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การบรหิารจดัการของเสยี 
 
การบริหารจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความส าคัญและคาดหวังให้
บริษัทด าเนินการจัดการตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด เนื่องจากการบริหารจัดการของเสียที่ไม่เหมาะสมอาจน ามา
ซ่ึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอาจกระทบต่อชื่อเสียงและการได้รับการ
อนุญาตในการด าเนินธุรกิจของบริษัทด้วย บริษัทจึงให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของเสียอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดการเพ่ือใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุด ซ่ึงจะท าให้บริษัทสามารถลดต้นทุนในการก าจัดของเสียและต้นทุนในการ
ผลิตได้อีกทางหนึ่ง   

 

 
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 ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองเท่านั้น ไม่รวมธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ 
กรุงเทพมหานคร และหน่วยธุรกิจในต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล เพื่อรายงานการด าเนินการ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทและมาตรฐานสากล 
 บริษัทก าหนดเป็นนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม ให้ทุกหน่วยธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอย่างเคร่งครัด และส่งเสริมการพัฒนากระบวนการผลิตที่ช่วยลดการเกิดของเสียหรือน ากลับมาใช้ใหม่ 
โดยมีกรอบการด าเนินงานตามมาตรการ 3 ป. ได้แก่ “การประหยัด” คิดทบทวนการเกิดของเสีย ลดการเกิดของเสียโดยไม่จ าเป็น 
และพิจารณาลดของเสียที่แหล่งก าเนิด “ประโยชน์” สร้างประโยชน์จากของเสียที่เกิดขึ้นขององค์กรโดยพิจาณา ปรับปรุงของเสียให้มี
คุณภาพที่เหมาะสมและเข้าสู่กระบวนการผลิตอีกครั้ง และ “การเพิ่มประสิทธิภาพ” เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเพื่อลดการ
เกิดของเสียให้มากที่สุด 

 
 บริษัทมอบหมายให้คณะท างานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผู้ทบทวนการก าหนดเป้าหมายด้านของเสียประจ าปีเพื่อให้
สอดคล้องตามแต่ลักษณะของธุรกิจ และติดตามผลและความคืบหน้าของการพัฒนาระบบการจัดการด้านของเสียเป็นประจ าผ่าน
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คณะท างานด้านสิ ่งแวดล้อมของแต่ละบริษัทย่อย โดยในการด าเนินการของแต่ละหน่วยธุรกิจนั ้น อ้างอิงแนวทางปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากล ISO 14001:2015 และมาตรฐานแนวทางปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องตามแต่กลุ่มอุตสาหกรรม  

กลยุทธ์หลักของบริษัทในการบริหารจัดการของเสีย 
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) ให้
ครอบคลมุทุกหน่วยธุรกิจ 

 จ าแนกชนิดของเสียให้มีความชัดเจนและ
ละเอียดมากข้ึน 

 จัดท าแผนผังการไหลของของเสีย 
ลดปรมิาณของเสียอันตรายที่
ก าจัดด้วยวิธีฝังกลบ 

 ห า วิ ธี ก า จั ด ข อ ง เ สี ย อั น ต ร า ย ใ ห ม่ 
นอกเหนือจากการฝังกลบ 

 จัดจ้างบริษัทรับก าจัดของเสียทีม่คีวามสามารถ
ก าจัดของเสียอันตรายบางชนิดโดยไม่ต้องไปฝัง
กลบ 

