริษัทรับจดัการเพื่อน้าไปฝังกลบอย่างปลอดภัย 
 ติดตามการจดัการด้วย Hazardous Waste Manifest 

ของเสียไม่อันตราย 
เศษยางท่ีบนเปื้อนเศษพลาสติก 

142 
(10.06%) 

 น้าส่งบริษัทรับจดัการเพื่อน้าไปเปน็เชื อเพลิงผสม 
 ติดตามการจดัการด้วย Non-Hazardous Waste Manifest 

 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ของเสีย 
บริษัทมุ่งมั่นที่จะเพิ่มสัดส่วนของของเสียที่น้ากลับมาใช้ซ ้า (Reuse) 
และใช้ใหม่ (Recycle) ให้เพิ่มขึ น ทั งของเสียอันตรายและของเสียไม่
อันตราย ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทใช้วิธีการด้าเนินการหลายวิธี
เพื่อเพิ่มสัดส่วนการน้าของเสียกลับมาใช้ซ ้าและใช้ใหม่เช่น การ
ก้าหนดมาตรการจ้าแนกชนิดของเสียให้ชัดเจน การให้ความรู้เรื่อง 
การคัดแยกของเสียและสร้างจิตส้านึกให้แก่พนักงานผ่านช่องทาง
ต่างๆ ส่งผลให้ของเสียอันตรายที่น้ากลับมาใช้ซ ้าและใช้ใหม่มีสัดส่วน
เพิ่มขึ นเป็นร้อยละ 5.19 ของปริมาณของเสียอันตรายทั งหมด หรือ
เพิ่มขึ นร้อยละ 20.62 จากปีบัญชี 2562/2563 และของเสียไม่
อันตรายที่น้ากลับมาใช้ซ ้าและใช้ใหม่มีสัดส่วนเพิ่มขึ นเป็นร้อยละ  
86.87 เช่นกัน หรือเพิ่มขึ นร้อยละ 3.61 จากปีบัญชีก่อนหน้า 

 

 
อัตราการเกิดของเสียต่อหน่วยผลิตภัณฑ์รวมของบริษัทเท่ากับ 
0.0203 ตันต่อตันผลิตภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 5.94 เมื่อเทียบกับปี
ฐานปบีัญชี 2562/2563  บริษัทให้ความส้าคัญกับการดูแลจัดเก็บ
และการขนส่งของเสีย รวมถึงการก้าจัด ที่อาจเกิดเหตุการณ์การ
รั่วไหลหรือปนเปื้อนระหว่างด้าเนินการ และส่งผลกระทบต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย บริษัทจึงก้าหนดให้มีการตรวจติดตามตามใบก้ากับ
การขนส่งและก้าจัดของเสียอันตรายตามกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจ
ว่าการด้าเนินการตลอดกระบวนการบริหารจัดการของเสีย

เป็นไปตามมาตรฐานที่ก้าหนดไว้ ทั งนี บริษัทได้ก้าหนดช่องทาง
รับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียผ่านเว็ปไซด์บริษัท : 
www.epg.co.th หรือ ร้องเรียนไปยังบริษัทย่อยโดยตรง บริษัท
และบริษัทย่อยจะด้าเนินการตามกระบวนการจัดการข้อ
ร้องเรียนที่ระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนตาม
มาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ซึ่งในปีบัญชี 2563/2564 บริษัท
ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการจัดการของเสียของบริษัทแต่
อย่างใด 
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การบรหิารจดัการน า้ 
การบริหารจัดการน ้าใช้และน ้าเสียเป็นประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความส้าคัญ เนื่องจากเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส้าคัญในการ
ด้ารงชีวิต การเพ่ิมขึ นของชุมชนในพื นที่และการขยายตัวของภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมส่งผลต่อความต้องการใช้น ้าในการ
อุปโภคและบริโภค ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีอาจส่งผลให้เกิดวิกฤตน ้าได้ หากองค์กรมีการบริหารจัดการน ้าที่ไม่
มีประสิทธิภาพ ย่อมมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน ้าในกระบวนการผลิตและการอุปโภค หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการ
ปล่อยน ้าที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน ้าทิ งสู่แหล่งน ้าสาธารณะ ซ่ึงอาจน้ามาซ่ึงความขัดแย้งกับชุมชนในพื นที่และ
ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นที่มีต่อบริษัทได้  

 
ท้ากราฟฟิคตาราง  

 
 

 
เป้าหมายระยะยาว 

ปี 2568 
เป้าหมาย 

ปีบัญชี 2563/2564 
ผลการด้าเนินงาน 

ปีบัญชี 2563/2564 
อัตราการใช้น ้าต่อหน่วยผลิตภณัฑ ์(Water 
Intensity) เทียบปีฐาน 

ลดลง 2.50% ลดลง 0.50% เพิ่มขึ น 1.31% 

*ปีฐาน ปีบัญชี 2562/2563 
 
แนวทางการบริหารจัดการ  
ขอบเขตการรายงานข้อมูลน ้าในรายงานความยั่ งยืนฉบับนี  
ครอบคลุมบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ้ากัด บริษัท แอร์โรคลาส จ้ากัด 
และบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ้ากัด ที่อยู่ในพื นที่จังหวัดระยอง
เท่ านั น  ไม่ ร วมธุ รกิ จที่ อยู่ ในพื นที่  จั งหวัดสมุทรปราการ 
กรุงเทพมหานคร และหน่วยธุรกิจในต่างประเทศ เนื่องจากบริษัท
อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล เพื่อรายงานการ
ด้าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทและมาตรฐานสากล 
บริษัทก้าหนดให้ทุกบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการน ้าใช้และน ้าเสียภายใต้พระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 อย่าง
เคร่งครัด มีการตรวจวัดคุณภาพน ้าเป็นประจ้าโดยห้องปฏิบัติการที่
ขึ นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และเปิดเผยผลการ
ด้าเนินงานเรื่องการบริหารจัดการน ้าใช้และน ้าเสีย  
โดยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสารภายในให้พนักงานและผู้มี
ส่วนได้เสียอื่นรับทราบถึงข้อมูล เพื่อลดข้อกังวลและสร้างจิตส้านึก
ด้านการใช้น ้าในองค์กร 
 
 

 
บริษัทตระหนักถึงความท้าทายในด้านการบริหารจัดการน ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงก้าหนดเป็นนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้าน
สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ และมอบหมายให้ทุกหน่วยธุรกิจ
ต้องมีการชี บ่งและประเมินความเสี่ยงด้านทรัพยากรน ้าด้วยการ
จัดท้า Water Scarcity Footprint ตามมาตรฐาน ISO 14046 
เพื่อให้ทราบถึงปริมาณน ้าท่ีใช้ในการผลิตในแต่ละผลิตภัณฑ์ ตั งแต่
การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การผลิต การใช้งาน และการก้าจัด
ซาก รวมถึงการขาดแคลนน ้าในพื นที่ที่บริษัทด้าเนินธุรกิจอยู ่ 
ในส่วนของน ้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในสถานประกอบการนั น 
บริษัทได้ก้าหนดเป็นนโยบายให้ทุกธุรกิจมีเป้าหมายและก้าหนด
มาตรการควบคุมการใช้น ้าแต่ละหน่วยงาน ร่วมถึงส่งเสริมบุคลากร
ในองค์กรมีจิตส้านึก ตระหนักรู้ถึงการใช้น ้า รณรงค์การใช้น ้าอย่าง
ประหยัด เพื่อบริหารจัดการน ้าให้คุ้มค่าที่สุด และก้าหนดให้มีการ
ตรวจติดตามความส้าเร็จของเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และรายงานผล
การด้าเนินงานต่อคณะท้างานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทและ
คณะกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 ครั งต่อปี  

เปา้หมาย
ระยะยาว 2568

เปา้หมาย
ปบัีญชีี 2563/2564

ผลดูำาเนินงาน
ปบัีญชีี 2563/2564

อัติราการใช้นำ�าต่ิอห้น่วยผู้ลิติภัณฑ์์	 (Water	
Intensity)	เท่ี่ยบปี็ฐาน

ลด้ลง	2.50% ลด้ลง	0.50% เพิั�มข้ึ้�น	1.31%

บริิษััท อีีสเทิร์ินโพลีีเมอีร์ิ กร๊ิ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)98



กลยุทธ์หลักของบริษัทในการบริหารบริหารน ้าและน ้าเสีย 
 
ท้ากราฟฟิก 

1 จัดท้าระบบข้อมูลพื นฐานด้านการใช้น ้า และคุณภาพน ้าทิ ง 
2 บริหารความเสี่ยงด้านการจัดการน ้า 
3 ลดอัตราการใช้น ้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ 

 
 
 
บริษัทได้ก้าหนดแนวทางการด้าเนนิงานเพื่อตอบสนองกลยุทธ์แตล่ะด้าน โดยความร่วมมือของบริษัทยอ่ย โดยมรีายละเอียด ดังนี  

กลยุทธ ์ แนวทางการด้าเนินงาน การด้าเนินงานในรอบการรายงานปีบัญชี 
2563/2564 

จัดท้าระบบข้อมูลพื นฐานดา้น 
การใช้น ้า และคณุภาพน ้าทิ ง 
 

 จัดท้าสมดุลน ้า (Water Balance) ให้
ครอบคลมุทุกหน่วยธุรกิจ 

 จัดท้า Water Flow Diagram 
 ติดตั งมาตรวัดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ

ปริมาณน ้าเข้า-ออก 
 ท้าการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ งตามกฎหมาย

ก้าหนด 
 จัดท้าการประเมิน Water Footprint 

บริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรน า้ 
 

 ประเมินความเสี่ยงด้านการจัดการน ้า  ประเมินความเสี่ยงผ่านการประเมนิบริบท
ของ ISO 14001:2015 

 จัดหามาตรการรองรับในกรณีความเสี่ยงสูง 
 ส่งเสริมการใช้น ้าจากแหล่งน ้าท่ีมคีวาม

เสี่ยงต่้า 
 ลดสดัส่วนการใช้น ้าใต้ดิน  
 เพิ่มสัดส่วนการใช้น ้าผิวดินจากแหล่งกักเก็บ

ของบริษัท 
ลดอัตราการใช้น ้าต่อหน่วยผลติภณัฑ์  ใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพในส้านักงาน 

 พัฒนานวัตกรรมเพื่อลดการใช้น ้าใน
กระบวนการผลติ 

 รณรงค์การใช้น ้าในส้านักงานอย่างรู้คุณค่า
และตดิตามวัดผลอย่างต่อเนื่อง 

 เปลี่ยนกระบวนการผลิตเป็นการใช้น ้าแบบ 
Close Loop System 

 
ผลการด้าเนินงาน  
การจัดท้า Water Footprint   
บริษัทจัดท้ารายงานการประเมินวอเตอร์ฟุตพริ นท์ของผลิตภัณฑ์ 
เพื่อรวบรวมและประเมินศักยภาพในการก่อให้เกิดผลกระทบด้าน
สิ่ งแวดล้อมจากน ้ า ตามมาตรฐานสากล ISO 14046 
Environmental Management; Water footprint-principles, 
Requirements and Guidelines โดยใช้หลักการประเมินวัฎจักร
ชีวิตสิ่งแวดล้อม (Life Cycle Assessment: LCA) ซึ่งการประเมิน 
 
 

 
ดังกล่าวจะสามารถอธิบายถึงความเสี่ยงเฉพาะประเด็นที่ต้องการ
ศึกษาได้ เช่น ด้านการขาดแคลนน ้า (Water Scarcity Footprint) 
ด้านมลพิษทางน ้าจากปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคช่ันที่แหล่งน ้ามี
สารอาหารมากเกินไปจนกระตุ้นเกิดการเติบโตที่ผิดปกติของพืช
บางชนิด (Water Eutrophication Footprint) โดยบริษัท แอร์
โรเฟลกซ์ จ้ากัด ได้จัดท้าวอเตอร์ฟุตพริ นท์ของผลิตภัณฑ์ส้าเร็จ
เป็นธุรกิจแรก โดยได้รับการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลจาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

จัดูทำาระบบข้้อมูลพืั�น
ฐานดู้านการใช้ีนำ�า 
และคุุณภิาพันำ�าทิ�ง

บริหารคุวามเสี่�ยง
ดู้านการจัดูการนำ�า

ลดูอัตุราการใช้ีนำ�าตุ่อ
หน่วยผลิตุภัิณฑ์์1 2 3
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ในปีบัญช ี2563/2564 บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ้ากดัไดร้ับการ
รับรองการประเมินวอเตอร์ฟุตพริ นท์ของผลิตภณัฑ์จากสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีผลิตภณัฑ์ทีไ่ดร้ับการรับรอง
ทั งหมด 14 ผลิตภณัฑ์ แตบ่ริษัท แอร์โรคลาส จา้กัด และบริษัท 
อีสเทิร์น โพลีแพค จ้ากัด มีแผนดา้เนินการให้ได้รับการรับรอง
ต่อไปในอนาคต 
 

 
 

การบริการจัดการน ้าภายในองค์กร 
แม้ว่าธุรกิจทั งหมดของบริษัทเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้น ้าน้อย แต่บริษัท
ได้ท้าการประเมินความเสี่ยงเรื่องน ้าในแต่ละพื นที่ฐานการผลิต 
(water stress areas) รวมถึงการจัดท้าสมดุลน ้า (water balance) 
ของแต่ละธุรกิจหลัก ซึ่งพบว่าโรงงานของบริษัทตั งอยู่ในแหล่งลุ่มน ้า
ภาคตะวันออก (East Coast Gulf) ที่มีความเสี่ยงต่้าในด้านการขาด
แคลนน ้า แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงให้ความส้าคัญกับการบริหาร
จัดการน ้าทั งในส้านักงานและโรงงานผลิตอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้น ้านั น บริษัทมอบหมายให้
บริษัทย่อยก้าหนดเป้าหมายการใช้น ้าในกิจกรรมทั่วไปของแต่ละ
บริษัท โดยสื่อสารเป้าหมายให้หน่วยงานภายในองค์กรรับทราบและ
จัดท้ามาตรการและแผนการด้าเนินงานเพื่อควบคุมปริมาณการใช้น ้า
ภายในหน่วยงาน เช่น ตรวจสอบปริมาณการใช้น ้าแต่ละสัปดาห์           
ในกรณีที่พบว่ามีปริมาณการใช้ผิดปกติให้ตรวจสอบจุดรั่ว-ซึมและ
แจ้งซ่อมทันที  จัดการประชุมชี แจงเป้าหมายและผลการด้าเนินงาน
แต่ละเดือนให้พนักงานรับทราบ รณรงค์และอบรมพนักงานทุก
หน่วยงานเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องการใช้ทรัพยากรน ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 
 

*ข้อมูลน ้าจากบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ้ากัด ถูกนา้มารวมเป็นปีแรก 
 
ในรอบการรายงานปีบัญช ี2563/2564 บริษัทใช้น ้าประปาส้าหรับ
การหล่อเย็นในกระบวนการผลิตจ้านวน 53,101 ลูกบาศก์เมตร 

และใช้น ้าบาดาลเพื่อการอุปโภคในโรงงาน เช่น การ 
ซักล้าง จ้านวน 82,672 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณน ้า
ที่บริษัทดึงมาจากแหล่งต่าง ๆ จ้านวนรวม 135,773 
ลูกบาศก์เมตร (Disclosure 303-3) ซึ่งการใช้    
น ้าบาดาลที่เพ่ิมขึ นร้อยละ 11 จากปีบัญชี 2562/2563 

เนื่องมาจากระบบส่งน ้าประปาของเขตอุตสาหกรรม IPP จังหวัด
ระยอง ที่โรงงานของบริษัทตั งอยู่มีการซ่อมแซมระบบการจ่ายน ้า 
จึงจ้าเป็นต้องใช้น ้าบาดาลทดแทนน ้าประปาในกระบวนการผลิต  
 

แหล่งน ้าท่ีดึงน ้ามาใช ้
ปีบัญชี 

2561/2562 
ปีบัญชี 

2562/2563 
ปีบัญชี 

2563/2564 
น ้าใต้ดิน (ลบ.ม.) 75,342 74,393 82,672 
น ้าประปา (ลบ.ม.) 53,725 53,250 53,101* 
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บริษัทมีการระบายน ้าทิ งออกสู่แหล่งน ้ าผิวดินทั งหมดรวม 
100,557 ลูกบาศก์เมตร (Disclosure 303-4) ซึ่งน ้าทิ งที่ทาง
บริษัทระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมนั น แบ่งเป็น 2 ส่วน น ้าทิ งที่มีการ
ปนเปื้อนสารเคมีจะถูกส่งไปบ้าบัดแบบการบ้าบัดทางเคมี 
(Chemical Treatment) โดยการจัดการของบริษัทเอง ส่วนน ้า
ที่มาจากโรงอาหารนั นจะต้องผ่านถังดักไขมัน และถูกส่งต่อไปยัง
บ่อเติมอากาศในพื นท่ีของบริษัท และมีการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ ง
โดยบริษัทภายนอกที่ได้รับรองมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ตาม
ระบบ ISO 17025 เพื่อให้น ้าทิ งมีคุณภาพเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องก้าหนดมาตรฐานการระบายน ้าทิ งจาก
โรงงาน พ.ศ.2560 ก่อนปล่อยออกสู่ล้ารางสาธารณะหรือแหล่งน ้า
ธรรมชาติ 

ทุกหน่ วยธุ รกิ จได้ ปฏิบั ติ ตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องภา ยใต้
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด มีการตรวจวัด
คุณภาพน ้า ติดตามและตรวจสอบตามมาตรฐานสากล ISO 14001 : 
2015 โดยบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ้ากัด และบริษัท แอร์โรคลาส จ้ากัด 
ได้รับการรับรองความถูกต้องของข้อมูลและกระบวนการจาก บริษัท 
ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จ้ากัด และบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ้ากัด 
ได้รับการรับรองจากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ้ากัด 
ในรอบการรายงานปีบัญชี 2563/2564 บริษัทมีการใช้น ้าใน
กระบวนการผลิตเท่ากับ 35,216 ลูกบาศก์เมตร (Disclosure 
303-5) คิดเป็นอัตราการใช้น ้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท
เท่ากับ 0.51 ลูกบาศก์เมตรต่อตันผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ นร้อยละ 1.31 
จากปีบัญชี 2562/2563   
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สทิธมินษุยชน  
ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นที่อ่อนไหว และสามารถเชื่อมโยงกับประเด็นอื่น ๆ ที่สามารถส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทได้ บริษัทจึงให้ความส าคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกิจกรรมของธุรกิจหลักตลอดห่วงโซ่คุณค่า และ
ด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรมด้วยตระหนักถึงคุณค่าและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของทุกคน 
 
ท ากราฟฟิคตาราง  

 เป้าหมายระยะยาว  
ปี 2568 

เป้าหมาย 
ปีบัญชี 2563/2564 

ผลการด าเนินงาน 
ปีบัญชี 2563/2564 

จ ำนวนข้อร้องเรียนด้ำนสิทธิมนุษยชนที่มีนัยส ำคญั 0 0 0 

 
แนวทางทางบริหารจัดการ  
บริษัทมุ่งมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจด้วยควำมเคำรพในสิทธิมนุษยชนตลอด
ห่วงโซ่คุณค่ำ กำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยควำมเสมอ
ภำค เท่ำเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติตำม เพศ เช้ือชำติ ศำสนำ หรือ
ควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง เพื่อรักษำไว้ซึ่งควำมสัมพันธ์ ขวัญและ
ก ำลังใจที่ดีของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ลดควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ 
ผลกระทบในเชิงลบจำกกำรด ำเนินธุรกิจทีจ่ะเกิดจำกกำรละเมิด 
 

 
สิทธิมนุษยชน บริษัทจึงได้ก ำหนดกรอบกำรด ำเนินงำนด้ำนสิทธิ
มนุษยชนที่สอดคล้องตำมหลักกำรของสหประชำชำติว่ำด้วยกำร
ด ำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on 
Business and Human Rights : UNGP) เพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติ
ส ำหรับคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับ 
 

กรอบการด าเนินงานด้านสิทธิมนษุยชน 

 

เปา้หมาย
ระยะยาว 2568

เปา้หมาย
ปบัีญชีี 2563/2564

ผลดูำาเนินงาน
ปบัีญชีี 2563/2564

จำานวนข้ึ้อร้องเร่ยนด้้านสิที่ธิิมนุษยชนท่ี่�ม่นัย
สำาคั์ญ

0 0 0
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สทิธมินษุยชน  
ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นที่อ่อนไหว และสามารถเชื่อมโยงกับประเด็นอื่น ๆ ที่สามารถส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทได้ บริษัทจึงให้ความส าคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกิจกรรมของธุรกิจหลักตลอดห่วงโซ่คุณค่า และ
ด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรมด้วยตระหนักถึงคุณค่าและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของทุกคน 
 
ท ากราฟฟิคตาราง  

 เป้าหมายระยะยาว  
ปี 2568 

เป้าหมาย 
ปีบัญชี 2563/2564 

ผลการด าเนินงาน 
ปีบัญชี 2563/2564 

จ ำนวนข้อร้องเรียนด้ำนสิทธิมนุษยชนที่มีนัยส ำคญั 0 0 0 

 
แนวทางทางบริหารจัดการ  
บริษัทมุ่งมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจด้วยควำมเคำรพในสิทธิมนุษยชนตลอด
ห่วงโซ่คุณค่ำ กำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยควำมเสมอ
ภำค เท่ำเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติตำม เพศ เช้ือชำติ ศำสนำ หรือ
ควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง เพื่อรักษำไว้ซึ่งควำมสัมพันธ์ ขวัญและ
ก ำลังใจที่ดีของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ลดควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ 
ผลกระทบในเชิงลบจำกกำรด ำเนินธุรกิจทีจ่ะเกิดจำกกำรละเมิด 
 

 
สิทธิมนุษยชน บริษัทจึงได้ก ำหนดกรอบกำรด ำเนินงำนด้ำนสิทธิ
มนุษยชนที่สอดคล้องตำมหลักกำรของสหประชำชำติว่ำด้วยกำร
ด ำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on 
Business and Human Rights : UNGP) เพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติ
ส ำหรับคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับ 
 

กรอบการด าเนินงานด้านสิทธิมนษุยชน 

 

 
แม้ว่ำบริษัทจะยังไม่ได้ด ำเนินกำรกระบวนกำรตรวจสอบด้ำน         
สิทธิมนุษยชนอย่ำงรอบด้ำนเต็มรูปแบบ (Human Rights Due 
Diligence) อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ประกำศ “นโยบำยด้ำนสิทธิ
มนุษยชน” เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในกำรท ำงำน โดยส่งเสริมกำร
ปฏิบัติอย่ำงเคำรพสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซอุปทำนในทุกกลุ่ม
ธุรกิจของบริษัท อีกทั้งสร้ำงควำมตระหนักและปลูกฝังควำมรู้ให้กับ           
ผู้มีส่วนได้เสียในกำรป้องกันกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนที่อำจเกิดขึ้น 
นอกจำกนี้ บริษัทได้ก ำหนดกระบวนกำรตรวจสอบด้ำนสิทธิ
มนุษยชนอย่ำงรอบด้ำน ซึ่งรวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนสิทธิ
มนุษยชน ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหรืออำจจะเกิดขึ้นจำกกำรละเมิด
สิทธิมนุษยชน มำตรกำรกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันกำรละเมิด            
สิทธิมนุษยชน กลไกกำรร้องทุกข์ส ำหรับผู้พบเห็นหรือผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบ กำรเยียวยำกรณีเกิดผลกระทบจำกกำรละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และมีกำรติดตำม พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ด้ำนสิทธิมนุษยชน  
 
ประเด็นความเสี่ยงและแนวปฏิบติัเพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน  
บริษัทได้พิจำรณำและรวบรวมประเด็นดำ้นสิทธิมนุษยชนที่อำจ
เป็นควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินธุรกิจในธุรกจิฉนวนยำงกันควำมรอ้น 
ธุรกิจช้ินส่วนอปุกรณแ์ละตกแต่งยำนยนต์ และธุรกจิบรรจุภณัฑ์
พลำสติกขึ้นรูป และได้ก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ดังนี ้

 

ผู้มีส่วนได้เสีย สิทธิของผู้มสี่วนได้เสีย ประเด็นความเสี่ยง 
การด าเนินงานของบริษัทฯ  

เพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธมินุษยชน 
พนักงาน - สิทธิที่จะไดร้ับกำร

