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12.

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนของกิจการ และสังคม
โดยรวม ภายใต้กรอบคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Conduct) และนโยบายต่อต้านการทุจริต ซึ่งระบุแนวทางการ
ปฏิบัติต่าง ๆ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทําโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกําหนด
หลักการ 8 ข้อ ได้แก่ 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 3) การเคารพสิทธิ
มนุษยชน 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 7) การร่วม
พัฒนาชุมชนหรือสังคม 8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
12.1 นโยบายภาพรวม
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติ
อนุมัติคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริต อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้มีผลบังคับใช้ในทุกส่วนงานใน
การดําเนินธุรกิจ ให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจ
ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายผ่านการดําเนินธุรกิจปกติ ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ จัดหา กับคู่ค้า/
ผู้ขาย ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ร่วมทุน ตลอดจนการผลิตสินค้าที่ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการ
สร้างจิตสํานึกถึงบทบาทหน้าที่การเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม โดยให้ความสําคัญในการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพัน ธ์อันดี
ให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และส่งเสริมกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทํางานที่ปลอดภัย และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดย
เสมอภาค การกําหนดแนวทางปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การ
ให้ความสําคัญและเอาใจใส่ต่อลูกค้า โดยมุ่งมั่นและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ราคาที่เป็นธรรม อันจะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ตลอดจนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพให้แก่ลูกค้า
บริษัทยังมีการกํากับดูแลระบบการบริหารจัดให้การที่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(สํานักงาน ก.ล.ต.) และผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั้งที่ได้
กําหนดไว้ในกฎหมาย และที่บริษัทกําหนดนโยบายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น
12.2

การดาเนินงานและการจัดทารายงาน

บริษัทได้กําหนดความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ
“Code of Business Conduct” และนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้ าแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่ รางเดินสายไฟฟ้า ตู้
สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า ตู้โลหะ และตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ตามอาคาร คอนโดมิเนียม สํานักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงงาน
อุตสาหกรรม สถานีไฟฟ้า เป็นต้น ภายใต้ตราสินค้า “BSM”, “BM” , “BS” และ “BEST” และผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปจาก
โลหะตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้จําหน่ายท่อร้อยสายไฟฟ้า ซึ่งเป็นการว่าจ้างผู้ผลิต
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ภายนอกในการผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้าตามคําสั่งซื้อของบริษัท เพื่อจําหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง รวมถึง
บริษัทยังเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้า (dealer) ท่อร้อยสายไฟฟ้าภายใต้ตราสินค้าของผู้ผลิตภายนอกรายดังกล่าวด้วย
บริษัทมีนโยบายการดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใสในการประกอบกิจการ สามารถตรวจสอบ
ได้ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทําความดีต่อบุคคล กลุ่มชนชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม มีการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
บริษัทจะมีการจัดเตรียมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
อื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง รวมถึงไม่มีนโยบายที่กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานใช้โอกาสจากการ
เป็นพนักงานของบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยได้ห้ามไม่กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษั ทมี แนวทางปฏิบั ติใ ห้ กรรมการ ผู้บริ หารจะต้ องปฏิบั ติห น้าที่ ด้ว ยความซื่อ สัต ย์สุจริ ต ระมั ดระวั ง
รอบคอบ เอาใจใส่ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ไม่หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง จากข้อมูลขององค์กรซึ่งยัง
ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและไม่เปิดเผยข้อมูลความลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่ดําเนินการใดๆ อัน
เป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท ตลอดจนไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกร้อง ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคล
