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นวตักรรม 

 
นวัตกรรมมีบทบาทอย่างมากต่อความส าเร็จตลอดระยะเวลา 43 ปีในการด าเนินธุรกิจของบริษัทและเป็นหัวใจส าคัญที่ช่วย
ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างย่ังยืน ด้วยความสามารถทางการแข่งขันที่โดดเด่น และการสร้างโอกาสทางธุรกิจ จากผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมและบริการ นอกจากนี้ การพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของตลาดและ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม ท าให้บริษัทต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านนวัตกรรมและกระบวนการ
ท างาน และด้านความสามารถขององค์กร เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่จะท าให้รับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
 

 
เป้าหมายระยะยาว  

ปี 2568 
เป้าหมาย  

ปีบัญชี 2563/2564 
ผลการด าเนินงาน  

ปีบัญชี 2563/2564 

จ ำนวนนวัตกรรมที่จดสิทธิบัตร หรือ นวัตกรรมที่
ได้รับรำงวัล ต่อป ี

30  10 17 

จ ำนวนโครงกำรนวตักรรมที่ได้จำกกำรประกวด 
หรือกำรคดิค้นของพนักงำน ต่อปี 

60 40 27 

 
แนวทางการบริหารจัดการ  
บริษัทยึดมั่นในพันธสัญญำที่จะสร้ำงสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อโลกท่ีสมดุล “Creating A World In Harmony with 
Technology and Innovation” จึงได้ก ำหนด “นโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ด้ำนนวัตกรรม” ที่มุ่งเน้นและส่งเสริมกำรใช้องค์
ควำมรู้และควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรน ำเสนอสิ่งประดิษฐ์ใหม่ วิธีกำรใหม่ แนวคิดใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ยังไม่เคยมีผู้ใดคิดค้นมำก่อน 
หรือปรับปรุงพัฒนำสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นกว่ำเดิมด้วยกำรใช้ทรัพยำกรของบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนและสร้ำงมูลค่ำ
และคุณค่ำให้แก่บริษัทและผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน รวมถึงสังคมโดยรวมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกำรกำรเสื่อมถอยของธุรกิจ
เนื่องมำจำกขำดแคลนผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือขำดควำมยืดหยุ่น ควำมรวดเร็วในกำรท ำธุรกิจตำมยุคสมัย บริษัทจึงมุ่งด ำเนินกำรเพื่อก้ำว
ไปสู่กำรเป็นองค์กรชั้นน ำในกำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรมแห่งอนำคต และได้ก ำหนดกรอบกำรด ำเนินงำนด้ำนนวัตกรรม 3 ด้ำน และ 
กลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำน ดังนี ้ 
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นวัตกรรม และ เทคโนโลยี (Innovation and Technology) 
บริษัทพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสร้ำงควำมมั่งคั่ง และใช้ควำมมั่งคั่งต่อยอด “นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ - creative innovation”
เพื่อควำมมั่นคงและยั่งยืนของธุรกจิ บริษัทจึงให้ควำมส ำคญักับกำรค้นคว้ำวิจัยพัฒนำนวัตกรรมโดยลงทุนทั้งทำงตรงและทำงอ้อมเป็น
เงินประมำณร้อยละ 2 จำกยอดขำยของบริษัท เพื่อยกระดับขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัทในตลำดโลก ด้วยกำรสร้ำง  
New S-Curve อย่ำงต่อเนื่องและกำรลดต้นทุนกำรผลติ รวมถึงกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลและพัฒนำสินค้ำ
และบริกำรที่ช่วยยกระดับคุณภำพชีวิตของผู้คนและลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทมุ่งเน้นกำรพัฒนำนวัตกรรมตำมกรอบกำร
ด ำเนินงำนด้ำนนวัตกรรม 3 ด้ำน ที่ส่งเสริมศักยภำพกำรเป็นผู้น ำของบริษัทในอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์จำกโพลีเมอร์และพลำสติก ดังนี้ 

  
 
องค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization) 

