
รายงานการด าเนินการ

การพฒันาอยา่งยัง่ยืน ปี 2563

บริษัท เอ.เจ. พลาสท ์จ ากดั (มหาชน)



·กลุ่มการเกษตร                 ·กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม

·กลุ่มสินคา้อุปโภค ·กลุ่มการขนส่ง

·กลุ่มสินคา้เพื่อสุขภาพและยา ·กลุ่มส่ือและส่ิงพิมพ์

ผลิตภณัฑฟิ์ลม์ในกลุ่มอุตสาหกรรม 

เน่ืองดว้ยคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภณัฑเ์ป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล ท าใหปั้จจุบนัเรามีฐานลกูคา้รวม

ทั้งส้ิน 29 ประเทศ

จะเห็นไดว้่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นส่วนสนับสนุนในหลาย

กระบวนการและทุกภาคส่วน ตั้งแต่กระบวนการผลิตวตัถุดิบ 

การแปรรูป บรรจุภัณฑ์อาหาร  ทั้งยงัเป็นปัจจยัส าคญัของ

บรรจุภัณฑ์ยาและอาหารเสริม ส่ือส่ิงพิมพ์ และการขนส่ง

ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ของโรคโควิด-19

แพร่ระบาดตั้งแต่ปลายปี 2562 ส่งผลใหค้วามต้องการ

สินคา้อุปโภคบริโภคมากขึ้ น โดยเฉพาะฟิล์มท่ีถูกน ามาใช้

เป็นส่วนส าคญัในอุตสาหกรรมทั้งอาหารและยา

จากผลการด าเนินการปี 2563 จะเห็นไดว้า่

และความตอ้งการของตลาดเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จากขอ้มลู

การคาดการณก์ารเติบโตของตลาดต่อบรรจุภณัฑแ์บบ

ยืดหยุน่ในปี 2022

39% สดัส่วนตลาดในประเทศ

61% สดัส่วนตลาดตา่งประเทศ
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บริษัท เอ.เจ.พลาสท ์ไดด้ าเนินกิจการมาเป็นเวลากวา่ 33 ปี มีการคิดคน้ วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑม์าอยา่งต่อเน่ือง 

เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของตลาดโลก ในปัจจุบนัผลิตภณัฑข์องบริษัทฯ จดัจ าแนกแบ่งออกเป็นฟิลม์ BOPP, BOPET, BOPA, Metallized และ CPP

นอกจากน้ีสามารถแบ่งแยกยอ่ยตามประเภทของวตัถุดิบตั้งตน้ ไดแ้ก่

ภาพรวมของกระบวนการผลิตฟิลม์ 

(OVERALL PRODUCTS AND PROCESSING OF FILM MANUFACTURER)

ภาพรวมกระบวนการผลิตและวตัถุดิบ

เม็ดพลาสตกิจากปิโตรเคมี

(Petroleum resin PP, PET, PA6) 

เม็ดพลาสตกิจากขยะอนินทรียแ์ละพลาสตกิรีไซเคิล

(Post consumer recycled resin)

เม็ดพลาสตกิจากขยะอินทรียแ์ละพืชธรรมชาต ิ

(Bio-based / Plant-based resin)



การเงินและการลงทุนที่ยัง่ยนื 

(Sustainable Finance and Investment)

นวตักรรมทางเทคโนโลยเีพื่อความยัง่ยนื 

(Technological Innovation for Sustainability)

พลาสตกิและการพฒันาเศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Plastic & Circular Economy)

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการกา้วเขา้สู่

สงัคมคารบ์อนต า่ 

(Climate change & Low Carbon Society) 

จากขอ้มลูของสมาคมเครือขา่ยโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ใหค้วามส าคญักบั Mega  trend และจดัจ าแนก

เป็น 5 หวัขอ้ “5 แนวโนม้ส าคญัเพ่ือจะบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืนปี 2563” หรือ “5 SDGs mega trend 

2563”  ซ่ึงบริษัท เอ.เจ.พลาสท ์ไดด้ าเนินกิจการอยา่งทนัยุคทนัสมยัและสอดรบักบัแนวโนม้ดงักล่าว ดงัน้ี

ธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชน (Business and Human Rights) 

· ตามพระราชกิจจานุเบกษา วา่ดว้ยพระราชบญัญติั
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยบริษัทฯได้

ด าเนินการ จดัเก็บใช ้และควบคุมขอ้มลู โดยจะ

เปิดเผยขอ้มลูของพนักงานไดต่้อเม่ือไดร้บัความ

ยินยอมจากเจา้ของขอ้มลู

· ร่วมสนับสนุนโครงการเพื่อส่ิงแวดลอ้ม และเนน้
ลงทุนในเทคโนโลยีท่ีช่วยลดการใชพ้ลงังาน 

ลดการสรา้งมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม 
· ลดการใชเ้ม็ดพลาสติก และเพ่ิมปริมาณการใชเ้ม็ด
ท่ีผลิตจากวตัถุดิบจากธรรมชาติ ขยะอินทรียแ์ละ

อนินทรีย ์โดยน าไปหลอมใหมใ่ชใ้นกระบวนการผลิต

· จดัโครงการรบัขวดน ้าพลาสติกใชแ้ลว้ (Used 

plastic bottles recycling) ในชุมชน โรงเรียน วดั 

ต่างๆ เพื่อน าไปหลอมใหเ้ป็นเม็ดวตัถุดิบและน า

กลบัมาใชใ้หม่

· วางแผน และประเมินความเส่ียงในการลงทุน
อยา่งรอบคอบ มีกระแสเงินสดหมุนเวียน

· ลงทุนในบุคลากรซ่ึงเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีส าคญัของ
องคก์ร ลงทุนในดา้นการวิจยั และเทคโนโลยีใหม่ๆ  

· การลงทุนในเทคโนโลยีการผลิต ใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมี
ความทนัสมยั มีประสิทธิภาพสูง ลงทุนดา้นเคร่ืองจกัร

เพ่ือการรีไซเคิล ลดการสรา้งขยะโดยน ากลบัมาใชใ้หม ่

วางแผนการใชพ้ลงังานทดแทนในระยะยาว ลดการ

สรา้งมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งยัง่ยืน

ยุทธศาสตรช์าต ิพ.ศ. 2561 – 2580
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ยุทธศาสตรท์ี่  ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

ยุทธศาสตรท์ี่  ดา้นการสรา้งการเติบโต บนคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

· มุ่งพฒันาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูป้ระกอบการรายใหญ่ในไทย 

สรา้งและพฒันาสินคา้ ส่งผลใหมี้ความสามารถในการแขง่ขนัสู่เวที

ระดบัโลก ดว้ยอตัลกัษณ์ท่ีชดัเจนในการใชน้วตักรรมและ

เทคโนโลยใีหม่ๆ เป็นอุตสาหกรรมและบริการแหง่อนาคต

· สรา้งการเติบโตอยา่งยัง่ยนืบนสงัคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพ

ภูมิอากาศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยพฒันารูปแบบ

และแนวทางการจดัการเมืองเพ่ือมุ่งสู่เมืองคารบ์อนต า่

นอกจากน้ีการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ยงัสอดคลอ้งกบัยุทธศาตรช์าติฉบบั

ปัจจุบนั ซ่ึงมีส่วนช่วยส าคญัในการ

ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยใหมี้

ความสามารถในการแขง่ขนัสู่ระดบั

สากล ในขณะเดียวกนัก็ค านึงถึง

ความส าคญัของการรกัษาส่ิงแวดลอ้ม

และมุ่งเน้นการเติบโตทางธุรกิจ อยา่ง

มัน่คงยัง่ยนื
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People

Planet

Prosperity

Prosperity

วิสัยทัศน์ของทีมผูบ้ริหารต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตาม

แนวทางนโยบายยุทธศาสตร์ชาติไทย รวมทั้งขอ้ก าหนดและมติของ

สหประชาชาติ ดว้ยอตัลกัษณ์ท่ีชดัเจน เป็นผูน้ าดา้นเทคโนโลยีการผลิต 

มีการใชเ้คร่ืองจกัรและนวตักรรมใหม่ๆ ช่วยลดปริมาณการใชพ้ลังงาน 

เมื่อเทียบกบัเทคโนโลยีเดิม ยึดหลักการเติบโตอย่างยัง่ยืน ช่วยเพิ่มขีด

ความสามารถการแข่งขันในเวทีโลก ส่งผลใหปั้จจุบันกลุ่มลูกค้าของ

บริษัท กระจายตวัอยูท่ัว่โลก ณ ปัจจุบนั รวมทั้งส้ินกว่า 29 ประเทศ

มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง โดยร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัย และสถาบันต่างๆ ตัวอย่างเช่น โครงการวิจยัและพัฒนา

บรรจุภณัฑห์ีบห่อกลว้ยหอมทองส าหรบัส่งออกนอกประเทศ ซ่ึงร่วมมือ

กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากน้ียังร่วมสนับสนุนห่วง โซ่

อุตสาหกรรมรีไซเคิลระดบัโลก โดยการน าเม็ดพลาสติกรีไซเคิลซ่ึงไดร้บั

การรบัรองมาตรฐานระดบัโลกมาใชใ้นการผลิตฟิลม์ 

กลยุทธข์ององคก์ร
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สมดุลของความตอ้งการมนุษย ์โอกาสท่ีเท่าเทียมกนัและปัจจยัพื้ นฐาน

ต่อการด ารงชีวิตท่ีเพียงพอ จะก่อใหเ้กิดความยัง่ยนืไดใ้นระยะยาว 

องคก์รเราไดใ้หค้วามส าคญัต่อรากฐานของชุมชน โดยมีการสนับสนุน

และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ส่งเสริมภาครัฐท่ีเกี่ยวขอ้งเพื่อใหเ้ป็นแรงขบัเคล่ือนส าคัญในการดูแล

ชุมชนใกลเ้คียง 

นอกจากน้ีบริษัทฯไดใ้หค้วามส าคญัต่อบุคลากร ซ่ึงเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ี

ส าคัญ ด้วยการจัดอบรมใหค้วามรู ้ด้านชีวอนามัย การอบรมพัฒนา

ศกัยภาพในวิชาชีพต่างๆ มีการจดัการอบรมวิธีการปฏิบติัตวัเพื่อป้องกนั

ตนเอง การแจกหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ช่วง

วิกฤตการณ์โควิด-19 สนับสนุนใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมกับการพัฒนา

องคก์ร เปิดโอกาสเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเปิดเผย

Planet

องคก์รเราเล็งเห็นความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มเป็นอย่างมาก มุ่ งเน้นลด

การปล่อยแกส๊คารบ์อนไดออกไซคแ์ละการลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า โดย

มีเป้าหมายลดปริมาณการใชไ้ฟฟ้าและพลงังานลงในทุกปี รวมไปถึงการ

ควบคุมปริมาณพลาสติกท่ีออกจากระบบ โดยมีกระบวนการรีไซเคิลเศษ

พลาสติกจากผลผลิต กลับเขา้กระบวนการต่อไป เพื่อช่วยลดภาระขยะ

พลาสติกท่ีมากขึ้ นในปัจจุบนั อีกทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการพฒันาและ

วิจยับรรจุภณัฑ์ Mono Material ใหส้อดคลอ้งตามเป้าหมายของผูผ้ลิต

บรรจุภณัฑ์



สวสัดิการ

ร้านอาหารสวัสดิการของพนักงาน จ าหน่ายอาหารท่ีมี

คุณภาพ ถูกสุขลกัษณะในราคาย่อมเยาว ์(ถูกกว่าทอ้งตลาด 

40-50%)

แจกหนา้กากผา้และหนา้กากอนามยั

มีการแจกหน้ากากผา้และหน้ากากอนามยัใหแ้ก่พนักงานใน

ทุกๆแผนกอย่างต่อเน่ือง ไดแ้ก่ ฝ่ายบุคคลและธุรการ ฝ่าย

วางแผน ฝ่ายคอมพิวเตอร ์ฝ่ายประกนัคุณภาพ ฝ่ายออกแบบ

และพฒันา ฝ่ายสต็อก ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายบ ารุงเคร่ืองกล ฝ่ายช่าง

โครงการ ฝ่ายบญัชี ฝ่ายแมบ่า้น แมค่า้รา้นอาหาร รวมทั้งฝ่าย

ขาย พนักงานสมคัรงานใหม ่และวิทยากรฝึกอบรม รวมทัง้ส้ิน 

หน้ากากผา้ 10,691 ช้ิน และหน้ากากอนามยั 1,550 ช้ิน

จากจ านวนพนักงาน 1,174 คน

ลดภาระค่าใชจ้า่ยใหแ้ก่พนกังาน

มีการจดัโครงการ ”จ าหน่ายสินคา้ต า่กว่าทุน” ไดแ้ก่ วตัถุดิบ 

อาหารยงัชีพ และน ้าด่ืม ในราคาต า่กว่าทอ้งตลาด 30-45%  

โดยทางบริษัทฯช่วยรับภาระค่าใชจ้่ายส่วนต่างน้ัน เพื่อลด

ภาระค่าใชจ้่ายใหแ้ก่พนักงานในช่วงสถานการณว์ิกฤติ

โควิด-19

KAIZEN

การเชิญชวนใหพ้นักงานส่งโครงการเขา้ร่วมการ

ประกวด KAIZEN เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ

ปฏิบติังานใหม้ีศกัยภาพท่ีดียิ่งขึ้ น โดยบริษัทฯจะ

ให้รางวัลกับผู้ท่ี ผ่านการคัดเลือก และยังน า

โครงการน้ันมาประยุกษ์ใชจ้ริงในบริษัทฯ การ

มอบประกาศนียบัตรและเ งินรางวัล  ช่ วย

สนับสนุนใหพ้นักงานทุกคนไดม้ีส่วนร่วมในการ

พฒันาองคก์ร ปลกูฝังค่านิยมใหพ้นักงานมีความ

ภาคภูมิใจและเสริมสร้างเจตนคติท่ีดีในการ

ท างาน รวมทั้งมุง่หวงัใหก้ารด าเนินงานเป็นไปได้

ดว้ยดี ลดปัญหา ลดค่าใชจ้่ายอนัไม่พึงประสงคท่ี์

อาจเกิดขึ้ น ทั้งยงัเป็นการช่วยเพ่ิมคุณภาพและ

ปริมาณผลผลิต รวมถึงการตระหนักในการรกัษา

ส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย ในปี 2563 พบว่า มีผลงาน

เขา้ประกวดจ านวน 66 โครงการ 

ประกาศนียบตัร

มีการมอบประกาศนียบัตรหรือรางวัล แก่ผู ้ท่ีมี

ประวติัท างานดี ไม่เคยขาดงาน ลางาน และมา

ท างานสายโดยปี 2563 มีทั้งส้ิน 81 คน 

ดา้นบุคคล (People)

5 A.J.PLAST PLC

SUSTAINABILITY
REPORT

จ านวนผูท่ี้มีประวติัการท างานดี

เพ่ิมข้ึนจากปี 2019 กวา่รอ้ยละ 52

จากจ านวนพนักงานทั้งส้ิน 1,174 คน 

มีชาวต่างชาติ คิดเป็น 0.60% และผูพิ้การ คิดเป็น 1.11 %



นิคมอตุสาหกรรม Bau Bang ประเทศเวียดนาม

การร่วมทุนกบับริษัท เอสซีจี เคมิคอลส ์จ ากดั 

(SCG Chemicals Co., Ltd.) ในต่างประเทศ 

จ านวนพื้ นท่ีทั้งส้ิน 70,173 ตารางเมตร

โรงงาน ณ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั และส านกังานใหญ่ท่าขา้ม
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· แปรรูปเศษพลาสติกจากกระบวนการผลิต 
รวมเท่ากบั 21,797 ตนัต่อปี น าเขา้สู่

กระบวนการรีไซเคิลและน าไปใช้

· ลดการปล่อยแกส๊คารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า 
25,074 tons CO

2
e ต่อปี จากประสิทธิภาพ

เคร่ืองจกัรและอุปกรณป์ระหยดัพลงังาน

· ลดการใชไ้ฟฟ้า 77,171 kWh ต่อปีจากการ

เปล่ียนหลอดไฟใหค้วามสว่างเป็นชนิดหลอด LED 

· การยดึหลกับรรษัทภิบาลในการบริหาร
องคก์ร 

· 114 วนัท างานสูงสุดท่ีไม่มีอุบติัเหตุถึงขัน้หยุด

งานเกิดขึ้ น

· ทั้งชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการ
ปฏบิติังานทุกภาคส่วน

· พนักงานผูพ้ิการ จ านวน 13 คน

· มีการวิจยัและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ในปี 2563

ท างานวิจยั รวมคิดเป็นมลูค่า 110.63 ลา้นบาท

· มีแผนการติดตั้งพลงังานสะอาด (Solar cell)

ซ่ึงอยูใ่นขัน้ตอนการประกวดราคา และจะมีแผน

ติดตั้งในช่วงไตรมาสท่ี 3 ปี 2021

· สนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสงัคมและชุมชน
ทั้งดา้นอาหารและสุขอนามยัในชุมชน รวมทั้ง

ส่งเสริมการดูแลส่ิงแวดลอ้ม ทั้งส้ิน 22 โครงการ

นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง โครงการ 5

การลงทุนซ้ือท่ีดินแห่งใหม่ช่วยลดค่าใชจ้่ายดา้นท่ีดินได้

กว่า 200 ลา้นบาท ในระยะเวลา 30 ปี

จ านวนพื้ นท่ีทั้งส้ิน 126,352 ตารางเมตร

Operating sites

การขยายฐานการผลิต (Expanding sites)



ช่องทางการมีส่วนร่วม ความตอ้งการ/ความคาดหวงั ตวัอยา่งการด าเนินงาน

ห
น่
ว
ย
ง
าน

ภ
าค
ร
ฐั
, 
ป
ร
ะ
เท
ศ · ความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครฐั 

ใหแ้ละรบัขอ้มลูการพิจารณาการไต่

สวนการทุ่มตลาด

· การหารือกบัหน่วยงานราชการท่ี

เกี่ยวขอ้ง เพื่อด าเนินการพิจารณา

มาตรการปกป้องการทุ่มตลาดจาก

ประเทศต่างๆ ไดแ้ก่ จีน อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย

· บริษัทตน้แบบดา้นการบริหารและ

ด าเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยนื

· ใหก้ารสนับสนุนและความร่วมมือกบั

ทางหน่วยงานภาครฐั

· ตอบกลบัเอกสารและใหข้อ้มลูเพื่อ

ประกอบการพิจารณไต่สวนการทุ่มตลาด

ใหแ้ก่ภาครฐั

· เขา้พบและช้ีแจงขอ้มลูการพิจารณาการไต่

สวนการทุ่มตลาด

ส
งั
ค
ม
 ชุ
ม
ช
น

· กิจกรรมเพื่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

โดยสนับสนุนในรปูแบบสิ่งของ และ

เงินบริจาค สงัคมชุมชนโดยรอบและ

ชุมชนอื่นๆภายนอก

· การสนับสนุนสินคา้อุปโภคบริโภค

และอื่นๆ ใหแ้ก่หน่วยงานรฐั เอกชน

และชุมชนต่างๆ

· รบัเร่ืองรอ้งเรียน และขอ้เสนอแนะ

จากชุมชนรอบขา้ง ทั้งโดยตรง และ

รบัเร่ืองผ่านทางนิคมอุตสาหกรรม

· มีความรบัผิดชอบและใส่ใจต่อชุมชน

รอบขา้ง รวมทั้งดูแลส่ิงแวดลอ้มของ

ชุมชน

· พฒันาและเสริมสรา้งคุณภาพชีวิต 

ความเป็นอยูข่องชุมชน และ

ส่ิงแวดลอ้มโดยรอบ

· ด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ี

ไดร้บัรอ้งเรียน อยา่งมีระบบ สามารถ

ตรวจสอบได้

· สนันสนุนและใหก้ารช่วยเหลือชุมชน ดว้ย

การมอบขนม ของใช ้แอลกอฮอล ์สนับสนุน

กิจกรรมนักกีฬาโรงเรียน และมอบเงิน

สนับสนุนการซ่อมแซม บ ารุงโรงเรียนใน

ชุมชนใกลเ้คียงเป็นประจ าทุกๆปี 

· สนับสนุนพืชสมุนไพรใหแ้ก่โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ จงัหวดัราชบุรี เพื่อใชเ้ป็น