อื่น หรือหน่วยงานอื่นในรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการดําเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนปฏิบัติที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัท ยกเว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจตามปกติ
หรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยม
3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทให้ความสําคัญกับคุณค่าพนักงานของบริษัท โดยส่งเสริมให้ทุกส่วนงานของบริษัทต้องปฏิบัติอยู่บน
พื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล ซึ่งนับเป็นรากฐานของการบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสังคม ดังนั้นบริษัทจึงมีแนวทางที่จะส่งเสริมและ
กระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและความเสมอภาค โดยไม่คํานึงถึงความแตกต่างใน
เรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด ชาติพันธุ์หรือพื้น
เพทางสังคม ทรัพย์สิน กําเนิด หรือสถานะ นอกจากนี้ บริษัทยังมีแนวทางที่จะส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานใน
การแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิของแต่ละบุคคล
4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทเชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจเพื่อการสร้างมูลค่าและผลตอบแทน
ให้แก่บริษัท เนื่องจากการปฎิบัติงานในด้านต่างๆ ของบริษัท จําเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งความทุ่มเท
ทั้งแรงกายและแรงใจในการทํางานให้บรรลุเป้าหมาย บริษัทจึง ให้ความสําคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดย
ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่
ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความสําคัญ
กับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยการฝึกอบรมและปลูกจิตสํานึกให้กับพนักงานในทุกๆ ระดับ และ
คํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทให้ความสําคัญกับ
คุณค่าพนักงานของบริษัท โดยให้ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยความไม่ลําเอียง
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สนับสนุนในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้
พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณ ที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม และ
ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล
นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั งจั ด ให้ มี นโยบายความปลอดภั ย (Safety Policy) สํ า หรั บ พนัก งานในองค์ ก ร ที่
ประกาศใช้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้
นโยบายความปลอดภัย (Safety Policy)
1. ทุกภารกิจต้องคิดถึงความปลอดภัยก่อนเสมอ
2. ทุกสิ่งทุกอย่างต้องสะสาง สะดวก สะอาด ถูกสุขลักษณะ จนสร้างเป็นนิสัย
3. พนักงานทุกคนต้องได้รับการปลูกจิตสํานึกความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน
4. เพื่อเป้าหมายอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุของพนักงานต้องลดลงทุกปี
5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ทางบริษัทมีนโยบายที่จะจัดหาสินค้า หรือส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กําหนดให้กับลูกค้า
หรือผู้บริโภค โดยทางบริษัทมี การตรวจสอบกระบวนการผลิตตั้งแต่ การจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามที่กําหนด
กระบวนการผลิตที่ถูกควบคุมด้วยเครื่องจักรที่แม่นยําและมีการตรวจสอบคุณภาพ จนกระทั่งการส่งมอบสินค้าถึง
มือลูกค้า ตลอดจนมีความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งด้านคุณภาพสินค้า
และการให้บริการที่ดีและได้มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้า และการให้ความสําคัญกับการกําหนดราคาที่
เป็นธรรมและลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
บริษัทจึงได้กําหนดให้มีนโยบายคุณภาพ (Quality Policy) เพื่อมีเป้าหมายที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และ
บริการ ที่ทําการผลิต ณ โรงงาน และการประกอบสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งทางบริษัทได้ ประกาศใช้นโยบายคุณภาพดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้
ทุกฝ่ายนําไปปฏิบัติให้เกิดผล ดังนี้
นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)
“การผลิตที่ได้มาตรฐาน
การบริการที่ได้คุณภาพ
พนักงานทุกคนพร้อมใจกัน
มุ่งมั่นพัฒนาอย่างยัง่ ยืน”
โดยที่
1) การผลิตที่ได้มาตรฐาน
1.1 ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกําหนดของลูกค้า
1.2 เป็นไปตามระบบบริหารงานคุณภาพ
1.3 สอดคล้องและถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
2) การบริการที่ได้คุณภาพ
การตอบสนองต่อสิ่งที่ลูกค้าร้องเรียน และเปลี่ยนคืนสินค้า โดยมีการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด
3) พนักงานทุกคนพร้อมใจกัน
พนักงานทุกระดับและทุกคน เป็นลูกค้าภายในซึง่ กันและกัน มีการคํานึงถึงลูกค้าถัดไปอย่าง
สูงสุด คือ ลูกค้าภายนอกพึงพอใจ
4) มุ่งมั่นพัฒนาอย่างยั่งยืน
4.1 พัฒนาคุณภาพสินค้า
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4.2 พัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
