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การบรหิารจัดการ 

ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม 

 
การด าเนินธุรกิจของภาคอุตสาหกรรมนั้นแม้ว่าจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แต่ในขณะเดียวกัน   ยังสามารถสร้าง
ผลกระทบเชงิลบต่อสังคมและสิง่แวดลอ้มได้หากมกีารบริหารจัดการที่ไมดี่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการได้รับอนญุาตในการประกอบ
กิจการและความน่าเชื่อถือของบริษัทอีกด้วย บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียจึงให้ความส าคัญกับประเด็นการบริหารจัดการผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมอย่างมาก โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และบริหารจัดการมลพิษที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
 

 
เปา้หมายระยะยาว  

ปี 2568 
เปา้หมาย 

ปีบัญชี 2563/2564 
ผลการด าเนินงาน 

ปีบัญชี 2563/2564 
จ ำนวนคร้ังกำรละเมิดค่ำมำตรฐำนตำมข้อก ำหนด
ของกฎหมำยและระเบียบข้อบังคบั 

0 0 0 

 

แนวทางการบริหารจัดการ  

 ขอบเขตกำรรำยงำนข้อมูลในรำยงำนควำมยั่งยืนฉบับนี้ ครอบคลุม บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ ำกัด  บริษัท แอร์โรคลำส จ ำกัด 
และบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ำกัด ที่อยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดระยองเท่ำน้ัน ไม่รวมธุรกิจที่อยู่ในพ้ืนท่ี จังหวัดสมุทรปรำกำร กรุงเทพมหำนคร 
และหน่วยธุรกิจในต่ำงประเทศ เนื่องจำกบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบจัดเก็บข้อมูล เพื่อรำยงำนกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนของบริษัทและมำตรฐำนสำกล 

บริษัทมีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

 
 

บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมเป็นอย่ำงมำก จึงได้ประกำศนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน ด้ำนสิ่งแวดล้อม ให้ทุกบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทยึดถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด บริษัทก ำหนดให้ทุกบริษัทย่อยด ำเนินธุรกิจด้วยควำม
รับผิดชอบต่อผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจำกกระบวนกำรท ำงำน ปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับด้ำนสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนระบบมำตรฐำนสำกลด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม  และเพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎหมำยที่
เปลี่ยนแปลงไป บริษัทก ำหนดให้มีกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ หรือข้อก ำหนดอื่นตำมแต่อุตสำหกรรม
อย่ำงสม่ ำเสมอ  

บริษัทได้น ำระบบมำตรฐำนสำกลมำใช้เพื่อควบคุมดูแลกำรบริหำรจัดกำรผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม ได้แก่มำตรฐำนกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งบริษัทจัดให้มีกำรทบทวนติดตำมตรวจสอบระบบมำตรฐำนดังกล่ำวเป็นประจ ำทุกปี ปีละ 1 คร้ัง  โดยกำร
ด ำเนินงำนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมท้ังหมดนั้น บริษัทมอบหมำยให้คณะท ำงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมของทุกบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบดูแล 
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ผลการด าเนินงาน  
การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

บริษัทได้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงที่อำจท ำให้เกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมำยหรือระเบียบมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม
ของธุรกิจหลัก ดังนี้ 

ธุรกิจหลัก 
ควำมเสีย่งทำงสิ่งแวดล้อมท่ีเกดิขึน้ 

กำรร่ัวไหล
ของน้ ำเสยี 

กำรร่ัวไหล
ของสำรเคม ี

คุณภำพน้ ำท้ิง 
คุณภำพ
อำกำศ 

เสียง 

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)      
 
 บริษัทก ำหนดให้ทุกหน่วยธุรกิจตระหนักและก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนอย่ำงใกล้ชิด เพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมตำมที่
ประเมินไว้ เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทมีระบบกำรควบคุมที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมเพื่อลดควำม
เสี่ยงในกำรปฏิบัติที่ไมเ่ป็นไปตำมกฎหมำยระเบียบขอ้บังคับ นอกจำกกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนและควำมสอดคล้องของกฎหมำยโดย
หน่วยงำนภำยในองค์กรแล้ว บริษัทยังได้เปิดโอกำสให้หน่วยงำนภำยนอกอื่นๆ ที่มีควำมน่ำเชื่อถือ เช่น หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง 
และหน่วยงำนรับรองมำตรฐำนสำกล เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัท เพื่อเป็นกำร
ยกระดับควำมเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยว่ำกำรด ำเนินกำรของบริษัทมีควำมถูกต้อง โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎหมำยระเบียบ
ข้อบังคับท่ีก ำหนดไว้ 
การตรวจสอบโดยหน่วยงานราชการ 