แหล่งเรียนรูแ้ละใชร้กัษาชาวบา้นในชุมชน

· จดักิจกรรมตลาดนัดเอ.เจ. กระตุน้

เศรษฐกิจชุมชนโดยรอบ

· ร่วมโครงการบริจาคโลหิต

· ร่วมสนับสนุนโครงการปลูกป่า สรา้ง

จิตส านึกในการอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้มแบบ

บูรณาการ

· ร่วมสนับสนุนโครงการค่ายหมอไทยอาสา

ครั้งท่ี 2 จงัหวดัเลย

· บริจาคส่ิงของและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เพื่อ

น าไปรีไซเคิลและแปลงเป็นเงินบริจาคใน

กิจกรรมของมลูนิธิบา้นนกขมิ้ น

· จดัโครงการรบัขวดพลาสติกเพื่อหมุนเวียน

กลบัมาผลิตเม็ดพลาสติกใหม่ เป็นการช่วย

ลดพลาสติกในระบบและช่วยลดภาระขยะ

พลาสติกในส่ิงแวดลอ้ม
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การด าเนินงานกบัผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย



ช่องทางการมีส่วนร่วม ความตอ้งการ/ความคาดหวงั ตวัอยา่งการด าเนินงาน

ผ
ูถ้ื
อ
หุ
น้
 ผ
ูร้
่ว
ม
ทุ
น
 เ
จ
า้ห

นี้
 ส
ถ
าบ

นั
ก
าร
เงิ
น

· จดัประชุมผูถื้อหุน้ ปีละ 1 ครั้ง

· รายงานผลการด าเนินงานผ่าน

รายงานประจ าปี ผ่านทางเว็บไซต์

และการประชุมผูถื้อหุน้

· แสดงงบการเงินของบริษัทฯผ่าน

ทางเว็บไซตข์องบริษัทฯและตลาด

หลกัทรพัย์

· ขยายความสามารถและศกัยภาพ

ในการแขง่ขนัระดบัโลก ดว้ยการ

ร่วมทุนกบับริษัทชั้นน าท่ีมี

ประสิทธิภาพ

· สรา้งความมัน่ใจในดา้น

ความสามารถในการแขง่ขนั และการ

เติบโตของธุรกิจ 

· แสดงขอ้มลูส าคญัของบริษัทฯ แจง้

ใหท้ราบถึงการด าเนินงานและผล

ประกอบการอยา่งสม า่เสมอ

· ทิศทางการบริหารจดัการขององคก์ร

มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ใน

ขณะเดียวกนัก็มุ่งเน้นดา้นการรกัษา

ส่ิงแวดลอ้มและท าประโยชน์เพื่อสงัคม

ส่วนรวม

· แจง้ขอ้มลู ขา่วสารของบริษัทฯ ผ่าน

ทางเว็ปไซต ์ส่ือ และส่ิงพิมพ ์ตาม

สถานการณอ์ยา่งสม า่เสมอ

· เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น

และขอ้เสนอแนะอยา่งเปิดเผยทั้งในท่ี

ประชุมนักลงทุนสมัพนัธ์

· สรา้งความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูร่้วมทุน ผูถื้อหุน้

และเจา้หน้ีสถาบนัการเงิน โดยแสดง

ศกัยภาพของผลประกอบการ การลงทุน

และความเป็นไปไดใ้หเ้ห็นเป็นรูปธรรมใน

เชิงประจกัษ์

· ร่วมทุนกบับริษัทชั้นน า ด าเนินการขยาย

ธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ

ขยายฐานการผลิต ฐานลูกคา้ และอื่นๆ

ล
กู
ค
า้

· การประเมินคุณภาพและบริการ 

รวมถึงการจดัส่งสินคา้ของลูกคา้

· การเขา้เยีย่มชมและตรวจสอบ

โรงงานผลิตอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง

· ฝ่ายขายเขา้เยีย่มลูกคา้อยา่งน้อย

เดือนละ 1 ครั้ง

· ช่องทางรบัค าแนะน า ค าติ/ชม ขอ้

รอ้งเรียน ผ่านทางโทรศพัท ์อีเมล 

รวมถึงกบัทางฝ่ายขายท่ีเขา้พบ

โดยตรง

· ลูกคา้ไดร้บัความพึงพอใจ ในสินคา้

และการบริการท่ีดี

· ไดร้บัสินคา้ท่ีมีคุณภาพและ

มาตรฐานระดบัสากล

· ไดร้บัขอ้มลูของสินคา้และผลิตภณัฑ์

ใหม่ๆ

· เติมเต็มความตอ้งการของลูกคา้ 

รวมถึงเสนอแนะสินคา้ใหเ้หมาะสมกบั

ลูกคา้

· รบัค าแนะน า ค าติ/ชม ขอ้รอ้งเรียน ผ่าน

ทางโทรศพัท ์อีเมล รวมถึงกบัทางฝ่ายขายท่ี

เขา้พบโดยตรง

· น าค าติ/ชม ขอ้รอ้งเรียน รวมถึงปัญหา

ของลูกคา้ มาอภิปลายในการประชุมภายใน

เพื่อก าหนดนโยบายและแนวทางการแกไ้ข

ร่วมกนั

· จดัเวทีหารือเพื่อรบัฟังความคิดเห็นการ

พิจารณาการไต่สวนการทุ่มตลาด จากผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสีย

· เขา้พบลูกคา้เพื่อรบัฟังความคิดเห็นและ

ปัญหา ขอ้สงสยัเกี่ยวกบัการพิจารณาการไต่

สวนการทุ่มตลาด

· เสนอแนะและใหค้ าปรึกษาเก่ียวกบัสินคา้ 

รวมถึงการใชง้านท่ีเหมาะสม เทคโนโลยี

และแนวโน้มตลาดใหม่ๆ รวมถึงความรูท้าง

เทคนิคดา้นต่างๆท่ีเกี่ยวขอ้ง

· แบ่งปันองคค์วามรูแ้ละแนวโน้มใหม่

ร่วมกนั เพื่อการพฒันาสินคา้ร่วมกนั
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การด าเนินงานกบัผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย

ช่องทางการมีส่วนร่วม ความตอ้งการ/ความคาดหวงั ตวัอยา่งการด าเนินงาน

ค
ู่ค
า้ 
ค
ู่ธุ
ร
กิ
จ

· การขึ้ นทะเบียนคู่คา้ ส าหรบัคู่คา้

ใหม่

· การเยีย่มชมและตรวจสอบ

โรงงานผลิต

· ส่ือของบริษัทฯ เช่น เว็บไซต์

แผ่นพบัและส่ือในการออกบูธงาน

ประชุมต่างๆ

· การประเมินคุณภาพและบริการ 

รวมถึงการจดัส่งสินคา้ของคู่คา้

· พฒันาองคค์วามรูร่้วมกบัคู่คา้ เพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพสงูสุดในการ

ด าเนินงานร่วมกนั

· สนับสนุนคู่คา้ดา้นความปลอดภยัและ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน รวมทั้ง

สนับสนุนการใหค้วามรูด้า้นความ

ปลอดภยั

· ด าเนินงานกบัคู่คา้ดว้ยความซ่ือสตัย ์มี

ความเป็นธรรม โปร่งใส ในการแขง่ขนั

ของคู่คา้ เพื่อสินคา้และบริการท่ีมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ

· แลกเปล่ียนและแบ่งปันองคค์วามรู ้รวมทั้ง

วิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑใ์หเ้ท่าทนั

ตามความตอ้งการของตลาดใหม่ๆร่วมกนั

· การด าเนินงานอยา่งซ่ือสตัย ์มีความเป็น

ธรรม โปร่งใส โดยสามารถตรวจสอบไดแ้ละมี

การประเมินคุณสมบติัและความสามารถ 

ประสิทธิภาพของคู่คา้ 

· ประเมินคู่คา้ดา้นความปลอดภยัและ

สภาพแวดลอ้ม สงัคมโดยรวมของการท างาน 

รวมถึงการเขา้เยีย่มชมโรงงานของคู่คา้

· รกัษาระดบัคุณภาพและบริการของคู่คา้ใหม้ี

ประสิทธิภาพอยา่งยัง่ยนื
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· การจดัวางกล่องรบัขอ้เสนอแนะ

และเร่ืองรอ้งเรียน

· ผูบ้ริหารเยีย่มเยยีนโรงงานและ

จดัการประชุมการด าเนินงานกบั

หวัหน้าแผนกต่างๆ อยา่งน้อย

สปัดาหล์ะ 1 ครั้ง

· การส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์

ภายในบริษัทฯ เช่น อีเมล ์แอป

พลิเคชนัส าหรบัสนทนา เป็นตน้ 

· มีการจดัตั้งคณะกรรมการดูแล

สวสัดิการ และสุขอนามยัของ

พนักงาน

· การช่วยลดภาระค่าใชจ้่ายใหแ้ก่

พนักงาน 

· ลดช่องว่างระหว่างฝ่ายบริหารและ

พนักงาน ลดขัน้ตอนในการด าเนินงาน 

· สนับสนุนสวสัดิการ ค่าตอบแทน 

รางวลัต่างๆ เพื่อส่งเสริมและดึง

ศกัยภาพของพนักงาน

· ส่งเสริมใหพ้นักงาน มีความพรอ้มใน

การเรียนรูส่ิ้งใหม่ เป็นการเสริมสรา้ง

ศกัยภาพของพนักงานทุกคนในองคก์ร

· ดูแลและใส่ใจบรรยากาศในการท างาน

และชีวอนามยัต่างๆ เพื่อส่งเสริมการ

ท างานของพนักงานใหดี้ยิง่ขึ้ น

· จดัตั้งหน่วยงานดูแลเร่ืองสวสัดิการของ

พนักงาน ซ่ึงมีนโยบายสนับสนุนการท างาน

ของพนักงาน โดยจดัค่าตอบแทนและ

สวสัดิการของพนักงาน อยา่งเหมาะสม

· สนับสนุนใหพ้นักงานไดเ้ขา้ร่วมการอบรมทั้ง

จากวิทยากรภายในและภายนอกบริษัทฯ

· จดัท าช่องทางเปิดโอกาสใหพ้นักงานแสดง

ความความคิดเห็นผ่านกล่องรบัความคิดเห็น 

โดยไม่จ าเป็นตอ้งระบุตวัตน

· โครงการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัเช้ือไวรสั

โควิด-19 เพื่อใหพ้นักงานเขา้ใจ ระมดัระวงั 

ทราบถึงวิธีการป้องกนัตวัเองและเพื่อน

เป็นประจ าอยา่งน้อยเดือนละ  1 ครั้ง

· แจกแอลกอฮอล ์หน้ากากผา้และหน้ากาก

อนามยัใหแ้ก่พนักงานทุกคน

· โครงการจ าหน่ายขา้วสาร อาหารและน ้าด่ืม 

ราคายอ่มเยาวใ์หแ้ก่พนักงาน เพื่อลดค่าใชจ้่าย

ในช่วงวิกฤตโควดิ-19

A.J.PLAST PLC
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ร่วมงาน
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เน่ืองจากพนักงานเป็นส่วนหน่ึงของแรงขบัเคล่ือนท่ีส าคญัขององคก์ร ทีมผูบ้ริหารใหค้วามส าคญั ใหก้ารดูแล