คุ้มครองตำมกฎหมำย 
- สิทธิในกำรท ำงำน 
- สิทธิควำมเท่ำเทียมกัน
ตำมกฎหมำย 
 

กำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกัน  ปฏิบัติต่อพนักงำนโดยค ำนึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชน
และสิทธิแรงงำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรปฏิบัติต่อพนักงำนด้วย
ควำมเสมอภำค (Equality) และกำรไมเ่ลือกปฏิบัติ 
(Non-discrimination) ในทุกมิติ 

 มีช่องทำงรับเรื่องร้องเรียนและกระบวนกำรจัดกำร
ข้อร้องเรียนจำกพนกังำน 

 -  สิทธิในกำรมีคณุภำพชีวิต
ที่ดี 

ควำมปลอดภัยและ 
อำชีวอนำมัยในกำรท ำงำน 

 จัดให้มีกำรดูแลควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยใน
สถำนท่ีท ำงำนตำมนโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอ
นำมัย และสภำพแวดล้อม 

 จัดอบรมเรื่องควำมปลอดภัย 
 จัดให้มีกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 

ชุมชน - สิทธิที่จะไดร้ับกำร
คุ้มครองตำมกฎหมำย 
- สิทธิในกำรมีคุณภำพชีวิต
ที่ด ี

สุขภำพและควำมปลอดภัย
ของชุมชน 
 

 ส ำรวจผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมและสังคมจำก
กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ท่ีมตี่อชุมชนโดยรอบ
เป็นประจ ำ 

 ด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจำก
กำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

 - สิทธิเสรภีำพในกำร
แสดงออก 

กำรมีส่วนร่วมของชุมชน  เปิดโอกำสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำม
คิดเห็นหรือร้องเรียนในช่องทำงต่ำง ๆ  
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ผู้มีส่วนได้เสีย สิทธิของผู้มสี่วนได้เสีย ประเด็นความเสี่ยง 
การด าเนินงานของบริษัทฯ  

เพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธมินุษยชน 
ลูกค้า - สิทธิที่จะไดร้ับการ

คุ้มครองตามกฎหมาย 
- สิทธิในการมีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

ความปลอดภัยในการใ ช้
สินค้า 
 

 ส่งมอบสินค้าและบริการที่มคีุณภาพ ได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย และสามารถทวนสอบยอ้นกลับได้ 
(traceability)  

 มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและกระบวนการจัดการ
ข้อร้องเรียนจากลูกค้า 

 - สิทธิความเป็นส่วนตัว 
 

ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า  มีนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองข้อมูล
ความลับและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 

คู่ค้า - สิทธิที่จะไดร้ับการ
คุ้มครองตามกฎหมาย 
- สิทธิในการท างาน 
 
 
 

การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของคู่ค้า 
 

 จัดท าจรรยาบรรณธุรกิจส าหรับคู่ค้า (Supplier 
Code of Conduct) โดยมีการประเมินความเสี่ยง
ด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ เกิดจากการ
ด าเนินงานของคู่ค้ า พร้อมก าหนดมาตรการ
ป้องกันและรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีอาจเกิดขึ้นด้วย  

 - สิทธิความเท่าเทียมกัน
ตามกฎหมาย 

การเลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า 
 

 ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาค (Equality) 
ยุติธรรม โปร่งใส และการไม่เลือกปฏิบัติ (Non-
discrimination)  

 - สิทธิในการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี 
 

ความปลอดภัยของแรงงาน
ของคู่ค้า 
 

 ก าหนดให้คู่ค้าปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด  

 
ผลการด าเนินงาน 
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทไม่ ได้รับข้อร้องเรียนด้านสิทธิ
มนุษยชนที่มีนัยส าคัญจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มแต่อย่างใด 
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนที่จะด าเนินการตรวจสอบประเด็นด้าน
สิทธิมนุษยชนและประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในทุก
กิจกรรมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานให้ครบทุกธุรกิจในปีต่อๆ ไป 
รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชนไปยังคู่ค้าของ
บริษัท โดยจัดท าเป็นจรรยาบรรณธุรกิจส าหรับคู่ค้า (Supplier 
Code of Conduct) ที่ระบุแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านสิทธิมนุษยชน  
รายละเอียดจรรยาบรรณธรุกิจส าหรับคู่ค้า เปดิเผยในเว็บไซด์
บริษัท ภายใต้หมวดบรรษัทภิบาล สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่: 
http://www.epg.co.th/Portals/0/Containers/CorporateGo
vernance/SupplierCodeOfConduct210516-TH.pdf 
 

 
นอกจากนี้ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดให้มีการอบรมด้านสิทธิ
มนุษยชนผ่านระบบ E-Learning เพื่อสร้างความตระหนักและให้
ความรู้ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงานใหม่ทั้งหมด โดย
พนักงานที่เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ที่
เกณฑ์ร้อยละ 80 ซึ่งพนักงานทุกคนที่เข้ารับการอบรมได้ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบเรื่องสิทธิมนุษยชนคิดเป็นร้อยละ 100 และ
ส าหรับพนักงานปัจจุบัน บริษัทจะด าเนินการทบทวน สื่อสารผ่าน
ช่องทางการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักและให้
ความส าคัญเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องในปีถัดไป 
(Disclosure 412-2) 
 

บริิษััท อีีสเทิร์ินโพลีีเมอีร์ิ กร๊ิ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)104

http://www.epg.co.th/Portals/0/Containers/CorporateGovernance/SupplierCodeOfConduct210516-TH.pdf


การดแูลและรกัษาทรพัยากรบคุคล 
บุคลากรทุกคนของบริษัทเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจ าเป็นต่อการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย   ความส าเร็จของบริษัทขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของบุคลากรอย่างมาก บริษัทจึงให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการและระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้พนักงานที่มีความพร้อมที่จะเติบโตไปกับบริษัท มีวิสัยทัศน์ร่วม และเป็นปัจจัย
ความส าเร็จในการขับเคลื่อนบริษัทใหก้้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างย่ังยืน  
 
ท ากราฟิคตาราง และframework 

 
เป้าหมายระยะยาว  

ปี 2568 
เป้าหมาย 

ปีบัญชี 2563/2564 
ผลการด าเนินงาน 

ปีบัญชี 2563/2564 
ระดับความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร > ร้อยละ 80 > ร้อยละ 70 ร้อยละ 73.2 
อัตราการลาออกของพนักงาน < ร้อยละ 10  < ร้อยละ 12 ร้อยละ 11.29 
 
แนวทางการบริหารจัดการ  
 

 
 
 
 
บริษัทมีจุดมุ่งหมายส าคัญในการดูแลและบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและยกระดับศักยภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอย่างเป็นธรรม อันเป็นการส่งเสริมให้การด าเนินงานบรรลุ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ก าหนดไว้  สร้าง
ระบบการบริหารจัดการที่มีความยืดหยุ่น ปรับตัวได้ทันต่อ
สถานการณ์ที่เป็นความท้าทาย โดยค านึงถึงความต้องการ ความ
คาดหวัง และความกังวลของบุคลากร เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการก าหนดกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  
 
เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจ บริษัทจึงก าหนด
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและแนวทางปฏิบัติ
เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินงานตั้งแต่ก่อนการจ้าง ระหว่างการจ้าง 
จนถึงการเกษียณ  โดยบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
กลางเป็นศูนย์กลางในการก าหนดนโยบาย  และกรอบแนวทาง
ปฏิบัติในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในแต่ละด้าน และมี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการของแต่ละหน่วยธุรกิจยึดถือเป็น 
แนวทางในการปฏิบัติ 

กรอบการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การดูแลพนักงาน 

การสรรหา
ว่าจ้าง

บุคลากร 

การ
ประเมินผล

การ
ปฏิบัติงาน 

การบริหาร
ค่าตอบแทน

และสวัสดิการ 

การปรับเลื่อน
ต าแหน่งและ
แผนเส้นทาง
ความก้าวหน้า

ในอาชีพ 

การพัฒนาพนักงาน 

การฝึกอบรม
และพัฒนา 

การบริหาร
จัดการ

บุคลากรที่มี
ศักยภาพ 

การบริหาร
จัดการและ
พัฒนาผู้สืบ

ทอดต าแหน่ง 

เปา้หมาย
ระยะยาว 2568

เปา้หมาย
ปบัีญชีี 2563/2564

ผลดูำาเนินงาน
ปบัีญชีี 2563/2564

ระดั้บค์วามผู่้กพัันขึ้องพันักงานท่ี่�ม่ต่ิอองค์์กร >	ร้อยละ	80 >	ร้อยละ	70 ร้อยละ	73.2

อัติราการลาออกขึ้องพันักงาน <	ร้อยละ	10	 <	ร้อยละ	12 ร้อยละ	11.29

กรอบการดูำาเนินงานดู้านการบริหารทรัพัยากรบุคุคุล

การดููแลพันักงาน การพััฒนาพันักงาน

การส่รรหา
ว่าจ้าง

บุคุลากร

การประเมิน
ผลการ

ปฏิิบัติุงาน

การบริหาร
คุ่าตุอบแทน

และ
ส่วัส่ดิูการ

การปรับ
เลื�อน

ตุำาแหน่ง
และแผนเส้่น
ทางคุวาม
ก้าวหน้าใน

อาชีีพั

การฝักึ
อบรมและ
พััฒนา

การบริหาร
จัดูการ

บุคุลากรที�มี
ศักยภิาพั

การบริหาร
จัดูการและ
พััฒนาผู้
สื่บทอดู
ตุำาแหน่ง
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บริษัทได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการดูแลพนักงานของบริษัทให้
อย่างน้อยเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานสากล
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจที่บริษัทประกอบกิจการ ครอบคลุมถึง
หลักสิทธิมนุษยชน มีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม ปกป้องและเคารพสิทธิของพนักงานทุกคน รวมถึง
จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และ
ความคาดหวังจากพนักงานทุกคน เพื่อน ามาพิจารณาปรับปรุงการ
บริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป 

ผลการด าเนินงาน 
1. การสรรหาว่าจ้างบุคลากร  

บริษัทยึดหลักความเป็นธรรม ความเสมอภาค โปร่งใส ไม่
เลือกปฏิบัติ กระบวนการสรรหาว่าจ้างบุคลากร โดยการให้โอกาส
บุคลากรจากทั้งแหล่งภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณสมบัติ 
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความช านาญ รวมถึงมี
คุณลักษณะที่สอดคล้องกับพฤติกรรมหลัก “LIVE-C” ขององค์กร

 
L (Continuous Learning) การเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยแสวงหาโอกาสในการเรียนรู้และเปดิรับสิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ

และขยายขอบเขตการเรียนรู้อยู่เสมอ 
I (Innovation) การสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยการริเริม่ท าสิ่งใหม่ๆ ท่ีแตกต่างเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการท างาน 
V (Value the Difference) การให้คุณคา่ในความแตกต่าง โดยเข้าใจและยอมรับในความแตกตา่ง หลากหลายของผู้อื่นเพื่อท าให้เกิด

การท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค ์
E (Empowerment) การเสริมสร้างและให้อ านาจแก่ทีมงาน โดยการให้อ านาจการตัดสินใจเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการท างาน

เป็นทีม 
C (Collaboration) ความร่วมมือร่วมใจ โดยผนึกก าลังและประสานการท างานร่วมกันเพือ่ความส าเร็จบนเปา้หมายเดียวกนั 

 
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทก าหนดเป้าหมายในการสรรหา
บุคลากรใหส้รรหาได้ส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด มากกว่าร้อยละ 
60 ของอัตราต าแหน่งท่ีเปดิรับ และมีพนักงานใหม่ทีผ่่านการ 

ทดลองงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ของจ านวนพนักงานใหม่ทั้งหมด 
ดังนั้น ในรอบปีท่ีผ่านมา บริษัทจึงได้ก าหนดกลยุทธ์ในการสรรหา
พนักงานเพื่อให้ได้พนักงานตามเปา้หมาย ดังนี ้

 
กลยุทธ์ที่ใช ้ ผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีบญัชี 2563/2564 

1. สรรหาพนักงานผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Facebook 
Line  QR Code และผา่นผู้ให้บรกิารประกาศรับ
สมัครงาน เช่น JobDB Job Thai เป็นต้น   

 ขยายช่องทางในการสรรหาพนักงานไปยังช่องทางออนไลน์เพื่อให้เข้าถึง
ผู้สมัครกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้น และช่วยลดเวลาในการสรรหาคัดเลือก
บุคลากร   

2. สรรหาว่าจ้างเชิงรุกผา่นสถาบันต่า ๆ เช่น TAPMA 
AHRDA  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 จัดท าการสรรหาเชิงรุก (Proactive recruitment) ผ่านสถาบันต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนซึ่งมีความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมและมีคุณภาพ
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เพื่อสรรหาบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาจากสถาบัน
และมีความรู้ความสามารถตรงตามคุณสมบัติที่องค์กรต้องการ  

 พัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ของบุคลากรกลุ่มนี้โดยเข้าสู่โครงการพัฒนา
บุคลากรภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเป็นพนักงานหลากหลายทักษะ 
(Multi skill) 
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กลยุทธ์ที่ใช ้ ผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีบญัชี 2563/2564 
3. สร้างเครือข่ายการสรรหาว่าจ้าง  สรรหาคัดเลือกบุคลากรจากการแนะน าของพนักงานประจ า และขยาย

เครือข่ายของพนักงานให้กว้างขึ้น ซึ่งการมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานผู้
แนะน าและพนักงานใหม่ส่งผลให้อัตราการผ่านทดลองงานดีขึ้น 

4. การจ้างหลังเกษียณอาย ุ  รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญ เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร มีผลการ
ปฏิบัติงานท่ีดี  

 
ผลการด าเนินงานด้านการสรรหาบุคลากร  
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทมีอัตราต าแหน่งที่เปิดรับทั้งสิ้น 49 
ต าแหน่ง จ านวน 470 อัตราและสามารถสรรหาและว่าจ้าง
พนักงานใหม่ได้ทั้งสิ้น 49 ต าแหน่ง จ านวน 436 อัตรา คิดเป็น
อัตราส าเร็จร้อยละ 92.7 จ านวนพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2564 ทั้ งสิ้น  2,755 คน โดยมี รายละเอียดผลการ
ด าเนินงาน ดังนี ้
 
 
 
 

 
เป้าหมาย 
ปีบัญชี 

2563/2564 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปีบัญชี 
2563/2564 

การสรรหาวา่จ้างพนกังาน
ในเวลาที่ก าหนด (Recruit 
on Time) 

>ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
94.6 

อัตราการผ่านทดลองงาน
ของพนักงานใหม่  
(Probation  
Achievement) 

>ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
75.25 

 
                การสรรหาว่าจ้างพนักงานในเวลาที่ก าหนด                       อัตราการผ่านทดลองงานของพนักงานใหม่ 

           (Recruit on Time) 
 

 
 
 
 
              
 
 
 

 ปี 2561/2562 ปี 2562/2563 ปี 2563/2564 
อัตราจ้างงานส าเร็จตามแผน (ร้อยละ)  76.38 85.47 92.7 
ระยะเวลาในการสรรหาพนักงานใหม่โดยเฉลีย่ (วัน) 30 25 25  
จ านวนพนักงานใหม่ (คน) 349 475 298 
จ านวนพนักงานท้ังหมด (คน) (เฉพาะบริษัทและบริษัทย่อย
ที่เป็นธุรกิจหลักและตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น) 

2,560 2,742 2,755 
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ผลการด าเนินงาน 
ปีบัญชี 2563/2564 = 75.25% 

75.25% 

บริษัทได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการดูแลพนักงานของบริษัทให้
อย่างน้อยเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานสากล
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจที่บริษัทประกอบกิจการ ครอบคลุมถึง
หลักสิทธิมนุษยชน มีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม ปกป้องและเคารพสิทธิของพนักงานทุกคน รวมถึง
จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และ
ความคาดหวังจากพนักงานทุกคน เพื่อน ามาพิจารณาปรับปรุงการ
บริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป 

ผลการด าเนินงาน 
1. การสรรหาว่าจ้างบุคลากร  

บริษัทยึดหลักความเป็นธรรม ความเสมอภาค โปร่งใส ไม่
เลือกปฏิบัติ กระบวนการสรรหาว่าจ้างบุคลากร โดยการให้โอกาส
บุคลากรจากทั้งแหล่งภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณสมบัติ 
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความช านาญ รวมถึงมี
คุณลักษณะที่สอดคล้องกับพฤติกรรมหลัก “LIVE-C” ขององค์กร

 
L (Continuous Learning) การเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยแสวงหาโอกาสในการเรียนรู้และเปดิรับสิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ

และขยายขอบเขตการเรียนรู้อยู่เสมอ 
I (Innovation) การสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยการริเริม่ท าสิ่งใหม่ๆ ท่ีแตกต่างเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการท างาน 
V (Value the Difference) การให้คุณคา่ในความแตกต่าง โดยเข้าใจและยอมรับในความแตกตา่ง หลากหลายของผู้อื่นเพื่อท าให้เกิด

การท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค ์
E (Empowerment) การเสริมสร้างและให้อ านาจแก่ทีมงาน โดยการให้อ านาจการตัดสินใจเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการท างาน

เป็นทีม 
C (Collaboration) ความร่วมมือร่วมใจ โดยผนึกก าลังและประสานการท างานร่วมกันเพือ่ความส าเร็จบนเปา้หมายเดียวกนั 

 
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทก าหนดเป้าหมายในการสรรหา
บุคลากรใหส้รรหาได้ส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด มากกว่าร้อยละ 
60 ของอัตราต าแหน่งท่ีเปดิรับ และมีพนักงานใหม่ทีผ่่านการ 

ทดลองงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ของจ านวนพนักงานใหม่ทั้งหมด 
ดังนั้น ในรอบปีท่ีผ่านมา บริษัทจึงได้ก าหนดกลยุทธ์ในการสรรหา
พนักงานเพื่อให้ได้พนักงานตามเปา้หมาย ดังนี ้

 
กลยุทธ์ที่ใช ้ ผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีบญัชี 2563/2564 

1. สรรหาพนักงานผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Facebook 
Line  QR Code และผา่นผู้ให้บรกิารประกาศรับ
สมัครงาน เช่น JobDB Job Thai เป็นต้น   

 ขยายช่องทางในการสรรหาพนักงานไปยังช่องทางออนไลน์เพื่อให้เข้าถึง
ผู้สมัครกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้น และช่วยลดเวลาในการสรรหาคัดเลือก
บุคลากร   

2. สรรหาว่าจ้างเชิงรุกผา่นสถาบันต่า ๆ เช่น TAPMA 
AHRDA  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 จัดท าการสรรหาเชิงรุก (Proactive recruitment) ผ่านสถาบันต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนซึ่งมีความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมและมีคุณภาพ
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เพื่อสรรหาบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาจากสถาบัน
และมีความรู้ความสามารถตรงตามคุณสมบัติที่องค์กรต้องการ  

 พัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ของบุคลากรกลุ่มนี้โดยเข้าสู่โครงการพัฒนา
บุคลากรภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเป็นพนักงานหลากหลายทักษะ 
(Multi skill) 
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2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
บริษัทก ำหนดให้มีระบบและปัจจัยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
ด้วยควำมเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วม 
เพื่อบริหำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใจ
ในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนท่ีดี และเติบโตอย่ำงยั่งยืนไปพร้อมกับบริษัท 
โดยฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลกลำงของบริษัทรับผิดชอบในกำรก ำกับดูแล
กระบวนกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเสนอแนวทำงปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกรทุกระดับ ที่มี
ประสิทธิภำพ เหมำะสม และสอดคล้องต่อเป้ำหมำยขององค์กรใน
ภำพรวม ปีละ 2 ครั้ง (กลำงปี และปลำยปี) แก่ผู้บริหำรทุกระดับ
และพนักงำนทุกคนโดยใช้เกณฑ์ประเมินปัจจัยด้ำนงำนและด้ำน
พฤติกรรมในสัดส่วนเดียวกัน แตกต่ำงกันที่ 

 
 
ดัชนีช้ีวัดควำมส ำเร็จ (KPIs) ตำมแต่ละระดับ และน ำผลกำรประเมินไป
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) เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ
และควำมสัมพันธ์อันดี น ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนที่ตอบสนองต่อควำม
คำดหวัง และกำรปรับปรุงกำรท ำงำนให้ดียิ่งขึ้น 
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ปัจจัยการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
• ปัจจัยด้านงาน (Hard side) โดยการน าดัชนีช้ีวัด (KPIs) ระดับ
องค์กร กระจายไปสู่กลุ่มบริษัท และระดับฝ่ายของแต่ละบริษัท 
และถ่ายทอดความคาดหวัง และเป้าหมายสู่ระดับบุคคล 

 
 
 

• ปัจจัยด้านพฤติกรรม (Soft side) โดยการน าศักยภาพหลัก 
LIVE-C ขององค์กรมาเป็นปัจจัยใน 
การประเมินฯ  ประกอบด้วย  

 L (Continuous Learning) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
 I (Innovation) การสร้างสรรค์นวตักรรม  
 V (Value the Difference) การให้คุณค่าในความ

แตกต่าง  
 E (Empowerment) การเสริมสรา้งและให้อ านาจแก่

ทีมงาน  
 C (Collaboration) ความร่วมมือร่วมใจ  
 การวางแผนงานและท างานเป็นขั้นตอน 
 การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ  

 

นอกจากนี้  บริษัทมีการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมภายใต้
โครงการ EPG DNA อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปี เพื่อเสริมสร้าง 
กระตุ้น และหล่อหลอมพฤติกรรมของพนักงานทั้งหมด ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท  

 
3. การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
บริษัทน าผลการประเมินการปฏิบัติงานมาใช้พิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทน(รวมถึงการปรับค่าจ้างประจ าปี และโบนัส)  โดยยึด
หลักความยุติธรรม เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และผลการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โดยไม่เลือกปฏิบัติ อันช่วย
ส่งเสริมในการรักษาบุคลากร  อีกทั้ง ยังได้มีการบริหารสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์พนักงานด้วยวิธีปฏิบัติตามต าแหน่งงานท่ีชัดเจน 
สอดคล้องต่อความจ าเป็น เพื่อช่วยเหลือ สร้างความผูกพันและ
ขวัญก าลังใจทั้งต่อบุคลากรและครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
รวมถึงเป็นการจูงใจให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
บริษัทให้ความส าคัญกับการการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ของพนั กงาน โดยยึดหลั กยุ ติ ธ รรม  เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด 
อันเป็นการส่งเสริมในการรักษาบุคลากร และดึงดูดเพื่อนร่วมงาน
ใหม่ท่ีมีศักยภาพเข้ามาร่วมงาน ซึ่งบริษัทได้มีการก าหนดโครงสร้าง
เงินเดือนพนักงานโดยมีการวิเคราะห์ค่างานเพื่อก าหนดระดับ
ต าแหน่งตามกลุ่มงานที่บริษัทก าหนด อีกทั้งบริษัทได้เข้าร่วมกับ
องค์กรต่างๆ ในการส ารวจโครงสร้างเงินเดือนเพื่อน าข้อมูลมา
ทบทวนปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทให้มีการจ่ายที่เป็น
ธรรมกับค่างานในแต่ละระดับกลุ่มต าแหน่งและให้สามารถแข่งขัน
กับตลาดแรงงานได้ 
       

  

                   

     
 
 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
บริษัทก ำหนดให้มีระบบและปัจจัยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
ด้วยควำมเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วม 
เพื่อบริหำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใจ
ในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนท่ีดี และเติบโตอย่ำงยั่งยืนไปพร้อมกับบริษัท 
โดยฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลกลำงของบริษัทรับผิดชอบในกำรก ำกับดูแล
กระบวนกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเสนอแนวทำงปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกรทุกระดับ ที่มี
ประสิทธิภำพ เหมำะสม และสอดคล้องต่อเป้ำหมำยขององค์กรใน
ภำพรวม ปีละ 2 ครั้ง (กลำงปี และปลำยปี) แก่ผู้บริหำรทุกระดับ
และพนักงำนทุกคนโดยใช้เกณฑ์ประเมินปัจจัยด้ำนงำนและด้ำน
พฤติกรรมในสัดส่วนเดียวกัน แตกต่ำงกันที่ 

 
 
ดัชนีช้ีวัดควำมส ำเร็จ (KPIs) ตำมแต่ละระดับ และน ำผลกำรประเมินไป
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) เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ
และควำมสัมพันธ์อันดี น ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนที่ตอบสนองต่อควำม
คำดหวัง และกำรปรับปรุงกำรท ำงำนให้ดียิ่งขึ้น 
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ตารางสวัสดิการ  

