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	 สถานการณ์โ์ควิิด-19	ในระยะเวิลา	2	ปีีท่ี่�ผ่า่นมา	ส่งผ่ลให้้ท่ี่�วิโลกเผ่ชิญิ
ก่บวิิฤตท่ี่�งด้านส่งคมและเศรษฐกิจ	สำาห้ร่บ	EPG	ซึ่่�งที่ำาธุุรกิจในตลาดโลก	
น่บเป็ีนควิามท้ี่าที่ายอย่างยิ�ง	 EPG	 จ่งนำานโยบาย	USE*	มาใช้ิเพื่่�อร่บม่อ
ก่บสถานการณ์ด่์งกล่าวิ	และสามารถปีรบ่ต่วิเพื่่�อให้้อย่ก่่บวิิกฤตการณ์ต่์าง	ๆ  
ท่ี่�เกิดขึ้่�นได้	โดยเชิ่�อว่ิา	“ในที่กุวิิกฤต	ม่โอกาสเกิดขึ้่�นเสมอ”	ด่งน่�น	เพื่่�อสรา้ง
ให้้เกิดโอกาสในการเติบโต	EPG	ม่ควิามสามารถในการแข่ึ้งข่ึ้นด้วิยการเป็ีน
ผ้่่เล่นในระด่บโลก	พื่ร้อมวิิสย่ท่ี่ศน์ในการดำาเนินธุุรกิจ	จ่งเตร่ยมควิามพื่ร้อม
ห้ล่งจากสถานการณ์โ์ควิิด-19	โดยได้พื่ฒ่นากลยุที่ธุเ์ชิงิรุก	เรย่กว่ิา	4 C	ได้แก่	
1. Change	 การมองวิิกฤติค่อ	 การเปีล่�ยนแปีลงปีร่บต่วิเพื่่�อให้้อย่่รอด	

และสร้างการเติบโต
2. Challenge ค่อ	ควิามท้ี่าที่ายท่ี่�จะดำาเนินธุุรกิจภายใต้สถานการณ์ก์าร

แพื่รร่ะบาดขึ้องโควิิด-19		โดยพื่่�นฐานธุุรกิจขึ้อง	EPG	เป็ีนอุตสาห้กรรม	
เม่�อเผ่ชิิญก่บควิามท้ี่าที่ายเชิ่นน่�ที่ำาให้้	 EPG	 ต้องยิ�งพื่่ฒนาสินค้าได้ด่
ยิ�งขึ้่�น	คุณ์ภาพื่ท่ี่�ด่ท่ี่�มาพื่ร้อมก่บราคาท่ี่�แขึ้ง่ขึ้่นได้	สิ�งสำาค่ญ	ต้องตอบ
โจที่ย์ผ้่่บริโภค	ในทีุ่กสถานการณ์์	ไลฟ์์สไตล์	ท่ี่�งปัีจจุบ่น	และอนาคต	

3. Chance	 ค่อโอกาส	EPG	 เตร่ยมพื่ร้อมสร้างการเติบโตขึ้องยอดขึ้าย

ดร.ภวััฒน์์ วัิทููรปกรณ์์ ประธาน์เจ้้าหน์้าทู่�บริหาร EPG

“ในทุุกวิิกฤต มีีโอกาสเกิดขึ้้�นเสมีอ”
EPG สร้้างโอกาสการ้เติิบโติทางธุุร้กิจ ด้้วยนวัติกร้ร้ม 
เทคโนโลยี และการ้เป็น็ผู้้้เล่นร้ะด้ับโลก

EPG Greeting

หมายเหตุุ: (นโยบาย “USE” คืือ U: Utilization ใช้้ประโยช้นจ์ากทรพัยากรท่�ม่อย่�อย�างคืุ้มคื�า/ S:Save ประหยัดคื�าใช้้จ�าย และ E: Efficiency เพ่�ม
ประสิท่ธิภ่าพการทำางาน)

และกำาไรสุที่ธุิ	 โดยใช้ิงบปีระมาณ์กว่ิา	 2%	 เพื่่�อพื่่ฒนานว่ิตกรรม
และเที่คโนโลย่อย่างต่อเน่�อง	 อ่กท่ี่�ง	 พื่ร้อมชิ่วิยเห้ล่อส่งคมด้วิย
สินค้านว่ิตกรรมท่ี่�เกิดข่ึ้�นยามวิิกฤต	และขึ้าดแคลน	 ได้แก่	ห้น้ากาก
อเนกปีระสงค์	EP-KARE,	face	shield,	เต่ยงสนาม	Aeroklas	เป็ีนต้น	