และสนับสนุน ทั้งดา้นสุขอนามยัท่ีดี และการพฒันาความรูค้วามสามารถอยา่งต่อเน่ือง บริษัทฯยึดหลกัท่ีวา่

บุคลากรท่ีดีและมีคุณภาพจะส่งผลใหก้ารปฏิบติังานมีศกัยภาพท่ีดียิ่งขึ้ น 

· การฝึกซอ้มแผนปฏิบติัการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน ประจ าปี 2563 โดย

ร่วมกนักบั การนิคมฯแหลมฉบงั, 

เทศบาลนครแหลมฉบงั และ GUSCO

เพ่ือป้องกนัสถานการณฉุ์กเฉิน

· กิจกรรมท าบุญ และงานเล้ียงสงัสรรคปี์ใหม ่โดยจดัข้ึนทุกปี เป็นการเช่ือมความสมัพนัธร์ะหวา่ง

พนักงานภายในบริษัทฯ และขอบคุณพนักงาน ท่ีร่วมแรงร่วมใจในการท างาน ใหแ้ก่บริษัทฯตลอดทั้งปี  

· บริษัท เอ.เจ.พลาสท ์จ ากดั (มหาชน) สนับสนุน

แอลกอฮอลส์ าหรบัลา้งมือ หนา้กากผา้และหนา้กากอนามยั

ใหก้บัพนักงานทุกคน

การด าเนินงานกบัผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย



ประเด็นส าคญัดา้นความยัง่ยนื
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เศรษฐกิจ

1. คุณภาพของสินคา้และการบริการ

2. การบริหารจดัการความเส่ียง

3. การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่

4. ผลการด าเนินงานธุรกิจ

สิ่งแวดลอ้ม

6. การบริหารจดัการขยะ ของเสีย และมลพิษ

7. การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑสี์เขียว

8. วิกฤตสภาพภูมิอากาศ

9. พลงังานหมุนเวียน

สงัคม

10. การบริหารจดัการลกูคา้สมัพนัธ์

11. การพฒันาทรพัยากรมนุษย์

12. สิทธิมนุษยชน

13. การพฒันาชุมชน

14. รบัฟังขอ้ติชมและน าไปแกไ้ข 

ค
ว
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ส
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ญั
แ
ล
ะ
ผ
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ะ
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ต
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น
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ความส าคญัและผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของ เอ.เจ. พลาสท ์จ  ากดั (มหาชน)

ต า่                             ปานกลาง                              สูง                             สูงมาก

ต
 า่
  
  
  
  
 ป
า
น
ก
ล
า
ง 
  
  
  
  
 ส
ูง 
  
  
  
 ส
ูงม
า
ก

การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่

การบริหารจดัการความเส่ียง

คณุภาพสินคา้และการบริการ

ผลการด าเนินงานธุรกิจ

สิทธิมนุษยชน

การบริหารจดัการลกูคา้สมัพนัธ์

การพฒันาทรพัยากรมนุษย์
รบัฟังขอ้ติชมและน าไปแกไ้ข 

การพฒันาชุมชน

การบริหารจดัการขยะ 

ของเสีย และมลพิษ

พลงังานหมุนเวียน
วิกฤตสภาพภมิูอากาศ

การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑส์ีเขียว



อบรมมาตรการป้องกนั

โควิด-19 ส าหรบัพนักงาน

และผูม้าติดต่อทุกคน

มีการติดตามจ านวนผูป่้วยและติดเช้ือรายใหม ่ประจ า

สปัดาห ์การติดตามทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

รวมถึงบริเวณโดยรอบบริษัทฯ

รายงานการตรวจวดัอุณหภูมิของพนักงานและผูเ้ขา้มาติดต่อ

ทุกคน

วดัอุณหภูมิ

พ่นฆ่าเช้ือและท าความสะอาด

พ้ืนท่ีส่วนรวม

กิจกรรมรณรงคก์ารลา้งมือ 

สวมหนา้กาก 

สนับสนุนทุกภาคส่วน

โดยการแจกแอลกอฮอล์

หนา้กากอนามยั อาหาร

ขนม รวมถึงเคร่ืองมือทาง

การแพทย์

มาตรการการควบคมุการแพรร่ะบาดของโรค โควิด-19

ต ร ว จ ต ร า แ ล ะ เ ฝ้ า ร ะ วั ง

ใ ห้ ค ว า ม รู ้

ส นั บ ส นุ น

ติ ด ต า ม ข่ า ว ส า ร

C O V I D - 1 9  
R e p o r t  U p d a t e d

ตรวจสอบ แจง้ขา่วสาร พรอ้มติดตามอาการป่วยของ

พนักงานทุกคนในบริษัทฯเป็นรายสปัดาห์
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Re d u c e d  Wa ste s &
E n e rg y  C o n s u m p t i o n
ลดปริมาณการสรา้งขยะ 

ตั้งแต่การใชว้ตัถุดิบ กระบวนการผลิต

และการวจิยั การควบคุมคุณภาพ ตลอดจน

การส่งผลิตภณัฑสู์่ลูกคา้

5R

Re c y c l i n g  P ro d u c t i o n
พลาสติกท่ีสูญเสียจากการผลิต เช่น ส่วนท่ีมีการปนเป้ือน มีรอย ด่างขาว และอ่ืนๆ 

จะถูกน าเขา้สู่กระบวนการผลิตใหม่ รวมทั้งเศษพลาสติกท่ีเหลือท้ิง จะน ามาหลอม

ใหเ้ป็นเม็ดพลาสติก แลว้ใชเ้ป็นวตัถุดิบหรือสารตั้งตน้ของกระบวนการผลิตต่อไป  

Re s e a rc h & I n n o va t i o n s
มีการวิจัยพัฒนาสูตรในกระบวนการผลิตฟิล์ม

อย่างต่อเน่ือง มุ่งเน้นเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ใหต้รงกับความตอ้งการของลูกค้า อีก

ทั้ งยังมุ่งมั ่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เท่ าทันตาม

แนวโน้มของตลาดโลก 

Re s p o n s i b i l i t i e s

ใน ปี  2563 ทางบ ริ ษัทฯ มีก า รจัด

กิ จ ก ร รม ช่ ว ย เ ห ลื อ สั ง ค ม  ชุ ม ช น 

โรง เ รียนและ ส่ิ งแวดล้อมภายนอก

บริ เวณโรง งาน  รวมทั้ งส นับสนุน

หน่วยงานและชุมชนทั้งในจงัหวดัชลบุรี

และ กรุงเทพฯ เป็นประจ าทุกเดือน และ

สนับสนุนกิจกรรมค่ายหมอไทยอาสา 

จดัขึ้ นท่ี จงัหวดัเลย รวมโครงการ

Re l i a b i l i t i e s &
Re a s o n a b l e  P r i c e

แมว้า่สถานการณ์โรคระบาดท่ีเกิดขึ้ นตั้งแต่

ปี 2562 จะส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน

ของระบบเศรษฐกิจ บริษัทเอ.เจ.พลาสท ์

ยังคงได้รับความไวว้างใจในคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ท่ีไดร้บัมาตรฐานระดับโลกและ

การบริการท่ีประทับใจ จากผลการประเมิน

ของความพึงพอใจ มากกว่า 80% จาก

ภายในประเทศ  และมากกว่า 75% จาก

ต่างประเทศ

HIGHLIGHT
ลดการใชพ้ลงังาน ไฟฟ้า

น ้ าและแก๊ สธรรมชา ติ 

โดยใช้เท่าท่ีจ าเป็นและ

เ พ่ือประโยชน์สูงสุดใน

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ทรพัยากรและส่ิงแวดลอ้ม

อยา่งยัง่ยนื
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ทั้งหมดเท่ากับ 50 โครงการ นอกจากน้ียงัมุ่งเน้นการดูแล

และใหค้วามรูพ้นักงานเพ่ือป้องกัน ตนเองใหป้ลอดภัยจาก

โควิด-19 อย่างต่อเน่ือง เป็นแสดงความรับผิดชอบต่อ

ชุมชน สงัคมและประเทศชาติ



เป้าหมาย รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินงาน

ลดปริมาณของเสีย

· การน าขยะฟิลม์พลาสติกใน
กระบวนการกลบัมาเป็นวตัถุดิบ 

และคาดวา่ในปี 2564 จะลด

ปริมาณไดถึ้ง 22,000 ตนั

· การน าวตัถุดิบรีไซเคิล PET

มาผลิตฟิลม์

(GRI 301-2)

· การน าฟิลม์พลาสติก
กลบัมาเป็นวตัถุดิบสู่

กระบวนการ

รีไซเคิล

· การผลิตฟิลม์ PCR-PET

· ลดปริมาณฟิลม์พลาสติก
21,797 ตนัต่อปีในปี 2563

· จ านวนการผลิต 6,249 

กิโลกรมั ในปี 2563

การน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycling Production)

เน่ืองจากปัญหาขยะพลาสติก ส่งผลใหเ้กิดภาวะโลกรอ้น หรือก๊าซเรือนกระจกและไดก้ลายเป็นปัญหา

ส่ิงแวดลอ้มระดบัโลก รฐับาลแต่ละประเทศไดอ้อกมาตรการทางกฎหมายเพ่ือควบคุมปริมาณการผลิตและ

การใชพ้ลาสติก ทางสหภาพยุโรปมีมติหา้มใชพ้ลาสติกแบบใชค้รั้งเดียวท้ิง (Single used plastic) ภายในปี 

2564 และสมาชิกแต่ละประเทศตอ้งลดการใช ้หรือการผลิตใหไ้ดอ้ย่างน้อย 25% ตลอดจนการน า

พลาสติกกลบัมาใชใ้หม ่และรีไซเคิลในอตัรา 90% ภายในปี 2568

บริษัทฯ ถือเป็นตน้ทางการผลิตฟิลม์ซ่ึงนับว่าเป็นส่วนหน่ึงในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ไดเ้ล็งเห็นถึง

ความส าคญัในการรีไซเคิลเพ่ือลดปัญหาขยะ จึงไดล้งทุนเคร่ืองจกัรใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพในการบดหลอม

ฟิลม์พลาสติกท่ีใชแ้ลว้ กลบัไปเป็นเม็ดพลาสติกใหม่ เพ่ือใชใ้นการผลิตฟิลม์ครั้งต่อไป ในขณะเดียวกนั มี

การใชป้ริมาณไฟฟ้าลดลงจากเคร่ืองจักรรุ่นเก่า โดยฟิล์มท่ีสูญเสียจากกระบวนการผลิต หรื อฟิล์มท่ีมี

ปัญหาไม่ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ จะถูกน ามารีไซเคิลทั้งหมด (100% recycled) กล่าวคือ ไม่มี

การท้ิงพลาสติกจากโรงงานออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

นอกจากน้ี บริษัทฯร่วมมือกบัอุตสาหกรรมระดบัโลกในการ

สนับสนุนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ดว้ยการใชว้ัตถุดิบจากขยะอินทรีย์ วัสดุชีวภาพ ผลผลิต

เหลือท้ิงจากการเกษตรหรือน ้ามนัท่ีใชแ้ลว้ และดว้ยการน า

เม็ดพลาสติกท่ีเกิดจากกระบวนการรีไซเคิล น ากลบัมาใช้

ใหม่ ซ่ึงคุณภาพของวัตถุดิบรีไซเคิลผ่านมาตรฐานเป็นท่ี

ยอมรบัระดบัสากลและปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค ไดแ้ก่

· เม็ดพลาสติกรีไซเคิลจาก BASF 

ไดร้บัมาตรฐาน Ecoloop by Ecocycle

· เม็ดพลาสติกรีไซเคิล จาก Indorama 

ไดร้บัมาตรฐาน Global Recycled Standard (GRS) 4.0

เครื่องรีไซเคิลพลาสตกิ 

ฟิลม์พลาสติกท่ีสูญเสียจากกระบวนการ

ผลิต จะถูกน าเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิล

และน ากลับมาเป็นวัตถุดิบ เพ่ือใช้ใน

การผลิตผลิตภัณฑ์ต่อไป จัดไดว้่าเป็น

ระบบปิดอยา่งสมบรูณ ์

(Close loop system) โดยการแปรรูป

พลาสติกรีไซเคิล คิดเป็นน ้าหนักเท่ากบั 

21,797 ตนัตอ่ปี
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โดยปัจจุบนัมีการผลิตภณัฑสิ์นคา้กลุ่มผลิตภณัฑสี์เขียว (Green Product) แต่ละหมวดผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี

PT-PC NS-PC

กลุ่ม Bio-based

น าวสัดุจากธรรมชาติหรือขยะชีวภาพมาทดแทนการใชเ้ม็ดพลาสติกเพียงอยา่งเดียว 

กลุ่ม Post-consumer recycled

น าขวดพลาสติกหรือขยะโพลีเมอรท่ี์ใชแ้ลว้ ไปท าการผลิตเป็นเม็ดน ามาใชใ้หม่

· ไบโอโพลิเมอรแ์บบ Plant-based 

ลดการปล่อยแกส๊คารบ์อนไดออกไซด์

· สามารถรีไซเคิลได ้100% ในกรณี

เป็นบรรจุภณัฑช์ั้นเดียว

· เม็ดพลาสติกผลิตจากวตัถุดิบ
ชีวภาพ

· สามารถทดแทนการใช้
พลงังานฟอสซิล และลดการ

ปล่อยแกส๊เรือนกระจก

· ฟิลม์คุณภาพเหมือนฟิลม์จาก 
Petroleum based สามารถยืด

อายุอาหารและคงรสชาติอาหาร

ไวไ้ดน้าน

· เม็ดพลาสติกผลิตจากน ้ามนั
พืชท่ีใชแ้ลว้จากกระบวนการ

ผลิตอาหาร

· สามารถยอ่ยสลายไดเ้องทางชีวภาพ
· คุณสมบติัเป็นตวักั้นผ่านออกซิเจนสูง
· 100% Bio-based จาก PLA

· คงไวซ่ึ้งคุณสมบติัของฟิลม์ PET 

ไดอ้ยา่งดี

· เหมาะส าหรบับรรจุผลิตภณัฑ์
อาหารและอ่ืนๆ

· คงไวซ่ึ้งคุณสมบติัและการใชง้าน
เทียบเท่าฟิลม์ BOPA จาก 

Petroleum based

· เหมาะส าหรบัการบรรจุอาหาร
ตรงตามกฎระเบียบ EU และ US
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การน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycling Production)

โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการพฒันาและวิจยัผลิตภณัฑสี์เขียวเพ่ิมข้ึนทุกปี คาดวา่จะมีผลิตภณัฑใ์หม่

อยา่งนอ้ย 1 ชนิดในปี 2564 



ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีในสงัคมโลกปัจจุบนั  เป็นปัจจยัหลกัท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง  

ในหลายด้านไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ  สังคม  รวมไปถึงส่ิงแวดล้อม  บริษัทฯได้เล็งเห็นความส าคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  จึงมุ่งพฒันาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และนวตักรรม  เพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการของของตลาดในปัจจุบนัและอนาคต ตามแผนการด าเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืน

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา  บริษัทฯไดท้ าพฒันาฟิลม์ตามหลกัการพฒันาอยา่งยัง่ยืนอย่างต่อเน่ือง 

อาทิเช่น 

· BOPE (biaxially oriented polyethylene) เพ่ือท าผลิตภณัฑแ์บบชั้นเดียว

· UHB (ultrahigh barrier BOPP) ท่ีมีค่าการซึมผ่านของน ้าและออกซิเจนนอ้ยกวา่ 1.0

· BOPLA (biaxially oriented polylactic acid) ซ่ึงเป็น Bio-based และ Bio-degradable

· Based BOPP ส าหรบั vacuum metallized และ AlO
x
เพ่ือท าผลิตภณัฑแ์บบชั้นเดียว

· 80% Bio-based BOPA film จาก Crude oil ร่วมมือกบั BASF

· Bio-based BOPP, Commercialized VM-CPP for mono material

· Commercialized VM-OPP for mono material

· Bio-based CPP, 10% Post consumer BOPET

· 50% Post consumer BOPET,

· Completing Bio-Based BOPA film with both sequential and simultaneous 

· stretching Full structure BOPP//VMOPP, High heat-resistance BOPP

BOPP, 51.79

BOPET, 27.89

BOPA, 5.19

CPP, 24.72

COATER, 1.04

Research and development film value (MB.) in 2020

Total 110.63 MB.

งบการวิจยัปี 2563

การวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรม

(Research&Innovations)
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การวิจยัและพฒันาเพ่ือความยัง่ยนื

เอ.เจ.พลาสท์ มุง่พฒันาและผลิตฟิลม์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม อาทิเช่น Bio-degradable, Bio-

based, Post-consumer recycled และ Mono-materials เพ่ือเป็นทางเลือกให้ convertor และ Brand-

owner สามารถเลือกใช้ Sustainability Films ตามสมบติัท่ีตอ้งการ เพ่ือน าไปออกแบบผลิตภณัฑ์

Sustainable Packaging โดยยงัไดคุ้ณสมบติัท่ีตอ้งการเทียบเท่ากบับรรจุภณัฑด์ั้งเดิมจาก Petroleum

based กลุ่มฟิลม์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม สามารถน าไปใชผ้ลิตงานพิมพ์ งานเคลือบ ผลิตภณัฑส์ าหรบั

บรรจุอาหารและผกัสด ชั้นติดผนึก รวมถึงแผ่นฟิลม์ท่ีการสกดักั้นไอน ้าและแกส๊ดีเยี่ยมไดท้ั้งหมด

Bio-degradable 

Polylactic acid (PLA) เป็นพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) ท่ีสามารถย่อยสลายได ้100% ดว้ยวิธีทาง

ธรรมชาติ (Bio-degradable) ภายใตจุ้ลินทรียท่ี์อุณหภูมิและความช้ืนท่ีเหมาะสมกลายเป็นสารชีวมวล 

น ้า และคารบ์อนไดออกไซดก์ลบัคืนสู่ธรรมชาติ โดยปราศจากสารพิษตกคา้ง 

PLA ผลิตมาจากวตัถุดิบธรรมชาติท่ีสามารถผลิตทดแทนใหม่ได ้เช่น ขา้วโพด ออ้ย และมนั

ส าปะหลัง ทั้งน้ี PLA ยังเป็นพลาสติกชีวภาพชนิดแรกท่ีมีก าลังการผลิตสูงพอ ท่ีจะน ามาผลิตใน

อุตสาหกรรม เพ่ือตอบสนองความตอ้งการใชพ้ลาสติกในตลาด แต่เน่ืองจาก ขอ้จ ากดัของ PLA ท่ีมีความ

แข็งเปราะ ณ ท่ีอุณหภูมิหอ้ง ช่วงอุณภูมิการใชง้านท่ีแคบ ท าใหก้ารขึ้ นรูปฟิลม์ PLA ดว้ยกระบวนการดึง

ยืดแบบสองทิศทาง (biaxially oriented) น้ันยงัไมเ่ป็นท่ีแพร่หลาย

บริษัทฯ ไดว้ิจยัพฒันาผลิต BOPLA (biaxially oriented polylactic acid) ไดร้บัความร่วมมือ

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และองค์กรอ่ืน โดยศึกษาการ

กระบวนการขึ้ นรูปฟิลม์ BOPLA ใน lab-scale และ up-scale ส าเร็จเป็นรายแรกในทวีปเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้

ฟิลม์ BOPLA ของบริษัทฯ ท ามาจากเม็ดพลาสติก PLA มากกว่า 99% โดยคุณลกัษณะของฟิลม์ 

BOPLA ท่ีไดน้ั้น มีความโดดเด่นในดา้นความใสท่ีดีเยี่ยม มีความแข็งแรง ทนแรงดึงไดสู้งเทียบเท่า BOPET

สามารถปิดผนึกไดใ้นช่วงอุณหภูมิ 80-90˚C ทั้งน้ี ยงัพบว่า ฟิลม์ BOPLA ความคงตวัต่อการบิดดีเยี่ยม 

(Twist retention) ผลิตภณัฑ ์BOPLA สามารถน ามาใชเ้ป็นบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน ในงานพิมพสี์ ลามิเนต 