บริษัทมุ่งมั่นสร้ำงองค์กรแห่งนวัตกรรมที่เป็นศูนย์รวมของนวัตกรรมและกำรบริหำรจัดกำร
ควำมรู้ด้ำนโพลีเมอร์รวมทั้งบ่มเพำะวัฒนธรรมแห่งกำรเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถของบุคลำกรและกำรพัฒนำนวัตกรรมในองค์กร บริษัทจึงมุ่งเน้นกำรพัฒนำทุน
มนุษย์นวัตกรรม ด้วยกำรปลูกฝังแนวคิดนวัตกรรมให้กับพนักงำนทุกระดับให้มีควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ ช่ำงสังเกต และรู้จักวิธีแก้ปัญหำ สร้ำงต้นแบบคนนวัตกรรม และสนับสนุน
ผลงำนนวัตกรรมของพนักงำน  
 
 

บริษัทเล็งเห็นถึงควำมเสี่ยงจำกกำรที่ไม่มีนวัตกรรมหรือองค์ควำมรู้ที่จะสนับสนุนกำร
ด ำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งเน้นกำรลงทุนเพื่อพัฒนำศักยภำพและควำมสำมำรถของ
บริษัทย่อยในกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมทำงธุรกิจ บริษัทก ำหนดให้ทุกกลุ่มธุรกิจหลัก
มีหน่วยงำนของตนเองที่ท ำหน้ำที่วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมส ำหรับพัฒนำผลิตภัณฑ์และ
บริกำร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น โดยมี บริษัท อีพีจี อิน
โนเวชัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด (EIC) ซึ่งมีบทบำทส ำคัญด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเป็นหน่วยงำน
สนับสนุนให้กับทุกกลุ่มธุรกิจ โดยมีกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำด้ำนนวัตกรรมให้คณะ
กรรมกำรบริหำรรับทรำบเป็นประจ ำทุกเดือน 
 
 
 
 
 

นวัตกรรม = ปัญหา + ความคิดสร้างสรรค์ 
 

โครงสร้างการด าเนินงานดา้นนวัตกรรม 
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นวัตกรรมเพ่ืออนาคต (Innovation for the Future) 
บริษัทมุ่งมั่นค้นคว้ำวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมเพื่อสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑแ์ห่งอนำคตที่ตอบโจทย์กำรเปลี่ยนแปลงของตลำดโลกและแสวงหำ
โอกำสทำงธุรกิจใหม่ บริษัทจึงได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนำและห้องทดลองต้นแบบคือ บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จ ำกัด (“EIC”) เพื่อ
สนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำของบริษัทย่อย ซึ่ง EIC เป็นหน่วยงำนหลักที่ด ำเนินธุรกิจวิจัยพัฒนำ ทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์ และบริกำรสอบ
เทียบ เพื่อพัฒนำสินค้ำใหม่ และเป็นหนึ่งในศูนย์กำรวิจัยด้ำนโพลีเมอร์ภำคเอกชนที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยด้วยศักยภำพด้ำน
บุคลำกร เทคโนโลยี และประสบกำรณ์ในด้ำนวิจัยและพัฒนำ บริษัทย่อย มนีักวิจัยและเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยพัฒนำสินค้ำรวม 120 คน 
บริษัทได้ก ำหนดกลยุทธ์ในกำรพัฒนำนวัตกรรมทั้งแบบปิด (Close innovation) และแบบเปิด (Open innovation) โดยร่วมมือกับ
พันธมิตรในกำรท ำงำนวิจัยและพัฒนำ ดังนี ้

1. พัฒนำนวัตกรรมด้ำนผลิตภัณฑ์ที่สร้ำงควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ 
2. พัฒนำนวัตกรรมด้ำนกระบวนกำรที่ส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ (eco-efficiency) 
3. พัฒนำนวัตกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ช่วยยกระดับคุณภำพชีวิตของคนในสังคม 