4. Collaboration	 การ่วิมม่อร่วิมใจขึ้องคนในองค์รกร	 รวิมถ่งการ
แสวิงห้าควิามร่วิมม่อจากเคร่อขึ้่ายพื่่นธุมิตรท่ี่�วิโลก	 เพื่่�อพื่่ฒนาองค์
ควิามร่้รว่ิมก่นจะเพื่ิ�มขึ้่ดควิามสามารถในการแขึ้ง่ขึ้่นให้้ก่บธุุรกิจและ
นำาไปีส่ก่ารพื่่ฒนาธุุรกิจท่ี่�ย่�งย่นรว่ิมก่นได้ในท่ี่�สุด
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EPG Greeting

Dr. Pawat Vitoorapakorn Chief Executive Officer of EPG

“There is always an opportunity
to happen in every crisis”
EPG fosters corporate growth through innovation, technology, 
and global players.

	 In	the	previous	two	years,	the	world	has	faced	both	social	and	
economic	difficulties	as	a	result	of	the	Covid-19	situation.	For	EPG,	
which	operates	on	a	global	scale,	the	USE*	policy	was	adopted	to	
deal	with	such	situations,	and	the	company	was	adaptable	to	live	
with	the	crises,	thinking	that	“there	is	always	an	opportunity	in	every	
crisis.”	EPG	is	competitive	by	transforming	into	a	global	player	with	a	
corporate	vision,	therefore	it	prepares	for	the	COVID-19	circumstance	
by	establishing	a	proactive	strategy	known	as	4 C.

1. Change	 Crises	 are	 seen	as	opportunities	 to	 change,	 adapt,	
and	grow.

2. Challenge	The	difficulty	of	conducting	business	in	the	midst	
of	the	COVID-19	outbreak	is	a	challenge.	In	the	face	of	such	
obstacles,	EPG	must	improve	its	products	by	providing	good	
quality	at	a	reasonable	price.	It’s	critical	to	address	the	needs	
of	 customers	 in	all	 conditions,	 including	current	and	 future	
lifestyles.

3. Chance	is	an	opportunity	for	EPG	to	plan	for	sales	growth	and	
net	profit	by	allocating	more	than	2%	of	sales	to	continuous	
innovation	and	technology	development,	as	well	as	to	assist	
the	society	with	innovative	products	that	arise	during	times	of	
crisis	and	scarcity,	such	as	multipurpose	masks	(EP-KARE),	face	
shield,	Aeroklas	field	beds,	and	etc.

4. Collaboration	 It	 is	 critical	 to	 seek	 collaboration	with	 the	
organization’s	people,	as	well	as	collaboration	with	a	worldwide	
network	of	partners	 to	generate	knowledge	 together.	 It	will	
improve	 the	 company’s	 competitiveness	 and,	 in	 the	 end,	
contribute	to	long-term	corporate	growth.

Note: (“USE” policy is included; U: Resource Utilization, S: Cost Saving and E: Increase Efficiency)
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	 ในปีีบ่ญชิ่	 64/65	 (เม.ย.64	 -	 ม่.ค.65)	 บริษ่ที่ต่�งเป้ีาห้มายยอดขึ้ายท่ี่�	
11,000	 ล้านบาที่	 อ่ตรากำาไรขึ้่�นต้นท่ี่�	 29	 -	 32%	 โดยผ่ลปีระกอบการขึ้อง
บริษ่ที่	 งวิด	6	 เด่อนขึ้องปีีบ่ญชิ่	 64/65	 (เม.ย	 -	 ก.ย.64)	 เติบโตอย่างแข็ึ้งแกร่ง	
ม่ยอดขึ้าย	5,914.3	ล้านบาที่	ปีร่บต่วิเพื่ิ�มขึ้่�นจากชิว่ิงเด่ยวิก่นขึ้องปีีก่อนท่ี่�ม่ยอด
ขึ้าย	4,281.8	 ล้านบาที่	ห้ร่อ	 เพื่ิ�มขึ้่�น	38.1%	ม่อ่ตรากำาไรขึ้่�นต้นท่ี่�	31.7%	และ	
ม่กำาไรสุที่ธุิ	 862.3	 ล้านบาที่	 เพื่ิ�มขึ้่�นจากชิ่วิงเด่ยวิก่นขึ้องปีีก่อนท่ี่�ม่กำาไรสุที่ธุ	ิ
382.3	ล้านบาที่	ห้ร่อ	เพื่ิ�มขึ้่�น	125.6%	โดยคาดว่ิาท่ี่�งปีีบ่ญชิ่น่�	บริษ่ที่จะสามารถ
เติบโตได้ด่ขึ้่�นกว่ิาเป้ีาห้มายจากแรงห้นุนการเติบโตท่ี่�งสามธุุรกิจ	ได้แก่	Aeroflex/	
Aeroklas	และ	EPP
	 ท่ี่�งน่�	บรษ่ิที่ได้จ่ายจ่ายเงินปัีนผ่ลระห้ว่ิางกาลสำาห้รบ่ผ่ลการดำาเนินงานสิ�นสดุ	
30	ก.ย.	64	 ในอ่ตราหุ้้นละ	0.14	บาที่	 (สิบส่�สตางค์)	 รวิมเป็ีนจำานวินเงิน	 ท่ี่�งสิ�น	
392.0	ล้านบาที่	เม่�อ	8	ธุ.ค.64	ท่ี่�ผ่่านมา