หรือใชเ้ป็นบรรจุภณัฑ ์ชั้นเดียว ส าหรบัผกัผลไม ้ขนมปัง หรือห่อหลอด เป็นตน้ 

รูปผลิตภณัฑ์

ดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และความตั้งใจท่ีจะ

ผลิตบรรจุภณัฑห์่ออาหารท่ียอ่ยสลายได้

เอ.เจ.พลาสทไ์ดท้ าความร่วมมือกบั โรงพิมพ์

ชั้นน าของประเทศ พฒันา High Barrier BOPLA

packaging ดงัรูป
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Bio-based Film 

กลุ่มผลิตภณัฑพ์อลิโอเลฟินส์ BOPP และ CPP

ดว้ยก าลงัการผลิต BOPP และ CPP ท่ีสูงเป็นอนัดับหน่ึงในประเทศไทย ทางบริษัทฯ มุ่งพฒันา

ผลิตภัณฑ ์Bio-based PP film โดยท าการผสมพอลิเอทิลีน ท่ีผลิตจากเอทานอล สกดัจากตน้ออ้ย เป็น

แหล่งวตัถุดิบซ่ึงเป็น วสัดุท่ีสามารถผลิตทดแทนใหมไ่ด ้เพ่ือลดการใช้ fossil based และ ลดการปลดปล่อย

คารบ์อนไดออกไซด ์อนัเป็นสาเหตุหลกัของภาวะโลกรอ้น ในปัจจุบนั 

กลุ่ม Bio-based BOPP และ CPP ฟิลม์ ยงัคงลกัษณะเด่นเทียบไดก้บั fossil based ฟิลม์ เช่น

“Bio-based anti-fog BOPP” เป็นหน่ึงในกลุ่มผลิตภัณฑท่ี์ผ่านการรบัรอง Biomass 

Mark จาก The Japan Organics Recycling Association (JORA) ถูกใชอ้ย่างแพร่หลายใน

การบรรจุผกัและผลไมส้ด ดว้ยคุณสมบติัการตา้นการเกิดหมอก จากเกาะกลุ่มของไอน ้าท่ี

ดีเยี่ยม สามารถช่วยยืดอายุของผักและผลไมส้ด ไดย้าวนานขึ้ น และท าใหผู้บ้ริโภคยงัคง

เห็นสินคา้ในบรรจุภณัฑไ์ดต้ลอดเวลา

Bio-based CPP ไดถู้กออกแบบใหย้งัคงความใสและความแข็งแรง และยงัมีคุณสมบติั

การทนแรง-กระแทกและใชง้านท่ีอุณหภูมิต า่ไดดี้ขึ้ น ฟิลม์ในกลุ่มน้ี สามารถใชไ้ดดี้ใน

บรรจุภณัฑซ์องชั้นนอก และชั้นในส าหรบัติดผนึกดว้ยความรอ้น

กลุ่มผลิตภณัฑพ์อลิเอไมด์ BOPA

เอ.เจ.พลาสท์ ไดร้่วมมือกบัผูผ้ลิตเม็ดพลาสติกรายใหญ่ ในการผลิตฟิลม์ BOPA พอลิเอไมดชี์วมวล (bio-

mass feedstock) เป็นรายแรกของโลกเมื่อปี 2559 โดยเม็ดพอลิเอไมดชี์วมวล น้ันถูกผลิตมาจากน ้ามนัท่ี

ใชแ้ลว้ น ้ามนัจากพืช และเศษวตัถุอินทรียเ์หลือท้ิง 100% โดยการใชเ้ม็ดพอลิเอไมดชี์วมวล จะสามารถ

ช่วยลดการปลดปล่อยคารบ์อนไดออกไซดไ์ด้ ดว้ยการสกดัและสงัเคราะหว์ตัถุดิบท่ีมีความบริสุทธ์ิสูง ท าให้

เม็ดพอลิเอไมดชี์วมวล สามารถน ามาใชผ้ลิตฟิลม์ไดท่ี้อตัราส่วนสูงสุด 100% ฟิลม์ท่ีผลิตไดม้ีคุณสมบติั

และคุณภาพเทียบเท่ากบัจากวตัถุดิบฟอสซิลทัว่ไป และสามารถน ากลบัไปรีไซเคิลใหมไ่ด้ 100%

นอกจากน้ี เอ.เจ.พลาสท์ ยงัเป็นผูผ้ลิต Bio-based BOPA เพียงรายเดียว ท่ีสามารถท าการดึงยืด BOPA

ฟิลม์ ดว้ยเทคโนโลยีแบบ Sequential และ Simultaneous ซ่ึงการดึงยืดทั้งสองวิธี ใหส้มบติัท่ีดีแตกต่างกนั
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Mono material Packaging 

โครงสรา้งบรรจภุณัฑอ์ยา่งออ่น (flexible packaging)

บรรจุภัณฑช์นิดอ่อนในปัจจุบนั ส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยการประกบกนัของฟิลม์หลากหลายชนิด (multi-

materials)เพ่ือใหไ้ด้คุณสมบัติบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมต่อการใชง้านน้ันๆ ท าใหก้ารรีไซเคิ ลบรรจุภัณฑ์

พลาสติกท าไดย้าก เน่ืองจากอุณหภูมิท่ีจะใชห้ลอมเหลวและคุณสมบัติในการไหลของพลาสติกแ ต่ละชนิด

แตกต่างกนั  ซ่ึงโดยทัว่ไปชั้นปิดผนึกมกัจะเป็นกลุ่มพอลิโอเลฟินส ์(PE หรือ PP) ในขณะท่ี ชั้นฟิลม์ท่ีใหค้วาม

แข็งแรงจะเป็น BOPET และชั้นท่ีท าหน้าท่ีสกดักั้นการซึมผ่านของไอน ้าและแก๊ส จะเป็น Aluminium foil หรือ 

vacuum metallized BOPET (VM-PET) ตามรูป

เพื่อใหก้ระบวนการรีไซเคิลของบรรจุภณัฑเ์กิด

มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปอย่างง่าย  

บริษัทฯใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาฟิลม์กลุ่ม 

พอลิโอเลฟินส ์เพื่อท าซองบรรจุภณัฑท่ี์ท าการ

ประกบกันช นิด เ ดีย ว  (Mono-materials) 

ทดแทนโครงสร้าง ฟิล์มหลายชนิด  เช่น 

BOPP//VMOPP และ BOPP//VM-CPP

เพ่ือประโยชน์ในการรีไซเคิล

ขณะน้ีบริษัทฯมุง่เนน้วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์

BOPP ใหม้ีความทนทานต่อความความรอ้นสูง

กวา่ BOPP ทัว่ไป สามารถคงตวัเมื่อสมัผสั

ความรอ้นไดถึ้ง 165-170˚C

Post-Consumer Recycled (PCR)

ปัจจุบนัก าลงัการผลิตและปริมาณการใชข้วด PET ยงัคงเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก ท าใหป้ริมาณขยะขวด

พลาสติกเยอะข้ึน จนเกิดปัญหามลภาวะขยะ ทั้งทางภาคพ้ืนดินและทางน ้า ดงัน้ันการน า PET bottle กลบัมา

รีไซเคิล (recycled) และใชใ้หมจึ่งเป็นทางเลือกนึงท่ีจะช่วยลดปริมาณขยะ รวมไปถึงช่วยลดการปลดปล่อย

คารบ์อนไดออกไซดแ์ละการลดการใชว้ตัถุดิบจากการขุดเจาะปิโตรเลียมท่ีก าลงัจะหมดไป

“PTPC” ฟิลม์ BOPET Post-consumer ถูกพฒันาขึ้ นและเพ่ิมปริมาณการใชเ้ม็ด PCR PET ไดสู้งข้ึนท่ี 50%

ในชั้นกลางของฟิลม์ ทั้งน้ีเพ่ือควมคุมคุณภาพและคุณสมบติัในการใชง้านใหเ้หมือน standard BOPET รวมทั้ง

การค านึงถึงความปลอดภยัในการน าบรรจุภณัฑไ์ปใช้ ผลิตภณัฑจ์ะตอ้งผ่านกระบวนการทดสอบและรบัรอง

จากมาตรฐานหลกัๆ อาทิเช่น
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· Food and Drug Administration (FDA)

· Regulation (EC) No 1907/2006 Concerning the Registration,

Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)

· Heavy metal test

การวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรม

(Research&Innovations)



มาตรฐานระดบัสากล 

Global Quality Standards

การด าเนินกิจการของบริษัทฯ ใหค้วามส าคัญแก่คุณภาพและมาตรฐานเป็นปัจจัยส าคัญ บริษัทฯได้รับ

มาตรฐาน ISO 9001:2000 เน่ืองดว้ยมาตรฐานตั้งแต่วตัถุดิบท่ีน ามาใช ้มีการจา้งบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญจาก

ประเทศญ่ีปุ่นมาช่วยในด้านการบริหาร การจัดการ เพ่ือให้กระบวนการผลิตมี คุณภาพและได้รับ

มาตรฐานสากล 

มุง่เนน้การวิจยั ต่อยอดการพฒันาผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ือง และทางบริษัทฯเล็งเห็นถึงความส าคญัของ

ปัญหาขยะพลาสติกท่ีมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้ น อนัจะส่งผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้มและยากท่ีจะท าลายหรือย่อยสลาย 

ดงัน้ันจึงมีการเปิดตวัผลิตภณัฑฟิ์ลม์ BiOPA ซ่ึงเป็นท าการวิจยัร่วมกนักบั BASF โดยน าเอาขยะอินทรียต่์างๆ 

น ้ามนัเหลือท้ิงและน ้ามนัจากพืช มาใชเ้ป็นวตัถุดิบกว่า 90%  จากการทดสอบคุณภาพและมาตรฐานของ

ผลิตภณัฑท่ี์ไดพ้บว่ามีคุณภาพดีเทียบเท่ากบัฟิลม์ BOPA จากเม็ดพลาสติก Fossil based สามารถใชก้บับรรจุ

ภณัฑอ์าหาร มีความตา้นทานการเจาะและแรงกระแทก รวมทั้งป้องกนัการทะลุผ่านของแกส๊และน ้ามนัไดอ้ย่าง

ดีเยี่ยม ไดร้ับมาตรฐานจาก TÜV นอกจากน้ีในกลุ่มผลิตภัณฑ์ BOPPlus ก็ไดม้ีการน า  Plant-based 

Biopolymer มาใชเ้ป็นวตัถุดิบตั้งตน้ทดแทน Polymer ทัว่ไป ทั้งยงัสามารถน ากลบัไปรีไซเคิลไดใ้หม ่100%