สวัสดิการตาม 
ต าแหน่งงาน 

สวัสดิการเพื่อ
การจูงใจ 

สวัสดิการด้าน
การออม 

สวัสดิการด้าน
สุขภาพ 

สวัสดิการด้าน
ครอบครัว 

ด้านศาสนา 
และวัฒนธรรม 
และด้านจติใจ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

• เครื่องแบบพนักงาน  
• ค่าโทรศัพท์  
• รถรับส่ง/ค่าเดินทาง /
ค่าน้ ามันรถ 

• ทุนการศึกษาพนกังาน 
• เบี้ยเล้ียงท างาน
ต่างประเทศ 

• เบี้ยกันดาร 
• ค่าใช้ข่ายในการ
เดินทาง/ที่พัก 

 

• เบี้ยขยัน 
• ค่ากะ 
• ค่าสภาพงาน 
• ค่าวิชาชีพและ

ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน 

• ค่าต าแหน่ง  
 

• กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ 

• ตรวจสุขภาพ
พนักงานประจ าป ี

• ประกันสขุภาพ 
ประกันอุบัติเหตุ 
ประกันชีวิต 

• ค่ารักษาพยาบาล 
• กีฬาสีและกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ 

 

• ทุนการศึกษาบุตร
พนักงาน 
• เงินช่วยเหลือ
ฌาปนกิจศพ 
• เงินช่วยเหลืองาน
อุปสมบท  

• ชมรมจิตต์อรุณ   • ธรรมะในโรงงาน 
• บริจาคเงิน และสิ่งของแก่
โรงเรียน วัด และชุมชน 
• โครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ในชุมชนรอบ
บริเวณโรงงาน   
• ทุนการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ 
• โครงการปลูกปา่  

 
บริษัทให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนตาม
นโยบายที่บริษัทให้ความเคารพในสิทธิของพนักงานทุกคนท่ีจะ
แสดงความคดิเห็น เจรจาร่วมกัน โดยผ่านทางช่องทาง
คณะกรรมการสวสัดิการที่มาจากการเลือกตั้งของพนักงาน ผ่าน
ช่องทางการส ารวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ผ่าน
ช่องทางรับข้อเสนอแนะ และประชุมเช้าเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อ
น าข้อมูลมาพิจารณาทบทวนและปรับปรุง ซึ่งบริษัทได้จัด
สวสัดิการให้กับพนักงานสอดคล้องต่อความจ าเป็นตามระดับ
ต าแหน่ง เพื่อช่วยเหลือและสร้างขวัญก าลังใจให้กับพนักงาน ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดรีวมถึงกระตุ้นจูงใจพนักงานให้เกิดการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ทุนการศึกษาพนักงาน ทุนการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ 
ด้วยปณิธาน “รับจากสังคม คืนสู่สังคม” บริษัทส่งเสริมให้พนักงาน
ได้ มี โ อกาส เ รี ยนต่ อ ในระดับที่ สู ง ขึ้ น  เพื่ อพัฒนาความรู้
ความสามารถและส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ในปี

บัญชี 2563/2564 มีพนักงานที่ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัท 
จ านวน 12 คน ในระดับ ปวช.-ปริญญาโท เป็นเงิน 854,358 บาท 
นอกจากน้ี บริษัทได้มีความตั้งใจสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียน
ของบุตรพนักงาน เพื่อแบ่งเบาภาระทางการเงินของพนักงาน จึง
มอบเงินช่วยสมทบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน โดยในปีท่ีผ่าน
มา บริษัทให้ทุนการศึกษาจ านวน 1,331 ทุน เป็นเงิน 4,944,150 
บาท และจากการที่บริษัทมุ่งมั่นทีก่้าวไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม
และการเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยดี้านโพลเีมอร์และ
พลาสติก บริษัทจึงมุ่งเน้นการสนบัสนุนทุนการศึกษาดา้น
วิทยาศาสตร์ให้แก่บุตรพนักงานและบุคคลทั่วไปทุกปี แต่ในรอบปี
ที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และ
เพื่อความปลอดภัยของผู้รบัทุนการศึกษา บริษัทจึงงดการจดั
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาเหมือนที่เคยท ามา แต่ยังคงมอบทุนให้
ตามปกติ ได้มอบทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เป็นจ านวน 23 
ทุน เป็นเงิน 320,000 บาท และเพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาใน
เขตพื้นท่ีชุมชน บริษัทได้มอบทุนการศึกษาให้กับสถาบันการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคในเขตภาคตะวันออกจ านวน 35 ทุน เป็นจ านวน
เงิน 175,000 บาท 
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“การให้ไม่มีที�สิ่�นสุ่ดู บริษััทหวังว่าเด็ูกที�ไดู้รับทุนจะมีจิตุส่ำานึกแห่งคุวามเสี่ยส่ละและรับ
ผิดูชีอบเมื�อประส่บคุวามส่ำาเร็จแล้ว และหยิบยื�นโอกาส่ให้คุนรุ่นตุ่อๆ ไป

บทสั่มภิาษัณ์ผู้รับทุนการศึกษัา

	 “ดิ้ฉันได้้ที่ำางานท่ี่�บริษัที่มาแล้วเป็็นเวลา	 19	 ปี็	 ดิ้ฉันม่ค์วามร้่ส้ก
ภ่มิใจท่ี่�ได้้รับโอกาสท่ี่�ด่้ท่ี่�บริษัที่มอบให้้	 ทัี่�งสนับสนุนและส่งเสริมให้้
พันักงานได้้ม่ค์วามร้่ค์วามสามารถและพััฒนาตินเองเพิั�มข้ึ้�นในที่กุๆ	ด้้าน	
ซ้่�งการเร่ยนร้่ท่ี่�เพิั�มข้ึ้�นนั�นไม่ใช่แค่์ค์วามร้่จากการเร่ยนเท่ี่านั�น	แต่ิเรายงั
ได้้เร่ยนร้่ท่ี่�จะเป็็นผู้่้ให้้และผู้่้รับ	ในวันท่ี่�เราได้้รับโอกาสเราก็ที่ำาห้น้าท่ี่�ใน
ฐานะผู้่้ท่ี่�ได้้รับโอกาส	 ค่์อตัิ�งใจใฝ�ห้าค์วามร้่อย่างเต็ิมกำาลัง	 และเม่�อวัน
ท่ี่�เราสำาเร็จเราก็นำาค์วามร้่และป็ระสบการณ์ท่ี่�ได้้รับนั�นมาสร้างโอกาส	
ถ่ายที่อด้	 สร้างสรรค์์สิ�งท่ี่�เป็็นป็ระโยชน์ต่ิอองค์์กร	 พัร้อมทัี่�งสนับสนุน
การที่ำางานขึ้องเพ่ั�อนร่วมงาน	 เพ่ั�อให้้เกิด้สิ�งท่ี่�ด่้ท่ี่�เป็็นป็ระโยชน์ให้้กับ
องค์์กรร่วมกัน”

	 “ปั็จจุบันผู้มกำาลังศ้กษาระดั้บป็ริญญาติร่	 ชั�น
ปี็ท่ี่�	 4	 ค์ณะวิศวกรรมศาสติร์	 สาขึ้าอิเลค์ที่รอนิกส์	
มห้าวิที่ยาลัยเที่ค์โนโลย่พัระจอมเกล้าเจ้าคุ์ณที่ห้าร
ลาด้กระบัง	 ผู้มได้้รับทุี่นการศ้กษาจากบริษัที่ตัิ�งแต่ิ
เร่ยนระดั้บชั�นอนุบาลจนถ้งปั็จจุบันก็เป็็นเวลา	 18	
ปี็	แล้ว	ผู้มเห็้นว่าโค์รงการมอบทุี่นการศ้กษาสำาห้รับ
บุติรพันักงานนั�นเป็็นโค์รงการท่ี่�ด่้มาก	เพัราะเป็็นการ
ส่งเสริมและพััฒนาเยาวชน	 ซ้่�งเป็็นกำาลังสำาคั์ญขึ้อง
การพััฒนาป็ระเที่ศชาติิต่ิอไป็	 อ่กทัี่�งโค์รงการน่�ยัง
สามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่์าใช้จ่ายขึ้องผู้่้ป็กค์รอง
ได้้เป็็นอย่างด่้”

“ผู้มได้้ที่ำางานท่ี่�บริษัที่มาแล้วเป็็นเวลา	 13	 ปี็	 ผู้มม่
ค์วามร้่ส้กว่าบริษัที่ได้้ให้้โอกาสและให้้ค์วามสำาคั์ญ
กับพันักงานเป็็นอยา่งมาก	ในการพััฒนาค์วามร้่ค์วาม
สามารถ	 ส่งเสริมให้้พันักงานได้้รับการศ้กษาท่ี่�ส่ง
ข้ึ้�น	 อ่กทัี่�งยังม่โอกาสในการเติิบโติในสายอาช่พัการ
ที่ำางาน	ซ้่�งผู้มก็เป็็นค์นห้น้�งท่ี่�ได้้รับโอกาสน่�”

	 “ผู้มได้้ที่ำางานท่ี่�บริษัที่มาแล้วเป็็นเวลา	 18	 ปี็	 ผู้มม่ค์วามร้่ส้ก
ว่าโค์รงการมอบทุี่นการศ้กษาให้้กับพันักงานเป็็นโค์รงการท่ี่�ด่้ที่ำาให้้
พันักงานได้้รับโอกาสที่างการศ้กษาในระดั้บท่ี่�ส่งข้ึ้�น	 ม่โอกาสในการ
พััฒนาตินเอง	เพิั�มศักยภาพัการที่ำางาน	ม่ค์วามร้่ค์วามสามารถ	และนำา
ค์วามร้่มาพััฒนาห้น่วยงานและองค์์กรต่ิอไป็ได้้	ผู้มม่ค์วามร้่ส้กภ่มิใจและ
ขึ้อขึ้อบคุ์ณค์ณะผู้่้บริห้ารท่ี่�มอบโอกาสและม่โค์รงการด่้ๆ	 แบบน่�ให้้กับ
พันักงาน	 ผู้มห้วังเป็็นอย่างยิ�งว่าองค์์กรจะม่โค์รงการด่้ๆ	 แบบน่�ต่ิอไป็	
เพ่ั�อมอบโอกาสให้้กับพันักงานท่ี่านอ่�นๆ	เห้ม่อนกับผู้ม”	

ดร.พััชัร่ยา สุัริยะไชัย
ได้รับทุี่นศึูกษาต่อระดับปริญญาเอก
ผู้่้อำานวยการ	 บริษัที่	 อ่พ่ัจ่	 อินโนเวชัน	
เซ็่นเติอร์	จำากัด้

คุ่ณจิตประท่ัป เท่ั�ยงตรง
ได้รับทุี่นศึูกษาต่อระดับปริญญาโที่
หั้วห้น้าแผู้นกอาวุโส	แผู้นก	PDMR	/	PE	
บริษัที่	แอร์โรค์ลาส	จำากัด้

คุ่ณสุัภาพั กุิงรัมย์
ได้รับทุี่นศึูกษาต่อระดับปริญญาตร่
หั้วห้น้าห้น่วยอาวุโส	ฝ�ายบริห้ารทัี่�วไป็	
บริษัที่	แอร์โรแฟุลกซ์่	จำากัด้

คุ่ณกิิตตินั์น์ท์ั โพัธิ�คั่ย 

ตารางสวัสดิการ  

สวัสดิการตาม 
ต าแหน่งงาน 

สวัสดิการเพื่อ
การจูงใจ 

สวัสดิการด้าน
การออม 

สวัสดิการด้าน
สุขภาพ 

สวัสดิการด้าน
ครอบครัว 

ด้านศาสนา 
และวัฒนธรรม 
และด้านจติใจ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

• เครื่องแบบพนักงาน  
• ค่าโทรศัพท์  
• รถรับส่ง/ค่าเดินทาง /
ค่าน้ ามันรถ 

• ทุนการศึกษาพนกังาน 
• เบี้ยเล้ียงท างาน
ต่างประเทศ 

• เบี้ยกันดาร 
• ค่าใช้ข่ายในการ
เดินทาง/ที่พัก 

 

• เบี้ยขยัน 
• ค่ากะ 
• ค่าสภาพงาน 
• ค่าวิชาชีพและ

ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน 

• ค่าต าแหน่ง  
 

• กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ 

• ตรวจสุขภาพ
พนักงานประจ าป ี

• ประกันสขุภาพ 
ประกันอุบัติเหตุ 
ประกันชีวิต 

• ค่ารักษาพยาบาล 
• กีฬาสีและกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ 

 

• ทุนการศึกษาบุตร
พนักงาน 
• เงินช่วยเหลือ
ฌาปนกิจศพ 
• เงินช่วยเหลืองาน
อุปสมบท  

• ชมรมจิตต์อรุณ   • ธรรมะในโรงงาน 
• บริจาคเงิน และสิ่งของแก่
โรงเรียน วัด และชุมชน 
• โครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ในชุมชนรอบ
บริเวณโรงงาน   
• ทุนการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ 
• โครงการปลูกปา่  

 
บริษัทให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนตาม
นโยบายที่บริษัทให้ความเคารพในสิทธิของพนักงานทุกคนท่ีจะ
แสดงความคดิเห็น เจรจาร่วมกัน โดยผ่านทางช่องทาง
คณะกรรมการสวสัดิการที่มาจากการเลือกตั้งของพนักงาน ผ่าน
ช่องทางการส ารวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ผ่าน
ช่องทางรับข้อเสนอแนะ และประชุมเช้าเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อ
น าข้อมูลมาพิจารณาทบทวนและปรับปรุง ซึ่งบริษัทได้จัด
สวสัดิการให้กับพนักงานสอดคล้องต่อความจ าเป็นตามระดับ
ต าแหน่ง เพื่อช่วยเหลือและสร้างขวัญก าลังใจให้กับพนักงาน ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดรีวมถึงกระตุ้นจูงใจพนักงานให้เกิดการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ทุนการศึกษาพนักงาน ทุนการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ 
ด้วยปณิธาน “รับจากสังคม คืนสู่สังคม” บริษัทส่งเสริมให้พนักงาน
ได้ มี โ อกาส เ รี ยนต่ อ ในระดับที่ สู ง ขึ้ น  เพื่ อพัฒนาความรู้
ความสามารถและส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ในปี

บัญชี 2563/2564 มีพนักงานที่ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัท 
จ านวน 12 คน ในระดับ ปวช.-ปริญญาโท เป็นเงิน 854,358 บาท 
นอกจากน้ี บริษัทได้มีความตั้งใจสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียน
ของบุตรพนักงาน เพื่อแบ่งเบาภาระทางการเงินของพนักงาน จึง
มอบเงินช่วยสมทบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน โดยในปีท่ีผ่าน
มา บริษัทให้ทุนการศึกษาจ านวน 1,331 ทุน เป็นเงิน 4,944,150 
บาท และจากการที่บริษัทมุ่งมั่นทีก่้าวไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม
และการเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยดี้านโพลเีมอร์และ
พลาสติก บริษัทจึงมุ่งเน้นการสนบัสนุนทุนการศึกษาดา้น
วิทยาศาสตร์ให้แก่บุตรพนักงานและบุคคลทั่วไปทุกปี แต่ในรอบปี
ที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และ
เพื่อความปลอดภัยของผู้รบัทุนการศึกษา บริษัทจึงงดการจดั
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาเหมือนที่เคยท ามา แต่ยังคงมอบทุนให้
ตามปกติ ได้มอบทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เป็นจ านวน 23 
ทุน เป็นเงิน 320,000 บาท และเพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาใน
เขตพื้นท่ีชุมชน บริษัทได้มอบทุนการศึกษาให้กับสถาบันการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคในเขตภาคตะวันออกจ านวน 35 ทุน เป็นจ านวน
เงิน 175,000 บาท 
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ทั้งนี้ในเชิงนโยบาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลางได้ให้นโยบายและ
ข้อมูลผ่านทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลของหน่วยธุรกิจต่างๆ  โดยการ
ประ ชุมระหว่ า งหน่ วย งาน เพื่ อ ให้ ได้ รั บข้ อมู ลป้อนกลั บ 
(Feedback) และมั่นใจได้ว่า นโยบายด้านสวัสดิการพนักงานยัง
เ ป็นไปในลักษณะที่ สอดคล้องตามนโยบายการจ่ าย เมื่ อ
เปรียบเทียบกับแนวโน้มผลก าไรในระยะกลางและยาวของ
องค์กร  ซึ่งมีความส าคัญเพื่อให้การด าเนินนโยบายด้านสวัสดิการมี
ความเหมาะสมกับธุรกิจองค์กรในภาพรวม 
 
4. การปรับเลื่อนต าแหน่งและแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
บริษัทให้ความส าคัญกับการเติบโตในสายอาชีพของบุคลากร จึง
สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานแสดงศักยภาพและพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบ  เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพและสายงาน รวมถึงเพื่อให้
เกิดความยุติธรรมและโปร่งใส จึงก าหนดให้มีกรอบและหลักเกณฑ์
ที่ชัดเจนเป็นแนวทางในการพิจารณา 
บริษัทมีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการการ
โอนย้ายบุคลากรทั้งภายในหน่วยธุรกิจและต่างหน่วยธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทให้เหมาะสมกับอัตราก าลงั ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
และความสามารถ รวมถึงจัดสรรงานท่ีเหมาะสมให้กับบุคลากร ซึ่ง
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมด้านก าลังคนและเป็น
การช่วยส่งเสริมความผูกพันในองค์กรและรักษาบุคลากร 
 
ระบบความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ (Career Path and 
System)  
บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลาง จัดท าระบบ
ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ (Career Path and System) 
ให้กับบุคลากรในหน่วยธุรกิจหลักขององค์กร จากการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านงาน (Functional Competency) ที่ส่งเสริม
ความก้าวหน้าของต าแหน่งงานนั้นๆ (Competency Job 
Matching) ด้วยความมุ่งหวังที่จะดูแลรักษากลุ่มพนักงานดังกล่าว 
ตลอดจนสร้างระบบการดูแลความก้าวหน้าในสายงานให้พนักงาน
มีความมั่นคงในการเติบโตคู่ไปกับองค์กร อันจะช่วยลดอัตราการ
สูญเสียพนักงานกลุ่มธุรกิจหลัก (Core Jobs) ขององค์กร โครงการ
ดังกล่าวจะขยายผลจากพนักงานในกลุ่มงานที่ส าคัญไปสู่พนักงาน
ในกลุ่มงานอ่ืน ๆ ในปีต่อไปอย่างต่อเนื่อง  
 
 

ผลการด าเนินงานด้านการดูแลและรักษาพนักงาน  
การประเมินความผูกพันของพนกังาน 
บริษัทจัดให้มีการประเมินความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในปี
บัญชี 2563/2564 เป็นปีแรก โดยใช้วิธีการตอบแบบสอบถามผ่าน
ทางระบบออนไลน์ตามแนวทาง Happinometer ของส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อ
น าความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงข้อร้องเรียนต่าง ๆ มาบริหาร
จัดการต่อไป  
บริษัทก าหนดเป้าหมายคะแนนความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ในปีบัญชี 2563/2564 มากกว่าร้อยละ 70 และจากการประเมิน
ความผูกพันของพนักงานพบว่าพนักงานของบริษัทมีความผูกพัน
ต่อองค์กรเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมคีะแนนความผูกพันตอ่องค์กร
ของพนักงานที่ร้อยละ 73.2 บริษัทได้มีการสื่อสารผลการส ารวจ
ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานให้พนักงานได้รับทราบ 
และช้ีแจงการบริหารจัดการประเด็นต่าง ๆ ที่พนักงานให้ความ
สนใจ เพื่อพัฒนาการดูแลพนักงานให้ดียิ่งขึ้น 
ระดับความผูกพันของพนักงานทีม่ีต่อองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัทมีอัตราการลาออกของพนักงานที่ร้อยละ 11.29 ลดลงจากปี
บัญชี 2562/2563 เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2563/3564 
เนื่องมาจากการด าเนินงานด้านการดูแลรักษาทรัพยากรบุคคลอย่าง
จริงจัง โดยบริษัทได้ให้ความส าคัญต่อพนักงานทุกระดับ จึงได้
ก าหนดกลยุทธ์การดูแลรักษาพนักงานที่เหมาะสมกับพนักงานแต่ละ
ระดับ ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อ
ร่วมมือกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืน  

 
ปี 

2561/2562 
ปี 

2562/2563 
ปี 

2563/2564 
อัตราการลาออกของ
พนักงาน (ร้อยละ) 

11.68 12 11.29 
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ผลการด าเนินงานปีบัญชี 
2563/2564 = 73.20% 

เป้าหมายปีบญัชี 2563/2564  
>70% 

73.2% 
เป้ำหมำยระยะยำวปี 2568 >80% 
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การพัฒนาทรพัยากรบคุคล 
บริษัท เชื่อมัน่ว่า การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญต่อการขับเคลื่อนให้บริษัทก้าวไปสู่การเป็นผู้น าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์และพลาสติกและสร้างศักยภาพในการแข่งขันภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว บริษัทจึงมุ่งเน้นบริหารจัดการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมและสามารถปรับตัวตอบสนองต่อทิศทางและ
เป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 
ท ากราฟฟิคตาราง  
 
 เป้าหมายระยะยาว 

ปี 2568 
เป้าหมาย 
ปีบัญชี 

2563/2564 

ผลการด าเนินงาน 
ปีบัญชี 2563/2564 

สัดส่วนพนักงานผ่านการอบรมหลักสูตรบังคับ  ร้อยละ 100 ร้อยละ 50 ร้อยละ 96 
สัดส่วนต าแหน่งส าคัญที่มีแผนการสืบทอดต าแหน่ง  ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 
แนวทางการบริหารจัดการ  
บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถที่
พร้อมต่อการปรับตัวและตอบสนองต่อทิศทางและเป้าหมายทาง
ธุรกิจ รวมถึงความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในอนาคต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถต่อการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) อย่างต่อเนื่องของบริษัท  
บริษัทได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรและแนวทางการ
บริหารจัดการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัท โดย
มอบหมายให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลกลางเป็นผู้รับผิดชอบใน
การขับเคลื่อนการน าไปปฏิบัติ ร่วมกับหน่วยงานทรัพยากรบุคคล
ของแต่ละหน่วยธุรกิจ ในด้านการพัฒนาระบบงานและความรู้ใน
งานเชงิปฏิบัติการของแต่ละหน่วยธุรกิจ การพัฒนาระบบคุณภาพ
และความปลอดภัย อาชีวอนามัยต่าง  ๆ การติดตามและ
ประเมินผลเพื่อน าไปสู่การวางแผนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  การ
จัดท าแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) ตาม
ต าแหน่งและระดับงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของกลุ่มบริษัทมี
ความพร้อม ทั้งในด้านความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับสภาพการ
ด าเนินงานและการเติบโตของแต่ละหน่วยธุรกิจ และได้น าระบบ
การบริหารข้อมูลฝึกอบรมมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลฝึกอบรมเพื่อให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว และใช้แบบส ารวจ 

 
 
ประเมินผลภายหลังจบหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อน ามาวิเคราะห์
และประเมินผลประสิทธิภาพของกระบวนการฝึกอบรม  
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทได้ปรับให้มีการพัฒนาพนักงานผ่าน
การเรียนรู้หลายช่องทาง เพื่อให้กิจกรรมการพัฒนาพนักงาน
สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 ได้แก่ 

1.  การเรียนรู้แบบห้องเรียน (Classroom) ซึ่งมุ่งเน้นการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และการมีส่วนร่วม
ในห้องเรียน เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ ความเข้าใจ 
และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายมิติ 

 2. การเรียนออนไลน์ (Online Learning) ซึ่งมุ่งเน้นการ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งในหลักสูตรที่
พนักงานได้รับมอบหมาย และหลักสูตรท่ีพนักงานสนใจ 
เพื่อการพัฒนาความรู้อย่างไร้ขีดจ ากัด 

 3 .  ก าร เ รี ยน รู้ แบบห้ อ ง เ รี ยน เ สมื อน  ( Virtual 
Classroom) ซึ่งเป็นการย้ายห้องเรียนมาอยู่บน
อินเตอร์เน็ต โดยพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ต่างสถานที่ 
สามารถเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันได้โดยผ่านโปรแกรมซูม 
(ZOOM) 

 

เปา้หมาย
ระยะยาว 2568

เปา้หมาย
ปบัีญชีี 2563/2564

ผลดูำาเนินงาน
ปบัีญชีี 2563/2564

สัด้ส่วนพันักงานผู่้านการอบรมห้ลักส่ติรบังคั์บ	 ร้อยละ	100 ร้อยละ	50 ร้อยละ	96

สัด้ส่วนติำาแห้น่งสำาคั์ญท่ี่�ม่แผู้นการส่บที่อด้
ติำาแห้น่ง	

ร้อยละ	100 ร้อยละ	100 ร้อยละ	100
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ท ากราฟฟิค 