4.3 พัฒนาความสามารถของบุคลากร และคุณภาพชีวิตในการทํางาน
6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยถือเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของบริษัท โดยให้
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งเคร่ ง ครั ด และต้ อ งไม่ ก ระทํ า การใดๆ ที่ มี ผลเสี ย หายต่ อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ
สภาพแวดล้อม และระบบนิเวศน์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย อันเป็นกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และการบริการสังคมอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริษัทมีความห่วงใยต่อชีวิต ร่างกาย รวมทั้งสุขภาพอนามัย ของพนักงานทุกคนขณะทํางานใน
ชีวิตประจําวัน จึงได้กําหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Policy) ที่ประกาศใช้เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น
เพื่อให้ทุกฝ่ายนําไปปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
"มุ่งมั่นปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
มุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการ และกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริม และควบคุมการใช้พลังงาน และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
พนักงานทุกคนได้รับการสร้างจิตสํานึก และนําไปปฏิบัติตามข้อกําหนดการจัดการสิ่งแวดล้อม"
7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทมีจิตสํานึกถึงบทบาทหน้าที่การเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทให้ความสําคัญและรับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนและสังคม
ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทจะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทํางานในองค์กร และในระดับความร่วมมือ
ระหว่างองค์กร ซึ่งหมายถึงการทําสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต
เพื่อเพิ่มมูลค่า เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทําให้สิ่งต่างๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ้น ก่อผลิตผลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างสูงสุด
การเผยแพร่นวัตกรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียรับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่า วสารของ
บริษัทเข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทได้อย่างทั่วถึง
12.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)
บริษัทให้ความสําคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องควบคู่ไป
กับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท ปัจจุบันกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัท ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อ มแต่อย่างใด ทั้ง
มลภาวะทางกลิ่น เสียง ฝุ่นละออง และอากาศ และสําหรับกระบวนการพ่นสีสินค้าของบริษัทที่ต้องใช้สารเคมี ก็ดําเนินการ
ภายใต้ระบบปิด รวมทั้งบริษัทยังมีการติดตั้งไซโคลน (Cyclone dust collector) เพื่อสามารถดูดสีบางส่วนที่เหลือจากการพ่น
สีให้นํากลับมาใช้งานใหม่ในครั้งถัดไปได้อีกด้วย บริษัทยังได้ติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียในการบําบัดกากของเสียจากการผลิตที่
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เกิดจากกระบวนการล้างไขและพ่นสี เป็นต้น ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะช่วยดักกรองกลิ่น และลดฝุ่นละอองจากการชุบสีที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยังมีการว่าจ้างบริษัทภายนอกในการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของ
บริษัท เพื่อนําไปบําบัดหรือกําจัดให้ถูกต้องตามทีก่ ฎหมายกําหนด
บริษัทยังให้ความสําคัญในการมีส่วนร่วมและสร้า งความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัท และพนักงานของ
บริษัทเพื่อการพัฒนาสังคม และส่งเสริมกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน ตลอดจนการจัด
กิจกรรมเพื่อบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อสังคมในทุกๆ ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะให้พนักงานทุกคนมีจิ ตสํานึกต่อการ
พัฒนาสังคม อาทิ โครการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรสงคราม การมอบสิ่งของและของใช้ให้แก่วัดสวนแก้ว จังหวัด
นนทบุรี โครงการสร้างศาลาพักผ่อนให้แก่สถานีตํารวจภูธรพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โครงการส่งเสริมด้านกีฬาโดย
การจัดแข่งขันกอล์ฟ จังหวัดสมุทรปราการ
นอกจากโครงการดังกล่าว ผู้บริหารบริษัทยังเป็นวิทยากรให้กับสถาบันการศึกษา เช่น โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลี
เทคนิ ค วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค กาญจนาภิ เ ษก สมุ ท รปราการ มหาวิ ท ยาลั ย เซนต์ จ อห์ น เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ ค วามรู้ แ ละแบ่ ง บั น
ประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพและการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การผลิตสินค้าให้แก่นิสิต
นักศึกษาที่มาฝึกงานกับบริษัท หรือลูกค้าที่มาเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท เป็นต้น
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