	 The	Company	expects	revenue	from	sales	of	11	billion	baht	in	the	fiscal	
year	21/22	(April	21	-	March	22),	with	a	gross	profit	margin	of	29	-	32	%.	The	
Company’s	operating	results	for	the	first	half	of	the	fiscal	year	2022	(Apr-Sep21)	
improved	significantly	with	revenue	from	sales	of	5,914.3	million	baht,	which	
is	up	38.1%	from	the	same	period	 last	year	when	 revenue	 from	sales	were	
4,281.8	million	baht,	and	with	a	31.7%	gross	profit	margin	and	a	net	profit	of	
862.3	million	baht.	This	is	up	from	382.3	million	baht	in	the	same	period	last	
year,	representing	a	125.6%	gain.	As	a	result	of	the	expanding	support	of	its	
three	businesses,	Aeroflex/	Aeroklas,	and	EPP,	 the	Company	will	be	able	to	
outperform	its	targets.	
	 On	December	8,	2021,	the	Company	paid	an	interim	dividend	of	0.14	baht	
per	 share	 (fourteen	 satangs)	 totaling	392.0	million	baht	 for	 the	operating	
performance	ended	September	30,	2021.

โดย รศ.ดร.เฉลี่ยวั วัิทููรปกรณ์์ รองประธาน์เจ้้าหน์้าทู่�บริหาร EPG

ภาพรวิมีธุุรกิจ 
บริษััทู อ่สเทูิร์น์โพลี่เมอร์ กร๊�ป จ้ำากัด (มหาชน์)

Performance Overview  
by Assoc.Prof.Dr. Chalieo Vitoorapakorn 
Deputy Chief Executive Officer of EPG
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Executive Talk
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ธุุรกิิจฉนวนกัินความร้อน/เย็็น ภาย็ใต้้
แบรนด์์ Aeroflex 
 ยอดขึ้ายเติบโตอย่างต่อเน่�องโดยเฉพื่าะอย่างยิ�ง
สห้ร่ฐอเมริกา	 ม่ควิามต้องการใชิ้ฉนวิน	Aeroflex	 ใน
โรงพื่ยาบาลและ	Clean	Rooms	 อ่กท่ี่�งได้ขึ้ยายตลาด
ไปีส่่กลุ่มอุตสาห้กรรมห้้องเย็นอ่กด้วิย	 ซึ่่�งฐานการ
ผ่ลิตโรงงานแห่้งให้ม่ในสห้ร่ฐอเมริกา	 ได้นำาเคร่�องจ่กร
ระบบอ่ตโนม่ติควิามเรว็ิสง่มาใชิเ้พื่่�อลดต้นที่นุและเพื่ิ�ม
ปีระสิที่ธุภิาพื่การผ่ลิต	เตรย่มพื่ร้อมสำาห้รบ่ขึ้ยายตลาด
รองร่บควิามต้องการในอนาคต	ขึ้ณ์ะท่ี่�เอเชิ่ยยอดขึ้าย
ปีรบ่ต่วิด่ขึ้่�น	และในปีระเที่ศที่ยอยฟ้์� นต่วิจากการคลาย
ล็อคดาวิน์และเปิีดปีระเที่ศ