 
 

กรอบการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร 
 
บริษัทก าหนดกรอบการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรทั้งหมด 
4 ด้าน โดยก าหนดโปรแกรมการพัฒนาพนักงานจากการวิเคราะห์
ความจ าเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา  และแผนการพัฒนา
พนักงานอย่างต่อเนื่องตามสายอาชีพ และการเข้าสู่ต าแหน่ง
บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจาก วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
ทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงความท้าทายเกี่ยวกับทักษะที่
จ าเป็นของบุคลากรในอนาคต เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับโพลิเมอร์และพลาสติก ท่ีค านึงถึง
การตอบโจทย์เกี่ยวกับการลดผลกระทบเชิงลบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงข้อมูลจากการตอบแบบประเมินตนเองทางออนไลน์ของ
พนักงาน ข้อมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
และข้อมูลพฤติกรรมของพนักงานจากการท ากิจกรรมต่างๆ โดย
บริษัทได้ก าหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร 3 ด้านหลัก ดังนี ้

 
ท ากราฟฟิค กลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร 

 

• การเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานแต่ละต าแหน่งตามหน้าที่งาน และทุกระดับงาน ด้วย
หลักสูตรบังคับ (Compulsory Development Program) ส าหรับพนักงานทุกคน และ
โปรแกรมการพัฒนาพนักงานรายบคุคล (Individual Development Program) ส าหรับ
พนักงานในต าแหน่งส าคัญ  

พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร 

• การสรรหา สร้าง และพัฒนาผู้น าในองค์กรในระดับต่างๆ ผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมและ
พัฒนาผู้น าตามระดับงาน (Leadership Development Program) 

สร้างศักยภาพ 
การเป็นผู้น า 

• การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง เพื่อน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
โปรแกรมการฝึกอบรมพิเศษเกี่ยวกบัการทบทวนและเสริมสร้างกลยุทธ์สู่องค์กร
นวัตกรรม 

พัฒนาสู่องค์กร
นวัตกรรม 

การวางแผนผู้สืบทอดต าแหน่ง แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้น า 

หลักสูตรบังคับในการพฒันาบุคลากร 

พััฒน์าสัมรรถน์ะ
บุค่ลากิร

การเพิั�มขี้ดูคุวามส่ามารถข้องพันักงานแตุ่ละตุำาแหน่งตุามหน้าที�งาน และทุก
ระดัูบงาน ดู้วยหลักสู่ตุรบังคัุบ (Compulsory Development Program) 
ส่ำาหรับพันักงานทุกคุน และโปรแกรมการพััฒนาพันักงานรายบุคุคุล 
(Individual Development Program) ส่ำาหรับพันักงานในตุำาแหน่งส่ำาคัุญ 

สัร้างศักิยภาพั
กิารเป็น์ผู้น์ำา

การส่รรหา ส่ร้าง และพััฒนาผู้นำาในองค์ุกรในระดัูบตุ่างๆ ผ่านโปรแกรมการฝึัก
อบรมและพััฒนาผู้นำาตุามระดัูบงาน (Leadership Development Program)

พััฒน์าสู่ัองค์่กิร
น์วัิตกิรรม

การพััฒนาผู้บริหารระดัูบสู่ง เพืั�อนำาไปสู่่การส่ร้างนวัตุกรรมอย่างมี
ประสิ่ทธิุภิาพัดู้วยโปรแกรมการฝักึอบรมพิัเศษัเกี�ยวกับการทบทวนและเส่ริม
ส่ร้างกลยุทธ์ุสู่่องค์ุกรนวัตุกรรม

กรอบการดูำาเนินงานดู้านการพััฒนาบุคุลากร

Human Capital
Development

Compulsory
Development
หลักสู่ตุรบังคัุบ
ในการพััฒนา

บุคุลากร

Succession 
Plan

การวางแผนผู้
สื่บทอดูตุำาแหน่ง

Individual
Development

แผนพััฒนาบุคุลากร
รายบุคุคุล 

Leadership 
Development
การพััฒนาภิาวะ
คุวามเป็นผู้นำา

บริิษััท อีีสเทิร์ินโพลีีเมอีร์ิ กร๊ิ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)114



กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
การเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานแต่ละต าแหน่งตามหน้าที่
งาน  และทุกระดับงาน โดยก าหนดให้มี หลักสู ตรบั งคับ 
(Compulsory Development Program) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่
ก าหนดจาก Training Roadmap (Soft Skills) ที่ได้รับการ
ออกแบบตามความจ าเป็นตามต าแหน่งหน้าที่งาน และตาม
นโยบายการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัท ดังนี ้ 

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. ทักษะความสามารถเฉพาะที่เกี่ยวข้องตามหน้าท่ีงาน 
2. EPG DNA 

ทั้งนี้หลักสูตรทั้งหมดจะได้รับการจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
มีเป้าหมายว่าพนักงานทุกคนที่อยู่ในระดับปฏิบัติการ ขึ้นไปจะต้อง
ผ่านหลักสูตรบังคับในระดับของตนเอง (ร้อยละ 100) ในปีบัญชี 
2563/2564 มีพนักงานเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรบังคับ 
ร้อยละ 96 ของพนักงานทั้งหมดที่อยู่ในระดับปฏิบัติการ ขึ้นไป 
เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้ไม่
สามารถจัดอบรมตามแผนได้  บริษัทวัดผลส า เร็จ โดยการ
ประเมินผลการติดตาม (Follow up) การน าความรู้และทักษะไป
ปรับใช้ในการท างานของพนักงาน 
ส าหรับพนักงานในต าแหน่งงานส าคัญ จะได้รับการก าหนด
โปรแกรมการพัฒนารายบุคคล (Individual Development 
Plan) ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมและตรง
กับความจ าเป็น เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของพนักงานของแต่ละ 
 

 
หน่วยธุรกิจ ให้ตอบสนองการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และทิศทาง
ของบริษัทในอนาคต 
ผลการด าเนินงานการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  

 ปีบัญชี 
2561/2562 

ปีบัญชี 
2562/2563 

ปีบัญชี 
2563/2564 

สัดส่วนของพนักงาน
ที่ผ่าน 
การอบรมหลักสตูร
บังคับ  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  ร้อยละ 96 

สัดส่วนพนักงานท่ีมี
แผนการพัฒนา
พนักงานรายบุคคล 
(IDP) ต่อ จ านวน
ต าแหน่งส าคญั
ทั้งหมด  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

 
กลยุทธ์ที่ 2  สร้างศักยภาพการเป็นผู้น า 
พนักงานระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร จะได้รับการสรรหา 
สร้าง และพัฒนาความเป็นผู้น าองค์กรในระดับต่าง  ๆ ผ่าน
โปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาผู้น าตามระดับงาน ให้มีองค์
ความรู้ที่จ าเป็นในการท างานและบริหารจัดการในระดับนั้น ๆ เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแสดงภาวะผู้น าได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่างๆ และน าทีมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน   

• กลุ่มผู้น าระดับต้น (Frontline or First level leader) 
ได้แก่ พนักงานระดับหัวหน้างาน จนถึงระดับผู้จัดการฝ่าย จะได้รบั
การอบรม หลักสูตร “การพัฒนาผู้น าองค์กรชั้นต้น (First 
Leader)” เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มพลังความสามารถ
ผู้น า โดยเป็นหลักสูตรที่กลั่นกรอง เทียบเคียงหลักการเป็นผู้น าที่ดี
และทักษะในการบริหารจัดการที่ส าคัญของสถาบันที่น่าเช่ือถือ 
เช่น PacRim Group บริษัทช้ันน าทางด้านการพัฒนาองค์กร และ
บุคลากรของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ ดังนี ้

1. ความตระหนักและเข้าใจในบทบาท หน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของหัวหน้างานท่ีองค์กรคาดหวัง 

2. ทัศนคติ มุมมอง และวิธีคิดที่ถูกต้องเหมาะสมตาม
แนวทางองค์กร ในการเป็นหัวหน้างานที่ดี 
(Smart Supervisor) 
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3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
ยุคใหม่ เช่น ทักษะการบริหารตน บริหารงาน 
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) และน าผลที่ได้ไปจัดท า
แผนพัฒนาตนเอง (IDP) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายของการสร้างศักยภาพผู้น า คือ พนักงานระดับหัวหน้า
งาน จนถึงระดับผู้จัดการฝ่าย ต้องผ่านหลักสูตรผู้น า ร้อยละ 100 
หลังได้รับการเลื่อนขั้น/ ต าแหน่ง (Promotional Program) 
ภายในระยะเวลา 2 ปี ของการด ารงต าแหน่งใหม่  

•  กลุ่ ม ผู้น าที่ มีศั กยภาพระ ดับสู งขององค์กร ( High 
Potential Group) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้น าที่มีคุณสมบัติด้านศักยภาพ
การเรียนรู้ การคิด การเช่ือมโยง การแสดงออกและลงมือปฏิบัติ 
จะได้รับการพัฒนาด้วยโปรแกรมสร้างสรรค์ของกลุ่มบริษัท  
 
ในรูปแบบเข้มข้นผ่านการท างานโครงการเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจเฉพาะ
ด้านในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาภาวะความเป็น
ผู้น าตามแนวพฤติกรรมหลัก (Core Competency) ขององค์กร หรือ 
LIVE C (L : Continuous Learning/ I: Innovation/ V: Value the 
Difference E: Empowerment และ C: Collaboration) เพื่อหล่อ
หลอมการน าทีมในแนวทางเฉพาะของผู้น า EPG เช่น โครงการ 
Leadership Development Program : LDP ที่ได้ด าเนินการ
มาแล้วอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งได้สร้างกลุ่มผู้น าไปแล้ว
รวมจ านวน 78 คน  ด้วยการพัฒนาในรูปแบบแบบผสมผสานหรือ 
Blended Learning เพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดพัฒนานวัตกรรม
ของผู้น า และการคิดสร้างสรรค์โครงการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ขององค์กร  
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสู่องค์กรนวัตกรรม 
ผู้บริหารระดับสูง  จะได้รับการพัฒนาเพื่อน าไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรมการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการทบทวนและเสริมสร้างกลยุทธ์สู่องค์กร
นวัตกรรม ในหลักสูตร Executive Development : Strategy 
Revisit Program "Innovative Leadership & Unleash 
Potential (EPG Strategy Program) เพื่อทบทวนกลยุทธ์สู่
องค์กรนวัตกรรม ส าหรับผู้บริหารระดับสูงที่มีความเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์องค์กร และการน าแผนกลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดเป็นระยะทุกปี ทั้งใน
ระดับกลุ่มบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าแผนกลยุทธ์จะมี
การน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเข้าใจในภาษาเชิงนวัตกรรมเดียวกัน 
อันจะช่วยตอกย้ าถึงการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในเชิงปฏิบัติใน
ระดับต่าง ๆ    
สืบเนื่องจากการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้น าที่มีศักยภาพระดับสูง
ขององค์กร (High Potential Group) ที่มีเป้าหมายที่มุ่งเน้น
กระบวนการคิดพัฒนานวัตกรรม ในปีที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้จัดท าโครงการพร้อมน าเสนอผู้บริหาร จ านวน 6 โครงการ ซึ่ง
สามารถน าไปต่อยอดในการพัฒนา LDP Phase 2 ได้อย่าง
ต่อเนื่อง น ามาซึ่งโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product) 
ของแต่ละหน่วยธุรกิจ ซึ่งได้มีการน าเสนอผลงานให้กับผู้บริหาร
เพื่อขออนุมัติด าเนินการศึกษาในขั้นการทดลองท าและวัดผลต่อไป  
 
 แผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan)  
ความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจเป็นสิ่งส าคัญต่อความยั่งยืนของ
องค์กร บริษัทจึงให้ความส าคัญกับการสร้างผู้สืบทอดต าแหน่ง  
 (Succession Planning) ในต าแหน่งงานท่ีส าคัญ เพื่อให้มั่นใจว่า
หน้าท่ีในต าแหน่งงานท่ีส าคัญนั้น จะมีผูร้ับผดิชอบอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งการสรา้งผู้สืบทอดต าแหน่ง มีกระบวนการ ดังน้ี
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ท ากราฟฟิค  

 
 

1. พิจารณาต าแหน่งส าคัญที่ต้องจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง 
 ต าแหน่งส าคัญ หมายถึง ต าแหน่งที่ผู้ด ารงต าแหน่งจะ

เกษียณอายุภายใน 3-5 ปี ในปัจจุบันมี คิดเป็นร้อยละ 12 ของ
ต าแหน่งบริหารทั้งหมด ซึ่งในการระบุต าแหน่งส าคัญพิจารณา
โดยหน่วยงานทรัพยากรบุคคลของหน่วยธุรกิจ ผู้บังคับบัญชา 
และกรรมการผู้จัดการ 

2. จัดท าคุณสมบัติของผู้สืบทอดต าแหน่ง และเกณฑ์ในการสรรหา 
 หน่วยงานทรัพยากรบุคคลของหน่วยธุรกิจ ผู้บังคับบัญชา และ

กรรมการผู้จัดการ พิจารณาก าหนดคุณสมบัติของผู้สืบทอด
ต าแหน่ง และเกณฑ์ในการสรรหา ได้แก่ การมีประสบการณ์ใน
สายงานที่เกี่ยวข้อง (Experience) การมีผลการปฏิบัติงานอยู่
ในเกณฑ์ดี (Performance) และการมีความต้องการที่จะ
พัฒนาตนเองและต้องการที่จะเติบโตในอาชีพ (Willing) 

3. คัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพในการเป็นผู้สืบทอดต าแหน่งเพ่ือเข้า
โปรแกรมพัฒนา 

 หน่วยงานทรัพยากรบุคคลของหน่วยธุรกิจ ผู้บังคับบัญชา และ
กรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณาเลือกพนักงานในสังกัดของ
ต าแหน่งส าคัญนั้นๆ 

4. พัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก 

 ด าเนินการพัฒนาผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกด้วยเครื่องมือที่
หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับประเด็นที่จะพัฒนา เช่น การ
มอบหมายหน้าที่ให้เป็นตัวแทนแผนกในการน าเสนอผลงานใน
ที่ประชุม เพื่อพัฒนาทักษะในการน าเสนองาน เป็นต้น 

 
 

5. ติดตามและประเมินศักยภาพของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  
 ติดตามและประเมินศักยภาพของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกด้วย

เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น ประเมินผลการพัฒนาทักษะด้าน
การน าเสนอผลงาน โดยผู้บังคับบัญชาและผู้เข้าร่วมประชุม 

ผลการด าเนินงานด้านแผนการสืบทอดต าแหน่ง 
 ปีบัญชี 

2561/2562 
ปีบัญชี 

2562/2563 
ปีบัญชี 

2563/2564 
สัดส่วน
ต าแหน่ง
ส าคัญที่ม ี
แผนการสืบ
ทอดต าแหน่ง 
(ร้อยละ) 

100 100 100 

  
ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรอื่น ๆ  
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทได้การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ โดยมีการจัดอบรมเฉลี่ย 14 
ช่ัวโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย ต่อคน ต่อปี (Disclosure 404-1) ซึ่ง
ลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้
บริษัทต้องชะลอการจัดการฝึกอบรมที่ไม่สามารถใช้ระบบออนไลน์
ได้ออกไปก่อน  

 
ปีบัญชี 

2563/2564 
จ านวนช่ัวโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย 
ต่อคน ต่อป ี 14 

พิจารณาต าแหน่งส าคัญที่ต้องจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง 

จัดท าคุณสมบัติของผู้สืบทอดต าแหน่ง และเกณฑ์ในการสรรหา 

คัดเลือกผู้ท่ีมีศักยภาพในการเป็นผู้สืบทอดต าแหน่งเพ่ือเข้าโปรแกรมพัฒนา 

พัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

ติดตามและประเมินศักยภาพของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

พิัจารณาตำาแหน่์งสัำาคั่ญท่ั�ต้องจัดทัำาแผน์กิารสืับทัอดตำาแหน่์ง

จัดทัำาคุ่ณสัมบัติของผู้สืับทัอดตำาแหน่์ง และเกิณฑ์์ใน์กิารสัรรหา

คั่ดเลือกิผู้ท่ั�ม่ศักิยภาพัใน์กิารเป็น์ผู้สืับทัอดตำาแหน่์งเพืั�อเข้าโปรแกิรมพััฒน์า

พััฒน์าค่วิามรู้ค่วิามสัามารถและศักิยภาพัของผู้ท่ั�ได้รับกิารคั่ดเลือกิ

ติดตามและประเมิน์ศักิยภาพัของผู้ท่ั�ได้รับกิารคั่ดเลือกิ
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อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นประเด็นที่มีความส าคัญต่อทั้งบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย หากการบริหาร
จัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไม่มีประสิทธิภาพ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้เกี่ยวข้อง ส่งผลต่อความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจและภาพลักษณ์ของบริษัท บริษัทจึงให้ความส าคัญในการดูแลทั้งพนักงานและ
ผู้รับเหมาท่ีปฏิบัติงานแทนบริษัท ให้มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีและมีความปลอดภัย  
 
ท ากราฟฟิคตาราง  
 

 
เป้าหมายระยะยาว 

ปี 2568 
เป้าหมาย 

ปีบัญชี 2563/2564 
ผลการด าเนินงาน 

ปีบัญชี 2563/2564 
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บรวม  (TRIFR) <5.5 <15.55 6.35 
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึงขัน้หยุดงาน (LTIFR) 0 0 2.17 
 
แนวทางการบริหารจัดการ 
ขอบเขตการรายงานฉบับนี้ครอบคลุมบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ ากัด 
บริษัท แอร์โรคลาส จ ากัด และบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด ที่
อยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดระยองเท่านั้น ทั้งนี้ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ไม่รวม
ธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร และ
หน่วยธุรกิจในต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนา
ระบบจัดเก็บข้อมูล เพื่อรายงานการด าเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของบริษัทและมาตรฐานสากล 
บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานและผู้รับเหมาผู้ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่
ด าเนินงานของบริษัทมีความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการท างาน บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะควบคุมความเสี่ยงด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยการลดโอกาสในการเกิดและ
ลดความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด บริษัทจึงได้
ก าหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้ทุกบริษัทย่อย
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และก าหนดเป้าหมายด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยเป็นหนึ่งในตัวช้ีวัดประสิทธิภาพขององค์กร 
โดยอ้างอิงแนวทางปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานสากล ISO 
45001:2018 หลักการด้าน Process Safety Management 
(PSM) และแนวทางปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องตามแต่กลุ่มอุตสาหกรรม 
ควบคู่กับการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ 
 

 
การขอรับรองจากหน่วยงานภายนอก (Disclosure 403-1) บริษัท
จะมีการทบทวน นโยบาย กลยุทธ์ การก าหนดเป้าหมายรายปีเป็น
ประจ าทุกปีในการประชุมคณะท างานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
น าไปปฏิบัติโดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานของแต่ละบริษัทย่อย 
 
กลยุทธ์เพ่ือสร้างความปลอดภัยในการท างานของบริษัท  
1. การลดความเสี่ยงและพัฒนาระบบควบคุมการปฏิบัติงานที่

มีประสิทธิภาพ (Disclosure 403-2) 
1.1 การบริหารความเสี่ยงในการท างาน 
บริษัทมอบหมายให้ทุกหน่วยงานบ่งช้ีประเด็นความเสี่ยงที่จะเกิด
ความไม่ปลอดภัยหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานใน
ทุกกิจกรรมหลักของธุรกิจ โดยครอบคลุมทั้งกิจกรรมของพนักงาน 
กิจกรรมของผู้รับเหมา และพื้นที่ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของ
บริษัท พนักงานระดับหัวหน้างานและพนักงานที่เกี่ยวข้องใน
กิจกรรมร่วมกันบ่งช้ีและประเมินความเสี่ยงของประเด็นด้านอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงเสนอแนะมาตรการเพื่อ
ควบคุมความเสี่ยงของกิจกรรมหรือกระบวนการนั้นๆ โดยมีการ
ทบทวนความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง ตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง 
ดังนี้  

 
 

เปา้หมาย
ระยะยาว 2568

เปา้หมาย
ปบัีญชีี 2563/2564

ผลดูำาเนินงาน
ปบัีญชีี 2563/2564

อัติราค์วามถ่�ขึ้องการบาด้เจ็บรวม		(TRIFR) <5.5 <15.55 6.35

อัติราค์วามถ่�ขึ้องการบาด้เจ็บถ้งขัึ้�นห้ยุด้งาน	
(LTIFR)

0 0 2.17
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ท ากราฟฟิค 
 

 
 
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดการดา้นความปลอดภยัและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด บริษัทจัดให้มีการติดตามตรวจสอบและ
วัดผลการปฏิบัติตามมาตรการและแผนงานด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ตลอดจนก าหนดมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
(Work Procedure /Work Instruction) เพื่อก าหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีถูกต้องให้พนักงานน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
อย่างปลอดภัย รวมถึงก าหนดรายการตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องจักร ให้มีความพร้อมในการใช้งาน ลดความเสี่ยงที่จะเกิด
อุบัติเหตุ และมีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานก่อน
ปฏิบัติงานและทบทวนความรู้เป็นระยะ เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
1.2 การรายงานและการสอบสวนเหตุการณ์ผิดปกติหรือ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการท างาน 
กรณีที่มีอุบัติการณ์ ( Incident) ผิดปกติ เกิดขึ้นระหว่างการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ การเกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near miss) อุบัติเหตุ 
(Accident) ที่ท าให้บาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย ผู้พบเห็น

เหตุการณ์หรือหัวหน้างานที่ได้รับแจ้ง ต้องด าเนินการรายงาน
อุบัติการณ์ โดยบันทึกลงแบบฟอร์มใบรายงานเหตุฉุกเฉิน/
อุบัติการณ์ ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานวิชาชีพ 
ตามขั้นตอนที่ก าหนด บริษัทมีกระบวนการสอบสวนเหตุฉุกเฉิน/
อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  โดยทาง
แผนกอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะด าเนินการสอบสวน
ร่วมกับผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานระดับตั้งแต่ผู้ช่วยหัวหน้า
แผนกขึ้นไปของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือของผู้ประสบอุบัติการณ์ 
เพื่อร่วมกันหาสาเหตุและก าหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข
และป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดขึ้นซ้ า โดยมีการสื่อสารไปยังหน่วยงานอ่ืน 
ๆ ผ่านที่ประชุมประจ าเดือนและคณะกรรมการความปลอดภัยฯ 
ให้รับทราบเพื่อเพิ่มความระมัดระวังภายในหน่วยงาน 
 
 
 

อบรมให้ความรู้แก่พนักงานก่อนปฏิบัติงานและจัดให้มีการทบทวนเป็นระยะ 

จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Procedure / Work Instruction) และรายการตรวจสอบ (Checklist) 

ติดตามตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติตามมาตรการและแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม 

ก าหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 

บ่งชี้ความเสี่ยงในทุกกิจกรรมหลักในพ้ืนที่ควบคุมของบริษัท ทั้งของพนักงานและของผู้รับเหมา 

บ่งช่ั�ค่วิามเส่ั�ยงใน์ทุักิกิิจกิรรมหลักิใน์พืั�น์ท่ั�ค่วิบคุ่มของบริษััทั 
ทัั�งของพันั์กิงาน์และของผู้รับเหมา

กิำาหน์ดระดับค่วิามเส่ั�ยงท่ั�ยอมรับได้

กิำาหน์ดมาตรกิารค่วิบคุ่มค่วิามเส่ั�ยงท่ั�เหมาะสัม

ติดตามตรวิจสัอบและวัิดผลกิารปฏิิบัติตามมาตรกิารและ
แผน์งาน์ด้าน์อาช่ัวิอน์ามัยและค่วิามปลอดภัย

จัดทัำาคู่่มือกิารปฏิิบัติงาน์ (Procedure / Work Instruction)
 และรายกิารตรวิจสัอบ (Checklist)

อบรมให้ค่วิามรู้แก่ิพันั์กิงาน์ก่ิอน์ปฏิิบัติงาน์และจัดให้ม่กิารทับทัวิน์เป็น์ระยะ
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2. การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและ
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ของบริษัท  

