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12. ความรับผิดชอบต่อสังคม
12.1 นโยบายในภาพรวม
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้บริษทั ฯ มีการเติบโตและการพัฒนาที่
ยังยื
่ นควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษทั ฯ คานึงถึงปจั จัยหลัก 3 ประการของการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นอัน
ได้แก่ เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และสังคม ดังนัน้ มติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม
2558 จึงกาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) เพื่อเป็ น
แนวทางและให้บริษทั ฯ สามารถมุ่งสูค่ วามสาเร็จในการดาเนินธุรกิจในระยะยาวในอนาคต ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีกรอบ
และแนวทางในการดาเนินการดังต่อไปนี้
1.

บริษัทฯ จะมุ่งมันในการด
่
าเนินธุรกิจ และจะดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และความระมัดระวัง
รวมถึงจะจัดสรรประโยชน์ทเ่ี หมาะสมให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกฝา่ ย

2.

บริษทั ฯ จะดาเนินธุรกิจโดยปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยการดาเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ จะเป็ นการดาเนินการด้วยความโปร่งใส เชื่อถือได้ โดยยึดถือแนวทางการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี ตลอดจนคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้ น พนักงาน คู่ค้า ชุมชน สังคม คู่สญ
ั ญาทางการค้า สื่อ
ลูกค้า ประชาชนทัวไป
่ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย

3.

บริษทั ฯ สนับสนุนให้มกี ารดาเนินธุรกิจอย่างเสรี หลีกเลีย่ งการดาเนินการซึง่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ และการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญั ญา นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะต่อต้านการคอร์รปั ชันทุ
่ ก
รูปแบบ และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในการดาเนินธุรกรรมและการบริการของบริษทั ฯ

4.

บริษทั ฯ จะให้ความสาคัญในการวิเคราะห์ความเสีย่ ง และการประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและความ
ปลอดภัยในการดาเนินธุรกิจทุ กขัน้ ตอน รวมถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากล

5.

บริษัท ฯ จะส่ง เสริม และพัฒ นากระบวนการทางธุร กิจ เพื่อ เป็ น การปรับ ปรุง คุ ณภาพชีวิต และสร้า ง
เศรษฐกิจทีแ่ ข็งแกร่ง ตลอดจนสร้างความเป็ นอยู่ทด่ี ขี น้ึ ในชุมชน

6.

บริษทั ฯ จะมุ่งมันในการติ
่
ดต่อสือ่ สารอย่างโปร่งใส และปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนทุกรายอย่างเท่า
เทียมกัน โดยการเปิ ดเผยข้อมูลทีถ่ ูกต้องและเพียงพอแก่ผถู้ อื หุน้ และนักลงทุนผ่านช่องทางทีเ่ ข้าถึงง่าย
และสามารถเข้าถึงได้โดยเท่าเทียมกัน

7.

บริษทั ฯ เคารพในสิทธิมนุ ษยชนของพนักงานทุกคน และมีการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่พนักงาน
อย่างสม่าเสมอ รวมถึงเปิ ดโอกาสให้บุคคลทีม่ คี วามสามารถซึง่ มีคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ทเ่ี หมาะสม
เข้าร่วมงานกับบริษทั ฯ

8.

บริษทั ฯ ให้ความสาคัญในการพัฒนาระบบการจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การคัดเลือก
บุคลากรเข้าทางาน การพัฒนาและอบรมบุคลากร การให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม การ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ การสร้างสภาพแวดล้อมความมีส่วน
ร่วมในการทางาน โดยบริษทั ฯ เชื่อมันว่
่ าการดาเนินการดังกล่าวข้างต้นจะนาไปสู่ผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ี
ซึง่ จะนาไปสูป่ ระสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจสูงสุดของบริษทั ฯ

นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีการกาหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกาหนดเป็ นนโยบายในเรื่องต่างๆ
เพื่อการประกอบธุรกิจด้วยความดูแลใส่ใจต่อกลุ่มผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝา่ ย เพื่อนาไปสูค่ วามยังยื
่ นของกิจการดังนี้
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษทั ฯ มุ่งมันในการด
่
าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริต เป็ นไปตามกฎหมาย และแนวทางการกากับดูแล
กิจการทีด่ ี โดยตระหนักว่าการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สุจริตเป็ นปจั จัยสาคัญทีช่ ่วยจรรโลงชื่อเสียงและ
เกือ้ หนุ นกิจการของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ มติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 จึงได้
กาหนดนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ เพื่อใช้เป็ นแนวทางให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทุกระดับต้องถือปฏิบตั ิ โดยมีสาระสาคัญ
ดังนี้
1)

ขอบเขตและแนวทางปฏิบตั ิ
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญในการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกิดการหาผลประโยชน์ใน
หน้าทีโ่ ดยมิชอบสาหรับตนเองหรือผูอ้ ่นื ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
สินบนและสิง่ จูงใจ
ห้ามให้หรือรับสินบนและสิง่ จูงใจในรูปแบบใดๆ ทัง้ สิน้ และห้ามมอบหมายให้ผอู้ ่นื ให้หรือรับสินบนและ
สิง่ จูงใจแทนตนเอง
ของขวัญและผลประโยชน์
ห้ามให้หรือรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อ่นื ใด เพื่อจูงใจให้เกิดการปฏิบตั ิหรือละเว้นการปฏิบตั ิ
หน้าทีโ่ ดยมิชอบ หรืออาจทาให้เกิดการยินยอมผ่อนปรนในข้อตกลงทางธุรกิจทีไ่ ม่เหมาะสม และให้ถอื
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในจรรยาบรรณของพนักงาน
การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน
การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุนต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใส ไม่ขดั ต่อกฎหมายและศีลธรรม
กิจกรรมและการมีสว่ นร่วมทางการเมือง
ห้ามนาเงินทุ นหรือทรัพยากรของบริษัท ฯ ไปใช้สนับ สนุ นทางการเมืองให้แก่ผู้ลงสมัค รแข่ง ขันเป็ น
นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใด เพื่อการรณรงค์ทางการเมืองหรือการดาเนินกิจกรรมทางการเมือง
ยกเว้นการให้ความสนับสนุ นนัน้ ได้รบั อนุ ญาตตามกฎหมาย และสนับสนุ นประชาธิปไตยโดยรวม โดย
ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากบริษทั ฯ ก่อนการดาเนินการ

2)

การบริหารความเสีย่ ง
บริษัทฯ จัดให้มกี ารบริหารความเสีย่ งเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้มนใจว่
ั่ า
สามารถป้องกันหรือควบคุมความเสีย่ งดังกล่าวได้ โดยกาหนดให้มกี ารระบุ การประเมิน การควบคุมและ
ติดตาม และการรายงานความเสีย่ งเกีย่ วกับการหาผลประโยชน์ในหน้าทีโ่ ดยมิชอบตามนโยบายและ
กระบวนการบริหารความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ กาหนด
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3)

การควบคุมภายใน
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารกากับดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยมีการประเมินความเสีย่ งทีม่ นี ัยสาคัญ
กาหนดให้มกี จิ กรรมการควบคุมทีม่ ปี ระสิทธิผลและแบ่งแยกหน้าทีก่ ารทางานทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ จัดให้มี
ระบบสารสนเทศทีเ่ พียงพอน่าเชื่อถือ และติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ

4)

การบริหารทรัพยากรบุคคล การสือ่ สาร และการฝึกอบรม
บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิผล และมีการสื่อสาร ให้ความรู้
และฝึกอบรมเกีย่ วกับนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าทีโ่ ดยมิชอบ และแนวทางปฏิบตั ทิ ่ี
เกีย่ วข้องอย่างสม่าเสมอเพื่อส่งเสริมให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องมีความเข้าใจ และปฏิบตั งิ านได้อย่างเหมาะสม

