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การพัฒนาชมุชนและสงัคม 

การยอมรับและความไว้วางใจของชุมชนท้องถิ่นที่มีต่อบริษัทมีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว บริษัทจึงให้
ความส าคัญกับการดูแลและบริหารจัดการผลกระทบที่มีต่อชุมชนท้องถิ่นอย่างเหมาะสม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
และสังคมทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติไปพร้อมๆ กับการเติบโตของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
ของชุมชน เพ่ืออยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างย่ังยืน  
 

 
เป้าหมายระยะยาว 

ปี 2568 
เป้าหมาย 

ปีบัญชี 2563/2564 
ผลการด าเนินงาน 

ปีบัญชี 2563/2564 

จ ำนวนข้อร้องเรียนจำกชุมชนที่มนีัยส ำคญั 0 0 0 
 
ชุมชน: คุณวาทินี วิเชียรเสนาะ คุณครู โรงเรียนปทุมาวาส อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
 
"อีพีจีมั่นคง ชุมชนก็แข็งแรงข้ึน ที่เป็นแบบน้ีเพราะบริษัทกับเราเติบโตไปด้วยกัน 
คนในชุมชนส่วนหน่ึงก็เลือกท างานกับอีพีจี เพราะมีอะไรก็พูดคุย ช่วยเหลือกันตลอด 
ตั้งแต่การพัฒนาชุมชน โรงเรียน วดัในด้านต่าง ๆ ไปจนถึงการสร้างอาชีพ  
และให้ความรู้แก่คนในชุมชน คนท่ีนี่รักอีพีจี" 
 
 
แนวทางการบริหารจัดการ (Disclosure 103-2)  
บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่จะส่งเสริมกำรเติบโตของบริษัทในระยะยำว จึงก ำหนดเป็นนโยบำย
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของบริษัท ด้ำนสังคมและชุมชน และด ำเนินกำรภำยใต้ปรัชญำ “รับจากสังคม คืนสู่สังคม” โดยมีเจตนำรมณ์ที่จะ
ด ำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐำนของธรรมำภิบำลและกำรดูแลรับผดิชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งค ำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งชุมชนท้องถิ่นเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักของบริษัท โดยมุ่งหวังให้บริษัทได้รับกำรยอมรับ กำรสนับสนุน และ
ควำมร่วมมือ สำมำรถประกอบกิจกำรและอยู่รว่มเป็นสว่นหน่ึงของชุมชนและสังคมได้อย่ำงเป็นสุข บริษัทก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน
ด้ำนชุมชนและสังคม ดังนี ้

 

 



 

2 

 

บริษัทด ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ พัฒนำ และช่วยเหลือชุมชนรอบด้ำน รวมถึงสังคมในวงกว้ำง เพื่อรักษำสมดุลใน
กำรด ำเนินธุรกิจและตอบสนองต่อควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของชุมชนและสังคม ทั้งในแง่ของกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ (Relations) 
กำรลดผลกระทบเชิงลบจำกกำรด ำเนินธุรกิจ (Mitigation) กำรตอบสนองต่อควำมจ ำเป็น (Response) และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน (Strengthening) ให้สำมำรถดูแลและพึ่งพำตนเองได้ในระยะยำว โดยมุ่งเน้นกำรตอบสนองและพัฒนำใน 3 ด้ำน ได้แก่ กำร
พัฒนำเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economic Development)  กำรเสริมสร้ำงควำมเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน (Community Well-Being) 
และ กำรปกป้องสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection) 
บริษัทมอบหมำยให้คณะท ำงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Working Committee) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนพนักงำนจำกแต่ละ
หน่วยงำนเป็นผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนด้ำนชุมชนและสังคม ในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและพัฒนำชุมชน (Community 
Involvement and Development) ในพื้นที่เป้ำหมำยของบริษัท โดยมกีระบวนกำรด ำเนินงำน ดังนี ้(Disclosure 413-1) 