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ของเสีย 
 

 เพิ่มสัดส่วนของเสียที่น ากลับมาใช้ซ้ าและใช้
ใหม ่

 สร้างจิตส านึกในการคดัแยกของเสีย 

 ท าช่องทางคัดแยกของเสียอย่างมีระบบ 

 ท ามาตรการน าของเสียเข้าสู่กระบวนการผลิต
ใหม ่

 
ผลการด าเนินงาน  

 บริษัทมุ่งเน้นการด าเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการของเสีย จึ งก าหนดให้แต่ละหน่วยธุรกิจมี
เป้าหมายด้านการจัดการของเสียทั้งของเสียอันตรายและไม่อันตราย รวมทั้งมีการสื่อสารเป้าหมายให้แต่ทุกหน่วยงานในบริษัทย่อย
รับทราบ เพื่อน าไปจัดท าแผนควบคุมปริมาณของเสียภายในหน่วยงานของตนเอง ตรวจสอบดูแลการด าเนินงานและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อคณะท างานด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละบริษัทย่อยเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อติดตามผลการด าเนินงานเช่น การปนเปื้อนของ
ของเสียไม่อันตราย การคัดแยกของเสียอย่างถูกวิธี การจัดท าฐานข้อมูลของเสียในหน่วยงานอย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งจัดท า
แผนผังการไหลของของเสียของบริษัท (Disclosure 306-1) ดังนี ้
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การบริหารจัดการของเสียขององค์กร 

 ในรอบการรายงานปีบัญชี 2563/2564 บริษัทได้ปรับปรุงการเก็บข้อมูลโดยอ้างอิงตามมาตรฐาน GRI 306 (2020) บริษัทมี
ปริมาณของเสียทั้งหมดจากกระบวนการผลิตจ านวน 1,408 ตัน (Disclosure 306-3) ลดลงจากปีบัญชี 2562/2563 ร้อยละ 18.45 
เนื่องจากบริษัทลดการผลิตลงตามการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดย
บริษัทได้น าของเสียกลับมาใช้ซ้ าและใช้ใหม่จ านวน 955 ตัน คิดเป็นร้อยละ 67.83 ของของเสียทั้งหมด (Disclosure 306-4) และมีของ
เสียทีส่่งไปก าจัดด้วยวิธีต่างๆ จ านวน 453 ตัน (Disclosure 306-5) ซึ่งปริมาณของเสียที่ส่งไปก าจัดด้วยวิธีฝังกลบมีจ านวน 54 ตัน คิด
เป็นร้อยละ 3.83 ของของเสียทั้งหมด 

 

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

ปริมาณของเสียทั้งหมดที่น ากลับมาใช้ซ้ าและใช้ใหม่ (ตัน) 1,023 1,025 955 
ปริมาณของเสียทั้งหมดที่ส่งไปก าจัด (ตัน) 658 701 453 
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การจัดการ ประเภทของเสีย 
ปริมาณ 
(ตัน) 

วิธีการจัดการ 

ปริมาณของเสียที่
กลับมาใช้ซ  าและ
ใช้ใหม่  
(67.83%) 

ของเสียอันตราย 
น้ ามันหล่อลื่นใช้แล้ว 
แบตเตอรี่ใช้แล้ว           
ถังปนเปื้อน 

17 
(1.21%) 

 

 น าส่งบริษัทรับจดัการเพื่อเข้าสู่กระบวนการน าไปใช้ซ้ าและรี
ไซเคลิ 

 ติดตามการจดัการด้วย Hazardous Waste Manifest 

ของเสียไม่อันตราย 
เศษยาง เศษพลาสติก ไม้พา
เลท พลาสติกพาเลท  

938 
66.62%  

 น าส่งบริษัทรับจดัการเพื่อเข้าสู่กระบวนการน าไปใช้ซ้ าและรี
ไซเคลิ 

 ติดตามการจดัการด้วย Non-Hazardous Waste Manifest 

ปริมาณของเสียที่
ส่งไปก าจัด 
(32.17%) 

ขยะอันตราย 
หลอดฟลูออเรสเซนต์ 
ถ่านไฟฉาย  เศษผ้า/ถุงมือ
ปนเปื้อน  

248 
17.61% 

 

 น าส่งบริษัทรับจดัการเพื่อน าไปเปน็เช้ือเพลิงผสม หรือ
ท าลายในเตาเผาเฉพาะส าหรับของเสียอันตราย 