ธุุรกิิจบรรจุภัณฑ์พลาสต้ิกิ ภาย็ใต้้
แบรนด์์ EPP
	 ยอดขึ้ายเติบโตด่ขึ้่�นเน่�องจากการเปิีดปีระเที่ศโดย
กิจกรรมต่างๆ	ภายในปีระเที่ศเริ�มกล่บมาดำาเนินการ
ตามปีกติ	ที่ำาให้้ยอดขึ้ายบรรจุภ่ณ์ฑ์ปีระเภที่ถ้วิยน�าด่�ม
ท่ี่�ชิะลอต่วิเริ�มกล่บมาด่ข่ึ้�น	 อ่กท่ี่�งบรรจุภ่ณ์ฑ์พื่ลาสติก
ปีระเภที่กล่องใสอ่าห้าร	ซึ่่�งเป็ีนสนิค้าท่ี่�ผ้่่บรโิภคม่ควิาม
คุ้นชิินและเล่อกใชิ้งานเพื่ราะคำาน่งถ่งควิามสะอาด	
ควิามปีลอดภ่ย	และควิามสะดวิกในการบรโิภคเปีน็ห้ล่ก	
ก็เพื่ิ�มขึ้่�นเชิน่เด่ยวิก่น

ธุุรกิิจชิิ้�นส่วนอุปกิรณ์และต้กิแต่้งย็านย็นต์้ ภาย็ใต้้แบรนด์์ Aeroklas 
และ TJM 
 ยอดขึ้ายปีร่บต่วิเพื่ิ�มขึ้่�นต่อเน่�องจากคำาส่�งซึ่่�อขึ้องกลุ่มผ้่่ผ่ลิตยานยนต์ท่ี่�งในปีระเที่ศและ
ต่างปีระเที่ศ	โดย	AEROKLAS	ม่จุดแขึ้็งด้านชิอ่งที่างการจ่ดจำาห้น่ายท่ี่�ง	OEM/	ODM	(Original	
Design	Manufacturer)	After	market	และการสง่ออก	จ่งสามารถใชิ้ชิอ่งที่างด่งกล่าวิให้้เกิด
ปีระโยชิน์ส่งสุด	และให้้เกิด	Synergy	ขึ้องกลุ่มธุุรกิจท่ี่�งห้มดขึ้อง	AEROKLAS	นอกจากน่�แนวิ
โน้มควิามต้องการใช้ิรถยนต์พื่ล่งงานไฟ์ฟ้์า	 (EV)	 ในอนาคตจะเพื่ิ�มขึ้่�น	 ม่ควิามต้องการใช้ิชิิ�น
ส่วินอุปีกรณ์์ตกแต่งยานยนต์ท่ี่�ม่น�าห้น่กเบาและม่ควิามแข็ึ้งแรงที่นที่าน	 จ่งน่บว่ิาเป็ีนโอกาส
ที่างธุุรกิจขึ้อง	AEROKLAS	
	 สำาห้ร่บธุุรกิจในออสเตรเล่ย	 ม่แนวิโน้มเติบโตอย่างต่อเน่�องจากควิามนิยมท่ี่องเท่ี่�ยวิใน
ปีระเที่ศมากขึ้่�นและควิามต้องการยานยนต์ปีระเภที่	Light	Commercial	Vehicle	และ	SUV	
โดย	TJM	 เตร่ยมควิามพื่ร้อมรองร่บล่กค้าในทีุ่กชิ่องที่างการจ่ดจำาห้น่ายท่ี่�งในระบบออนไลน์	
และห้น้าร้านค้า	ภายใต้แบรนด์	TJM	ท่ี่�พื่ร้อมในบริการในท่ี่�วิปีระเที่ศ	

Business Highlight

Executive Talk
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Executive Talk

Thermal Insulation Business under Aeroflex
	 Revenue	from	Sales	are	still	increasing,	particularly	in	the	United	
States.	The	need	for	Aeroflex	insulation	in	hospitals	and	Clean	Rooms	
has	also	expanded	into	the	cold	storage	industry.	A	new	U.S.	plant	
has	installed	high-speed	automation	technology	to	reduce	costs,	
improve	production	efficiency,	and	prepare	for	future	demand.	As	
Covid-19	situation	in	Asia	improved,	so	did	Aeroflex	revenue	from	
sales,	 and	domestics	began	 to	 recover	 from	 the	 lockdowns	and	
openings.	

Plastic and Packaging Business under EPP 
	 Overall	 revenue	 from	Sales	have	 recovered	because	of	 the	
country’s	reopening	and	return	of	domestic	activities,	particularly	in	
sales	of	drinking	water	cup	packaging,	which	have	begun	to	improve	
after	the	downturn.	Furthermore,	the	usage	of	plastic	packaging	
for	food	boxes	is	on	the	rises,	which	are	products	that	people	are	
familiar	with	and	prefer	to	use	because	of	their	cleanliness,	safety,	
and	convenience	of	use.

