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นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจภายใต้การกากับกิจการที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจ
ดู แ ลรัก ษาสิ่ ง แวดล้อ มและสัง คม มี ส านึ ก รับ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมอย่ า งแท้จ ริ ง โดยค านึ ง ถึ ง ผู้ ที่ มี ส่ ว นได้เสี ย
(Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ตัง้ แต่ผถู้ ือหุน้ พนักงาน ลูกค้า ชุมชน ตลอดจนสังคมวง
กว้าง ทัง้ นี ้ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน สาหรับกิจกรรมการมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibility : CSR) นั้ น บริ ษั ท ฯ มี ค วามเชื่ อ ว่ า ชุ ม ชนที่ เข้ ม แข็ ง และมี ก ารพั ฒ นาที่ ย่ ั ง ยื น นั้ น
มีความสาคัญยิ่งในฐานะเป็ นปั จจัยเอือ้ ต่อการดาเนินธุรกิจ นอกจากนี ้ บริษัทฯ มุ่งที่จะสรรสร้างผลิตภัณฑ์ท่ียัง
ประโยชน์ทางธุรกิจและต้องเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก และเป็ นพลเมืองที่ดีของโลก นั่นคือเป็ นธุรกิจที่เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี ้
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
1. บริษัทฯ จะสารวจ ตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมโดยรอบในพืน้ ที่ทงั้ ใกล้และไกล ว่าได้รบั ผลกระทบ
ในทางลบจากการดาเนิ น ธุ รกิ จ หรือโครงการที่ จ ะดาเนิ น การในอนาคตมากน้อยเพี ย งใด เพื่ อน ามา
พิจารณาแก้ไข/ปรับปรุ งการดาเนินการ มิให้เกิดผลกระทบในทางลบ และสร้างความเสียหายต่อชุมชน
และสังคม ทัง้ โดยทางตรงและทางอ้อม
2. บริษัทฯ จะสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม
3. บริษัทฯ จะร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมให้น่าอยู่
4. บริษัทฯ จะสนับสนุนให้ชมุ ชนและสังคมมีระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐานต่างๆ อย่างพอเพียง
5. บริษัทฯ จะสนับสนุนและมีสว่ นร่วมในการบาเพ็ญประโยชน์สาธารณะ
ด้านสิ่งแวดล้อม
1. บริษัทฯ จะสรรสร้างผลิตภัณฑ์ท่ไี ม่เป็ นพิษต่อโลกใบนี ้
2. บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้นอ้ ยที่สดุ
3. บริษัทฯ จะส่งเสริมการนาวัสดุใช้แล้วกลับมาใหม่
4. บริษัทฯ จะแบ่งปั นข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศอันเป็ น
ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
5. บริษัทฯ จะปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ผลการปฏิบัติงานทีผ่ ่านมา :
ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดาเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนและบริจาคเงินและสิ่ง ของช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสในท้องถิ่น
ทุรกันดาร และให้ความส าคัญ ในการรณรงค์ป ลูก ฝั งค่านิ ย มที่ ดีงามให้กับ พนักงานได้มีจิตอาสาที่ จ ะมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมต่อกิจกรรม CSR และเป็ น
การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรต่อสาธารณชน
ทัง้ นี ้ การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกตามนโยบายของบริษัทฯ จาเป็ นที่จะต้องอาศัย
พนักงานของบริษัทฯ ให้มีสว่ นร่วมกับกิจกรรมต่างๆ มากที่สดุ เพราะพนักงานคือหัวใจสาคัญขององค์กรที่จะทาให้
โครงการต่างๆ ได้บรรลุวตั ถุประสงค์ท่ตี งั้ ไว้
กิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2559 ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรม ดังต่อไปนี้
วันที่ 6 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ มอบจักรยาน จานวน 100 คัน และผ้าห่ม จานวน
100 ผืน แก่เด็กในอุปถัมภ์ของพระอาจารย์พบโชค ติสฺสวโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากัง้ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
กิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2560 ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรม ดังต่อไปนี้
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 บริษัทร่วมกับ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทใน
เครือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ให้การสนับสนุนมอบหลอดไฟประหยัดพลังงานแอลอีดี จานวนรวม 815 หลอด
ให้กับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่าน นายณัฐพงศ์
ศิริชนะ ผูว้ ่าราชการจังหวัดนครนายก โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจากหลอดไฟประหยัดพลังงานแอลอีดี
เป็ น ส่วนหนึ่ ง ของธุ รกิ จ บริห ารจัด การพลังงานที่ บ ริษั ท ได้ดาเนิ น กิ จ การ โดยมี ก ารร่วมท างานทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เพื่อให้การใช้พลังงานได้ประโยชน์สงู สุด และลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า
กิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2561 ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรม ดังต่อไปนี้