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการเคารพต่อสิทธิมนุ ษยชนโดยมีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตลอดจน
ปฏิบตั ติ ่อกันด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยกเชือ้
ชาติ เพศ อายุ สีผวิ ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ และชาติตระกูล บริษทั ฯ ไม่กระทาการใดๆ ทีเ่ ป็ นการละเมิด
สิทธิเสรีภาพทัง้ ทางตรงและทางอ้อม และไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุ ษยชน เช่น ไม่
สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labor) และต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labor) เป็ นต้น
การปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษัท ฯ ตระหนัก อยู่เ สมอว่ า พนัก งานทุ ก คนเป็ น ทรัพ ยากรที่ท รงคุ ณค่ า ที่สุด ของบริษัท ฯ เป็ น ป จั จัย แห่ ง
ความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษทั ฯ บริษทั ฯ จึงกาหนดนโยบายให้มกี ารปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นธรรมทัง้ ในด้าน
โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกย้ายตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยได้ยดึ หลักปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้








ปฏิบตั ติ ่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิศรี
์ และสิทธิสว่ นบุคคล
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงานอยู่เสมอ
การแต่งตัง้ และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทาด้วยความสุจริตใจ และ
ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความรูค้ วามสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนัน้
ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ อาทิ
การจัดอบรมสัมมนา การฝึกอบรม และให้โอกาสอย่างทัวถึ
่ งกับพนักงานทุกคน
กาหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็ นธรรม ตามสภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะ
ของงาน ผลการปฏิบตั งิ าน และความสามารถของบริษทั ฯ ในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว
หลีก เลี่ย งการกระท าใดๆ ที่ไ ม่ เ ป็ น ธรรม ซึ่ง อาจมีผ ลกระทบต่ อ ความมัน่ คงในหน้ า ที่ก ารงานของ
พนักงาน
เปิ ดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการทางาน และกาหนดวิธีการแก้ไข เพื่อเกิด
ประโยชน์แก่ทุกฝา่ ย และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการทางานร่วมกัน
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ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษทั ฯ มุ่งดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยประสงค์ทจ่ี ะให้มกี ารสร้างสรรค์ นาเสนอ และบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษทั ฯ แก่ลกู ค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลักการดาเนินงานดังนี้








มุ่งมันที
่ จ่ ะจัดหา พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการทีม่ คี ุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขทีเ่ ป็ นธรรม
ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และการบริการทีถ่ ูกต้อง เพียงพอเพื่อให้ลกู ค้ามีขอ้ มูลในการตัดสินใจโดยไม่
มีการกล่าวเกินความเป็ นจริงทัง้ ในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้าอันเป็ นเหตุให้
ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกีย่ วกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ
จัดให้มกี ระบวนการทีส่ ามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปญั หาหรือการให้บริการทีไ่ ม่เหมาะสมเพื่อทีบ่ ริษทั ฯ จะได้
ป้องกันแก้ไขปญั หาให้กบั ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและนาข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการให้บริการดังกล่าวต่อไป
รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นาไปเปิ ดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ

การดูและรักษาสิง่ แวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคมทีจ่ ะ
ร่วมก้าวเดินไปสูก่ ารพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อมเพื่อความยังยื
่ นสืบไป บริษทั ฯ จึงได้ดาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน
และสังคมอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้









มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคานึงถึงสภาพสิง่ แวดล้อมเป็ นสาคัญ และปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
ข้อบังคับเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมทีบ่ งั คับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด
มีนโยบายการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบตั กิ นั ภายใน
องค์กร
ส่งเสริมให้พนักงานของบริษทั ฯ มีจติ สานึกและความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม
เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิน่ ทีบ่ ริษทั ฯ เข้าไปดาเนินธุรกิจ
ดาเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สงั คม ชุมชน และสิง่ แวดล้อมอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ชุมชนทีบ่ ริษทั ฯ
ตัง้ อยู่มคี ุณภาพชีวติ ที่ดีขน้ึ ทัง้ ที่ดาเนินการเองและร่วมมือกับหน่ วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชน
ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพืน้ ทีท่ บ่ี ริษทั ฯ เข้าไปดาเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่
กรณี
ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ทม่ี ผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ชุมชน ชีวติ และ
ทรัพย์สนิ อันเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริษทั ฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มทีก่ บั เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