 
1. การส ารวจพ้ืนที่  
บริษัทด ำเนินกำรส ำรวจชุมชนในพื้นที่ภำยในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบสถำนประกอบกำรของบริษัท เพื่อศึกษำและประเมินผล
กระทบจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทที่มีต่อชุมชน ตลอดจนสภำพแวดล้อม ปัญหำของชุมชน และควำมเสี่ยงที่มีต่อบริษัท ซึ่ง
พื้นที่ดังกล่ำวครอบคลุม 2 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลมะขำมคู่ อ ำเภอนิคมพัฒนำ และ ต ำบลแม่น้ ำคู้ อ ำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มี
จ ำนวนประชำกรทั้งสิ้น 24,118 คน (ท่ีมำ: กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น. กระทรวงมหำดไทย กระทรวงมหำดไทย รำยงำน
สถิติจ ำนวนประชำกร ประจ ำปี 2563) และเป็นที่ตั้งของชุมชน เทศบำล โรงพยำบำล วัด และโรงเรียน  
2. การเชื่อมโยงกับชุมชน 
บริษัทลงพื้นที่เพ่ือเชื่อมโยงกับชุมชนด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น กำรประชุม กำรพบปะสังสรรค์ กำรสัมภำษณ์ กำรสำนเสวนำ โดย
กำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนรำชกำรท้องถิ่น เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบ ปัญหำ ควำมต้องกำร หรือข้อกังวล รวมถึงมี
ช่องทำงในกำรรับฟังชุมชนผ่ำนโครงกำรส่งเสริมโรงงำนอุตสำหกรรมให้มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่ำงยั่งยืน (CSR-
DIW Continuous) ต่อเนื่องในทุกๆปี นอกจำกนี้ ชุมชนสำมำรถร้องเรียนหรือให้ควำมคิดเห็นผ่ำนช่องทำงกำรร้องเรียนของ
บริษัท เช่น โทรศัพท์ เว็ปไซต์ และกล่องรับข้อร้องเรียนที่ติดตั้งอยู่บริเวณด้ำนหน้ำบริษัท  
3. การวิเคราะห์ประเด็นของชุมชน 
บริษัทรวบรวมประเด็นที่ได้จำกกำรเช่ือมโยงกับชุมชนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย พบว่ำ ชุมชนให้ควำมส ำคัญกับกำรมีคุณภำพที่
ชีวิตที่ดีขึ้น ได้แก่ คุณภำพสภำพแวดล้อมและอำกำศที่ดี เศรษฐกิจชุมชนที่ดีขึ้นโดยกำรส่งเสริมอำชีพแก่ชุมชน กำรเพิ่มรำยได้ 
กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรพฒันำชุมชน เป็นต้น แต่ไม่พบว่ำชุมชนมีควำมกังวลหรือได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทแต่อย่ำงใด แต่จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ในปีท่ีผ่ำนมำ ชุมชนจึงต้องกำรให้บริษัทช่วยให้ควำมรู้และ
สนับสนุนอุปกรณ์เกี่ยวกับกำรป้องกันและรับมือกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 และช่วยเหลือในเรื่องกำรดูแล
ผู้ป่วยติดเตียงเพิ่มขึ้น 
4. การตอบสนองต่อชุมชน 
บริษัทก ำหนดวิธีกำรและระดับกำรตอบสนองตำมควำมเหมำะสมของชุมชนเป้ำหมำยแต่ละกลุ่ม เช่น กำรเฝ้ำติดตำม กำรให้
ข้อมูล กำรมีกิจกรรมร่วม กำรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดกิจกรรม และด ำเนินกำรตอบสนองต่อชุมชน ทั้งในด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อันดี เพื่อควำมเข้ำใจที่ดีขึ้นระหว่ำงกัน กำรลดผลกระทบในเชิงลบที่บริษัทมีต่อชุมชน กำรให้ควำมช่วยเหลือต่อ
ควำมจ ำเป็นเร่งด่วนท่ีเป็นปัญหำของชุมชน และกำรพัฒนำเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
 

ส ารวจพื้นท่ี เช่ือมโยงกับชุมชน 
วิเคราะห์ประเด็นของ

ชุมชน 
ตอบสนองต่อชุมชน 

ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
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5. การประเมินผลการด าเนินงาน 
บริษัทวัดและประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ทั้งในแง่ของควำมพึงพอใจโดยรวม ควำมผูกพันของชุมชนที่มี
ต่อบริษัท กำรลดข้อร้องเรียน และในอนำคตจะมีกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิของตัวกิจกรรมเอง เช่น รำยได้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของชุมชน 
จำกกิจกรรมประเภทกำรพัฒนำเศรษฐกิจท้องถิ่น  ควำมรู้ ควำมปลอดภัย และสุขอนำมัยชุมชน จำกกิจกรรมประเภทกำร
เสริมสร้ำงควำมเป็นอยู่ที่ดี  และคุณภำพที่ดีขึ้นของสิ่งแวดล้อม จำกกิจกรรมประเภทกำรปกป้องสิ่งแวดล้อม 