ผลการด าเนินงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านนวัตกรรม 
บริษัทส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมของพนักงำนในกำรพัฒนำผลิตภณัฑ์และปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน ที่จะน ำมำซึ่งควำมภำคภมูิใจ ควำม
รักและผูกพันกับองค์กร รวมถึงสรรหำต้นแบบคนนวตักรรมเพื่อเป็นก ำลังส ำคญัในกำรขับเคลื่อนบริษทัต่อไปในอนำคต  
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทจึงได้จัดท ำโครงกำร “Idea Can Do” เพื่อส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ กล้ำแสดงออก 
และเปดิโอกำสให้พนักงำนได้แสดงศักยภำพ โดยให้พนักงำนส่งแนวคิดนวัตกรรมที่สำมำรถสร้ำงสรรคส์ินค้ำเพื่อตอบสนองกับควำม
ต้องกำรของผู้บริโภคได้จริง โดยมคีณะกรรมกำรประกอบด้วย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และคณะผูบ้ริหำรเป็นผู้พิจำรณำกำรให้รำงวัล 
โครงกำรดังกล่ำวมีพนักงำนส่งแนวคิดนวัตกรรมเข้ำประกวดรวม 107 คน จ ำนวนโครงกำรนวัตกรรมรวม 58 โครงกำร ซึ่งมีจ ำนวน
โครงกำรทีผ่่ำนกำรประกวดรอบแรก 27 โครงกำร แบ่งเป็น กำรพัฒนำกระบวนกำร 19 โครงกำร และกำรพัฒนำผลิตภณัฑ์ 8 โครงกำร  
 
ภาพประกอบโครงการ “Idea Can Do” 
 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์ เพื่อสังคม 

สิทธิบัตรใหม่ และอนุสิทธิบัตร 

นวัตกรรมส ำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ 

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ออกสู่ตลำด 

นวัตกรรมส ำหรับกระบวนกำรผลิต 

 ผลงานด้านนวัตกรรมในปีบัญชี 2563/2564 
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ผลการด าเนินงานด้านนวัตกรรม 
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทใช้เงินลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำทำงตรงและทำงอ้อม คิดเป็นร้อยละ 2 ของรำยได้จำกกำรขำยของ
บริษัท โดยบริษัทได้ด ำเนินกำรค้นคว้ำวิจัยนวัตกรรมทั้งภำยในบริษัทเองและจำกควำมร่วมมือกับหน่วยงำนพันธมิตรจ ำนวน 3 
หน่วยงำน/องค์กร เพื่อร่วมกันพัฒนำนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรให้เกิดขึ้นได้อย่ำงรวดเร็ว  โดย
เป้ำหมำยของกำรพัฒนำนวัตกรรมของบริษัทมุ่งเน้น 3 ด้ำนเป็นหลัก ได้แก่ 
- นวัตกรรมด้ำนผลิตภัณฑ์ท่ีสร้ำงควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ 
- นวัตกรรมด้ำนกระบวนกำรที่ส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ (eco-efficiency) 
- นวัตกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีช่วยยกระดับคุณภำพชีวิตของคนในสังคม 

ในปีบัญชี 2563/2564 ไดร้ับกำรจดสิทธิบัตร 17 รำยกำร ด ำเนินโครงกำรพัฒนำสินคำ้นวัตกรรม 21 รำยกำร วำงจ ำหน่ำยสินค้ำท่ีเปน็
ผลจำกนวัตกรรม 7 รำยกำร และมีนวัตกรรมด้ำนกระบวนกำรผลิต 15 รำยกำร นอกจำกน้ี มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ทีบ่ริษัทคิดค้นพัฒนำเพื่อ
ช่วยเหลือสังคมโดยน ำไปบริจำคในช่วงกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ได้แก่ EP-KARE และ Face Shield เป็นต้น 
  

ตัวอย่างสินค้านวัตกรรม: ฝาปิดกระบะรถที่ม้วนเก็บได้แบบอลมูิเนียม (Roller Shutter Aluminum for Pickup Truck)  