การร่วมพัฒนาชุมชน
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดย
สนับสนุ นกิจกรรมช่วยเหลือสังคม พัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน ส่งเสริมการดาเนินงานด้านจิตอาสาที่
เกีย่ วข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง และปลูกจิตสานึกด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม
และสิง่ แวดล้อมให้กบั พนักงานทุกระดับ
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12.2 การดาเนิ นงานและการจัดทารายงาน
บริษัทฯ มีการปฏิบตั ิเพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายภาพรวมของการดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ดังนี้
1. การดาเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบาย
บริษทั ฯ มุ่งเน้นการปลูกฝงั พนักงานให้เข้าใจเป้าหมายขององค์กร และปฏิบตั งิ านโดยตระหนักถึงการมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม บริษทั ฯ ทาการสือ่ สารนโยบายเกีย่ วกับความรับผิดชอบต่อสังคมให้พนักงาน
ทุกคนเข้าใจโดยผ่านนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งได้ประกาศใช้ให้ทราบโดยทัวกั
่ น
เพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ติ ามได้ถูกต้องไปในทิศทางเดียวกัน อีกทัง้ ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการ
อบรมเพื่อ เพิ่ม ทัก ษะในการท างานและมีส่ ว นร่ ว มในกิจ กรรมต่ า งๆ เพื่อ ประโยชน์ ต่ อ สัง คมและ
สิง่ แวดล้อมอย่า งสม่ า เสมอ ทัง้ นี้ ในการสร้างเสริม ความตระหนัก ในการมีส่ว นร่ว มและสร้า งความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรของบริษัทฯ บริษัทฯ จะพิจารณาแนวทางการดาเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมทีเ่ หมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ สถานะทางการเงินและผลประกอบการ
ของบริษทั ฯ เพื่อกาหนดงบประมาณและรูปแบบในการดาเนินกิจกรรมสาหรับปี นนั ้ ๆ
2.

กระบวนการจัดทารายงาน
บริษทั ฯ ได้คานึงถึงกรอบแนวทางปฏิบตั ิ การดาเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมและนโยบายทีก่ าหนด
และมีการจัดทารายงานผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นรายปี เสนอต่อผูบ้ ริหาร
โดยจะมีการเปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี หรือจัดทาเป็ นรายงานความยังยื
่ นเพื่อเผยแพร่
ทุกปี ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

12.3 การดาเนิ นธุรกิ จที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั ฯ ไม่เคยถูกตรวจสอบหรือถูกกล่าวหาจากหน่วยงานใดว่าการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ มีผลกระทบด้าน
ลบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม หรือไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมทีบ่ ริษทั ฯ กาหนดไว้
12.4 กิ จกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษัท ได้ต ระหนั ก เป็ น อย่ า งดีใ นเรื่อ งของการจัด กิจ กรรมอัน เป็ น ประโยชน์ ต่ อ สัง คมและ
สิง่ แวดล้อม โดยบริษทั ฯ มีนโยบายในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิง่ แวดล้อมเป็ นประจาทุกปี โดยไม่จากัด
จานวนครัง้ ในแต่ละปี และบริษทั ฯ มีโครงการทีจ่ ะจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนในบริเวณใกล้โครงการทีบ่ ริษทั ฯ
พัฒนาขึน้ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมในบริเวณหรือจังหวัดอื่นทีบ่ ริษทั ฯ พิจารณาเห็นสมควร อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมนัน้ ตัวอย่างโครงการทีบ่ ริษทั ฯ ได้ดาเนินการทีผ่ ่านมาบางส่วน เช่น
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1.