วตัถุดิบ การผลิต ผลิตภณัฑ์

GMP&HACCP GMP&HACCP

บริษัทฯมุง่เนน้ใหค้วามส าคญัต่อมาตรฐานระดบัสากล ตั้งแต่กระบวนการคดัเลือกวตัถุดิบ กระบวนการผลิต

ฟิลม์ตรงตามมาตรฐานก าหนด ส่งผลใหผ้ลิตภณัฑท่ี์ไดม้ีคุณภาพเป็นท่ียอมรบัในระดบัโลก
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เป้าหมาย รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินงาน

ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า · ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
1.1% เท่ากบั 1,464,790 

kWh. ในปี 2564

(GRI 302-1)

· การเปล่ียนหลอดไฟฟ้าเป็น
หลอดไฟ LED

· การติดตั้งหลงัคาพลงังาน
หมุนเวยีนแสงอาทิตย ์(Solar

roof)

· ค่าใชไ้ฟฟ้าลดลง 
316,595 บาทเม่ือเทียบ

ปี 2562 (77,171

kWh./year)

ลดปริมาณการใชน้ ้า · ลดการใชน้ ้า เท่ากบั
282,264 บาท ในปี 2564

(GRI 301-2)

· การเปล่ียน Cooling Water 

Chiller เป็น Air Cooled Chiller 

แทน 

· การใชน้ ้าหมุนเวยีนภายใน
ระบบการผลิต

· ลดการใชน้ ้า รวม 
11,521 ลูกบาศกเ์มตร

ต่อปี (คิดเป็น 3,840 

ลูกบาศกเ์มตรต่อ

สายการผลิต)

ลดปริมาณการสร้างขยะและการใช้พลังงาน 

(Reduced Wastes&Energy Consumption)

การจดัการดา้นพลงังาน และสิง่แวดลอ้ม

· เปล่ียนหลอดไฟฟ้าเป็นชนิดหลอด LED และ

เคร่ืองปรบัอากาศ ประหยดัไฟเบอร ์5

· ลดการใชก้ระดาษโดยไมจ่ าเป็น เพ่ิมการใชซ้ ้า (ใช้

กระดาษหนา้-หลงั) และน าเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ิมมาก

ขึ้ น ลดการพิมพเ์อกสารโดยไมจ่ าเป็น เพ่ิมการ

น าเสนอและเปิดดูเอกสารผ่านทางอุปกรณ์

อิเล็คทรอนิกส์

· มีการสัง่ซ้ือ น าเขา้เคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีใหมอ่ยู่

เสมอ ช่วยลดการใชพ้ลงังาน และลดการปล่อยแกส๊

เรือนกระจก 

· ไปดว้ยกนัแค่คนัเดียว  Site visit ของลกูคา้ เพื่อ

เยี่ยมชมโรงงาน ใชก้ารเดินทางไปพรอ้มกนั ลดการ

ปล่อยแกส๊คารบ์อนมอนอกไซด ์อนัเป็นปัจจยัท่ี

ก่อใหเ้กิดกา๊ซเรือนกระจกเพิ่มข้ึน

· มีแผนการใชพ้ลงังานทดแทนโดยด าเนินโครงการ

พลงังานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย ์สามารถลดการ

ปล่อยแกส๊คารบ์อนไดออกไซค ์1,295 tons CO
2
e ต่อ

ปีและลดค่าไฟฟ้าประมาณ 5.3 ลา้นบาทต่อปี

21 A.J.PLAST PLC

SUSTAINABILITY
REPORT

· การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการส่ือสาร ระหวา่งออฟฟิศ 

โรงงานผลิตและฝ่ายต่างๆ เพ่ือลดระยะเวลา 

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางและลดการสรา้งมลภาวะ

ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

·การจดัการเร่ืองของเสีย 100% ของสารเคมีท่ี

เกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตต่างๆ ไดร้บัการจดัการ

โดยหน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการจดัการ

สารเคมี

·การวิจยัเพื่อคิดคน้และพฒันาอยา่งไมห่ยุดยัง้ เนน้

การปรบัลด ปริมาณวตัถุดิบ เม็ดพลาสติก และเพ่ิม

ปริมาณการน าพลาสติกรีไซเคิลมาใชใ้น

กระบวนการผลิต ลดปริมาณขยะและช่วยรกัษ์โลก

โดยน าวสัดุทดแทนมาใช ้เช่น เม็ดพลาสติกท่ีผลิต

จากน ้ามนัเหลือใชแ้ลว้จากกระบวนการทอด น ้ามนั

จากพืชท่ีเหลือจากกระบวนการเกษตร พลาสติก

หรือขยะต่างๆ เป็นตน้ 



การลงทุนเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยนื

ลงทุนในการจา้งบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญ 

เพ่ือควบคุม ก ากบั ดูแลการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล และช่วยพฒันาบุคลากรภายในบริษัทฯ

ใหม้ีศกัยภาพเพิ่มมากขึ้ น ในขณะเดียวกนัก็ด าเนินการควบคุมมาตรฐานตามมาตรการของไทยอยา่งเคร่งครดั

ลงทุนเพ่ือการวิจยั 

เพ่ือการพฒันาและคิดคน้ ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ท่ีตอบสนองความตอ้งการของตลาด ทั้งของไทยและระดบัโลก 

ลดการใชเ้ม็ดวตัถุดิบดั้งเดิม (Petroleum based) น าขยะอินทรียห์รือผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติ อีกทั้งน า

พลาสติกรีไซเคิลไปบดหลอมและผ่านกระบวนการเพ่ือน ากลบัมาใชเ้ป็นวตัถุดิบในกระบวนการผลิตไดใ้หม ่

ลดขยะพลาสติก ลดโลกรอ้น โดยในปี 2563 ทางบริษัทฯไดล้งทุนดา้นการวิจยัไปทั้งส้ิน 110.63 ลา้นบาท

ลงทุนในเทคโนโลยใีหม่

เป็นผูน้ าทางดา้นเทคโนโลยีการผลิต มีเคร่ืองจกัรใหมท่ี่สุดในตลาด เพ่ิมคุณภาพและปริมาณของ

ผลิตภณัฑ ์ทั้งยงัลดการผลิตแกส๊คารบ์อนไดออกไซค์ (CO
2
) ลดการใชพ้ลงังาน ลดการสรา้งมลภาวะต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม มีแผนการติดตั้ง Solar cells เพ่ือแปรรูปพลงังานแสงอาทิตยม์าเป็นกระแสไฟฟ้า ส าหรบัใช้

ในโรงงานและกระบวนการผลิตเฟสใหมท่ี่ก าลงัจะด าเนินการสรา้ง

ลงทุนดา้นสื่อสารสนเทศ

ติดตั้งระบบ Conference ในหอ้งควบคุมการผลิตและหอ้งประชุมต่างๆ เพื่อใหก้ารส่ือสารเป็นไปอยา่ง

รวดเร็ว ลดการเดินทางโดยไมจ่ าเป็น ลดการสรา้งมลพิษทางอากาศ 

ลงทุนขยายฐานการผลิตทั้งในไทยและต่างประเทศ

ดว้ยความตอ้งการของตลาดท่ีเพ่ิมมากขึ้ น การขยายฐานการผลิตจึงเป็นส่ิงจ าเป็น ปัจจุบนัทางบริษัทฯ ได้

ด าเนินการขยายก าลงัการผลิตในไทยท่ีนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง โครงการ 5 จงัหวดัชลบุรี นอกจากน้ีได้

ท าสญัญาร่วมทุนกบับริษัท เอสซีจี เคมิคอลส ์ในการขยายฐานการผลิตท่ีประเทศเวียดนาม และก าลงัอยู่

ในขัน้ตอนการด าเนินการ
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ความน่าเช่ือถือและราคาที่สมเหตุสมผล

(Reliabil it ies&Reasonable Price)

จากผลการส ารวจความพึงพอใจของลกูคา้ในประเทศประจ าปี 2563 พบว่า

ไดร้บัความพึงพอใจ 83% โดย 70% ของหวัขอ้การประเมินไดร้บัการเมิน

ในระดับดีมาก ไดแ้ก่ คุณภาพและความปลอดภัยของสินคา้, เอกสารและ 

COA สะดวกและครบถว้น, การติดต่อประสานงานท่ีสะดวกและรวดเร็ว, 

สินคา้มีมาตรฐานปราศจากการปนเป้ือนทางชีวภาพ ทางเคมีและทาง

กายภาพ เป็นตน้ และ 30%ไดร้บัการประเมินในระดบัดี

จากผลการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ต่างประเทศประจ าปี 2563 

พบว่าไดร้บัความพึงพอใจ 76% โดยในทุกหวัขอ้การประเมินมีค่าเฉล่ียอยู่

ในระดับดีมาก ไดแ้ก่ คุณภาพของฟิล์มท่ีมีมาตรฐานสูง แมว้่าจะราคาสูง

กว่าผูผ้ลิตอ่ืนในประเทศ, การบริการท่ีดี, การส่งของครบถว้นตามยอดการ

สัง่ซ้ือ, เอกสารประกอบครบถว้น เป็นตน้

ขอ้เสนอแนะส่วนใหญ่ท่ีไดร้ับทั้งจากลูกคา้ในประเทศและต่างประเทศน้ัน 

มาจากการขนส่ง และฝ่ายขายท่ีไม่สามารถเดินทางไปรบัฟังปัญหาหน้างาน

โดยตรงได้เหมือนปีก่อน ซ่ึงอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการส่ื อสาร 

ผลกระทบดงักล่าวสืบเน่ืองมาจากสถานการณก์ารระบาดของโรคโควิด-19

ซ่ึงส่งผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรม
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83% ความพึงพอใจ

ในประเทศ

76% ความพึงพอใจ

ตา่งประเทศ

ดว้ยมาตรฐานของสินคา้และการบริการท่ีดีของพนักงานท าใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัความไวว้างใจจากลูกคา้มาอย่าง

ต่อเน่ืองยาวนาน โดยมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของวตัถุดิบใหต้รงตามมาตรฐาน ประเมินความเส่ียง

ตามสถานการณ์จริง ก าหนดการสัง่ซ้ือ น าเขา้ของวตัถุดิบอย่างรอบคอบเพ่ือใหมี้วตัถุดิบเพี ยงพอป้อนเขา้สู่

กระบวนการผลิต น าเทคโนโลยีมาใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในขณะกระบวนการผลิต ทั้งน้ี