บริษัทให้ความส าคัญกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
พนักงานและผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ใช่พนักงานของบริษัท แต่บริษัทเป็น
ผู้ควบคุมการท างานหรือควบคุมสถานท่ีท างานนั้นๆ บริษัทจึงมีการ
ด าเนินการดังนี้ 
2.1 บริการด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการท างาน  
(Disclosure 403-3) 
การป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพของพนักงาน บริษัท ด าเนินการ
ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างานตามปัจจยัเสี่ยงแต่ละพ้ืนท่ี ท้ัง
การตรวจวดัคณุภาพอากาศ แสงสว่าง เสียง และความร้อน เพื่อให้
มั่นใจว่าผู้ปฏิบตัิงานทุกคนมีความสภาพแวดล้อมในการท างานท่ี
เหมาะสมและไม่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับผูป้ฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ 
บริษัทมีบริการด้านสุขภาพให้กับพนักงานเพื่อเฝ้าระวังด้านสุขภาพที่
เกี่ยวข้องกับการท างาน เช่น การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานและตรวจ
สุขภาพประจ าปีตามปัจจัยเสี่ยง ทั้งการตรวจสมรรถภาพปอด 
สมรรถภาพการได้ยิน ตรวจสายตาอาชีวอนามัย และตรวจสารเคมีใน
ร่างกาย โดยถ้าพบว่าพนักงานมีผลตรวจสุขภาพที่ผิดปกติ บริษัทจะ
ด าเนินการให้มีการตรวจซ้ า เพื่อยืนยันผลตรวจอีกครั้ง หากผลตรวจ
สุขภาพซ้ าผิดปกติโดยมีสาเหตุจากการท างาน บริษัทร่วมสอบสวน
กับแพทย์เพื่อหาสาเหตุและวิธีการรักษา ตลอดจนพิจารณาให้
พนักงานสับเปลี่ยนหน้าที่การท างานเพื่อลดผลกระทบหรือปัจจัย
เสี่ยงที่จะส่งผลต่อการรักษาหรือฟื้นฟูสุขภาพของพนักงาน 
ในส่วนของผู้รับเหมา การปฏิบัติงานเฉพาะที่มีผลต่อสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติ งาน เช่น การปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ บริษัท
ก าหนดให้บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพตาม 

 
 
รายการที่กฎหมายก าหนด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานใบรับรอง
แพทย์ หากพบว่ามีผลการตรวจสุขภาพผิดปกติ จะไม่อนุญาตให้
เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว ต้องให้พบแพทย์เพื่อด าเนินการ
รักษาสุขภาพ รวมถึงจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่
พนักงานทุกคน (ร้อยละ 100) และจัดบริการศูนย์สุขภาพส าหรับให้
ค าปรึกษาด้านสุขภาพหรือตรวจรักษาเบื้องต้น รวมถึงการปฐม
พยาบาลในกรณีฉุกเฉิน โดยแพทย์และพยาบาลประจ าศูนย์สุขภาพ 
บริษัทจัดอบรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงานโดยประสานงานกับทาง
โรงพยาบาลระยองในการเข้ามาให้ความรู้กับพนักงานเรื่องการดูแล
สุขภาพ ทั้ งด้ านการท างาน เ ช่น เรื่ องการยศาสตร์  Office 
syndrome โ รคจากการท า ง าน  และการ ดู แลสุ ขภ าพใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น โภชนาการอาหาร การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
มุ่งเน้นให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีและลดการเจ็บป่วยของพนักงาน 
2.2 การพัฒนาด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต  
ในปีบัญชี  2563/2564 บริษัทมี การด า เนินการเพื่ อสร้ าง
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยและสามารถป้องกันการเกิด
อุบัติการณ์และการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการผลิต ส่วน
กระบวนการที่มีการใช้สารเคมีอันตรายร้ายแรง ใช้มาตรการทางการ
จัดการและพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมในการช้ีบ่ง ประเมิน และ
ควบคุมอันตรายจากกระบวนการผลิต รวมถึงการจัดเก็บ การ
ออกแบบ การใช้ การผลิต การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ การ
ทดสอบ และการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสารเคมีอันตรายร้ายแรง ดังนี ้

 
ติดต้ังระบบ Emergency เพ่ิมเติม   เพื่อให้ครอบคลุมทุกจุดที่มีการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร และสามารถควบคุมเหตุการณ์

ได้อย่างรวดเร็วต่อการใช้งานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  
 ติดตั้งปุ่ม Emergency เพิ่มบริเวณด้านข้างทั้งด้านซ้าย-ด้านขวา 

    (ด้านใน) ท้ังด้านหน้าเครื่องและด้านหลังเครื่อง ด้านละ 2 จุด ให้อยู่ในต าแหน่งที ่
    ใกล้เคียงกันทุกเครื่อง 
 ติดตั้งลวดสลิงระบบ Safety และใช้แนวลวดสลิงที่ดึงกดหยุดให้เป็นรูปแบบเดียวกัน  
 ตรวจสอบโดยผู้ปฏิบัติงานทุกครั้งก่อนใช้งานเครื่องจักร  
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ติดต้ัง Sensor Emergency   ติดตั้ง Sensor บริเวณจุดปฏิบัติงานที่มีการใช้ของมีคม เพื่อป้องกันกรณีมีวัตถุหรือส่วน
หนึ่งส่วนใดของร่างกายผู้ปฏิบัติงานเข้าไปใกล้ขณะที่ใบมีดท างาน เครื่องจักรจะหยุดการ
ท างานทันที 

 ติดตั้ง Sensor เพื่อป้องกันกรณีมีวัตถุหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายผู้ปฏิบัติงานเข้าไป
ใกล้ขณะที่ลูกกลิ้งท างาน เครื่องจักรจะหยุดการท างานทันที 

ด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ 
การใช้สารเคมี 

ติดตั้งเครื่องผสมสารเคมีเป็นระบบปิดมีลักษณะการขนส่งแบบท่อ เพื่อลดการสัมผัสระหว่าง
สารเคมีกับพนักงาน 

 
2.3 การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานในด้าน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Disclosure 403-5) 
บริษัทจัดการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้พื้นฐานและ
มีความสามารถในการควบคุมและระงับเหตุการณ์ฉุกเฉินเบ้ืองต้น
ได้เป็นประจ าทุกปี โดยใช้วิทยากรจากหน่วยงานภายนอกที่มี
ความรู้ ความช านาญและประสบการณ์โดยตรง เพื่อลดผลกระทบ
หรืออันตรายให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด และมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินปีละ 
1 ครั้ง ประกอบด้วย เหตุการณ์กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ สารเคมี/
น้ ามันหก-รั่วไหล และหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด 
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทร่วมกับหน่วยงานฝึกอบรมการ
ดับเพลิงขั้นต้นเทศบาลต าบลมะขามคู่ และองค์การบริหารส่วน
ต าบลพนานิคม จัดการอบรมดับเพลิงขั้นต้นทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ จ านวน 1 ครั้ง โดยมีผู้ เข้าร่วม 160 คน เพื่อให้
พนักงานมีความรู้และคุ้นเคยกับสภาพเหตุการณ์ และสามารถน า
ความรู้จากการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
ในส่วนของผู้รับเหมา บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยของผู้รับเหมาที่มีการปฏิบัติงานภายในองค์กร  
จึงได้ก าหนดกฎระเบียบการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา โดย
ผู้รับเหมาต้องเข้ารับการอบรมชี้แจงกฎระเบียบก่อนเข้าปฏิบัติงาน 
เพื่อจัดท าการขึ้นทะเบียนรายช่ือผู้รับเหมาที่ผ่านการอบรม จึงจะ
สามารถเข้ามาปฏิบัติงานภายในองค์กรได้ และบริษัทยังช่วยพัฒนา
คู่ค้าโดยให้ค าปรึกษาแนะน าด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
แก่ผู้รับเหมาที่ต้องการปรับปรุงระบบอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้รับเหมาให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น 
 
 

3. สร้างความตระหนักรู้และจิตส านึกด้านความปลอดภัยจน
เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

บริษัทมุ่งมั่นในการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย
ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น 
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และตระหนักถึงความส าคัญของ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมถึงสร้างจิตส านึกและกระตุ้น
ให้พนักงานมีความระมัดระวังและรับผิดชอบในการท างานทั้งต่อ
ตนเองและเพื่อนร่วมงาน เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและมี
ประสิทธิผล 
3.1 การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Disclosure 403-4) 
เพื่อให้งานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บริษัทจัดให้มีการเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของ
แต่ละบริษัทย่อย คณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายบังคับ
บัญชาท่ีมาจากการแต่งตั้งและตัวแทนฝ่ายปฏิบัติการที่มาจากการ
เลือกตั้ง โดยก าหนดโครงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
และมีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกัน
ส ารวจสภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภัย ติดตามความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานด้านความปลอดภัย ตลอดจนร่วมกันเสนอแนะ
มาตรการ ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในปฏิบัติงาน
และเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
3.2 การสร้างจิตส านึกในบริษัท 
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมการ
ท างานที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร ทั้งในส านักงานและ
สายการผลิต ผ่านกิจกรรม ดังน้ี 
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กิจกรรม Safety Talk & Environment Talk

กิจกรรม Safety Mind   

กิจกรรมปลูกฝัังพัฤติุกรรมคุวามปลอดูภัิย 
Behavior Base Safety (BBS)

กิจกรรมรณรงค์ุส่วมใส่่อุปกรณ์
ปอ้งกันอันตุรายส่่วนบุคุคุล (PPE)

โคุรงการแข่้งขั้นลดูอุบัติุเหตุุจากการทำางาน

บริษัที่ม่การส่�อสารเพั่�อป้็องกันรวมถ้งลด้อุบัติิเห้ติแุละเจ็บป็�วยจากการที่ำางานผู้า่นช่องที่างการป็ระชมุป็ระจำาเด่้อน	เพ่ั�อให้้ทุี่กห้น่วยงานรบัที่ราบถ้ง
ข้ึ้อม่ลค์วามเส่�ยงและอุบัติิการณ์	ติลอด้จนแนวที่างการป็รับป็รุงแก้ไขึ้เพ่ั�อนำาไป็ป็รับใช้ภายในห้น่วยงาน	และม่การส่�อสารจากแผู้นกอาช่วอนามัย
และค์วามป็ลอด้ภัยกับพันักงาน	 ผู่้านกิจกรรม	Safety	Talk	&	Environment	Talk	 เป็็นป็ระจำาทุี่กเด่้อน	เพ่ั�อเป็็นการให้้ค์วามร้่	 ข่ึ้าวสาร	 ด้้าน
ค์วามป็ลอด้ภัยและสิ�งแวด้ล้อม

กิจกรรมติอบค์ำาถามชิงรางวัล	 เพ่ั�อรณรงค์์ส่งเสริมให้้ทุี่กค์นใน
องค์์กรม่จิติสำาน้กและติระห้นักถ้งค์วามป็ลอด้ภัยในการที่ำางาน	
(Safety	First)	ก่อนท่ี่�จะลงม่อป็ฏิิบัติิงาน			ทัี่�งน่�พันักงานสามารถ
ร่วมเสนอค์วามคิ์ด้เห็้น	และแนวที่างป้็องกันแก้ไขึ้อุบติัิการณ์เพ่ั�อ
ไม่ให้้เกิด้ซ่ำ�าได้้ผู่้านกิจกรรมน่�	

เพ่ั�อเป็็นเค์ร่�องม่อในการช่วยลด้และป็รับแก้ไขึ้พัฤติิกรรมเส่�ยง
ขึ้องพันักงานให้้ลด้ลง	 ห้ร่อห้มด้ไป็	 โด้ยอาศัยห้ลักพัฤติิกรรม
ศาสติร์	และสถิติิ	รวมถ้งค์วามร่วมม่อกันขึ้องทุี่กฝ�าย	อันจะนำา
ไป็ส่่การเป็ล่�ยนทัี่ศนค์ติิท่ี่�ด่้	และสร้างวัฒนธิรรมค์วามป็ลอด้ภัย	
ให้้เกิด้ข้ึ้�นในองค์์กร		

เพ่ั�อให้้พันักงานทุี่กค์นติระห้นักถ้งค์วามสำาคั์ญขึ้องการสวม
ใส่อุป็กรณ์ป้็องกันอันติรายส่วนบุค์ค์ล	 (PPE)	 ทีุ่กค์รั�งท่ี่�ป็ฏิิบัติิ
งาน	บริษัที่จ้งจัด้กิจกรรมให้้ค์วามร้่และค์วามเข้ึ้าใจถ้งอันติราย
ท่ี่�จะเกิด้ข้ึ้�นห้ากไม่สวมใส่อุป็กรณ์	 PPE	 การพิัจารณาเล่อกใช้
ให้้เห้มาะสมกับสถานการณ์	 รวมถ้งการสวมใส่และด่้แลรักษา
อย่างถ่กวิธ่ิ

การแข่ึ้งขัึ้นระห้ว่างห้น่วยงานเพ่ั�อกระตุ้ินให้้พันักงานแต่ิละ
ห้น่วยงานม่ค์วามติระห้นักถ้งค์วามรับผิู้ด้ชอบร่วมกันต่ิอค์วาม
ป็ลอด้ภัย	ทัี่�งในการที่ำางานขึ้องตินเอง	และขึ้องเพ่ั�อนร่วมงาน	

บริิษััท อีีสเทิร์ินโพลีีเมอีร์ิ กร๊ิ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)122



 
 

 
 

ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงานตามกลยุทธ์เพื่อสร้างความปลอดภัยในการ
ท างานของบริษัท เพื่อบริหารจัดการประเด็นด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมา บริษัทได้มีการ
ติดตามวัดผลจากตัวช้ีวัด ได้แก่ อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ
(TRIFR) อัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน(LTIFR) 
อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISR) และ อัตราการเสียชีวิต
จากการท างาน ทั้งของพนักงานและผู้รับเหมา 
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทมี อัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึง
ขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency Rate : LTIFR)  

 
เท่ากับ 2.17 เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
และอัตราความถ่ีของการบาดเจ็บรวม (Total Recordable 
Injury Frequency Rate : TRIFR) เท่ากับ 6.35 มีค่าลดลง เมื่อ
เทียบกับปีก่อน และเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทก าหนด 
ถึงแม้ว่า ในปีที่ผ่านมาจะเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 แต่บริษัทยังคงสามารถดูแลความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างทั่วถึง ท าให้สถิติอุบัติเหตุมี
แนวโน้มลดลง 

 
 

 
 
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลง โดย
ลักษณะของการบาดเจ็บหลักเป็นการเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องจักร 
สาเหตุมาจากทั้งการกระท าที่ไม่ปลอดภัยและสภาพการณ์ที่ไม่
ปลอดภัย ซึ่งหลังจากเกิดอุบัติเหตุทางบริษัทได้ด าเนินการ
สอบสวนหาสาเหตุตามกระบวนการทันที และจัดท ามาตรการ
เพื่อป้องกันการเกิดซ้ า ท้ังจากหน่วยงานที่มีการเกิดอุบัติเหตุและ

จากแผนกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงมีการแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ขยายผลไปยังหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้จากความผิดพลาดและเพิ่มความระมัดระวังในการ
ปฏิบัติงานครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ในส่วนของผู้รับเหมาไม่มีการ
เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร 
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การพัฒนาชมุชนและสงัคม 
การยอมรับและความไว้วางใจของชุมชนท้องถิ่นที่มีต่อบริษัทมีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว บริษัทจึงให้
ความส าคัญกับการดูแลและบริหารจัดการผลกระทบที่มีต่อชุมชนท้องถิ่นอย่างเหมาะสม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและ
สังคมท้ังในภาวะปกติและภาวะวิกฤติไปพร้อมๆ กับการเติบโตของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เพ่ืออยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างย่ังยืน  
 
ท ากราฟฟิคตาราง และบทสัมภาษณ์ 

 
เป้าหมายระยะยาว 

ปี 2568 
เป้าหมาย 

ปีบัญชี 2563/2564 
ผลการด าเนินงาน 

ปีบัญชี 2563/2564 
จ ำนวนข้อร้องเรียนจำกชุมชนที่มนีัยส ำคญั 0 0 0 
 
ชุมชน: คุณวาทินี วิเชียรเสนาะ คุณครู โรงเรียนปทุมาวาส อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
 
"อีพีจีมั่นคง ชุมชนก็แข็งแรงข้ึน ที่เป็นแบบน้ีเพราะบริษัทกับเราเติบโตไปด้วยกัน 
คนในชุมชนส่วนหน่ึงก็เลือกท างานกับอีพีจี เพราะมีอะไรก็พูดคุย ช่วยเหลือกันตลอด 
ตั้งแต่การพัฒนาชุมชน โรงเรียน วดัในด้านต่าง ๆ ไปจนถึงการสร้างอาชีพ  
และให้ความรู้แก่คนในชุมชน คนท่ีนี่รักอีพีจี" 
 
 
แนวทางการบริหารจัดการ (Disclosure 103-2)  
บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ท่ีจะส่งเสริมกำรเติบโตของบริษัทในระยะยำว จึงก ำหนดเป็น
นโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของบริษัท ด้ำนสังคมและชุมชน 
และด ำเนินกำรภำยใต้ปรัชญำ “รับจากสังคม คืนสู่สังคม” โดย
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บริษัทด ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ พัฒนำ และ
ช่วยเหลือชุมชนรอบด้ำน รวมถึงสังคมในวงกว้ำง เพื่อรักษำสมดุล
ในกำรด ำเนินธุรกิจและตอบสนองต่อควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง
ของชุมชนและสังคม ทั้ งในแง่ของกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ 
(Relations)  กำรลดผลกระทบเชิงลบจำกกำรด ำ เนินธุ รกิจ 
(Mitigation) กำรตอบสนองต่อควำมจ ำเป็น (Response) และกำร
สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (Strengthening) ให้สำมำรถดูแล
และพึ่งพำตนเองได้ในระยะยำว โดยมุ่งเน้นกำรตอบสนองและ
พัฒนำใน 3 ด้ำน ได้แก่ กำรพัฒนำเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local 

Economic Development)  กำรเสริมสร้ำงควำมเป็นอยู่ที่ดีของ
ชุมชน (Community Well-Being) และ กำรปกป้องสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Protection) 
บริษัทมอบหมำยให้คณะท ำงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR 
Working Committee) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนพนักงำนจำกแต่ละ
หน่วยงำนเป็นผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนด้ำนชุมชนและสังคม ใน
กำรสร้ ำ งกำรมี ส่ วนร่ วมและพัฒนำ ชุมชน  ( Community 
Involvement and Development) ในพื้นท่ีเป้ำหมำยของบริษัท 
โดยมีกระบวนกำรด ำเนินงำน ดังนี ้(Disclosure 413-1) 
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1. การส ารวจพ้ืนที่  
บริษัทด ำเนินกำรส ำรวจชุมชนในพื้นที่ภำยในรัศมี 5 
กิโลเมตรรอบสถำนประกอบกำรของบริษัท เพื่อศึกษำและ
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ชุมชน ตลอดจนสภำพแวดล้อม ปัญหำของชุมชน และ
ควำมเสี่ยงที่มีต่อบริษัท ซึ่งพื้นที่ดังกล่ำวครอบคลุม 2 
ต ำบล ได้แก่ ต ำบลมะขำมคู่ อ ำเภอนิคมพัฒนำ และ ต ำบล
แม่น้ ำคู้  อ ำ เภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีจ ำนวน
ประชำกรทั้งสิ้น 24,118 คน (ที่มำ: กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น. กระทรวงมหำดไทย กระทรวงมหำดไทย 
รำยงำนสถิติจ ำนวนประชำกร ประจ ำปี 2563) และเป็น
ที่ตั้งของชุมชน เทศบำล โรงพยำบำล วัด และโรงเรียน  

 
 
 
 
 
 
2. การเชื่อมโยงกับชุมชน 
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เสวนำ โดยกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนรำชกำรท้องถิ่น 
เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบ ปัญหำ ควำมต้องกำร 
หรือข้อกังวล รวมถึงมีช่องทำงในกำรรับฟังชุมชนผ่ำน
โครงกำรส่งเสริมโรงงำนอุตสำหกรรมให้มีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมและชุมชนอย่ำงยั่งยืน (CSR-DIW Continuous) 
ต่อเนื่องในทุกๆปี นอกจำกนี้ ชุมชนสำมำรถร้องเรียนหรือ
ให้ควำมคิดเห็นผ่ำนช่องทำงกำรร้องเรียนของบริษัท เช่น 
โทรศัพท์ เว็ปไซต์ และกล่องรับข้อร้องเรียนที่ติดตั้งอยู่
บริเวณด้ำนหน้ำบริษัท  
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3. การวิเคราะห์ประเด็นของชุมชน 
บริษัทรวบรวมประเด็นที่ได้จำกกำรเช่ือมโยงกับชุมชนด้วย
วิธีกำรที่หลำกหลำย พบว่ำ ชุมชนให้ควำมส ำคัญกับกำรมี
คุณภำพที่ชีวิตที่ดีขึ้น ได้แก่ คุณภำพสภำพแวดล้อมและ
อำกำศที่ดี เศรษฐกิจชุมชนที่ดีขึ้นโดยกำรส่งเสริมอำชีพแก่
ชุมชน กำรเพิ่มรำยได้ กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำร
พัฒนำชุมชน เป็นต้น แต่ไม่พบว่ำชุมชนมีควำมกังวลหรือ
ได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทแต่อย่ำงใด 
แต่จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ในปีที่
ผ่ำนมำ ชุมชนจึงต้องกำรให้บริษัทช่วยให้ควำมรู้และ
สนับสนุนอุปกรณ์ เกี่ยวกับกำรป้องกันและรับมือกับ
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 และช่วยเหลือ
ในเรื่องกำรดูแลผู้ป่วยติดเตียงเพิ่มขึ้น 
 
4. การตอบสนองต่อชุมชน 
บริษัทก ำหนดวิธีกำรและระดับกำรตอบสนองตำมควำม
เหมำะสมของชุมชนเป้ำหมำยแต่ละกลุ่ม เช่น กำรเฝ้ำ
ติดตำม กำรให้ข้อมูล กำรมีกิจกรรมร่วม  กำรให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในกำรก ำหนดกิจกรรม และด ำเนินกำรตอบสนอง
ต่อชุมชน ท้ังในด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี เพื่อควำม
เข้ำใจที่ดีขึ้นระหว่ำงกัน  กำรลดผลกระทบในเชิงลบที่
บริษัทมีต่อชุมชน  กำรให้ควำมช่วยเหลือต่อควำมจ ำเป็น
เร่งด่วนที่เป็นปัญหำของชุมชน  และกำรพัฒนำเพื่อสร้ำง
ควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
5. การประเมินผลการด าเนินงาน 
บริษัทวัดและประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชน ท้ังในแง่ของควำมพึงพอใจโดยรวม ควำมผูกพันของ
ชุมชนที่มีต่อบริษัท กำรลดข้อร้องเรียน และในอนำคตจะมี

กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของตัวกิจกรรมเอง เช่น รำยได้
เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของชุมชน จำกกิจกรรมประเภทกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจท้องถิ่น  ควำมรู้ ควำมปลอดภัย และสุขอนำมัย
ชุมชน จำกกิจกรรมประเภทกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นอยู่ที่ดี  
และคุณภำพที่ดีขึ้นของสิ่งแวดล้อม จำกกิจกรรมประเภท
กำรปกป้องสิ่งแวดล้อม 

 
ผลการด าเนินงาน  
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทได้ด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมด้ำน
ชุมชนและสังคมรวมทั้งสิ้น 19 โครงกำร มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 
200 คน และมีผู้ได้รับผลประโยชน์ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมจำก
โครงกำรและกิจกรรมของบริษัทเป็นจ ำนวนกว่ำ 50,000 คน 

 

กลุ่มเป้ำหมำย (ชุมชน) 
ชุมชนที่ตั้งอยู่ภำยในต ำบล
มะขำมคู่ และต ำบลแม่น้ ำคู ้

จ ำนวนประชำกรในพ้ืนท่ี
เป้ำหมำย  

24,118 คน 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำร
ทั้งหมดในปีบัญชี 
2563/2564 

19 โครงกำร 

จ ำนวนชุมชน/ประชำกรที่
ร่วมกิจกรรม 

800 คน 

ร้อยละของชุมชน/ประชำกร
ที่ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 3.32 

จ ำนวนพนักงำนของบริษัทท่ี
ร่วมกิจกรรม (คน) 

200 
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ผลกิารดำาเนิ์น์งาน์ด้าน์กิารพััฒน์าชุัมชัน์

1. กิารพััฒน์าเศรษัฐกิิจท้ัองถิ�น์ (Local Economic Development)