โครงการปันรัก (บ้านราชาวดีหญิ ง)

โครงการปันรัก
ระยะเวลา/วันทีจ่ ดั กิจกรรม
21 สิงหาคม 2555
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เลีย้ งข้าวกลางวันน้องๆ และ ทากิจกรรมเพื่อเสริม สร้างพัฒนา และ
รอยยิม้ ให้กบั น้องๆ
สถานทีจ่ ดั กิจกรรม
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปญั ญาหญิง (บ้านราชาวดี
หญิง)
กลุ่มบุคคลผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
คณะผูบ้ ริหารและพนักงานบริษทั ฯ ร่วมกับน้องๆ จากบ้านราชาวดี
ประโยชน์ ท่ีเ กิด ขึ้น จากการจัด ท าให้ น้ อ งๆ ที่ ไ ด้ เ ข้ า รวมกิ จ กรรมมี ร อยยิ้ ม ได้ ท ากิ จ กรรมที่
กิจกรรม
เสริมสร้างพัฒนาการเหมือนเด็กทัวไปที
่
่มีร่างกายและพัฒนาการ
ตามปกติ
2.

โครงการปันรัก (บ้านพักคนชราบางเขน)
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โครงการปันรัก
ระยะเวลา/วันทีจ่ ดั กิจกรรม
15 พฤศจิกายน 2555
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อต้องการจัดกิจกรรมให้คนชราที่พกั อาศัยอยู่ในบ้านพักคนชรา
ได้รบั ความอบอุ่นจากคนรุ่นหลาน และไม่ได้คดิ ว่าถูกทอดทิง้
สถานทีจ่ ดั กิจกรรม
บ้านพักคนชราบางเขน มูลนิธธิ ารนุเคราะห์
กลุ่มบุคคลผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ฯ ร่วมกับผู้สูงอายุ ท่อี าศัยอยู่ใน
บ้านพัก
ประโยชน์ ท่ีเ กิด ขึ้น จากการจัด ทาให้คนชราทีพ่ กั อาศัยอยู่ในบ้านพักได้รบั ความอบอุ่นจากลูกหลาน
กิจกรรม
และไม่คดิ ว่าตัวเองถูกทอดทิง้
3.

โครงการหนึ่ งต้นก็เป็ นป่ า

โครงการหนึ่ งต้นก็เป็ นป่ า
ระยะเวลา/วันทีจ่ ดั กิจกรรม
4 มีนาคม 2557
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อเป็ นการปลูกจิตสานึกให้ทุกคนรักษาสิง่ แวดล้อมบริเวณป่าชาย
เลน และมองเห็นถึงความสาคัญของปา่ ชายเลน
สถานทีจ่ ดั กิจกรรม
ศูนย์ศกึ ษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู)
กลุ่มบุคคลผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
คณะผูบ้ ริหารและพนักงานบริษทั ฯ
ประโยชน์ ท่ีเ กิด ขึ้น จากการจัด เปิ ดโอกาสให้พนักงานได้มสี ่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร ทีม่ ุ่งเน้น
กิจกรรม
การตอบแทนสูส่ งั คม ได้ทากิจกรรมร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์ท่ี
ดีระหว่างเพื่อนพนักงานนอกเหนือ จากเวลาทางาน ตลอดจนสร้าง
เสริมความสามัคคีให้เกิดขึน้ ในหมู่คณะ
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4.