ผลิตภณัฑท่ี์ได ้จะถูกสุ่มตรวจ และทดสอบคุณภาพซ ้าอีกครั้ง ก่อนน าส่งไปยงัลูกคา้ เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้่า สินคา้มี

คุณภาพและตรงตามมาตรฐานระดับสากล นอกจากน้ีบริษัทฯมีการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ทั้งภายใน

และต่างประเทศ เพ่ือทบทวนการด าเนินการรวมทั้งการบริหารการจดัการแกไ้ขปัญหาและความเส่ียงต่างๆท่ีจะ

เกิดข้ึน 

อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯไดม้ีการบริหารจดัการประเมินความเส่ียงโดยมีการวางแผนการสัง่ซ้ือ ป้องกนัการ

ขาดแคลนวตัถุดิบ เพ่ือใหเ้พียงพอต่อยอดก าลงัการผลิต และสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง



วนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 ทางบริษัทฯสนับสนุนขนมและ

เงินทุนการศึกษา เพื่อสรา้งความสุขใหเ้ด็กนักเรียน โรงเรียน

ต่างๆ ณ หอ้งประชุมราชพฤกษ์ ส านักงานนิคมอุตสาหกรรม

แหลมฉบงั

1

บริษัทฯเล็งเห็นถึงความส าคญัและใหก้ารสนับสนุนความเป็นอยูข่องสงัคมในหลากหลายมิติ 

โดยมีสนับสนุนและชว่ยเหลือสงัคมทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยในปี 2563 ท่ีผ่านมา 

สามารถแบ่งหมวดกิจกรรมเพื่อสงัคม รวมทั้งส้ิน 50 โครงการและมุ่งเป้าเพ่ิมขึ้ นอีก 10% 

ในปี 2564 ดงัน้ี

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsibil it ies)

การสนับสนุนดา้นการศึกษาและการกีฬา

· วนัเด็กแห่งชาต ิประจ  าปี 2563 

· สนบัสนุนโครงการปรบัปรุงซ่อมแซมบนัไดของอาคารเรียน

มอบเงินสนับสนุนโครงการปรบัปรุงซ่อมแซมบนัไดของอาคาร

เรียน โรงเรียนวดัแหลมฉบงั ท่ีช ารุดทรุดโทรม

· กิจกรรมวนัวิชาการ Learn Love Live Like at |En-Tech

กิจกรรมวนัวิชาการ”Learn Love Live Like at |En-Tech”

ตวัแทนผูบ้ริหาร เขา้ร่วมกิจกรรม ณ วิทยาลยัเทคโนโลยี

วิศวกรรมแหลมฉบงั เพ่ือรบัมอบเกียรติบตัร และชมบูท

แสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษา / บธูผลิตภณัฑข์อง

ชุมชน / บธูของสถานประกอบการ 

สนับสนุนขนม ใหก้บัทีมฟุตบอล LEAM CHABANG EN-

TECH F.C. ACADEMY ณ วิทยาลยัเทคโนโลยีแหลมฉบงั

· สนบัสนุนขนมแก่ทีมฟุตบอล 
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กิจกรรมเพ่ือสงัคม



สนับสนุนสินคา้อุปโภคบริโภค เพ่ือร่วมโครงการ ”ตูปั้นสุข” 

ของส านักอยัการสูงสุด ถนนรชัดาภิเษก, สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย, ณ ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั จงัหวดั

ชลบุรี, เทศบาลนครแหลมฉบงั, ส.ภ.แหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี

สนับสนุนขา้วสาร อาหารแหง้ ขนม และน ้าด่ืม ใหแ้ก่ตูปั้นสุข ณ 

ท่ีว่าการอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพ่ือส่งต่อใหก้ับพ่ีน้อง

ประชาชนท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ

เช้ือโรคโควิด-19

การสนับสนุนเพ่ือบรรเทาทุกข์

บริจาคอุปกรณค์อมพิวเตอร ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และอุปกรณอ่ื์นๆท่ี

ไมใ่ชแ้ลว้ เพ่ือน าไปรีไซเคิลใน “โครงการเหลือ-ขอ” ส าหรบั

แปลงเป็นเงินบริจาคใชใ้นการจดักิจกรรมของมลูนิธิบา้นนกขมิ้ น 

· มอบถุงยงัชีพใหก้บัชุมชน

บริษัท เอ.เจ.พลาสท ์ร่วมกบั BRUCKNER GROUP มอบถุงยงัชีพ

ใหก้บัชุมชนบา้นเอ้ืออาทรนาเกลือ บางละมุง จงัหวดัชลบุรี

สนับสนุนขนมและอาหาร ร่วมช่วยเหลือดว้ยการส่งมอบถุงยงัชีพ

ใหชุ้มชนทุ่งสองหอ้ง และชุมชนหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร, 

ชุมชนบา้นแหลมทอง, ชุมชนบา้นทุ่ง และชุมชนบา้นนาเก่า

จงัหวดัชลบุรี

· โครงการ ตูปั้นสุข

· เขา้ร่วม โครงการเหลือ-ขอ

2
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsibil it ies)



บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ และ GUSCO ร่วมกันปลูกป่า 

“โครงการ รักพ่อ รักษ์ต้นไม้” ตามรอยเศรฐกิจ

พอเพียง”ณ ป่าชายเลนชุมชนบา้นแหลมฉบงั เพ่ือ

เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว สรา้งเครือขา่ยในการปลกูป่า ท าให้

เกิดสภาพแวดลอ้มโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและ

ชุมชนท่ีสวยงามและอุดมสมบรูณ์

การพฒันาชุมชนดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ

10 มกราคม 2563 ผู้บริหาร บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จ ากัด

(มหาชน) ไดร้บัมอบธงธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้มและใบประกาศ

เกียรติคุณ ณ หอ้งแกรนดบ์อลรูม โรงแรม อมารี พทัยา จังหวดั

ชลบุรี

· โครงการปลกูจติส านึกในการอนุรกัษส์ิ่งแวดลอ้มแบบบูรณาการ 

โครงการปลกูจิตส านึกในการอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม

แบบบรูณาการ โดยบริษัทฯ มอบขนม เพ่ือใชส้ าหรบั

จดักิจกรรม ระยะเวลาการจดัโครงการ วนัท่ี 25-26

กุมภาพนัธ ์2563 ณ ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้

กระเบน อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดั จนัทบุรี

· โครงการ รกัพ่อ รกัษต์น้ไม้

· โครงการธงขาวดาวเขียว

3
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsibil it ies)



สนับสนุนขนมใหแ้ก่โครงการค่ายหมอไทยอาสา ครั้งท่ี 2 

วนัท่ี 18-20 ธนัวาคม 63 จดัข้ึนท่ี อ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย 

เพ่ือใชด้ าเนินกิจกรรมแจกชาวบา้นและเด็กท่ีมาเขา้รบัการ

ตรวจรกัษา 

การส่งเสริมการดูแลดา้นสุขภาพ

กิจกรรมรณรงค์การล้างมือ สวมหน้ากาก และอบรม

มาตรการป้องกนัไขห้วดั ไวรสัโคโรน่า ส าหรบัพนักงานและผู้

มาติดต่อท่ีบริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จ ากัด (มหาชน) โดยจัด

กิจกรรมเป็นประจ าทุกเดือน รวมทั้งส้ิน 19 ครั้ง

· กิจกรรมบริจาคโลหิต 

กิจกรรมบริจาคโลหิต โดยประชาสมัพนัธแ์ละเชิญชวนใหพ้นักงานผูส้นใจเขา้ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอ้งประชุม

ราชพฤกษ์ ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั

· สนบัสนุนโครงการค่ายหมอไทยอาสา

· กิจกรรมอบรมมาตรการป้องกนัไขห้วดั

4

สนับสนุนชอ้นสอ้ม ตูก้ดน ้ารอ้น-เย็น และตูฆ้่าเช้ือโรค โดยส่งมอบ

ใหแ้ก่ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร

และความยัง่ยืน และผูจ้ดัการโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

· สนบัสนุนชอ้นสอ้ม ตูก้ดน ้ารอ้น-น ้าเยน็ และตูฆ่้าเช้ือโรคใหแ้ก่โรงพยาบาล

สนับสนุนตน้สมุนไพร ใหแ้ก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนต าบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 

ต าบลคูบวั  จงัหวดัราชบุรี 

· สนบัสนุนตน้สมุนไพร 

สนับสนุนแอลกอฮอลล์า้งมือ และขนม ใหก้บัส านักงานสาธารณสุข 

และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั (กนอ.), เทศบาลนครแหลมฉบงั, 

เทศบาลเมืองแสนสุข, สถานีต ารวจภูธรแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี, 

กองบงัคบัการปราบปราม รวมทั้งมอบเงินสนุนสนับหน่วยราชการ  

ดา้นการป้องกนัและเฝ้าระวงัสถานการณโ์ควิด-19

· สนบัสนุนแอลกอฮอลล์า้งมือ
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsibil it ies)



สนับสนุนอาหารแช่แข็ง และขนมใหก้บัส านักงานสาธารณสุข 

จงัหวดัชลบุรี

การสรา้งความสมัพนัธก์บัชุมชน

จดักิจกรรมท าบุญ และงานเล้ียงสงัสรรคปี์ใหม่เป็นประจ าทุกปี 

เป็นการเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานภายในบริษัทฯ 

และขอบคุณพนักงานท่ีร่วมแรงร่วมใจในการท างาน ใหแ้ก่

บริษัทฯตลอดทั้งปี  

· โครงการตลาดประชารฐั  ตลาดนดั เอ.เจ. 

ตลาดนัด เอ.เจ. โครงการตลาดประชารัฐ จัดขึ้ น ณ ลาน

หนา้ออฟฟิศ 2 บริษัท เอ.เจ.พลาสท ์จ ากดั (มหาชน) เพ่ือ

ส่งเสริมช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินคา้ของชุมชน 

เทศบาลแหลมฉบงั ประจ าปี 2563

· สนบัสนุนอาหารแช่แข็ง และขนม 

· งานท าบุญและสงัสรรค ์ส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรบัปีใหม่ 2563

5

มอบกระเชา้ปีใหม่ ประจ าปี 2563 ใหส้่วนราชการ ชุมชน 

และบุคคลส าคญัในภาคส่วนต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นการสรา้ง

สัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน ระหว่าง บริษัทฯ หน่วยงานรัฐ และ

ชุมชนในพ้ืนท่ีรอบๆบริษัทฯ

· มอบกระเชา้ปีใหม่ ประจ  าปี 2563 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsibil it ies)