Automotive parts & Accessories Business under 
Aeroklas และ TJM 
 Revenue	from	Sales	continued	to	rise	as	orders	among	domestic	
and	international	automakers.	AEROKLAS	possesses	the	strengths	
of	both	OEM/	ODM	(Original	Design	Manufacturer),	Aftermarket,	
and	exports,	allowing	it	to	maximize	the	synergy	of	all	AEROKLAS	
divisions.	In	addition,	the	demand	for	electric	cars	(EV)	is	expected	
to	rise	in	the	future,	AEROKLAS	sees	a	business	opportunity	in	the	
demand	for	lightweight	and	durable	automotive	accessories.
	 There	is	a	growing	demand	for	light	commercial	Vehicles	and	
SUVs	in	Australia,	which	is	an	excellent	sign	for	Australian	businesses.	
TJM	is	ready	to	assist	clients	in	all	distribution	channels,	including	
online	and	in	front	of	stores,	under	the	TJM	brand,	which	is	available	
nationwide.

Business Highlight
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	 คุณ์เอกว่ิฒน์	 วิิท่ี่รปีกรณ์์	 รองปีระธุานเจ้าห้น้าท่ี่�บริห้าร	สายชิิ�นส่วิน
อุปีกรณ์์และตกแต่งยานยนต์	 เปิีดเผ่ยว่ิา	ภายใต้สถานการณ์์โควิิด-19	 ท่ี่�
ยาวินานถ่ง	2	ปีี	EPG	ไม่ห้ยุดย่�งท่ี่�จะสร้างสรรค์นว่ิตกรรมเพื่่�อ	
เพื่่�อสร้างควิามได้เปีร่ยบในการแขึ้่งขึ้่น	 สามารถร่บม่อก่บควิามท้ี่าที่าย
ต่าง	ๆ	 ได้อย่างรวิดเร็วิและม่	ปีระสิที่ธุิภาพื่	รวิมถ่งเป็ีนส่วินห้น่�งขึ้องการ
สร้างสรรค์ส่งคม	
	 โครงการ	Idea	can	do	Season	2	เป็ีนโครงการท่ี่�สร้างบรรยากาศและ
จุดปีระกายจินตนาการควิามคิดสร้างสรรค์ท่ี่�ไม่ร่้จบด้วิยการเปิีดตลาดน่ด
ไอเด่ย	“ไม่ว่ิาใครก็เป็ีนนว่ิตกรได้	 ไม่ว่ิาอย่่ตำาแห้น่งใดในองค์กรก็สามารถ
ชิ่วิยสร้างควิามสำาเร็จในองค์กรด้วิยการเป็ีนผ้่่จุดปีระกายไอเด่ย	 เม่�อเริ�ม
คิดฝัันแล้วิ	ก็ต้องลงม่อสานฝััน	นำาไอเด่ยไปีส่ก่ารที่ำาธุุรกิจ	ผ่่าน	Business	
model	canvas”	นว่ิตกรต้นแบบขึ้อง	EPG	ดร.ภว่ิฒน์	วิิที่่รปีกรณ์์	ปีระธุาน
เจ้าห้น้าท่ี่�บริห้าร	 ใชิ้ควิามอดที่นเป็ีนระยะเวิลานานพื่อสมควิรเพื่่�อสร้าง
นว่ิตกรรม	ท่ี่�งผ่่านอุปีสรรคและควิามกดด่นต่าง	ๆ	จนปีระสบผ่ลสำาเร็จ	
	 EPG	จะร่วิมสร้างฝัันจากควิามคิดขึ้องพื่น่กงาน	 ทุี่กโครงการท่ี่�ส่งเข้ึ้า
ปีระกวิด	Idea	can	do	Season	2	คร่�งน่�	ม่โอกาสนำามาพื่ฒ่นาผ่า่น	Platform	
Aeroklas	Sandbox	เพื่่�อใช้ิที่ดลอง	ฝึักฝัน	ก่อนการผ่ลิตจริง	สำาห้รบ่โครงการ
ไม่ได้ร่บรางว่ิล	สามารถนำาไอเด่ยต่าง	ๆ	มาเชิ่�อมโยงก่น	 เพ่ื่�อต่อยอดเปี็น
นว่ิตกรรมในอนาคต	EPG	พื่รอ้มสน่บสนุนพื่น่กงานที่กุคนเพื่่�อสรา้งองค์กร
แห้่งนว่ิตกรรมรว่ิมก่น	