โครงการปลูกประการัง

โครงการปลูกประการัง
ระยะเวลา/วันทีจ่ ดั กิจกรรม
5 ตุลาคม 2557
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อ เป็ น การปลู ก ฝ งั จิต ส านึ ก ให้พ นั ก งานช่ ว ยกัน ดู แ ลและฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
สถานทีจ่ ดั กิจกรรม
ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
กลุ่มบุคคลผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
คณะผูบ้ ริหารและพนักงานบริษทั ฯ
ประโยชน์ ท่ีเ กิด ขึ้น จากการจัด เปิ ดโอกาสให้พนักงานได้มสี ่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร ทีม่ ุ่งเน้น
กิจกรรม
การตอบแทนสูส่ งั คม ได้ทากิจกรรมร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์ท่ี
ดีระหว่างเพื่อนพนักงานนอกเหนือ จากเวลาทางาน ตลอดจนสร้าง
เสริมความสามัคคีให้เกิดขึน้ ในหมู่คณะ
5.

โครงการปันรัก..ให้น้องโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
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โครงการปันรัก..ให้น้องโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
ระยะเวลา/วันทีจ่ ดั กิจกรรม
11 มิถุนายน 2558
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม  เพื่อปลูกจิตสานึกให้พนักงานของบริษทั ฯ มีจติ สาธารณะ
 เพื่อให้พนักงานได้มโี อกาสรูจ้ กั การแบ่งปนั ให้กบั เด็กๆ ทีย่ งั ขาด
แคลน ทุ น การศึก ษา อุ ป กรณ์ ก ารเรีย น และขาดโอกาสใน
การศึกษา ได้มโี อกาสได้รบั สิง่ ของและทากิจกรรมเหมือนเด็ก ๆ
ในโรงเรียนทีม่ กี ารพัฒนาแล้ว
สถานทีจ่ ดั กิจกรรม
 โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านถ้าหิน หมู่ 5 ตาบลสวนผึ้ง
อาเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี และ
 โรงเรียนตารวจตะเวนชายแดนตะโกปิ ดทอง หมู่ 7 ตาบลสวนผึง้
อาเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี
กลุ่มบุคคลผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
คณะผูบ้ ริหารและพนักงานบริษทั ฯ
ประโยชน์ ท่ีเ กิด ขึ้น จากการจัด ทาให้พนักงานมีจติ สาธารณะ มีจติ อาสามากขึน้ ได้ร่วมกันแบ่งปนั
กิจกรรม
ให้กบั เด็กๆ ด้อยโอกาส ได้จดั กิจกรรมให้กบั เด็กๆ และทาให้เด็กๆ
ได้รบั รูว้ ่ายังมีสงั คมทีค่ ดิ ช่วยเหลือและพร้อมให้โอกาส
6.

โครงการชีวาทัยสร้างฝายชะลอน้า คืนชีวิตให้ผนื ป่ า

โครงการชีวาทัยสร้างฝายชะลอน้า คืนชีวิตให้ผนื ป่ า
ระยะเวลา/วันทีจ่ ดั กิจกรรม
31 คุลาคม 2558
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม  เพื่อสร้างความใกล้ชดิ กับธรรมชาติโดยให้พนักงานของบริษทั ฯ
ร่วมกันสร้างแหล่งกักเก็บน้าสาหรับชุมชน และช่วยรักษาบริเวณ
ปา่ ต้นน้าให้มคี วามอุดมสมบูรณ์ เพื่อใช้ฟ้ืนฟูแหล่งน้าให้กบั ปา่
 เพื่อปลูกฝงั ให้พนักงานเมีจติ สานึกในการอนุ รกั ษ์ธรรมชาติ ทา
กิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคม รวมทัง้ สร้างความสามัคคีและ
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โครงการชีวาทัยสร้างฝายชะลอน้า คืนชีวิตให้ผนื ป่ า
การทางานร่วมกันเป็ นทีม
สถานทีจ่ ดั กิจกรรม
ตาบลศรีมงคล อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
กลุ่มบุคคลผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
คณะผูบ้ ริหารและพนักงานบริษทั ฯ
ประโยชน์ ท่ีเ กิด ขึ้น จากการจัด ทาให้บุคลากรบริษัทฯ เห็นคุ ณค่า และความสาคัญ ของธรรมชาติ
กิจกรรม
และเกิดจิตสานึกในการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ
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