 ติดตามการจดัการด้วย Hazardous Waste Manifest 

ขยะอันตราย 
น้ าล้างอุปกรณเ์ครื่องแก้ว
จากห้องปฏิบัติการ 

9 
0.62% 

 น าส่งบริษัทรับจดัการเพื่อน าไปบ าบัดด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ 

 ติดตามการจดัการด้วย Hazardous Waste Manifest 

ขยะอันตราย 
บรรจภุัณฑ์ปนเปื้อน 
กระป๋องสเปรย์  

54 
(3.84%) 

 

 น าส่งบริษัทรับจดัการเพื่อน าไปฝังกลบอย่างปลอดภัย 

 ติดตามการจดัการด้วย Hazardous Waste Manifest 

ของเสียไม่อันตราย 
เศษยางท่ีบนเปื้อนเศษ
พลาสติก 

142 
(10.06%) 

 

 น าส่งบริษัทรับจดัการเพื่อน าไปเปน็เช้ือเพลิงผสม 

 ติดตามการจดัการด้วย Non-Hazardous Waste Manifest 

 

 

60.8% 59.4% 
67.8% 

39.2% 40.6% 
32.2% 
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ตนั
 

สัดส่วนปริมาณของเสียทัง้หมด 

ปริมาณของเสียทัง้หมดที่น ากลบัมาใช้ซ า้และใช้ใหม่ 
ปริมาณของเสียทัง้หมดที่สง่ไปก าจดั 
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การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ของเสีย 

 บริษัทมุ่งมั่นที่จะเพิ่มสัดส่วนของของเสียที่น ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) และใช้ใหม่ (Recycle) ให้เพิ่มขึ้น ท้ังของเสียอันตรายและ
ของเสียไม่อันตราย ในปีบัญชี 2563/64 บริษัทใช้วิธีการด าเนินการหลายวิธีเพื่อเพิ่มสัดส่วนการน าของเสียกลับมาใช้ซ้ าและใช้ใหม่เช่น การ
ก าหนดมาตรการจ าแนกชนิดของเสียให้ชัดเจน การให้ความรู้เรื่องการคัดแยกของเสียและสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานผ่านช่องทางต่างๆ 
ส่งผลให้ของเสียอันตรายที่น ากลับมาใช้ซ้ าและใช้ใหม่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5.19 ของปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20.62 จากปีบัญชี 2562/2563 และของเสียไม่อันตรายที่น ากลับมาใช้ซ้ าและใช้ใหม่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 86.87 เช่นกัน หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.61 จากปีบัญชีก่อนหน้า  

 

 
 
 อัตราการเกิดของเสียต่อหน่วยผลิตภัณฑ์รวมของบริษัทเท่ากับ 0.0203 ตันต่อตันผลิตภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 5.94 เมื่อเทียบกับปี
ฐานปบีัญชี 2562/2563  บริษัทให้ความส าคัญกับการดูแลจัดเก็บและการขนส่งของเสีย รวมถึงการก าจัด ท่ีอาจเกิดเหตุการณ์การรั่วไหล
หรือปนเปื้อนระหว่างด าเนินการ และส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงก าหนดให้มีการตรวจติดตามตามใบก ากับการขนส่งและ
ก าจัดของเสียอันตรายตามกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินการตลอดกระบวนการบริหารจัดการของเสียเป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทได้ก าหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย ผ่าน Website : www.epg.co.th หรือ ร้องเรียนไปยัง
บริษัทย่อยโดยตรง บริษัทและบริษัทย่อยจะด าเนินการตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่ระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน
ตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ซึ่งในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการจัดการของเสียของบริษัทแต่
อย่างใด 
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สัดส่วนของเสียที่น ากลับมาใช้ซ า้และใช้ใหม่ 

ของเสียไม่อนัตรายท่ีน ากลบัมาใช้ซ า้และใช้ใหม่ ของเสียอนัตรายท่ีน ากลบัมาใช้ใหม่ 