 
ผลการด าเนินงาน  
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทได้ด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมด้ำนชุมชนและสังคมรวมทั้งสิ้น 19 โครงกำร มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 
200 คน และมีผู้ได้รับผลประโยชน์ท้ังทำงตรงและทำงอ้อมจำกโครงกำรและกิจกรรมของบริษัทเป็นจ ำนวนกว่ำ 50,000 คน 

กลุ่มเป้ำหมำย (ชุมชน) ชุมชนที่ตั้งอยู่ภำยในต ำบลมะขำมคู่ และต ำบลแม่น้ ำคู ้
จ ำนวนประชำกรในพื้นที่เป้ำหมำย  24,118 คน 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรทั้งหมดในปีบัญชี 2563/2564 19 โครงกำร 
จ ำนวนชุมชน/ประชำกรทีร่่วมกิจกรรม 800 คน 

ร้อยละของชุมชน/ประชำกรที่ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 3.32 
จ ำนวนพนักงำนของบริษัทท่ีร่วมกิจกรรม (คน) 200 

 
ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาชุมชน  
 
1. การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economic Development) 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจในท้องถิ่น เปน็แนวทำงหนึ่งในกำรสร้ำงกำรเจรญิเติบโตทำงเศรษฐกจิและเพิ่มรำยได้ให้กับท้องถิ่น ซึ่งเป็นเศรษฐกจิ
ในระดับจลุภำค เพื่อสนับสนุนภำพรวมเศรษฐกิจระดับประเทศ  
กิจกรรมเกี่ยวกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจท้องถิ่นของบริษัทท่ีส ำคัญ ได้แก่  
กิจกรรมการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน ต ำบลมะขำมคู่ อ ำเภอนิคมพัฒนำ จังหวัดระยอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรำยได้
แก่ประชำชนในพ้ืนท่ีใกล้เคียงสถำนประกอบกำร ท ำให้เกิดควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงชุมชนและบริษัท รวมทั้งชุมชนจะได้รู้จักบริษัทและ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมำกข้ึน ปัจจุบันวิสำหกิจชุมชนต ำบลมะขำมคู่ อ ำเภอนิคมพัฒนำ จังหวัดระยอง ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น หมูเส้นไฮโซ 
(ประกำศนียบัตร หมูเส้น ที่ได้รับกำรคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับสี่ดำว จำก OTOP) หมูแผ่น สัปปะรดกวน และคุกกี้ เป็นต้น โดยบริษัท
เข้ำไปให้ค ำปรึกษำแก่วิสำหกิจชุมชนฯ เกี่ยวกับกำรแปรรูปวัตถุดิบท้องถิ่นให้มีผลิตภัณฑ์ที่มีควำมหลำกหลำยเพิ่มขึ้นและมีเอกลักษณ์
เฉพำะของวิสำหกิจชุมชน เช่น กำรแปรรูปไข่เค็มจำกไข่เป็ดและน้ ำสับปะรดที่เหลือจำกกำรท ำสับปะรดกวน ท ำให้ชุมชนมีรำยได้ที่
เพิ่มขึ้นและลดปริมำณขยะจำกเศษเหลือท้ิงของสัปปะรดที่เกิดขึ้นภำยในชุมชน 
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2. การเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน (Community Well-Being) 
บริษัทให้ควำมส ำคัญกับควำมเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน ได้แก่ กำรอยู่ดีมีสุขอย่ำงพึงพอใจต่อองค์ประกอบต่ำงๆ ของกำรด ำรงชีวิต มีควำม
ปลอดภัยทั้งร่ำงกำยและจิตใจ รวมถึงคนในชุมชนมีควำมรู้ควำมสำมำรถในเผชิญปัญหำต่ำงๆได้อย่ำงเหมำะสม และสำมำรถใช้ศักยภำพ
ส่วนบุคคลในกำรสร้ำงสรรค์พัฒนำตนเอง บริษัทจึงมุ่งเน้นกำรด ำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุขภำพอนำมัย ควำมปลอดภัย และกำรศึกษำ 
ของคนในชุมชนเป็นหลัก กิจกรรมเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นอยู่ท่ีดีของชุมชนของบริษัทท่ีส ำคัญ ได้แก่ 
กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้ถนน บริษัทตระหนักถึงควำมปลอดภัยรอบพื้นที่ประกอบกำรของบริษัท โดยเฉพำะควำม
ปลอดภัยทำงกำรจรำจร เนื่องจำกมีรถรับ-ส่งพนักงำนเข้ำออกจ ำนวนมำก รวมถึงมีกำรสัญจรของชุมชนหนำแน่น และพบว่ำมีสัญญำณ
ไฟแจ้งเตือนกำรก่อสร้ำงไม่เพียงพอ จึงมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในระหว่ำงกำรปรับปรุงสภำพพื้นถนน บริษัทจึงได้สนับสนุนไฟเตือนรูป
สำมเหลี่ยมให้แก่สถำนีต ำรวจภูธรเมืองระยอง เพื่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมปลอดภัย และอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจรำจร ในพื้นที่ที่
มีกำรก่อสร้ำง/ปรับปรุงสภำพพื้นถนน ที่เป็นเส้นทำงรถรับ-ส่งพนักงำน รวมถึงกำรสัญจรไปมำของชุมชนโดยทั่วไป ซึ่งช่วยลดควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนนได้ 
 