ฝำปิดรถกระบะทั่วไปทีว่ำงขำยในตลำด อำจตอบสนองควำมต้องกำรในด้ำนฟังก์ชันกำรใช้งำนได้ไมค่รบถ้วนตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
เช่น ไม่สำมำรถบรรทุกของหรือสนิค้ำที่มขีนำดสูงได้ ดังนั้น ฝำปดิรถกระบะที่ม้วนเก็บได้แบบอลูมเินยีม จึงเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ลูกค้ำมี
ควำมต้องกำรที่จะสั่งซื้อเพื่อทดแทนฝำปิดรถกระบะเดิม แต่ฝำปดิรถกระบะที่ม้วนเก็บได้แบบอลูมเินยีมที่ออกจ ำหน่ำยในตลำดก่อนหน้ำ
นั้น ไม่สำมำรถป้องกันกำรโจรกรรมได้และมีข้อด้อยคือต้องเจำะกระบะเพื่อให้ล็อคได้ ซึ่งจำกปัญหำนี้เอง ทำงทีมพัฒนำผลิตภณัฑ์ของ
บริษัทจึงได้พัฒนำแบบจ ำลองและต้นแบบฝำปดิกระบะรถท่ีม้วนเก็บได้แบบอลมูิเนียม (Roller Shutter Aluminium for Pickup 
Truck) ส ำหรับรถยนต์กระบะสี่ประตู (D/C) โดยออกแบบพัฒนำและแก้ไขส่วน Slap* ของ Roller Shutter* จำกเดิมที่สำมำรถใช้คัตเต
อร์กรีดบริเวณยำงได้ เป็นแบบใหม่ที่แข็งแรง สวยงำมและไม่สำมำรถใช้คัตเตอร์กรีดได้ แก้ไขปัญหำกำรโจรกรรม นอกจำกน้ี บริษัท แอร์โร
คลำส จ ำกดั ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกและมีควำมเช่ียวชำญในกำรเปลีย่นกำรติดตั้งพื้นปูกระบะ (Bed Liner) จำกกำรเจำะกระบะทุกรุ่นเป็นรุ่นไม่
เจำะ ดังนั้น จึงได้น ำองค์ควำมรูด้ำ้นนี้มำประยุกต์และพัฒนำกลไกกำรล็อคของ Roller Shutter ใหม่ท่ีไม่จ ำเป็นต้องเจำะตัวถังรถ
กระบะ โดยบริษัทได้จดอนุสิทธิบตัร (Petty Patent) 4 ประเทศ ช่ือผลงำน “ฝำปดิกระบะที่ม้วนเก็บได้ (Roller Shutter)” สินค้ำ
นวัตกรรมชิ้นนีเ้ริ่มจดัจ ำหน่ำยตั้งแต่ปีบัญชี 2562/2563 จนถึงปัจจุบันสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับบริษัทกว่ำ 27 ล้ำนบำท 
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ตัวอย่างสินค้านวัตกรรม: หน้ากากอเนกประสงค์ EP KARE 