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 บริษัทได้มอบเงินบริจาคเพื่อเป็ นการช่ว ยเหลือในการดาเนินงานและอาหาร
กลางวัน ให้แก่สถานสงเคราะห์ 2 แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรนิ ธร ประจาจังหวัดนครนายก เป็ นศูนย์การศึกษาพิเศษ(เพื่อคนพิการ)
ประจาจังหวัดให้เป็ นสถานศึกษา เพื่อจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความ
พร้อมของคนพิ ก าร สนับ สนุน การเรียนการสอน การจัดสื่ อ สิ่งอานวยความสะดวก การให้บ ริก าร และคว าม
ช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง การจัดครูเดินสอนแก่คนพิการและสถานศึกษา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพืน้ ที่
ให้บริการการศึกษา บาบัดฟื ้ นฟูสมรรถภาพ และดาเนินการในระบบส่งต่อโรงเรียนจัดการเรียนร่วมและโรงเรียน
เฉพาะทาง
2. สานักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย สาขานครนายก (บ้านรื่นสุข) / ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซา้ ซ้อนนครนายก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตัง้ เพื่อให้การอุปการะเลีย้ งดู ฟื ้ นฟู
และพัฒนาศักยภาพแก่เด็กตาบอดพิการซา้ ซ้อน เป็ นหน่วยบริการด้านที่พกั อาศัย อบรมเลีย้ งดูฝึกฝนทักษะเพื่อ

พัฒนาเด็กตาบอดพิการซา้ ซ้อนให้มีการพัฒนา ฝึ กทักษะชีวิต ด้านสังคม อารมณ์ดา้ นการศึกษาและทักษะด้าน
อาชีพที่สอดคล้องกับความสามารถที่เหลืออยู่ นอกจากนี ้ ยังเป็ นสถานที่ในการฝึ กอบรมผูป้ กครอง ญาติและผูท้ ่ี
เกี่ยวข้อง ด้านเทคนิคการฟื ้ นฟูสมรรถภาพ ตลอดจนการเลีย้ งดูเด็กตาบอดพิการซา้ ซ้อน
โดยการนี ้ ได้รบั เกียรติจาก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผูว้ ่าราชการจังหวัดนครนายก เป็ นประธานในพิธีมอบ
เงินบริจาค ซึ่งจานวนเงินบริจาคจากบริษัท รวมถึงผูบ้ ริหารและพนักงาน ที่บริจาคให้แก่สถานสงเคราะห์ทงั้ 2 แห่ง
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 151,400 บาท นอกจากนี ้ ยังมีสิ่งของเครื่องใช้จาเป็ นและเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้แก่ทาง
ศูน ย์ดังกล่าวอีก ด้วย โดยก่ อนหน้านี ้ เมื่ อวัน ที่ 6 มิถุ น ายน 2561 บริษั ท ได้รับ เกี ย รติ จ ากผู้ว่าราชการจังหวัด
นครนายก พาเข้าเยี่ยมชมสถานสงเคราะห์ทงั้ สองแห่ง และได้รบั ทราบถึงการดาเนินงานของทางศูนย์พร้อมทั้ง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสนับสนุนช่วยเหลือองค์กรดังกล่าว
กิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2562 ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรม ดังต่อไปนี้
บริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปั จจุบนั ปั ญหาสิ่งแวดล้อมนับวัน
จะทวีความรุ นแรงมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นทัง้ ด้านมลพิษ ด้านพลังงาน หรือด้านทรัพยากรธรรมชาติ เป็ นต้น จึงเป็ น
หน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคน ทุกภาคส่วน ที่จะต้องช่วยกันลดปั ญ หาสิ่งแวดล้อมดังกล่าว รวมถึงอนุรกั ษ์
พลังงานและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สดุ
ในการนี ้ บริษัทจึงจัดกิจกรรม “ดีคอร์ปรวมใจรักษ์ ร่ว มพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562
โดยได้จัดดาเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดาริ ในโครงการนักอนุรกั ษ์ สองมือหนึ่งใจ คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ ซึ่งใน
กิจกรรมฯ ดังกล่าว ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัท ได้เข้ารับการอบรมการอนุรกั ษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ
ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งศูนย์ดงั กล่าวเป็ นศูนย์การเรียนรู แ้ ละฝึ กอบรมด้านการฟื ้ นฟูและอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทัง้
การอนุรกั ษ์พลังงาน สร้างสรรค์นวัตกรรมเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ไปสูเ่ ป้าหมาย
ด้านการฟื ้ นฟูและอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ในโอกาสเดียวกันนี ้ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัท ได้ทาการปล่อยพันธุส์ ตั ว์นา้ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมฯ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรนิ ธร เพื่ อเป็ นการช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์นา้ ในธรรมชาติและคืนชีวิตสู่
ทะเล อันเป็ นการช่วยปลุกจิตสานึกให้ตระหนักถึงความสาคัญและคุณประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติท่ีควรค่า
แก่การดูแลและอนุรกั ษ์ไว้
ความรับผิดชอบต่อสังคม - ต่อพนักงาน CSR in Employee’ Perspective
ทางบริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ต ระหนั ก ว่ า พนั ก งานทุ ก คนเป็ น ทรัพ ยากรที่ ท รงคุ ณ ค่ า ที่ สุ ด ของบริษั ท ฯ จึ ง ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาทางศักยภาพ ผลตอบแทนและโอกาสในการก้าวหน้าของพนักงาน โดยสนับสนุนการ
พัฒนาความรูค้ วามสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