2. กิารเสัริมสัร้างค่วิามเป็น์อยู่ท่ั�ด่ของชุัมชัน์ (Community Well-Being)

การพััฒนาเศรษฐกิจในท้ี่องถิ�น	เป็็นแนวที่างห้น้�งในการสร้างการเจริญ
เติิบโติที่างเศรษฐกิจและเพิั�มรายได้้ให้้กับท้ี่องถิ�น	 ซ้่�งเป็็นเศรษฐกิจใน
ระดั้บจุลภาค์	เพ่ั�อสนับสนุนภาพัรวมเศรษฐกิจระดั้บป็ระเที่ศ	
กิจกรรมเก่�ยวกับการพััฒนาเศรษฐกิจท้ี่องถิ�นขึ้องบริษัที่ท่ี่�สำาคั์ญ	ได้้แก่	

 กิจกรรมการต่ิอยอด้ผู้ลิติภัณฑ์์ขึ้องวิสาห้กิจชุมชน	ติำาบลมะขึ้ามค่่์	
อำาเภอนิค์มพััฒนา	 จังห้วัด้ระยอง	 ซ้่�งม่วัติถุป็ระสงค์์เพั่�อเพิั�มรายได้้แก่
ป็ระชาชนในพ่ั�นท่ี่�ใกล้เค่์ยงสถานป็ระกอบการ	 รวมทัี่�งบริษัที่ได้้ขึ้อง
ฝากท่ี่�ติรงค์วามต้ิองการขึ้องบริษัที่	ใช้เป็็นขึ้องฝาก	ห้ร่อขึ้องชำาร่วย	ใน
เที่ศกาลติ่างๆ	 ที่ำาให้้เกิด้ค์วามสัมพัันธ์ิอันด่้ระห้ว่างชุมชนและบริษัที่	

รวมทัี่�งชุมชนจะได้้ร้่จักบริษัที่และผู้ลติิภัณฑ์์ขึ้องบริษัที่มากข้ึ้�น	ปั็จจุบัน
วิสาห้กิจชุมชนติำาบลมะขึ้ามค์่	่อำาเภอนคิ์มพััฒนา	จงัห้วัด้ระยอง	ได้้ผู้ลิติ
ผู้ลิติภัณฑ์์	เช่น	ห้ม่เส้นไฮ้โซ่	(ป็ระกาศน่ยบัติร	ห้ม่เส้น	ท่ี่�ได้้รับการคั์ด้
สรรเป็็นผู้ลิติภัณฑ์์	ระดั้บส่�ด้าว	จาก	OTOP)	ห้ม่แผู่้น	สัป็ป็ะรด้กวน	และ
คุ์กก่�	เป็็นต้ิน	โด้ยบริษัที่เข้ึ้าไป็ให้้ค์ำาป็ร้กษาแก่วิสาห้กิจชุมชนฯ	เก่�ยวกับ
การแป็รร่ป็วัติถุดิ้บท้ี่องถิ�นให้้ม่ผู้ลิติภัณฑ์์ท่ี่�ม่ค์วามห้ลากห้ลายเพิั�มข้ึ้�น
และม่เอกลักษณ์เฉพัาะขึ้องวิสาห้กิจชุมชน	เช่น	การแป็รร่ป็ไข่ึ้เค็์มจาก
ไข่ึ้เป็็ด้และนำ�าสับป็ะรด้ท่ี่�เห้ล่อจากการที่ำาสับป็ะรด้กวน	 ที่ำาให้้ชุมชนม่
รายได้้ท่ี่�เพิั�มข้ึ้�นและลด้ป็ริมาณขึ้ยะจากเศษเห้ล่อทิี่�งขึ้องสัป็ป็ะรด้ท่ี่�เกิด้
ข้ึ้�นภายในชุมชน

	บริษัที่ให้้ค์วามสำาคั์ญกับค์วามเป็็นอย่่ท่ี่�ด่้ขึ้องชุมชน	ได้้แก่	การอย่่ด่้ม่สุขึ้อย่างพ้ังพัอใจต่ิอองค์์ป็ระกอบต่ิางๆ	ขึ้องการด้ำารงช่วิติ	ม่ค์วามป็ลอด้ภัย
ทัี่�งร่างกายและจิติใจ	รวมถ้งค์นในชุมชนม่ค์วามร้่ค์วามสามารถในเผู้ชิญปั็ญห้าต่ิางๆได้้อย่างเห้มาะสม	และสามารถใช้ศักยภาพัส่วนบุค์ค์ลในการ
สร้างสรรค์์พััฒนาตินเอง	บริษัที่จ้งมุ่งเน้นการด้ำาเนินกิจกรรมท่ี่�เก่�ยวกับสุขึ้ภาพัอนามัย	ค์วามป็ลอด้ภัย	และการศ้กษา	ขึ้องค์นในชุมชนเป็็นห้ลัก	
กิจกรรมเก่�ยวกับการเสริมสร้างค์วามเป็็นอย่่ท่ี่�ด่้ขึ้องชุมชนขึ้องบริษัที่ท่ี่�สำาคั์ญ	ได้้แก่

 กิจกรรมส่งเสริมค์วามป็ลอด้ภัยในการใช้ถนน		บริษัที่ติระห้นักถ้งค์วามป็ลอด้ภัยรอบ
พ่ั�นท่ี่�ป็ระกอบการขึ้องบรษัิที่	โด้ยเฉพัาะค์วามป็ลอด้ภยัที่างการจราจร	เน่�องจากม่รถรบั-ส่ง
พันักงานเข้ึ้าออกจำานวนมาก	รวมถ้งม่การสัญจรขึ้องชุมชนห้นาแน่น	และพับว่าม่สัญญาณ
ไฟุแจ้งเต่ิอนการก่อสร้างไม่เพ่ัยงพัอ	 จ้งมักเกิด้อุบัติิเห้ตุิบ่อยค์รั�งในระห้ว่างการป็รับป็รุง
สภาพัพ่ั�นถนน	 บริษัที่จ้งได้้สนับสนุนไฟุเต่ิอนร่ป็สามเห้ล่�ยมให้้แก่สถาน่ติำารวจภ่ธิรเม่อง
ระยอง	เพ่ั�อการป็ฏิิบัติิงานด้้านค์วามป็ลอด้ภัย	และอำานวยค์วามสะด้วกด้้านการจราจร	ใน
พ่ั�นท่ี่�ท่ี่�ม่การก่อสร้าง/ป็รับป็รุงสภาพัพ่ั�นถนน	ท่ี่�เป็็นเส้นที่างรถรับ-ส่งพันักงาน	รวมถ้งการ
สัญจรไป็มาขึ้องชุมชนโด้ยทัี่�วไป็	ซ้่�งช่วยลด้ค์วามเส่�ยงเก่�ยวกับการเกิด้อุบัติิเห้ตุิที่างถนนได้้

 โค์รงการโรงเร่ยนป็ลอด้ภัย	 (โรงเร่ยนห้นองจับเต่ิา)	 	 บริษัที่ส่งเสริมให้้ชุมชนม่ค์วาม
ติระห้นกัและม่ค์วามร้่ด้้านค์วามป็ลอด้ภยัจากอัค์ค่์ภัย	บริษัที่จ้งจัด้ให้้ม่การอบรมนกัเร่ยน	
และบุค์ลากรภายในโรงเร่ยนในพ่ั�นท่ี่�ชุมชนขึ้องบริษัที่เพ่ั�อให้้ค์วามร้่เบ่�องต้ินเก่�ยวกับการใช้
ถังดั้บเพัลิง	การแยกป็ระเภที่ขึ้องไฟุ	และฝึกซ้่อมแผู้นการดั้บเพัลิง	การอพัยพัห้น่ไฟุ	และ
การก้่ช่พัและป็ฐมพัยาบาลเบ่�องต้ิน	 (CPR)	 ในปี็บัญช่	2563/3564	บริษัที่ได้้จัด้กิจกรรม
จำานวน	1	ค์รั�ง	โด้ยม่เจ้าห้น้าท่ี่�ค์วามป็ลอด้ภัยระดั้บวิชาช่พัขึ้องบริษัที่เป็็นผู้่้ให้้ค์วามร้่และ
ด้ำาเนินการซ้่อมดั้บเพัลิง	ท่ี่�โรงเร่ยนห้นองจับเต่ิา	อำาเภอสัติห่้บ	จังห้วัด้ชลบุร่	โด้ยม่นักเร่ยน
และบุค์ลากรขึ้องโรงเร่ยนเข้ึ้าร่วมกิจกรรมทัี่�งสิ�น	150	ค์น
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3. กิารส่ังเสัริมด้าน์กิารศึกิษัา (Educational Support)

กิจกรรมส่งเสริมด้้านการศ้กษา		บริษัที่ให้้ค์วามสำาคั์ญที่างด้้านการศ้กษาขึ้องเยาวชนท่ี่�เป็็นอนาค์ติขึ้องชาติิ	จ้งสนับสนุนให้้เยาวชนทุี่กระดั้บได้้เข้ึ้า
ถ้งโอกาสที่างการศ้กษา	และได้้รับการพััฒนาทัี่�งร่างกายและสติิปั็ญญาอย่างม่คุ์ณภาพั	 เพ่ั�อให้้เยาวชนเติิบโติเป็็นผู้่้ท่ี่�ม่ค์วามร้่ค์วามสามารถ	 เป็็น
กำาลังสำาคั์ญแก่ค์รอบค์รัว	ท้ี่องถิ�น	และขึ้องป็ระเที่ศชาติิต่ิอไป็	ในปี็บัญช่	2563/2564	บริษัที่จัด้สรรเงินเพ่ั�อมอบเป็็นทุี่นการศ้กษาให้้เยาวชนจาก
โรงเร่ยนและสถาบันการศ้กษาจำานวน	7	แห่้ง	รวม	20	ทุี่น	รวมเงินทุี่นการศ้กษาและเงินช่วยเห้ล่ออ่�นๆ	ม่ลค่์าทัี่�งสิ�น	174,000	บาที่	

• ทุี่นการศ้กษาให้้แก่นักเร่ยนท่ี่�เร่ยนด่้แต่ิขึ้าด้ทุี่นที่รัพัย์ขึ้องโรงเร่ยน
ชุมชนนิค์มสร้างตินเอง	จังห้วัด้ระยอง	7	

• ค่์าใช้ จ่ายว่าจ้างค์ร่ อัติราพิัเศษให้้แก่ที่างโรงเร่ยนชุมชน
นิค์มสร้างตินเอง	จังห้วัด้ระยอง	7	

• ทุี่นอาห้ารกลางวันสำาห้รับนักเร่ยนกับโรงเร่ยนในพ่ั�นท่ี่�	 	 ติำาบล
มะขึ้ามค่่์		อ.นิค์มพััฒนา	จ.ระยอง		จำานวน	4	โรงเร่ยนโด้ยมอบ
ข้ึ้าวสาร-อาห้ารแห้้ง	ให้้กับตัิวแที่นค์ร่และนักเร่ยนด้้วย	

• ทุี่นการศ้กษาแก่นักศ้กษาในระดั้บป็ระกาศน่ยบัติรวิชาช่พัชั�นส่ง	
(ป็วส.)	วิที่ยาลัยเที่ค์โนโลย่ด้อนบอสโก	บ้านโป็�ง	สาขึ้าวิชาเที่ค์นิค์
อุติสาห้กรรม	และไฟุฟุ้ากำาลัง	

• ทุี่นการศ้กษาแกนั่กศ้กษาระด้บัป็ริญญาติร่		ค์ณะวศิวกรรมศาสติร์		
มห้าวทิี่ยาลัยเกษติรศาสติร	์วิที่ยาเขึ้ติบางเขึ้น	สาขึ้าวชิาวิศวกรรม
เค์ร่�องกล		และสาขึ้าวิชาวิศวกรรมเค์ม่	

โค์รงการร่วมใจส้่ภัย	 COVID-19	 	 บริษัที่ให้้ค์วามสำาคั์ญกับสุขึ้ภาพัอนามัยท่ี่�ด่้ขึ้องค์นใน
ชุมชนท่ี่�อย่่อาศัยในพ่ั�นท่ี่�ใกล้เค่์ยงกับสถานป็ระกอบการ	 ซ้่�งส่วนห้น้�งที่ำางานในสถาน
ป็ระกอบการขึ้องบริษัที่ด้้วย	 เม่�อเกิด้สถานการณ์การแพัร่ระบาด้ขึ้องโรค์ติิด้เช่�อไวรัส
โค์โรนา	2019	(COVID-19)	บริษัที่จ้งได้้ด้ำาเนินการอยา่งเร่งด่้วนเพ่ั�อป้็องกันการแพัร่ระบาด้
ขึ้อง	COVID-19	ในพ่ั�นท่ี่�โด้ยรอบ	โด้ยการสนับสนุนอุป็กรณ์ที่างการแพัที่ย์เช่น	ต้่ิค์วามดั้น
ลบ	(Negative	Pressure	Cabinet)	พัร้อมชุด้เวชภัณฑ์์และอุป็กรณ์ป้็องกันเช่�อไวรัส	เพ่ั�อ
ใช้ในการติรวจและด่้แลรักษาผู้่้ป็�วยจากโรค์ติิด้เช่�อ	ลด้ค์วามเส่�ยงในการแพัร่ระบาด้โด้ยมอบ
อุป็กรณป้์็องกันเช่�อไวรัส	ได้้แก่	แอลกอฮ้อล	์เค์ร่�องวัด้อุณห้ภ่มิร่างกาย	และห้น้ากากอนามยั	
EP-Kare	และ	Face	Shield	ซ้่�งเป็็นผู้ลงานนวัติกรรมท่ี่�บริษัที่ได้้ใช้ค์วามร้่ค์วามเช่�ยวชาญ
ในการคิ์ด้ค้์นและพััฒนาข้ึ้�น	โด้ยม่คุ์ณสมบัติิพิัเศษและได้้รับรองมาติรฐานในระดั้บสากล		
โด้ยสามารถพิัจารณาข้ึ้อม่ลเพิั�มเติิมได้้ในห้มวด้การรับม่อกับวิกฤติ	COVID-19
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โค์รงการค์ณะกรรมการสถานศ้กษาจากสถานป็ระกอบการ	 	 บริษัที่ติระห้นักถ้งค์วาม
สำาคั์ญขึ้องคุ์ณภาพัการศ้กษาขึ้องเยาวชนในชุมชน	จ้งขึ้ยายผู้ลจากการมอบทุี่นการศ้กษา		
ทุี่นอาห้ารกลางวัน	 และการว่าจ้างค์ร่อัติราพิัเศษ	 โด้ยการสนับสนุนบุค์ลากรขึ้องบริษัที่
ท่ี่�เป็็นศิษย์เก่าและได้้รับการยอมรับจากการค์ัด้เล่อกขึ้องสถานศ้กษา	 ให้้เข้ึ้าเป็็นค์ณะ
กรรมการสถานศ้กษา	 ม่ส่วนร่วมในวางแผู้นการศ้กษา	 การบริห้ารทัี่�วไป็ขึ้องสถานศ้กษา	
และสนับสนุนกิจกรรมโค์รงการขึ้องโรงเร่ยนในชุมชน	เพ่ั�อเป็็นตัิวอยา่งท่ี่�ด่้และแรงบันด้าล
ใจให้้กับศิษย์ปั็จจุบัน	 รวมถ้งแสด้งค์วามคิ์ด้เห็้นในมุมมองขึ้องสถานป็ระกอบการท่ี่�อาจ
พิัจารณารับนักเร่ยนเข้ึ้าเป็็นพันักงานต่ิอไป็

โค์รงการวทิี่ยากรนันที่นาการ	โรงเร่ยนผู้่้ส่งอาย	ุองค์์การบริห้ารส่วนติำาบลพันานิค์ม		บริษัที่
ส่งเสริมการด่้แลสขุึ้ภาพัขึ้องผู้่ส่้งอายใุนชุมชน	โด้ยสนับสนุนให้้บุค์ลากรขึ้องบรษัิที่ที่ำาห้นา้ท่ี่�
เป็็นวิที่ยากรนันที่นาการ	เช่น	กิจกรรมเก่�ยวกับสิ�งป็ระดิ้ษฐ์	และด้นติร่	ให้้กับโรงเร่ยนผู้่้ส่ง
อายุขึ้องชุมชนอย่างต่ิอเน่�อง	ตัิ�งแต่ิปี็	2562	จนถ้งปั็จจุบัน	ซ้่�งม่ผู้่้ส่งอายุเข้ึ้าร่วมโค์รงการ
แล้ว	3	รุ่น	รุ่นละป็ระมาณ	60	ค์น	และยังค์งม่แผู้นการด้ำาเนินงานอย่างต่ิอเน่�องในปี็ถัด้ไป็	
เพ่ั�อให้้ผู้่้ส่งอายุได้้ใช้เวลาว่างให้้เป็็นป็ระโยชน์และรักษาสุขึ้ภาพัด้้านจิติใจด้้วย
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กิารสัำารวิจค่วิามพึังพัอใจของชุัมชัน์ 

4. กิารปกิป้องสิั�งแวิดล้อม (Environmental Protection)

	 ส่บเน่�องจากปั็ญห้าการเป็ล่�ยนแป็ลงสภาพัอากาศขึ้องโลกในป็ัจจุบัน	 ท่ี่�เกิด้จากการพััฒนาระบบเศรษฐกิจขึ้องอุติสาห้กรรมในแติ่ละป็ระเที่ศท่ี่�
เป็็นตัิวเร่งสำาคั์ญท่ี่�ก่อให้้เกิด้การสะสมขึ้องป็ริมาณก๊าซ่เร่อนกระจกในชั�นบรรยากาศขึ้องโลก	 และที่ำาให้้เกิด้ป็รากฎการณ์ก๊าซ่เร่อนกระจก	 และ
การเป็ล่�ยนแป็ลงสภาพัภ่มิอากาศที่ว่ค์วามรุนแรงมากข้ึ้�น	ซ้่�งภาค์อุติสาห้กรรมไที่ยเป็็นกิจกรรมห้น้�งในการป็ลด้ป็ล่อยก๊าซ่เร่อนกระจกขึ้องป็ระเที่ศ	
บริษัที่ซ้่�งเป็็นส่วนห้น้�งขึ้องภาค์อุติสาห้กรรมท่ี่�ม่การป็ลด้ป็ล่อยก๊าซ่เร่อนกระจก	จ้งแสด้งเจติจำานงในการป็กป้็องและป้็องกันสิ�งแวด้ล้อม	เพ่ั�อแสด้ง
ถ้งค์วามรับผิู้ด้ชอบดั้งกล่าว	โด้ยให้้ค์วามสำาคั์ญที่างด้้านการลด้การป็ลด้ป็ล่อยก๊าซ่เร่อนกระจก	เพ่ั�อเป็็นการเสริมสร้างคุ์ณภาพัช่วิติและสร้างค์วาม
เป็็นอย่่ขึ้องค์นในชุมชนให้้ด่้ข้ึ้�น	
กิจกรรมเก่�ยวกับการป็กป้็องสิ�งแวด้ล้อมขึ้องบริษัที่ท่ี่�สำาคั์ญ	ได้้แก่

บริเวณเขึ้าจอมแห้	 อำาเภอนิค์มพััฒนา	 จังห้วัด้ระยอง	 ซ้่�งพ่ั�นท่ี่�ป็�า
ชุมชนเขึ้าจอมแห้นั�นเป็็นแห้ล่งต้ินนำ�าขึ้องชุมชนในพ่ั�นท่ี่�ใกล้เค่์ยงสถาน
ป็ระกอบการ	 จ้งม่ค์วามสำาคั์ญอย่างยิ�งในการด่้แลรักษาเพ่ั�อสร้าง
ค์วามยั�งย่นด้้านนำ�าให้้แก่ชุมชน	 และยังได้้สนับสนุนการด่้แลรักษา
ต้ินไม้สายพัันธ์ุิท้ี่องถิ�นอย่างต่ิอเน่�อง	 เพ่ั�อเพิั�มพ่ั�นท่ี่�ส่เข่ึ้ยว	 รักษาค์วาม
ห้ลากห้ลายที่างช่วภาพั	 (Biodiversity	 )	 รักษาแห้ล่งต้ินนำ�า	 ค่์นค์วาม
สมบ่รณ์ให้้ธิรรมชาติิ	 และช่วยด่้ด้กลับก๊าซ่เร่อนกระจก	 ห้ร่อ	 ก๊าซ่
ค์าร์บอนได้ออกไซ่ด์้	 (CO2)	 โด้ยจากการด้ำาเนินโค์รงการอนุรักษ์และ
ฟุ้�นฟุ่ป็�าชุมชนเขึ้าจอมแห้	ม่การด้ำาเนินการอย่างต่ิอเน่�องตัิ�งแต่ิปี็	2553	
มาจนถ้งปั็จจุบัน	รวมทัี่�งสิ�นเป็็นเวลากว่า	10	ปี็	บริษัที่ด้ำาเนินโค์รงการ
ป็ล่กป็�าและพ่ั�นฟุ่พ่ั�นท่ี่�ส่เข่ึ้ยว	จำานวน	275	ไร่	จัด้สร้างฝายที่ด้นำ�าจำานวน	
1	ฝาย	รวมทัี่�งม่โค์รงการฝึกอบรมอาสาสมัค์รป้็องกันไฟุป็�า	และขุึ้ด้ร่อง

ที่ำาแนวป้็องกันไฟุอย่างต่ิอเน่�องเป็็นป็ระจำาทุี่กปี็	ในบริเวณพ่ั�นท่ี่�โค์รงการ
จากการด้ำาเนินโค์รงการป็ล่กต้ินไม้พัันธ์ุิท้ี่องถิ�นชนิด้ไม้ย่นต้ิน	รวมแล้ว
ทัี่�งสิ�นจำานวน	 23,350	 ติ้น	 ซ้่�งโค์รงการด้ังกล่าวนั�นได้้รับการร่วมม่อ	
ระห้ว่างภาค์ป็ระชาสังค์ม	ภาค์รัฐ	และบริษัที่	สะท้ี่อนถ้งเจติารมณ์ร่วม
กันท่ี่�จะเพิั�มพ่ั�นท่ี่�ส่เข่ึ้ยวให้้พ่ั�นท่ี่�ด้ังกล่าว	 โด้ยป็รารถนาให้้พ่ั�นท่ี่�ด้ังเป็็น
ป็อด้ท่ี่�ช่วยด่้ด้ซั่บมลพิัษอากาศ	 และเป็็นแห้ล่งท่ี่�อย่่อาศัยขึ้องสัติว์ป็�า
ท้ี่องถิ�น	อ่กทัี่�งยังช่วยฟุ้�นฟุ่แห้ล่งต้ินนำ�าขึ้องชุมชน	จากการสำารวจพ่ั�นท่ี่�
ดั้งกล่าว	และค์ำาบอกเล่าขึ้องชาวบ้านในพ่ั�นท่ี่�	ม่การพับเห็้น	ร่องรอยขึ้อง
สัติว์ป็�า	อทิี่เช่น	เม่นป็�า,	กระต่ิายป็�า	และนกสายพัันธ์ุิต่ิางๆท่ี่�มาอาศัย
อย่่และม่การเพิั�มจำานวนมากข้ึ้�น	ซ้่�งสามารถกล่าวได้้ว่าระบบนิเวศขึ้อง
ป็�าเขึ้าจอมแห้ม่ค์วามอุมสมบ่รณ์มากข้ึ้�นอย่างต่ิอเน่�อง

ในปี็ท่ี่�ผู่้านมา	บริษัที่ยงัไม่ได้้ที่ำาการสำารวจค์วามพ้ังพัอใจขึ้องชุมชนท่ี่�ม่ต่ิอบริษัที่และโค์รงการพััฒนาชุมชนท่ี่�บริษัที่ด้ำาเนินการอย่่	บริษัที่จ้งวางแผู้น
ด้ำาเนินการสำารวจค์วามพ้ังพัอใจขึ้องชุมชนให้้เสร็จสิ�นภายในปี็	2564	น่�	โด้ยกำาห้นด้เป้็าห้มายให้้ชุมชนม่ระดั้บค์วามพ้ังพัอใจไม่ติำ�ากว่าร้อยละ	80
ในป็ีบัญช่	 2563/2564	 บริษัที่ไม่ได้้รับข้ึ้อร้องเร่ยนท่ี่�ม่นัยสำาคั์ญจากชุมชนที่้องถิ�น	 เก่�ยวกับผู้ลกระที่บที่างสังค์มห้ร่อสิ�งแวด้ล้อมท่ี่�เกิด้จากการ
ด้ำาเนินงานขึ้องบริษัที่
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สรุปผลการด าเนินงาน 
 