	 Mr.	Ekawat	Vitoorapakorn,	Deputy	Chief	Executive	Officer	of	
the	Automotive	Parts	and	Accessories	Business,	stated	that	under	
a	two-year-long	COVID-19	situation,	EPG	is	determined	to	innovate	
to	gain	a	competitive	advantage	and	be	able	to	meet	challenges	
quickly	and	efficiently	as	part	of	building	society.	
	 ““Idea	Can	Do	Season	2”	is	an	ambient	initiative	that	opens	an	
ideas	market,	sparking	unlimited	creative	imagination.	“It	can	assist	
establish	success	in	the	organization	by	igniting	ideas,	regardless	
of	who	is	in	it.	Once	you’ve	started	dreaming,	you’ll	need	to	create	
a	dream	and	use	Business	Model	Canvas	to	bring	your	thoughts	to	
life.”	EPG	Prototype	Dr.	Pawat	Vitoorapakorn,	Chief	Executive	Officer,	
takes	patience	for	a	long	time	to	innovate	overcoming	difficulties	
and	pressures	to	succeed.
	 Through	EPG,	employees’	dreams	will	 become	a	 reality.	All	
projects	entered	this	“Idea	Can	Do	Season	2”	have	the	option	to	
be	developed	using	the	Aeroklas	Sandbox	platform	for	testing	and	
practice	before	going	 into	production.	 Future	 inventions	 can	be	
related	to	ideas	for	non-award-winning	activities.

Idea can do Season 2 
ส่งเสริมีควิามีคิดริเริ�มีสร้างสรรค์ สร้างองค์กรแห่่งนวิัตกรรมี 

Idea can do Season 2 
encourage creative thinking and 
the establishment of an innovation 
organization.

Innovation Update
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	 แม้ท่ี่�วิโลกย่งคงเผ่ชิิญก่บวิิกฤติโควิิด-19	ซึ่่�งเป็ีนปัีญห้าห้ล่กในขึ้ณ์ะน่�	
ท่ี่�ต้องดำาเนินการควิบคมุการแพื่รร่ะบาดขึ้องโรค	แต่อ่กวิิกฤติท่ี่�ยง่คงดำาเนิน
อย่	่ค่อภาวิะโลกร้อน	ท่ี่�มาจากการเผ่าผ่ลาญ	น�าม่น	ก๊าซึ่	และถ่านหิ้น	จาก
ภาคครว่ิเรอ่น	ภาคอุตสห้กรรม	ภาคการเกษตร	และการขึ้นสง่	ซึ่่�งต้องอาศ่ย
ควิามรว่ิมม่อในระด่บนานาชิาติรว่ิมการแก้ไขึ้
	 ในการปีระชุิมร่ฐภาค่กรอบอนุส่ญญาสห้ปีระชิาชิาติว่ิาด้วิยการ
เปีล่�ยนแปีลงสภาพื่ภ่มิอากาศสม่ยท่ี่�	26	(COP26)	ณ์	เม่องกลาสโกว์ิ	ปีระเที่ศ
สกอตแลนด์	เม่�อปีลายปีี	2021	จ่งได้ต่�งเป้ีาห้มายการปีล่อยก๊าซึ่เรอ่นกระจก