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ส่งผลให้เกิดภำวะขำดแคลนหน้ำกำกอนำมัย บริษัทตระหนักถึงควำม
เดือดร้อนและควำมยำกล ำบำกในกำรจัดหำหน้ำกำกอนำมัยที่มีคุณภำพได้มำตรฐำนควำมปลอดภัย จึงมีแนวคิดทีจ่ะช่วยเหลือสังคม
บรรเทำควำมเดือดร้อน จึงเกิดเป็นควำมคิดที่จะผลิตหน้ำกำกอนำมัยจำกไลน์ผลติพลำสติกขึ้นรูปที่มีอยู ่และด้วยควำมร่วมมือของ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ในบริษัทและบริษัทย่อย จึงได้ค้นคว้ำวิจัยและพัฒนำจนผลิตสินค้ำนวัตกรรมหน้ำกำกอเนกประสงค์ EP KARE ได้ส ำเร็จ
โดยใช้ระยะเวลำทั้งหมดเพียง 1 เดอืน และได้น ำสินค้ำนวัตกรรมหน้ำกำกอเนกประสงค์ EP KARE ออกสู่ตลำดเมื่อเดือนเมษำยน 2563 
หน้ำกำกอเนกประสงค์ EP KARE ตัวหน้ำกำก EP KARE ผลิตจำกพลำสติกประเภท Polypropylene ประกบกัน 2 ช้ัน ระหว่ำงช้ันมีผ้ำกรอง
สอดอยู่ ตัวพลำสติกมีควำมยดืหยุน่สูง สำมำรถท ำควำมสะอำดฆ่ำเช้ือโรคได้ด้วยด้วยแอลกอฮอล์ หรือล้ำงด้วยน้ ำสบู่ จึงสำมำรถน ำ
กลับมำใช้ซ้ ำได้ด้วยกำรเปลี่ยนแค่แผ่นกรอง โดยแผ่นกรองผลิตมำจำกผ้ำ 3 ช้ัน จึงมีคุณสมบตัิในกำรกรองฝุ่น และละอองฝอยขนำดเล็ก 
อีกทั้งแผ่นกรองสำมำรถซักท ำควำมสะอำดและน ำกลับมำใช้ซ้ ำได้ 20 ครั้ง ชุดหน้ำกำกอเนกประสงค์ EP KARE 1 ชุด ประกอบด้วย 
หน้ำกำก 1 ช้ิน และแผ่นกรอง 2 ชุด จึงสำมำรถใช้งำนได้ประมำณ 40 ครั้งหรือ 1 - 2 เดือน  นอกจำกน้ี ตัวแผ่นกรองยังมีขนำดเล็ก
ประมำณ 1/4 ส่วนของหน้ำกำกอนำมัยมำตรฐำน เมื่อใช้แผ่นกรองหมด ผู้ใช้สำมำรถตดัหน้ำกำกอนำมัยมำตรฐำนมำใช้ทดแทนแผ่นกรอง
ของ EP KARE ได้ถึงแผ่นละ 4 ครั้ง ผู้ใช้จึงสำมำรถประหยัดหน้ำกำกอนำมัยได้ถึง 4 เท่ำในระยะยำว 
บริษัทจดสิทธิบัตรหน้ำกำกอเนกประสงค์ EP KARE ใน 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย จีน และญีปุ่น 

  
ส ำหรบักระบวนกำรผลิตบริษัทได้ปรับเปลี่ยนไลน์กำรผลติบำงส่วนของบริษัทย่อย บริษัท อสีเทิร์น โพลีแพค จ ำกัด (EPP) ผู้ผลติและจ ำหน่ำย
บรรจุภัณฑ์พลำสติก เพื่อผลิตหน้ำกำกอเนกประสงค์ EP KARE โดยใช้กระบวนกำรผลิตแบบขึ้นรูปด้วยควำมร้อน (Thermoforming) และ
ประกอบแผ่นกรองภำยในคลีนรูม ซึ่ง EPP ได้รบักำรรับรองมำตรฐำนระดับสำกล เช่น HACCP/ GMPและ BRC จึงมั่นใจในมำตรฐำน
และควำมสะอำดของผลิตภัณฑไ์ด้ในระดับเดียวกับบรรจุภัณฑ์อำหำร บริษัทได้ผลิตหน้ำกำกอเนกประสงค์ EP KARE มำกกว่ำ 500,000 ช้ิน 
โดยน ำหน้ำกำกอเนกประสงค์ EP-Kare จ ำนวนมำกกว่ำครึ่งจำกยอดผลิต และสินค้ำชนิดอื่น ๆ  เช่น Face Shield จำกบริษัท แอร์โร
คลำส จ ำกดั/ แผ่นพลำสติกส ำหรบัท ำ Face Shield และกล่องอำหำรพร้อมฝำปิด มอบให้แกห่น่วยงำนต่ำง ๆ ที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ 
ได้แก่ โรงพยำบำล มูลนิธิกู้ภัย หน่วยงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข ต ำรวจตรวจคนเข้ำ
เมือง เป็นต้น ภำยใต้โครงกำร “EPG ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19” ซึ่งเป็นโครงกำรที่บริษัทและบริษัทย่อย ร่วมมือกันเพื่อส่งควำมช่วยเหลือ
ให้กับชุมชนและสังคมภำยใต้วิกฤต Covid-19 
บทสัมภำษณ์ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร “นวัตกรรมหน้ำกำกอเนกประสงค ์EP-KARE” ตำม Link ด้ำนล่ำง 
https://fo-fo.facebook.com/EPG.Innovation/videos/259688678485890/ 
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