ด้านเศรษฐกิจ  
1.การเงิน 2561/2562 2562/2563 2563/2564 
การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ (1) (งบการเงินรวม ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม) 
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ    
ราคาพารต์่อหุ้น (บาท) 1.00 1.00 1.00 
มูลค่าหุ้นทางบญัชีต่อหุ้น (บาท) 3.68 3.78 3.94 
ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.32 0.36 0.44 
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.22 0.22 0.28 
ผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ (1) (ล้านบาท) (Disclosure 201-1) (ล้านบาท) 
รายได้จากการขายรวม 10,579.22 10,217.4  9,569.2 
EBITDA 1,666.9 1,776.8 2,123.4 
ก าไรสุทธิ 903.2 999.3 1,221.2 
อัตราส่วนทางการเงิน(1)    
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น; ROE (ร้อยละ) 8.8% 9.6% 11.3% 
ผลตอบแทนจากสินทรัพย;์ ROA (ร้อยละ) 7.5% 8.0% 9.0% 
อัตราก าไรขั้นต้น (ร้อยละ) 27.3% 29.1% 31.2% 
อัตราส่วนสภาพคล่องต่อหนี้สิน; liquidity (เท่า) 1.82 2.41 2.34 
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้; D/E Ratio (เท่า) 0.30 0.33 0.40 
การกระจายมูลค่าสู่ผู้มสี่วนได้เสยี (2) (ล้านบาท)    
ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทางการเงินให้สถาบันการเงิน  40.0 30.1 61.3 
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น   616.0 616.0 784.0 
ค่าตอบแทนพนักงาน (3) 1,895.4 1,968.4 1,852.8 
ค่าตอบแทนกรรมการ 6.9 6.5 7.3 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ(4) 7,902.9 7,332.9 6,668.9 
ภาษีที่จ่ายให้รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น(5) 32.9 42.2 44.7 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชนและสังคม (ไมร่วมเงินบรจิาค) 0.6 0.5 0.5 
เงินบริจาค(6) 1.6 3.0 11.1 

 (1) ข้อมูลในส่วนของงบการเงินเป็นข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัท  
(2) รายการน าเสนอดังกล่าวเป็นอิสระตอ่กัน 
(3) ค่าตอบแทนพนกังาน ประกอบดว้ย เงินเดือน โบนัส ค่าจ้าง สวัสดิการ กองทนุส ารองเล้ียงชีพ ประกันสังคม 
(4) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการประกอบด้วย ต้นทุนสินค้าที่ขาย ต้นทุนการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ไม่รวมค่าตอบแทนพนกังาน 
(5) ภาษีทีจ่่ายให้รัฐบาลและหนว่ยงานทอ้งถิ่นประกอบดว้ยภาษ ีโรงเร่ือน ภาษปี้าย ภาษีธุรกจิเฉพาะ และภาษีนิติบุคคล 
(6) ในปี 2562/63 ได้มียอดบริจาคสินค้าของบริษัท ภายใต้กิจกรรม EPG ร่วมใจ สู้ภยัโควิด 
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2.การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Disclosure 204-1, 308-1, 414-1) 2561/2562 2562/2563 2563/2564 
มูลค่าการจัดซื้อจดัจ้างในท้องถิ่น(7)(ล้านบาท) 2,603 2,355 2,161 
สัดส่วนการจัดซื้อสินค้าและบริการภายในท้องถิ่น (ร้อยละ)  70 68 73 
จ านวนคู่ค้าทั้งหมด 433 487 504 
จ านวนคู่ค้าทั้งหมดที่ได้รับการประเมินความเสีย่งด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และ
บรรษัทภิบาล (8) (ESG) 

   

 คู่ค้ารายส าคญั N/A N/A 0 

 คู่ค้าใหม ่ N/A N/A 0 
 (7) การจัดซ้ือจัดจ้างในประเทศไทย 
(8) บริษัทเริ่มด าเนินการในปีบัญชี 2563/2564 เป็นปีแรก 
 
3.จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 2561/2562 2562/2563 2563/2564 
จ านวนข้อร้องเรียนการละเมิดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิที่มีนยัส าคญั (กรณี) 

 การทุจริตคอร์รัปช่ัน 0 0 0 

 การใช้ข้อมูลบริษัท 0 0 0 

 การให้และรับสินบน 0 0 0 

 สิทธิมนุษยชน 0 0 0 

 การเสยีภาษ ี 0 0 0 

 กรณีอื่นๆ ที่ขัดต่อจรรยาบรรณธรุกิจของบริษัท 0 0 0 
กรณีการละเมิดจรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจที่ตรวจสอบแล้วเป็นความจริง 
(กรณี) 

0 0 0 

 
4.การบริหารจัดการความเสี่ยง  2561/2562 2562/2563 2563/2564 
สัดส่วนหน่วยธุรกิจที่มีการประเมนิความเสีย่ง (ร้อยละ) 100 100 100 
สัดส่วนหน่วยธุรกิจที่มีแผนบรหิารความเสีย่ง (ร้อยละ)  100 100 100 
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2.การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Disclosure 204-1, 308-1, 414-1) 2561/2562 2562/2563 2563/2564 
มูลค่าการจัดซื้อจดัจ้างในท้องถิ่น(7)(ล้านบาท) 2,603 2,355 2,161 
สัดส่วนการจัดซื้อสินค้าและบริการภายในท้องถิ่น (ร้อยละ)  70 68 73 
จ านวนคู่ค้าทั้งหมด 433 487 504 
จ านวนคู่ค้าทั้งหมดที่ได้รับการประเมินความเสีย่งด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และ
บรรษัทภิบาล (8) (ESG) 

   

 คู่ค้ารายส าคญั N/A N/A 0 

 คู่ค้าใหม ่ N/A N/A 0 
 (7) การจัดซ้ือจัดจ้างในประเทศไทย 
(8) บริษัทเริ่มด าเนินการในปีบัญชี 2563/2564 เป็นปีแรก 
 
3.จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 2561/2562 2562/2563 2563/2564 
จ านวนข้อร้องเรียนการละเมิดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิที่มีนยัส าคญั (กรณี) 

 การทุจริตคอร์รัปช่ัน 0 0 0 

 การใช้ข้อมูลบริษัท 0 0 0 

 การให้และรับสินบน 0 0 0 

 สิทธิมนุษยชน 0 0 0 

 การเสยีภาษ ี 0 0 0 

 กรณีอื่นๆ ที่ขัดต่อจรรยาบรรณธรุกิจของบริษัท 0 0 0 
กรณีการละเมิดจรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจที่ตรวจสอบแล้วเป็นความจริง 
(กรณี) 

0 0 0 

 
4.การบริหารจัดการความเสี่ยง  2561/2562 2562/2563 2563/2564 
สัดส่วนหน่วยธุรกิจที่มีการประเมนิความเสีย่ง (ร้อยละ) 100 100 100 
สัดส่วนหน่วยธุรกิจที่มีแผนบรหิารความเสีย่ง (ร้อยละ)  100 100 100 

 
  

ด้านสิ่งแวดล้อม 
1.พลังงาน (Disclosure 302-1, 302-3) 2561/2562 2562/2563 2563/2564 
การใช้พลังงานรวมสุทธิ ท่ีใช้ในองค์กร (เมกะจลู) (1)    420,749,786    443,205,212    401,958,127  
การใช้พลังงานท่ีไม่หมุนเวยีน (เมกะจูล)    416,316,552    438,480,222    397,247,831  

 เชื้อเพลิงฟอสซิล (2)          188,943         223,128         242,655  
 ไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก    416,127,609    438,257,094    397,005,176  
 ไอน้ า ความร้อน ความเย็น                   -                    -                     -    

การใช้พลังงานหมุนเวียน (เมกะจลู)        4,433,234       4,724,990       4,710,296  
 เชื้อเพลิงทดแทน                   -                     -                     -    
 ไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก                    -                     -                     -    
 ไฟฟ้าที่ผลติใช้เองในองค์กร        4,433,234       4,724,990       4,710,296  

การจ าหน่ายพลังงานไม่หมุนเวียน                    -                     -                     -    
การจ าหน่ายพลังงานหมุนเวียน                   -                     -                     -    
อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลติภัณฑ์ (energy intensity)          3,689.21         5,552.38         5,807.68  

 (1) ค านวณจากการใช้พลังงานรวมของทกุธุรกิจ 
(2) เช้ือเพลิงฟอสซิล ได้แก่ ก๊าซปโิตรเลียมเหลว และ น้ ามันเชื้อเพลิง 
 
2.น้ า (3) 2561/2562 2562/2563 2563/2564 
การใช้น้ า (Disclosure 303-3)    
ปริมาณน้ าท้ังหมดที่ดึงจากทุกแหล่งในทุกพื้นที่ (ลบ.ม.)  129,067   127,643   135,773  

 น้ าผิวดิน (4)  -     -     -    

 น้ าใต้ดิน (5)  75,342   74,393   82,672  

 น้ าจากกระบวนการผลิต  -      

 น้ าประปาท่ีใช้ในการผลิต  53,725   53,250   53,101  
ปริมาณน้ าท้ังหมด ท่ีดึงจากแหล่งน้ าในพ้ืนท่ีที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ า 
(water stress) (ลบ.ม.) 

 -     -     -    

 น้ าผิวดิน   -     -     -    

 น้ าใต้ดิน  -     -     -    

 น้ าจากกระบวนการผลิต  -     -     -    

 น้ าจากผู้ผลิตภายนอก  -     -     -    
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2.น้ า (3) 2561/2562 2562/2563 2563/2564 
น้ าทิ้ง (Disclosure 303-4)    
ปริมาณน้ าท้ิงทั้งหมดที่ปล่อยออกสู่ทุกพื้นที่ แยกตามปลายทาง (ลบ.ม.)  99,950   97,079   100,557  

 น้ าผิวดิน (4)  99,745   96,925   100,521  

 น้ าใต้ดิน (5)  -     -     -    

 ทะเล  -     -     -    

 น้ าท่ีส่งไปยังผู้บ าบัดภายนอก  205   154   36  
ปริมาณน้ าท้ิงทั้งหมดที่ปล่อยออกสู่พื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงขาดแคลนน้ า  
(water stress) (ลบ.ม.) 

 -     -     -    

ปริมาณน้ าท้ิงที่ปล่อยออกสู่ทุกพื้นที่ แบ่งตามคุณภาพ (ลบ.ม.)     
 ปริมาณน้ าท้ิงที่มี Total Dissolved Solids  ≤1,000 mg/L  99,950   97,079   100,557  

 ปริมาณน้ าท้ิงที่มี Total Dissolved Solids  > 1,000 mg/L   -     -     -    
BOD Loading (Mg/Year)  605   529   371  
COD Loading (Mg/Year)  2,833   3,367   2,812  
น้ าใช้ในกระบวนการผลิต (Disclosure 303-5)    
ปริมาณน้ าใช้ในกระบวนการผลติทั้งหมด (ลบ.ม.)  29,117   30,564   35,216  
อัตราการใช้น้ าต่อผลติภณัฑ์ (ลบ.ม.ต่อหน่วยตันการผลิต)  0.30   0.50   0.51  
ปริมาณน้ าท่ีน ากลับมาใช้ใหม่ หรอื ใช้ซ้ า  (ลบ.ม.)  -     -     -    

(3) ธุรกิจบรรจุภณัฑ์พลาสติกรายงานข้อมูลการบริหารจัดการน้ าของปีบัญชี 2563/2564 เป็นปีแรก 

(4)  น้ าผิวดิน ได้แก่ แหล่งน้ าตามธรรมชาติ เช่น บึงน้ า ล าธาร แม่น้ า 
(5) น้ าใต้ดิน ได้แก่ น้ าบาดาล 
 
3.การปล่อยทางอากาศ   2561/2562 2562/2563 2563/2564 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Disclosure 305-1, 305-2, 305-3)    
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปลดปลอ่ย (ตัน CO2e) (6)(7)(8)  9,092   34,913   33,642  
Scope 1  275   513   1,238  
Scope 1 (Biogenic)  -     -     -    
Scope 2  8,816   34,400   32,405  
Scope 3  70   83  59 
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตอ่หน่วยผลติภณัฑ์ (8)   
(ตัน CO2e ต่อ ตันการผลิต) 

-  0.62   0.69  

การปล่อยมลพิษอากาศ (Disclosure 305-7)    
ปริมาณมลพิษอากาศ (กิโลกรมั)     
NOx  0.36  N/A     0.36  
SOx N/A        0.36   0.41  
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2.น้ า (3) 2561/2562 2562/2563 2563/2564 
น้ าทิ้ง (Disclosure 303-4)    
ปริมาณน้ าท้ิงทั้งหมดที่ปล่อยออกสู่ทุกพื้นที่ แยกตามปลายทาง (ลบ.ม.)  99,950   97,079   100,557  

 น้ าผิวดิน (4)  99,745   96,925   100,521  

 น้ าใต้ดิน (5)  -     -     -    

 ทะเล  -     -     -    

 น้ าท่ีส่งไปยังผู้บ าบัดภายนอก  205   154   36  
ปริมาณน้ าท้ิงทั้งหมดที่ปล่อยออกสู่พื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงขาดแคลนน้ า  
(water stress) (ลบ.ม.) 

 -     -     -    

ปริมาณน้ าท้ิงที่ปล่อยออกสู่ทุกพื้นที่ แบ่งตามคุณภาพ (ลบ.ม.)     
 ปริมาณน้ าท้ิงที่มี Total Dissolved Solids  ≤1,000 mg/L  99,950   97,079   100,557  

 ปริมาณน้ าท้ิงที่มี Total Dissolved Solids  > 1,000 mg/L   -     -     -    
BOD Loading (Mg/Year)  605   529   371  
COD Loading (Mg/Year)  2,833   3,367   2,812  
น้ าใช้ในกระบวนการผลิต (Disclosure 303-5)    
ปริมาณน้ าใช้ในกระบวนการผลติทั้งหมด (ลบ.ม.)  29,117   30,564   35,216  
อัตราการใช้น้ าต่อผลติภณัฑ์ (ลบ.ม.ต่อหน่วยตันการผลิต)  0.30   0.50   0.51  
ปริมาณน้ าท่ีน ากลับมาใช้ใหม่ หรอื ใช้ซ้ า  (ลบ.ม.)  -     -     -    

(3) ธุรกิจบรรจุภณัฑ์พลาสติกรายงานข้อมูลการบริหารจัดการน้ าของปีบัญชี 2563/2564 เป็นปีแรก 

(4)  น้ าผิวดิน ได้แก่ แหล่งน้ าตามธรรมชาติ เช่น บึงน้ า ล าธาร แม่น้ า 
(5) น้ าใต้ดิน ได้แก่ น้ าบาดาล 
 
3.การปล่อยทางอากาศ   2561/2562 2562/2563 2563/2564 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Disclosure 305-1, 305-2, 305-3)    
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปลดปลอ่ย (ตัน CO2e) (6)(7)(8)  9,092   34,913   33,642  
Scope 1  275   513   1,238  
Scope 1 (Biogenic)  -     -     -    
Scope 2  8,816   34,400   32,405  
Scope 3  70   83  59 
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตอ่หน่วยผลติภณัฑ์ (8)   
(ตัน CO2e ต่อ ตันการผลิต) 

-  0.62   0.69  

การปล่อยมลพิษอากาศ (Disclosure 305-7)    
ปริมาณมลพิษอากาศ (กิโลกรมั)     
NOx  0.36  N/A     0.36  
SOx N/A        0.36   0.41  

3.การปล่อยทางอากาศ   2561/2562 2562/2563 2563/2564 
Volatile organic compounds (VOC)  20.48   37.80   19.60  
Carbon monoxide (CO)  4.61   13.57   4.02  
Dichloromethane (CH2Cl2)  0.02   0.15   0.57  
Total Suspended Particulate (TSP)   10.86   5.53   6.90  

(6) รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้วิธกีารค านวณตามแนวทางการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ Emission Factor จากองค์การบรหิารจดัการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

(7) ปีบัญชี 2561/2562 รายงานเฉพาะธรุกิจฉนวนยางกันความร้อน/เย็น 2562/2563,2563/2564 รายงานเฉพาะธุรกิจฉนวนยางกันความร้อน/เย็น  
   และธุรกจิบรรจุภัณฑ์พลาสตกิ  
(8) ค านวณจาก scope 1 และ 2 
 
4.ของเสีย (Disclosure 306-3, 306-4, 306-5) 2561/2562 2562/2563 2563/2564 
การผลิตของเสีย     
ปริมาณของเสียทั้งหมดจากกระบวนการผลิต (ตัน) (9) 1,680 1,726 1,408 

 ของเสียอันตราย 519 531 328 

 ของเสียไม่อันตราย 1,161 1,195 1,080 
การน ากลับมาใช้ใหม ่    
ปริมาณของเสียทั้งหมดที่น ากลับมาใช้ใหม่ (ตัน) 1,022 1,025 955 

 ของเสียอันตราย (ตัน) 23 23 17 
o ใช้ซ้ า (Reuse)  23 23 17 

- จัดการในพื้นที่ (onsite)  -   -   -  
- จัดการนอกพ้ืนท่ี (offsite) 23 23 17 

o น ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)   -   -   -  
- จัดการในพื้นที่ (onsite)  -   -   -  
- จัดการนอกพ้ืนท่ี (offsite)  -   -   -  

 ของเสียไม่อันตราย (ตัน) 999 1,002 938 
o ใช้ซ้ า (Reuse)  856 869 678 

- จัดการในพื้นที่ (onsite) 223 255 232 
- จัดการนอกพ้ืนท่ี (offsite) 633 614 446 

o น ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 143 133 260 
- จัดการในพื้นที่ (onsite)  -   -   -  
- จัดการนอกพ้ืนท่ี (offsite) 143 133 260 
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4.ของเสีย (Disclosure 306-3, 306-4, 306-5) 2561/2562 2562/2563 2563/2564 
การก าจัดของเสีย     
ปริมาณของเสียทั้งหมดที่ส่งไปก าจัด (ตัน)  658 701 453 

 ของเสียอันตราย 496 508 311 
o เผาท าลาย แบบไม่ผลิตพลังงาน  120 156 51 

- จัดการในพื้นที่ (onsite)  -   -   -  
- จัดการนอกพ้ืนท่ี (offsite) 120 156 51 

o เผาท าลาย แบบผลิตพลังงาน  323 294 197 
- จัดการในพื้นที่ (onsite)  -   -   -  
- จัดการนอกพ้ืนท่ี (offsite) 323 294 197 

o ฝังกลบ 50 50 54 
- จัดการในพื้นที่ (onsite)  -   -   -  
- จัดการนอกพ้ืนท่ี (offsite) 50 50 54 

o บ าบัดด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ 3 8 9 
- จัดการในพื้นที่ (onsite)  -   -   -  
- จัดการนอกพ้ืนท่ี (offsite) 3 8 9 

 ของเสียไม่อันตราย 162 193 142 
o เผาท าลาย แบบไม่ผลิตพลังงาน   -   -   -  

- จัดการในพื้นที่ (onsite)  -   -   -  
- จัดการนอกพ้ืนท่ี (offsite)  -   -   -  

o เผาท าลาย แบบผลิตพลังงาน  162 193 142 
- จัดการในพื้นที่ (onsite)  -   -   -  
- จัดการนอกพ้ืนท่ี (offsite) 162 193 142 

o ฝังกลบ  -   -   -  
- จัดการในพื้นที่ (onsite)  -   -   -  
- จัดการนอกพ้ืนท่ี (offsite)  -   -   -  

(9) รวมของเสียของทุกธุรกิจ 
 
5.การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม (Disclosure 307-1) 2561/2562 2562/2563 2563/2564 
เหตุการณ์/กรณีละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม (คร้ัง) 0 0 0 
ค่าปรับที่มีนัยส าคัญ กรณีละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม (บาท) 0 0 0 
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4.ของเสีย (Disclosure 306-3, 306-4, 306-5) 2561/2562 2562/2563 2563/2564 
การก าจัดของเสีย     
ปริมาณของเสียทั้งหมดที่ส่งไปก าจัด (ตัน)  658 701 453 

 ของเสียอันตราย 496 508 311 
o เผาท าลาย แบบไม่ผลิตพลังงาน  120 156 51 

- จัดการในพื้นที่ (onsite)  -   -   -  
- จัดการนอกพ้ืนท่ี (offsite) 120 156 51 

o เผาท าลาย แบบผลิตพลังงาน  323 294 197 
- จัดการในพื้นที่ (onsite)  -   -   -  
- จัดการนอกพ้ืนท่ี (offsite) 323 294 197 

o ฝังกลบ 50 50 54 
- จัดการในพื้นที่ (onsite)  -   -   -  
- จัดการนอกพ้ืนท่ี (offsite) 50 50 54 

o บ าบัดด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ 3 8 9 
- จัดการในพื้นที่ (onsite)  -   -   -  
- จัดการนอกพ้ืนท่ี (offsite) 3 8 9 

 ของเสียไม่อันตราย 162 193 142 
o เผาท าลาย แบบไม่ผลิตพลังงาน   -   -   -  

- จัดการในพื้นที่ (onsite)  -   -   -  
- จัดการนอกพ้ืนท่ี (offsite)  -   -   -  

o เผาท าลาย แบบผลิตพลังงาน  162 193 142 
- จัดการในพื้นที่ (onsite)  -   -   -  
- จัดการนอกพ้ืนท่ี (offsite) 162 193 142 

o ฝังกลบ  -   -   -  
- จัดการในพื้นที่ (onsite)  -   -   -  
- จัดการนอกพ้ืนท่ี (offsite)  -   -   -  

(9) รวมของเสียของทุกธุรกิจ 
 
5.การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม (Disclosure 307-1) 2561/2562 2562/2563 2563/2564 
เหตุการณ์/กรณีละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม (คร้ัง) 0 0 0 
ค่าปรับที่มีนัยส าคัญ กรณีละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม (บาท) 0 0 0 

 
  

ด้านสังคม 
1. พนักงาน (เฉพาะบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักและตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่าน้ัน) 

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

2561/2562 2562/2563 2563/2564 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

จ านวนพนกังานรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2,560 100 2,742 100 2,755 100 
จ านวนพนกังานจ าแนกตามเพศ              
 ชาย 1,497 58.48 1,564 57.04 1,551 56.30 

 หญิง 1,063 41.52 1,178 42.96 1,204 43.70 
จ านวนพนกังานจ าแนกตามระดับ             
ผู้บริหารระดับสูง             
 ชาย 24 0.94 28 1.02 26 0.94 

 หญิง 18 0.7 16 0.58 17 0.62 
ผู้บริหารระดับกลาง             
 ชาย 58 2.27 65 2.37 60 2.18 

 หญิง 44 1.72 41 1.5 41 1.49 
ระดับบังคับบญัชาและปฏิบัติการ             
 ชาย 1415 55.27 1471 53.65 1465 53.18 

 หญิง 1001 39.10 1121 40.88 1146 41.60 
จ านวนพนกังานจ าแนกตามอาย ุ             
อายุต่ ากว่า 30 ปี              
 ชาย 426 16.64 447 16.3 444 16.12 

 หญิง 314 12.27 369 13.46 369 13.39 
อายุระหว่าง 30-50 ปี             
 ชาย 945 36.91 997 36.32 973 35.32 

 หญิง 650 25.39 691 25.2 708 25.7 
อายุมากกว่า 50 ปี             
 ชาย 126 4.92 120 4.38 134 4.86 

 หญิง 99 3.87 118 4.3 127 4.61 
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1.การจ้างงาน  
(Disclosure 102-8, 401-1) 

2561/2562 2562/2563 2563/2564 
จ านวน 
(คน) ร้อยละ จ านวน 

(คน) ร้อยละ จ านวน 
(คน) ร้อยละ 

จ านวนพนกังานจ าแนกตามประเภทสัญญาจ้าง             
พนักงานประจ า             
 ชาย 1480 57.81 1540 56.16 1527 55.43 
 หญิง 1043 40.74 1156 42.16 1184 42.98 
พนักงานสัญญาจา้งรายป ี             
 ชาย 17 0.66 24 0.88 24 0.87 
 หญิง 20 0.78 22 0.80 20 0.73 
จ านวนพนกังานจ าแนกตามประเภทการว่าจ้าง             
จ้างเต็มเวลา (full-time)             
 ชาย 1,497 58.48 1,564 57.04 1,551 56.30 
 หญิง 1,063 41.52 1,178 42.96 1,204 43.70 
จ้างไม่เต็มเวลา (part-time)             
 ชาย  0 0 0  0   0  0 
 หญิง  0 0 0  0   0  0 
จ านวนพนกังานจ าแนกตามพ้ืนที่             
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน 72 2.81 73 2.66 75 2.72 
บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ ากัด 720 28.13 728 26.55 702 25.48 
บริษัท แอร์โรคลาส จ ากัด 930 36.33 894 32.60 838 30.42 
บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด 822 32.11 1,029 37.53 1,120 40.65 
บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร ์จ ากัด 16 0.63 18 0.66 20 0.73 
จ านวนพนกังานจ าแนกตามสัญชาติ             
 ไทย 2,552 99.69 2,730 99.56 2,745 99.64 
 ต่างชาติ 8 0.31 12 0.44 10 0.36 
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1.การจ้างงาน  
(Disclosure 102-8, 401-1) 