 ในปีบัญชี 2563/2564  กรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรมได้มีกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของบริษัทในด้ำน
สิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย และผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งพบว่ำบริษัทด ำเนินกำรอย่ำงถูกต้อง
เป็นไปตำมข้อก ำหนด และไม่มีกำรละเมิดกฎหมำยระเบียบข้อบังคับด้ำนสิ่งแวดล้อม (Disclosure 307-1) 

การตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอกที่ให้การรับรองมาตรฐาน 

 ในปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัท ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนจำกหน่วยงำนภำยนอก ซึ่งมีกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
และระเบียบข้อบังคับท่ีก ำหนดด้ำนสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรด้ำนคุณภำพ (ISO 9001) มำตรฐำนระบบกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม (ISO 14001) มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (ISO 45001) มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรพลังงำน 
(ISO 50001) ระบบกำรประเมินคำร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร ( ISO 14064-1) และระบบกำรประเมินวอเตอร์ฟุตพร้ินท์กำรบริกำร
จัดกำรน้ ำ (ISO 14046)  

ธุรกิจหลัก ISO 9001 
ISO 

14001 
ISO 

45001 
ISO 

50001 
ISO 

14064 
ISO 

14046 

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)       
 
การจัดการข้อร้องเรียน 

บริษัทได้จัดให้มีช่องทำงรับข้อร้องเรียนที่หลำกหลำยที่ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทสำมำรถ
เข้ำถึงได้ง่ำย ได้แก่ โทรศัพท์ เว็ปไซต์ และกล่องรับข้อร้องเรียนที่ติดตั้งอยู่บริเวณด้ำนหน้ำบริษัท  และบริษัทได้ก ำหนดกระบวนกำร
จัดกำรข้อร้องเรียนอย่ำงเป็นระบบตำมมำตรฐำน ISO 14001 : 2015  นอกจำกนี้ บริษัทได้มีกำรสอบกลับเร่ืองร้องเรียนจำกชุมชน
ภำยนอก โดยท ำจดหมำยถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอุตสำหกรรมจังหวัดเพื่อขอตรวจสอบข้อร้องเรียนจำกผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทที่ร้องเรียนมำยังหน่วยงำนภำครัฐท่ีมีอ ำนำจในกำรก ำกับดูแลโดยตรง   
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ผลกำรด ำเนินกำรในปีบัญชี 2563/2564 นั้น บริษัทไม่ได้รับเร่ืองร้องเรียนที่เกี่ยวกับผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
และไม่มีเร่ืองร้องเรียนไปยังภำครัฐ ไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนปกครองส่วนท้องถิ่นและอุตสำหกรรมจังหวัดแต่อย่ำงใด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

จ ำนวนข้อร้องเรียนด้ำนผลกระทบ
ทำงสิง่แวดล้อม 

0 0 0 
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การจัดการมลพิษอากาศ 

 
การปล่อยมลสารออกสู่ชั้นบรรยากาศของภาคอุตสาหกรรมนั้น เป็นประเด็นส าคัญท่ีภาครัฐให้ความสนใจอย่างย่ิง เนื่องจากมลสาร
มีผลโดยตรงต่อคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ที่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในสังคม หน่วยงานภาครัฐจึงมีการออก
กฎหมายควบคุมเพ่ือก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด หากบริษัทมีการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมและสุขภาวะของผู้ปฏิบัติงานแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอีกด้วย  

 

 
เปา้หมายระยะยาว  

ปี 2568 
เปา้หมาย 

ปีบัญชี 2563/2564 
ผลการด าเนินงาน 

ปีบัญชี 2563/2564 
จ ำนวนคร้ังกำรละเมิดค่ำมำตรฐำนตำมข้อก ำหนด
ของกฎหมำยและระเบียบข้อบังคบั 

0 0 0 

 
แนวทางการบริหารจัดการ 

 บริษัทก ำหนดแนวทำงบริหำรจัดกำรมลพิษอำกำศที่เกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมุ่งเน้นกำรจัดกำรมลสำรที่
แหล่งก ำเนิดอย่ำงมีประสิทธิภำพ และควบคุมคุณภำพอำกำศให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด รวมทั้งก ำหนดดัชนีชี้วัดคุณภำพ
อำกำศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้แก่ ก๊ำซซัลเฟอร์ออกไซด์ (SO2) ก๊ำซไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) ฝุ่นละอองขนำดเล็ก (PM) และ
สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย (VOCs) เพื่อใช้ติดตำมและตรวจวัดคุณภำพอำกำศในพ้ืนท่ี โดยมีเป้ำหมำยให้ค่ำดัชนีชี้วัดคุณภำพอำกำศ
อย่ำงน้อยต้องมีค่ำเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนท่ีกฎหมำยก ำหนดหรือดีกว่ำ 

 ในกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรด้ำนมลพิษอำกำศนั้น บริษัทได้อ้ำงอิงแนวทำงปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกล  ISO 14001:2015  
และแนวทำงปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องตำมแต่กลุ่มอุตสำหกรรม ซึ่งทุกธุรกิจได้ก ำหนดกำรวัดผล ติดตำม และตรวจสอบตำมมำตรฐำนสำกล 
โดยบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จ ำกัด และบริษทั แอร์โรคลำส จ ำกัด ได้รับกำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลจำก บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด ส่วนบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ำกัด ได้รับกำรรับรองจำกบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 
กลยุทธ์หลักของบริษัทในการจัดการการปล่อยมลพิษอากาศ 

1 จัดท ำข้อมูลพื้นฐำนด้ำนมลพิษอำกำศของทุกหน่วยธุรกิจ 
2 ลดมลพิษอำกำศจำกแหล่งก ำเนิด 
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บริษัทได้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนนิงำนเพื่อตอบสนองกลยุทธ์แตล่ะด้ำน โดยควำมร่วมมือของบริษัทยอ่ย โดยมีรำยละเอียด 
ดังนี ้

กลยุทธ ์ แนวทางการด าเนนิงาน การด าเนินงานในปีบญัชี 2563/2564 

จัดท ำข้อมูลพื้นฐำนดำ้น
มลพิษอำกำศ 

 จัดท ำข้อมูลพื้นฐำนดำ้นมลพิษอำกำศตำม
กฎหมำยก ำหนด โดยครอบคลุมทกุธุรกิจ 

 ท ำฐำนข้อมลูพื้นฐำนโดยผ่ำนกำรค ำนวณกำร
ปล่อยมลพิษอำกำศทั้งป ี

 ตรวจวัดคุณภำพมลพิษอำกำศตำมข้อกังวล
ของผู้มสี่วนได้เสีย 

ลดมลพิษอำกำศจำก
แหล่งก ำเนิด 

 พิจำรณำสำรทดแทนเพื่อลดมลพิษอำกำศ  หน่วยงำน R&D พิจำรณำหำสำรทดแทนอ่ืน 
ที่สำมำรถช่วยลดผลกระทบจำกมลพิษอำกำศ 

 น ำผลกำรวิจัยผลติภณัฑ์เข้ำสู่กำรผลิตแบบ
อุตสำหกรรม 

 
ผลการด าเนินงาน  

ธุรกิจของบริษัททั้งหมดเป็นอุตสำหกรรมที่ไม่มีปล่องที่มีกำรเผำใหม ้มีเฉพำะปลอ่งที่ระบำยมลพิษอำกำศจำกกระบวนกำรผลิต
เท่ำนั้น บริษัทได้ก ำหนดวิธีดักจับมลพิษอำกำศก่อนปล่อยออกจำกปล่องระบำย ดังนี้ 

ชนิดมลพิษอำกำศ วิธีกำรดักจับมลพิษอำกำศก่อนปล่อยออกจำกปล่องระบำย 

NOx Wet Scrubber System 
SOx Wet Scrubber System 
Persistent Organic Pollutants (POP) Activated Carbon System 

Volatile organic compounds (VOC) Activated Carbon System 
Hazardous air pollutants (HAP) Activated Carbon System 

Particulate matter (PM) Dust Collector System 
Carbon monoxide (CO) Wet Scrubber System 

Carbon dioxide (CO2) Activated Carbon System 
Dichloromethane (CH2Cl2) Activated Carbon System 
Total Suspended Particulate (TSP)  Dust Collector System 

 
บริษัทได้ท ำกำรตรวจวัดมลพิษอำกำศภำยในสถำนประกอบกำรจำกทุกแหล่งปล่อยมลพิษอำกำศเป็นประจ ำโดยใช้บริกำร

ทดสอบและตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำรภำยนอกที่ได้มำตรฐำนและเป็นที่ยอมรับ  รวมทั้งค ำนวณกำรปล่อยมลพิษอำกำศใน
ภำพรวมของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรที่แหล่งก ำเนิด เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรในกำร
บริหำรจัดกำรมลพิษอำกำศ ซึ่งในปีบัญชี 2563/2564 ที่ผ่ำนมำ ค่ำมลพิษอำกำศที่วัดได้ทุกค่ำจำกทุกแหล่งก ำเนิดอยู่ในเกณฑ์ที่
กฎหมำยก ำหนดตลอดทั้งปี  

 
 
 