สุที่ธุเิป็ีนศ่นย์	ห้ร่อ	“net	zero”	ภายในปีี	2050	โดยเป้ีาห้มายด่งกล่าวิจะ
ชิ่วิยให้้ขึ้้อตกลงปีาร่สในการปีระชุิม	COP21	 ว่ิาด้วิยการร่กษาเปี้าห้มาย
การร่กษาอุณ์ห้ภ่มิโลกให้้ส่งเพื่ิ�มขึ้่�นไม่เกิน	 1.5	องศาเซึ่ลเซึ่่ยสจากระด่บ
ก่อนยุคปีฏิิว่ิติอุตสาห้กรรมม่โอกาสเกิดขึ้่�นได้จริง	ที่างออกขึ้องการปีล่อย
ก๊าซึ่เร่อนกระจกสุที่ธุเิป็ีนศ่นย์	ห้ร่อ	“net	 zero”	 ค่อ	จากน่�ไปีจะไม่ม่การ
ปีล่อยก๊าซึ่คาร์บอนไดออกไซึ่ด์เพื่ิ�มขึ้่�นไปีในชิ่�นบรรยากาศ	 โดยที่ำาได้ท่ี่�ง
จากการลดปีริมาณ์การปีลดปีล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจก	ห้ร่อ	 การชิดเชิยด้วิย
การกำาจ่ดก๊าซึ่ด่งกล่าวิให้้เท่ี่าก่บจำานวินท่ี่�ปีล่อยออกไปี	
	 EPG	และบรษ่ิที่ยอ่ย	ให้้ควิามสำาค่ญก่บสภาวิะการเปีล่�ยนแปีลงสภาพื่
ภ่มิอากาศ	 จ่งมุ่งม่�น	 ท่ี่�จะเป็ีนส่วินห้น่�งในการร่วิมลดการปีล่อยก๊าซึ่เร่อน
กระจก	โดยต่�งเป้ีาห้มายการปีล่อยก๊าซึ่เรอ่นกระจกในภาพื่รวิมขึ้ององค์กร
ลดลง	5%	และลดการปีล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกต่อต่นการผ่ลิตลดลง	2.5%	
ภายในปีี	2025	เพื่่�อสน่บสนุนเป้ีาห้มายการลดการปีล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจก
ขึ้องปีระเที่ศไที่ย	 และเป้ีาห้มายการลดก๊าซึ่เร่อนกระจกตามข้ึ้อตกลง
ปีาร่ส	เพื่่�อควิบคุมการเพื่ิ�มขึ้่�นขึ้องอุณ์ห้ภ่มิโลกไม่	เกิน	1.5	องศาเซึ่ลเซึ่่ยส	
สอดคล้องก่บบนพื่่�นฐานที่างวิิที่ยาศาสตร์	 เก่�ยวิก่บสภาพื่ภ่มิอากาศ	รวิม
ถ่งเป้ีาห้มายการร่บม่อก่บการเปีล่�ยนแปีลงสภาพื่ภ่มิอากาศ	ขึ้ององค์การ
สห้ปีระชิาชิาติ	

ภาวิะโลกร้อน  คำำาคำ๊้น์หู ทู่�ต้้องขยายคำวัามเพิ�ม

“Global Warming” a well-known term 
that requires deep attention

	 While	 the	world	 continues	 to	deal	with	 the	COVID-19	crisis,	
which	 is	currently	the	major	problem	in	terms	of	controlling	the	
disease’s	spread,	another	ongoing	crisis	is	global	warming,	which	is	
caused	by	the	burning	of	oil,	gas,	and	coal	in	households,	industry,	
agriculture,	and	transportation,	and	which	requires	 international	
cooperation	to	resolve.
	 At	the	26th	United	Nations	Framework	Convention	on	Climate	
Change	 (COP26)	 in	 Glasgow,	 Scotland,	 at	 the	 end	 of	 2021,	 it	
announced	a	goal	of	zero	net	greenhouse	gas	emissions,	or	“net	
zero,”	by	2050.	The	aim	will	allow	the	Paris	Agreement’s	goal	at	
the	COP21	of	 keeping	global	 temperatures	high,	no	more	 than	
1.5	degrees	Celsius	over	 pre-Industrial	Revolution	 levels,	 a	 real	
possibility.	The	only	way	to	achieve	zero	or	“net	zero”	greenhouse	

ESG

gas	emissions	is	to	stop	producing	them.	This	can	be	accomplished	
either	by	reducing	greenhouse	gas	emissions	or	compensating	by	
eliminating	them	in	a	quantity	equal	to	the	amount	emitted.	
	 EPG	and	its	subsidiaries	are	concerned	about	climate	change	
and	are	working	to	reduce	greenhouse	gas	emissions	by	committing	
to	a	5%	reduction	in	overall	greenhouse	gas	emissions	and	a	2.5%	
reduction	in	greenhouse	gas	emissions	per	ton	of	production	by	2025,	
in	support	of	Thailand’s	greenhouse	gas	emission	reduction	targets	
and	greenhouse	gas	reduction	targets	under	the	Paris	Agreement	to	
limit	global	warming	to	1.5	degrees	Celsius	in	accordance	with	the	
scientific	consensus	on	climate	and	the	Sustainable	Development	
Goals	13	-	Climate	Action.
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ในปีี 2564 บริษััทุได้รับรางวัิล และการรับรอง
จากห่น่วิยงานต่าง ๆ ปีระกอบด้วิย
The Company got awards and certifications from several agencies in 2021, including:

	 1.	รางว่ิล	Outstanding	Investor	Relations	
Awards	 กลุ่มรางว่ิล	 Business	 Excellence	
สำาห้ร่บบริษ่ที่จดที่ะเบ่ยนในตลาดห้ล่กที่ร่พื่ย์ท่ี่�
ม่ม่ลค่าห้ล่กที่รพ่ื่ย์ตามราคาตลาดสง่กว่ิา	10,000	
ล้านบาที่	แต่ไม่เกิน	30,000	 ล้านบาที่	 ต่อเน่�อง
เป็ีนปีีท่ี่�	2	จากตลาดห้ล่กที่ร่พื่ย์แห้่งปีระเที่ศไที่ย	
รว่ิมก่บวิารสารการเงินธุนาคาร	
	 2.	EPG	/	Aeroflex	/	Aeroklas	และ	EPP	ได้
ร่บปีระกาศน่ยบ่ตรร่บรองการเป็ีนสมาชิิกแนวิ
ร่วิมปีฏิิบ่ติขึ้องภาคเอกชินไที่ยในการต่อต้าน
การทีุ่จริต	 ห้ร่อ	 CAC	 จากคณ์ะกรรมการแนวิ
รว่ิมปีฏิิบติ่ขึ้องภาคเอกชินไที่ยในการต่อต้านการ
ทีุ่จริต	(Thai	Private	Sector	Collective	Action	
Coalition	Against	Corruption	:	CAC)
	 3.	 บริษ่ที่ได้ร่บค่ดเล่อกให้้อย่่ในรายช่ิ� อ
หุ้้นย่�งย่น	 ห้ร่อ	 Thailand	 Sustainability	
Investment	 (THSI)	 ปีระจำาปีี	 2564	 จาก
ตลาดห้ล่กที่ร่พื่ย์แห้่งปีระเที่ศไที่ย
	 4.	Certificate	for	excellence	in	investor	
relations	จากนิตยสาร	IR	Magazine

	 5.	 บริษ่ที่ได้ร่บคะแนนการปีระเมินการ
กำาก่บด่แลกิจการในระด่บ	 5	 ดาวิ	 “ด่เลิศ”	
(Excellent	CG	Scoring)	ในโครงการสำารวิจการ
กำาก่บด่แลกิจการบริษ่ที่จดที่ะเบ่ยนไที่ย	 (CGR)	
ปีระจำาปีี	 2564	 จากสมาคมส่งเสริมสถาบ่น
กรรมการบริษ่ที่ไที่ย	(IOD)
	 6.	 ปีระกาศเก่ยรติคุณ์รางว่ิล	 “องค์กรด่
เด่นแห้่งปีี	 2564”	 สาขึ้าส่งเสริมสิ�งแวิดล้อม
และพื่ล่งงาน	จากโครงการห้น่�งล้านกล้าควิามด่
ตอบแที่นคุณ์แผ่่นดิน

	 1.	 Outstanding	 Investor	 Relations	
Awards:	Business	Excellence	Awards	 from	
the	 Stock	 Exchange	of	 Thailand	 and	 the	
Money	and	Banking	Thailand	Magazine	for	
the	second	year	running	for	listed	companies	
with	a	market	value	of	more	than	10	billion	
baht	but	less	than	30	billion	baht.
	 2.	 The	Thai	Private	 Sector	Collective	
Action	Coalition	Against	Corruption	 (CAC)	

1

2

3

4

5
6

has	awarded	EPG	/	Aeroflex	/	Aeroklas	and	
EPP	a	certificate	of	membership	in	the	Thai	
Private	 Sector	Collective	Action	Coalition	
Against	Corruption	(CAC).
	 3.	 The	 Stock	 Exchange	 of	 Thailand	
has	 placed	 the	 Company	 on	 the	 List	 of	
Sustainable	Shares	or	Thailand	Sustainability	
Investment	(THSI)	for	2021.
	 4.	Certificate	for	excellence	in	investor	
relations	from	IR	Magazine
	 5.	 The	 Thai	 Institute	 of	 Directors	
Association	 (IOD)	 awarded	 the	 Company	
an	Excellent	CG	Scoring	5-Star	Corporate	
Governance	Assessment	Score	in	the	2021	
Thai	Listed	Company	Corporate	Governance	
Survey	program	(CGR).
	 6.	 The	 Best	 Practices	 Award	 for	
Environmental	 and	 Energy	 Promotion:	
“Outstanding	Organization	of	2021”	 from	
Thai	Award	organization.

Awards