2561/2562 2562/2563 2563/2564 
จ านวน 
(คน) ร้อยละ จ านวน 

(คน) ร้อยละ จ านวน 
(คน) ร้อยละ 

จ านวนพนกังานจ าแนกตามประเภทสัญญาจ้าง             
พนักงานประจ า             
 ชาย 1480 57.81 1540 56.16 1527 55.43 
 หญิง 1043 40.74 1156 42.16 1184 42.98 
พนักงานสัญญาจา้งรายป ี             
 ชาย 17 0.66 24 0.88 24 0.87 
 หญิง 20 0.78 22 0.80 20 0.73 
จ านวนพนกังานจ าแนกตามประเภทการว่าจ้าง             
จ้างเต็มเวลา (full-time)             
 ชาย 1,497 58.48 1,564 57.04 1,551 56.30 
 หญิง 1,063 41.52 1,178 42.96 1,204 43.70 
จ้างไม่เต็มเวลา (part-time)             
 ชาย  0 0 0  0   0  0 
 หญิง  0 0 0  0   0  0 
จ านวนพนกังานจ าแนกตามพ้ืนที่             
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน 72 2.81 73 2.66 75 2.72 
บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ ากัด 720 28.13 728 26.55 702 25.48 
บริษัท แอร์โรคลาส จ ากัด 930 36.33 894 32.60 838 30.42 
บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด 822 32.11 1,029 37.53 1,120 40.65 
บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร ์จ ากัด 16 0.63 18 0.66 20 0.73 
จ านวนพนกังานจ าแนกตามสัญชาติ             
 ไทย 2,552 99.69 2,730 99.56 2,745 99.64 
 ต่างชาติ 8 0.31 12 0.44 10 0.36 

  

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

2561/2562 2562/2563 2563/2564 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

จ านวนพนกังานที่เป็นผู้พิการ             
 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) 2561/2562 2562/2563 2563/2564 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
พนักงานเข้าใหม ่ 349 13.63 475 17.32 298 10.82 
จ าแนกตามเพศ       
 ชาย 233 66.76 224 47.16 171 57.38 
 หญิง 116 33.24 251 52.84 127 42.62 
จ าแนกตามอาย ุ             
 อายุต่ ากว่า 30 ปี 199 57.02 344 72.42 207 69.46 
 อายุระหว่าง 30-50 ปี 136 38.97 119 25.05 88 29.53 
 อายุมากกว่า 50 ปี 14 4.01 12 2.53 3 1.01 

 

3.พนักงานพ้นสภาพ (Disclosure 401-1) 2561/2562 2562/2563 2563/2564 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
อัตราการพ้นสภาพของพนักงาน (1) 302 11.80 342 12.47 339 12.30 
จ าแนกตามเพศ             
 ชาย 203 67.22 196 57.31 216 63.72 
 หญิง 99 32.78 146 42.69 123 36.28 
จ าแนกตามอาย ุ             
 อายุต่ ากว่า 30 ปี 152 50.33 158 46.20 144 42.48 
 อายุระหว่าง 30-50 ปี 138 45.70 167 48.83 166 48.97 
 อายุมากกว่า 50 ปี 12 

 
3.97 17 4.97 29 8.55 

อัตราการลาออกจากงานของพนกังานโดยสมัครใจ 299 11.68 329 12.00 311 11.29 
(1) จ านวนรวมของพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ เกษียณอายุ ให้ออก และ เสียชีวิต ในรอบการรายงาน 
 

4.การลาคลอดบุตร (Disclosure 401-3) 2561/2562 2562/2563 2563/2564 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
พนักงานท่ีใช้สิทธิลาคลอดบุตร 31 1.21 38 1.39 43 1.56 
พนักงานท่ีกลับมาท างานหลังใช้สทิธิลาคลอดบตุร 29 93.55 32 84.21 27 62.79 
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5.การพัฒนาพนักงาน (Disclosure 404-1) 2561/2562 2562/2563 2563/2564 
จ านวน (ชม./คน) จ านวน (ชม./คน) จ านวน (ชม./คน) 

จ านวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคน ต่อป ี 33.15 24.13 14.98 
จ าแนกตามเพศ       
 ชาย 32.3 24.17 14.64 
 หญิง 34 24.09 15.31 
จ าแนกตามระดับ       
 ผู้บริหารระดับสูง  40.2 27.09 12.53 
 ผู้บริหารระดับกลาง 44.3 29.45 20.32 
 ระดับบังคับบญัชาและปฏิบัติการ 24.04 19.98 13.52 

 
6.การดูแลพนักงาน 2561/2562 2562/2563 2563/2564 
คะแนนความผูกพันของพนักงาน (ร้อยละ) N/A N/A 73.2 
จ านวนข้อร้องเรียนด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน 
(เรื่อง) 

0 0 0 

 
2. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  

อัตราการเจ็บป่วยจากการท างาน 
(Disclosure 403-9) 

2561/2562 2562/2563 2563/2564 

 ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
จ านวนชั่วโมงการท างานรวม (ช่ัวโมง)    

 พนักงาน 6,298,359 6,559,564 5,981,920 
3,950,977 2,347,382 4,150,022 2,409,542 3,700,000 2,281,920 

 ผู้รับเหมา 116,124 118,084 113,316 
81,944 34,180 83,104 34,980 84,680 28,636 

เจ็บป่วยด้วยโรคจากการท างาน (คน) 0 0 0 
 พนักงาน 0 0 0 0 0 0 
 ผู้รับเหมา 0 0 0 0 0 0 

จ านวนพนักงานที่บาดเจ็บจากการท างาน 
(คน) 

49 47 38 
บาดเจ็บแต่ไม่ต้องหยุดงาน 36 28  25   

 พนักงาน 26 10 24 4 21 4 
 ผู้รับเหมา 0 0 0 0 0 0 

บาดเจ็บถึงขั้นต้องหยุดงาน 13 19 13 
 พนักงาน 12 1 14 5 13 0 
 ผู้รับเหมา 0 0 0 0 0 0 
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5.การพัฒนาพนักงาน (Disclosure 404-1) 2561/2562 2562/2563 2563/2564 
จ านวน (ชม./คน) จ านวน (ชม./คน) จ านวน (ชม./คน) 

จ านวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคน ต่อป ี 33.15 24.13 14.98 
จ าแนกตามเพศ       
 ชาย 32.3 24.17 14.64 
 หญิง 34 24.09 15.31 
จ าแนกตามระดับ       
 ผู้บริหารระดับสูง  40.2 27.09 12.53 
 ผู้บริหารระดับกลาง 44.3 29.45 20.32 
 ระดับบังคับบญัชาและปฏิบัติการ 24.04 19.98 13.52 

 
6.การดูแลพนักงาน 2561/2562 2562/2563 2563/2564 
คะแนนความผูกพันของพนักงาน (ร้อยละ) N/A N/A 73.2 
จ านวนข้อร้องเรียนด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน 
(เรื่อง) 

0 0 0 

 
2. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  

อัตราการเจ็บป่วยจากการท างาน 
(Disclosure 403-9) 

2561/2562 2562/2563 2563/2564 

 ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
จ านวนชั่วโมงการท างานรวม (ช่ัวโมง)    

 พนักงาน 6,298,359 6,559,564 5,981,920 
3,950,977 2,347,382 4,150,022 2,409,542 3,700,000 2,281,920 

 ผู้รับเหมา 116,124 118,084 113,316 
81,944 34,180 83,104 34,980 84,680 28,636 

เจ็บป่วยด้วยโรคจากการท างาน (คน) 0 0 0 
 พนักงาน 0 0 0 0 0 0 
 ผู้รับเหมา 0 0 0 0 0 0 

จ านวนพนักงานที่บาดเจ็บจากการท างาน 
(คน) 

49 47 38 
บาดเจ็บแต่ไม่ต้องหยุดงาน 36 28  25   

 พนักงาน 26 10 24 4 21 4 
 ผู้รับเหมา 0 0 0 0 0 0 

บาดเจ็บถึงขั้นต้องหยุดงาน 13 19 13 
 พนักงาน 12 1 14 5 13 0 
 ผู้รับเหมา 0 0 0 0 0 0 

  

อัตราการเจ็บป่วยจากการท างาน 
(Disclosure 403-9) 

2561/2562 2562/2563 2563/2564 

 ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
บาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต 0 0 0 

 พนักงาน 0 0 0 0 0 0 
 ผู้รับเหมา 0 0 0 0 0 0 

ทุพพลภาพ 0 0 0 
 พนักงาน 0 0 0 0 0 0 
 ผู้รับเหมา 0 0 0 0 0 0 

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บรวม (TRIFR) (คนต่อ 1 ล้านช่ัวโมงการท างาน)    
 พนักงาน   7.78  7.17    6.35  

9.62 4.69 9.16 3.74 9.19 1.75 
 ผู้รับเหมา 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) (คนต่อ 1 ล้านช่ัวโมงการท างาน)   

 พนักงาน 2.06 2.90 2.17 
3.04 0.43 3.37 2.08 3.51 0 

 ผู้รับเหมา 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการท างานที่มีความรุนแรงต่อเนื่อง (2)  (คนต่อ 1 ล้านช่ัวโมงการท างาน)   
 พนักงาน 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 
 ผู้รับเหมา 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 
อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISR) (วันต่อ 1 ล้านช่ัวโมงการท างาน)    
 พนักงาน 18.28 36.93 83.64 

26.97 3.65 56.43 3.33 134.05 1.90 
 ผู้รับเหมา 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 
อัตราการเสียชีวิตจากการท างาน (คนต่อ 1 ล้านช่ัวโมงการท างาน)      

 พนักงาน 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

 ผู้รับเหมา 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

(2) ข้อมูลรวมการบาดเจ็บจากการท างานถึงขั้นหยุดงานมากกวา่ 180 วัน 
 
3.การปฏิบัติตามกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมายด้านเศรษฐกจิและสังคม (Disclosure 419-1) 2561/2562 2562/2563 2563/2564 
จ านวนคร้ังท่ีมีกรณีละเมิดกฎหมายด้านเศรษฐกิจและสังคม 0 0 0 
ค่าปรับที่มีนัยส าคัญ กรณีละเมิดกฎหมายด้านเศรษฐกจิและสังคม (บาท) 0 0 0 
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GRI Content Index 
GRI Standard Disclosure Page number(s) External 

Assurance 
General Disclosures 
GRI 102 General Disclosures 
ORGANIZATIONAL PROFILE  
102-1 Name of the organization  Front Cover  
102-2 Activities, brands, products, and services 18-25  
102-3 Location of headquarters Back Cover  
102-4 Location of operations 157  
102-5 Ownership and legal form 26-27    
102-6 Markets served 18-27  
102-7 Scale of the organization 18, 137  
102-8 Information on employees and other workers 137-139  
102-9 Supply chain 12  
102-10 Significant changes to the organization and its supply chain In FY2020/2021, there were 

no significant changes in 
size, structure, ownership 
and supply chain 

 

102-11 Precautionary Principle or approach 52-55  
102-12 External initiatives 29, 32  
102-13 Membership of associations 8  
STRATEGY 
102-14 Statement from senior decision-maker 10-11  
102-15 Key impacts, risks, and opportunities 52-55  
ETHICS AND INTEGRITY 
102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 2, 28-29  
102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 49-50  
GOVERNANCE  
102-18 Governance structure 43  
102-19 Delegating authority 44  
102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and 

social topics 
44  

102-28 Evaluating the highest governance body’s performance 44  
102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social 

impacts 
56-58  

102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 9  
STAKEHOLDER ENGAGEMENT 
102-40 List of stakeholder groups 32  
102-41 Collective bargaining agreements 110   
102-42 Identifying and selecting stakeholders 32  
102-43 Approach to stakeholder engagement 34-36  
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GRI Content Index 
GRI Standard Disclosure Page number(s) External 

Assurance 
General Disclosures 
GRI 102 General Disclosures 
ORGANIZATIONAL PROFILE  
102-1 Name of the organization  Front Cover  
102-2 Activities, brands, products, and services 18-25  
102-3 Location of headquarters Back Cover  
102-4 Location of operations 157  
102-5 Ownership and legal form 26-27    
102-6 Markets served 18-27  
102-7 Scale of the organization 18, 137  
102-8 Information on employees and other workers 137-139  
102-9 Supply chain 12  
102-10 Significant changes to the organization and its supply chain In FY2020/2021, there were 

no significant changes in 
size, structure, ownership 
and supply chain 

 

102-11 Precautionary Principle or approach 52-55  
102-12 External initiatives 29, 32  
102-13 Membership of associations 8  
STRATEGY 
102-14 Statement from senior decision-maker 10-11  
102-15 Key impacts, risks, and opportunities 52-55  
ETHICS AND INTEGRITY 
102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 2, 28-29  
102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 49-50  
GOVERNANCE  
102-18 Governance structure 43  
102-19 Delegating authority 44  
102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and 

social topics 
44  

102-28 Evaluating the highest governance body’s performance 44  
102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social 

impacts 
56-58  

102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 9  
STAKEHOLDER ENGAGEMENT 
102-40 List of stakeholder groups 32  
102-41 Collective bargaining agreements 110   
102-42 Identifying and selecting stakeholders 32  
102-43 Approach to stakeholder engagement 34-36  

 

GRI Standard Disclosure Page number(s) External 
Assurance 

General Disclosures 
102-44 Key topics and concerns raised 34-36  
REPORTING PRACTICE 
102-45 Entities included in the consolidated financial statements 9  
102-46 Defining report content and topic boundaries 9  
102-47 List of material topics 38-39  
102-48 Restatements of information as the first report, there 

was no restatement of 
information 

 

102-49 Changes in reporting as the first report, there 
were no changes in 
reporting 

 

102-50 Reporting period 9  
102-51 Date of most recent report 9  
102-52 Reporting cycle 9  
102-53 Contact point for questions regarding the report 9  
102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 9  
102-55 GRI content index 142-148  
102-56 External assurance 9   
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Material Topics 
GRI 200 Economic Standard Series 
ECONOMIC PERFORMANCE 
GRI 103: Management 
Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 59-61   
103-2 The management approach and its components   
103-3 Evaluation of the management approach   

GRI 201: Economic 
Performance 2016 

201-1 Direct economic value generated and distributed 131-132   

PROCUREMENT PRACTICE 
GRI 103: Management 
Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 69-72   
103-2 The management approach and its components   
103-3 Evaluation of the management approach   

GRI 204: Procurement 
Practices 2016 

204-1 Proportion of spending on local suppliers 132   

ANTI-CORRUPTION 
GRI 103: Management 
Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 47-51   
103-2 The management approach and its components   
103-3 Evaluation of the management approach   

GRI 205:  
Anti-Corruption 2016 

205-2 Communication and training about anti-corruption 
policies and procedures 

51   

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions 
taken 

51   

Material Topics 
GRI 300 Environmental Standard Series 
ENERGY 
GRI 103: Management 
Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 87-93   
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 133  IS 
50001:2011  

302-3 Energy intensity 133  IS 
50001:2011  

302-4 Reduction of energy consumption 91-92  IS 
50001:2011  
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GRI Standard Disclosure Page 
number(s) 

Omission External 
Assurance 

WATER AND EFFLUENT 
GRI 103: Management 
Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 98-101   
103-2 The management approach and its components   
103-3 Evaluation of the management approach   

GRI 303: Water and 
Effluents 2018 

303-1 Interactions with water as a shared resource 100-101   ISO: 
14001:2015 

303-3 Water Withdrawal 133-134  ISO: 
14001:2015 

303-4 Water discharge 133-134  ISO: 
14001:2015 

303-5 Water Consumption 133-134  ISO: 
14001:2015 

EMISSIONS 
GRI 103: Management 
Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 87-93   
103-2 The management approach and its components   
103-3 Evaluation of the management approach   

GRI 305: Emissions 
2016 

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 89, 134  องค์การ
บริหารจัดการ
ก๊าซเรือน 
กระจก 
(องค์การ
มหาชน) 

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 89, 134  องค์การ
บริหารจัดการ
ก๊าซเรือน 
กระจก 
(องค์การ
มหาชน) 

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions 90, 134  องค์การ
บริหารจัดการ
ก๊าซเรือน 
กระจก 
(องค์การ
มหาชน) 

305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and 
other significant air emissions 

134-135   
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GRI Standard Disclosure Page 
number(s) 

Omission External 
Assurance 

WASTE 
GRI 103: Management 
Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 94-97   
103-2 The management approach and its components   
103-3 Evaluation of the management approach   

GRI 306: Waste 2020 306-1 Waste generation and significant waste-related 
impacts 

95-97  ISO: 
14001:2015 

306-3 Waste generated 96, 135-136  ISO: 
14001:2015 

306-4 Waste diverted from disposal 96-97, 135-
136 

 ISO: 
14001:2015 

306-5 Waste directed to disposal 96-97 , 135-
136 

 ISO: 
14001:2015 

ENVIRONMENTAL COMPLIANCE 
GRI 103: Management 
Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 81-83   
103-2 The management approach and its components   
103-3 Evaluation of the management approach   

GRI 307: 
Environmental 
Compliance 2016 

307-1 Non-compliance with environmental laws and 
regulations 

51, 83, 136   

SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT 
GRI 103: Management 
Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 69-72   
103-2 The management approach and its components   
103-3 Evaluation of the management approach   

GRI 308: Supplier 
Environmental 
Assessment 2016 

308-1 New suppliers that were screened using 
environmental criteria 

71, 132   

Material Topics 
GRI 400 Social Standard Series 
EMPLOYMENT 
GRI 103: Management 
Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 105-112   
103-2 The management approach and its components   
103-3 Evaluation of the management approach   

GRI 401: Employment 
2016 

401-1 New employee hires and employee turnover 139   
401-3 Parental leave 139   

  

บริิษััท อีีสเทิร์ินโพลีีเมอีร์ิ กร๊ิ�ป จำำ�กัด (มห�ชน)146



 

GRI Standard Disclosure Page 
number(s) 

Omission External 
Assurance 

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 
GRI 103: Management 
Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 118-123   
103-2 The management approach and its components   
103-3 Evaluation of the management approach   

GRI 403: Occupational 
Health and Safety 
2018 

403-1 Occupational health and safety management 
system 

118   

403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident 
investigation 

118-119   

403-3 Occupational health services  120    
403-5 Worker training on occupational health and safety  121   
403-9 Work-related injuries 140-142   

TRAINING AND EDUCATION 
GRI 103: Management 
Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 113-117   
103-2 The management approach and its components   
103-3 Evaluation of the management approach   

GRI 404: Training and 
Education 2016 

404-1 Average hours of training per year per employee 140   

HUMAN RIGHTS ASSESSMENT 
GRI 103: Management 
Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 102-104   
103-2 The management approach and its components   
103-3 Evaluation of the management approach   

GRI 412: Human Rights 
Assessment 2016 

412-2 Employee training on human rights policies or 
procedures 

104   

LOCAL COMMUNITIES 
GRI 103: Management 
Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 124-130   
103-2 The management approach and its components   
103-3 Evaluation of the management approach   

GRI 413: Local 
Communities 2016 

413-1 Operations with local community engagement, 
impact assessments, and development programs 

124-130   

SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT 
GRI 103: Management 
Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 69-72   
103-2 The management approach and its components   
103-3 Evaluation of the management approach   

GRI 414: Supplier 
Social Assessment 
2016 

414-1 New suppliers that were screened using social 
criteria 

71, 132   
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Assurance 

CUSTOMER HEALTH AND SAFETY 
GRI 103: Management 
Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 73-75   
103-2 The management approach and its components   
103-3 Evaluation of the management approach   

GRI 416: Customer 
Health and Safety 
2016 

416-2 Incident of non-compliance concerning the health 
and safety impacts of products and services 

74   

CUSTOMER PRIVACY 
GRI 103: Management 
Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 73-75, 76-80   
103-2 The management approach and its components   
103-3 Evaluation of the management approach   

GRI 418: Customer 
Privacy 2016  

418-1 Substantiated complaints concerning breaches of 
customer privacy and losses of customer data 

75, 80   

SOCIOECONOMIC COMPLIANCE 
GRI 103: Management 
Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 47-51   
103-2 The management approach and its components   
103-3 Evaluation of the management approach   

GRI 419: 
Socioeconomic 
Compliance 2016 

419-1 Non-compliance with laws and regulations in the 
social and economic area 

51, 141   
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แบบส่ำารวจคุวามคิุดูเห็นเกี�ยวกับรายงานคุวามยั�งยืนประจำาป ีบัญชีี 2563/2564

1.	ข้ึ้อม่ลพ่ั�นฐานขึ้องท่ี่าน	

เพัศ		 	ห้ญิง		 	 	ชาย

อายุ		 	น้อยกว่า	30	ปี็		 	30-50	ปี็			 	 	มากกว่า	50	ปี็

2.	ท่ี่านเป็็นผู้่้ม่ส่วนได้้เส่ยกลุ่มใด้

	พันักงาน	 	 		ล่กค้์า		 	 	ชุมชน		 	 	ค่่์ค้์า			 	 	ผู้่้รับจ้าง

	ผู้่้ถ่อหุ้้น		 	 	พัันธิมิติรที่างธุิรกิจ		 	ห้น่วยงานราชการและรัฐวิสาห้กิจ	

	ส่�อมวลชน	 	 	ค่่์แข่ึ้ง		 	 	อ่�นๆ	(โป็รด้ระบุ................................................................)

3.	ท่ี่านได้้รับรายงานค์วามยั�งย่นขึ้องบริษัที่จากแห้ล่งใด้

	เว็บไซ่ต์ิขึ้องบริษัที่	 	งานสัมมนา	 	 	พันักงานขึ้องบริษัที่	 	การเข้ึ้าเย่�ยมชมบริษัที่	 	

	อ่�นๆ	(โป็รด้ระบุ................................................................)

4.ท่ี่านอ่านรายงานค์วามยั�งย่นป็ระจำาปี็บัญช่	2563/2564	เพ่ั�อวัติถุป็ระสงค์์

	เพ่ั�อศ้กษาข้ึ้อม่ลป็ระกอบการตัิด้สินใจลงทุี่น	 	 	เพ่ั�อใช้ป็ระกอบเป็็นแนวที่างการจัด้ที่ำารายงานขึ้องติน

	เพ่ั�อการศ้กษาและที่ำาวิจัย	 	 	 	 อ่�นๆ	(โป็รด้ระบุ...............................................................)

5.	ท่ี่านม่ค์วามพ้ังพัอใจต่ิอร่ป็แบบรายงานค์วามยั�งย่นป็ระจำาปี็บัญช่	2563/2564	ขึ้องบริษัที่มากน้อยเพ่ัยงใด้

ค์วามสมบ่รณ์ขึ้องรายงาน	 	 	มาก	 	 	ป็านกลาง	 	น้อย	 	 	ค์วรป็รับป็รุง

การกำาห้นด้ป็ระเด็้นขึ้องรายงาน	 มาก	 	 ป็านกลาง	 น้อย	 	 ค์วรป็รับป็รุง

ค์วามน่าสนใจขึ้องเน่�อห้า	 	 	มาก	 	 	ป็านกลาง	 	น้อย	 	 	ค์วรป็รับป็รุง

การออกแบบร่ป็เล่ม	 	 	มาก	 	 	ป็านกลาง	 	น้อย	 	 	ค์วรป็รับป็รุง

การใช้ภาษาท่ี่�เข้ึ้าใจง่าย		 	 	มาก	 	 	ป็านกลาง	 	น้อย	 	 	ค์วรป็รับป็รุง

ค์วามพ้ังพัอใจโด้ยรวม	 	 	มาก	 	 	ป็านกลาง	 	น้อย	 	 	ค์วรป็รับป็รุง

6.	ข้ึ้อเสนอแนะเพิั�มเติิมเพ่ั�อการพััฒนารายงานค์วามยั�งยน่ขึ้องบริษัที่ในปี็ถัด้ไป็

……………………………………………………………………………………………………………………………...........................…………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..................................................................……..

………………………………………………………………………………………………………………..................................................................……..

………………………………………………………………………………………………………………..................................................................……..

………………………………………………………………………………………………………………..................................................................……..
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สัถาน์ท่ั�ตั�งของหน่์วิยธุรกิิจ
(Disclosure102-4)