 
 
โครงการโรงเรียนปลอดภัย (โรงเรียนหนองจับเต่า) บริษัทส่งเสริมให้ชุมชนมีควำมตระหนักและมีควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัยจำก
อัคคีภัย บริษัทจึงจัดให้มีกำรอบรมนักเรียน และบุคลำกรภำยในโรงเรียนในพื้นที่ชุมชนของบริษัทเพ่ือให้ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรใช้ถัง
ดับเพลิง กำรแยกประเภทของไฟ และฝึกซ้อมแผนกำรดับเพลิง กำรอพยพหนีไฟ และกำรกู้ชีพและปฐมพยำบำลเบื้องต้น (CPR) ในปี
บัญชี 2563/3564 บริษัทได้จัดกิจกรรมจ ำนวน 1 ครั้ง โดยมีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยระดับวิชำชีพของบริษัทเป็นผู้ให้ควำมรู้และ
ด ำเนินกำรซ้อมดับเพลิง ที่โรงเรียนหนองจับเต่ำ อ ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนักเรียนและบุคลำกรของโรงเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม
ทั้งสิ้น 150 คน  
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โครงการร่วมใจสู้ภัย COVID-19 บริษัทให้ควำมส ำคัญกับสุขภำพอนำมัยที่ดีของคนในชุมชนที่อยู่อำศัยในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถำน
ประกอบกำร ซึ่งส่วนหนึ่งท ำงำนในสถำนประกอบกำรของบริษัทด้วย เมื่อเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19) บริษัทจึงได้ด ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วนเพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ในพื้นที่โดยรอบ โดยกำร
สนับสนุนอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์เช่น ตู้ควำมดันลบ (Negative Pressure Cabinet) พร้อมชุดเวชภัณฑ์และอุปกรณป์้องกันเช้ือไวรัส เพื่อ
ใช้ในกำรตรวจและดูแลรักษำผู้ป่วยจำกโรคติดเชื้อ ลดควำมเสี่ยงในกำรแพร่ระบำดโดยมอบอุปกรณ์ป้องกันเช้ือไวรัส ได้แก่ แอลกอฮอล์ 
เครื่องวัดอุณหภูมิร่ำงกำย และหน้ำกำกอนำมัย EP-Kare และ Face Shield ซึ่งเป็นผลงำนนวัตกรรมที่บริษัทได้ใช้ควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญในกำรคิดค้นและพัฒนำขึ้น โดยมีคุณสมบัติพิเศษและได้รับรองมำตรฐำนในระดับสำกล โดยสำมำรถพิจำรณำข้อมูลเพิ่มเติมได้
ในหมวดกำรรับมือกับวิกฤต COVID-19  
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3. การส่งเสริมด้านการศึกษา (Educational Support)  
กิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษา บริษัทให้ควำมส ำคัญทำงด้ำนกำรศึกษำของเยำวชนที่เป็นอนำคตของชำติ  จึงสนับสนุนให้เยำวชนทุก
ระดับได้เข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ และได้รับกำรพัฒนำท้ังร่ำงกำยและสติปัญญำอย่ำงมีคุณภำพ เพื่อให้เยำวชนเติบโตเป็นผู้ที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ เป็นก ำลังส ำคัญแก่ครอบครัว ท้องถิ่น และของประเทศชำติต่อไป ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทจัดสรรเงินเพื่อมอบเป็น
ทุนกำรศึกษำให้เยำวชนจำกโรงเรียนและสถำบันกำรศึกษำจ ำนวน 7 แห่ง รวม 20 ทุน รวมเงินทุนกำรศึกษำและเงินช่วยเหลืออื่นๆ 
มูลค่ำทั้งสิ้น 174,000 บำท  

 ทุนกำรศึกษำให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขำดทุนทรัพย์ของโรงเรียนชุมชนนิคมสร้ำงตนเอง จังหวัดระยอง 7  

 ค่ำใช้จ่ำยว่ำจ้ำงครูอัตรำพิเศษให้แก่ทำงโรงเรียนชุมชนนิคมสร้ำงตนเอง จังหวัดระยอง 7  

 ทุนอำหำรกลำงวันส ำหรับนักเรียนกับโรงเรียนในพื้นที่  ต ำบลมะขำมคู่  อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง จ ำนวน 4 โรงเรียนโดยมอบ
ข้ำวสำร-อำหำรแห้ง ให้กับตัวแทนครูและนักเรียนด้วย  

 ทุนกำรศึกษำแก่นักศึกษำในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) วิทยำลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้ำนโป่ง สำขำวิชำ
เทคนิคอุตสำหกรรม และไฟฟ้ำก ำลัง  

 ทุนกำรศึกษำแก่นักศึกษำระดับปรญิญำตรี  คณะวิศวกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตบำงเขน สำขำวิชำ
วิศวกรรมเครื่องกล  และสำขำวิชำวิศวกรรมเคมี  

 

 
 

 
 

โครงการคณะกรรมการสถานศึกษาจากสถานประกอบการ บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของคุณภำพกำรศึกษำของเยำวชนในชุมชน 
จึงขยำยผลจำกกำรมอบทุนกำรศึกษำ  ทุนอำหำรกลำงวัน และกำรว่ำจ้ำงครูอัตรำพิเศษ โดยกำรสนับสนุนบุคลำกรของบริษัทท่ีเป็นศิษย์
เก่ำและได้รับกำรยอมรับจำกกำรคัดเลือกของสถำนศึกษำ ให้เข้ำเป็นคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ มีส่วนร่วมในวำงแผนกำรศึกษำ กำร
บริหำรทั่วไปของสถำนศึกษำ และสนับสนุนกิจกรรมโครงกำรของโรงเรียนในชุมชน เพื่อเป็นตัวอย่ำงที่ดี และแรงบันดำลใจให้กับศิษย์
ปัจจุบัน รวมถึงแสดงควำมคิดเห็นในมุมมองของสถำนประกอบกำรที่อำจพิจำรณำรับนักเรียนเข้ำเป็นพนักงำนต่อไป 



 

8 

 

 
 

โครงการวิทยากรนันทนาการ โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต าบลพนานิคม  บริษัทส่งเสริมกำรดูแลสุขภำพของผู้สูงอำยุใน
ชุมชน โดยสนับสนุนให้บุคลำกรของบริษัทท ำหน้ำที่เป็นวิทยำกรนันทนำกำร เช่น กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ และดนตรี ให้กับ
โรงเรียนผู้สูงอำยุของชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีผู้สูงอำยุเข้ำร่วมโครงกำรแล้ว 3 รุ่น รุ่นละประมำณ 60 คน 
และยังคงมีแผนกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องในปีถัดไป เพ่ือให้ผู้สูงอำยุได้ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์และรักษำสุขภำพด้ำนจิตใจด้วย 
 

      
 
4. การปกป้องสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection) 
สืบเนื่องจำกปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศของโลกในปัจจุบัน ที่เกิดจำกกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจของอุตสำหกรรมในแต่ละ
ประเทศท่ีเป็นตัวเร่งส ำคัญที่ก่อให้เกิดกำรสะสมของปริมำณก๊ำซเรือนกระจกในช้ันบรรยำกำศของโลก และท ำให้เกิดปรำกฎกำรณ์ก๊ำซ
เรือนกระจก และกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศทวีควำมรุนแรงมำกขึ้น ซึ่งภำคอุตสำหกรรมไทยเป็นกิจกรรมหนึ่งในกำรปลดปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจกของประเทศ บริษัทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภำคอุตสำหกรรมที่มีกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก จึงแสดงเจตจ ำนงในกำร
ปกป้องและป้องกันสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงถึงควำมรับผิดชอบดังกล่ำว โดยให้ควำมส ำคัญทำงด้ำนกำรลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตและสร้ำงควำมเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น  
กิจกรรมเกี่ยวกับกำรปกป้องสิ่งแวดล้อมของบริษัทท่ีส ำคัญ ได้แก่ 
โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าชุมชนเขาจอมแห  
บริเวณเขำจอมแห อ ำเภอนิคมพฒันำ จังหวัดระยอง ซึ่งพ้ืนท่ีป่ำชุมชนเขำจอมแหนั้นเป็นแหล่งต้นน้ ำของชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงสถำน
ประกอบกำร จึงมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรดูแลรักษำเพื่อสร้ำงควำมยั่งยืนด้ำนน้ ำให้แก่ชุมชน และยังได้สนบัสนุนกำรดูแลรักษำต้นไม้
สำยพันธ์ุท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว รักษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (Biodiversity ) รักษำแหล่งต้นน้ ำ คืนควำม
สมบูรณ์ให้ธรรมชำติ และช่วยดดูกลับก๊ำซเรือนกระจก หรือ ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยจำกกำรด ำเนินโครงกำรอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูป่ำชุมชนเขำจอมแห มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องตั้งแตป่ี 2553 มำจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้นเปน็เวลำกว่ำ 10 ปี บริษัทด ำเนิน
โครงกำรปลูกป่ำและพื้นฟูพื้นที่สีเขียว จ ำนวน 275 ไร่ จัดสร้ำงฝำยทดน้ ำจ ำนวน 1 ฝำย รวมทั้งมโีครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกัน
ไฟป่ำ และขดุร่องท ำแนวป้องกันไฟอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี ในบริเวณพื้นท่ีโครงกำรจำกกำรด ำเนินโครงกำรปลูกต้นไม้พันธ์ุท้องถิ่น
ชนิดไม้ยืนต้น ประมำณ 23,350 ต้น ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวนั้นได้รับกำรร่วมมือ ระหว่ำงภำคประชำสังคม ภำครัฐ และบริษัท สะท้อนถึงเจ
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ตำรมณ์ร่วมกันท่ีจะเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้พื้นที่ดังกล่ำว โดยปรำรถนำให้พื้นที่ดังเป็นปอดท่ีช่วยดูดซับมลพิษอำกำศ และเป็นแหล่งที่อยู่
อำศัยของสัตว์ป่ำท้องถิ่น อีกท้ังยังช่วยฟื้นฟูแหล่งต้นน้ ำของชุมชน จำกกำรส ำรวจพื้นท่ีดังกล่ำว และค ำบอกเล่ำของชำวบ้ำนในพื้นที่ มี
กำรพบเห็น ร่องรอยของสตัว์ป่ำ เช่น เม่นป่ำ/ กระต่ำยป่ำ และนกสำยพันธ์ุต่ำง ๆ ที่มำอำศัยอยู่และมกีำรเพิ่มจ ำนวนมำกขึ้น ซึ่งสำมำรถ
กล่ำวได้วำ่ระบบนเิวศของป่ำเขำจอมแหมีควำมอุมสมบรูณม์ำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การส ารวจความพึงพอใจของชุมชน  
ในปีท่ีผ่ำนมำ บริษัทยังไม่ได้ท ำกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อบริษัทและโครงกำรพัฒนำชุมชนที่บริษัทด ำเนินกำรอยู่ บริษัท
จึงวำงแผนด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของชุมชนให้เสร็จสิ้นภำยในปี 2564 นี้ โดยก ำหนดเป้ำหมำยให้ชุมชนมีระดับควำมพึงพอใจ
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนที่มีนัยส ำคัญจำกชุมชนท้องถิ่น เกี่ยวกับผลกระทบทำงสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่เกิดจำก
กำรด ำเนินงำนของบริษัท 


