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10. ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 
 

10.1 นโยบายภาพรวม 
 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำควำมส ำเร็จขององค์กร มิได้วัดจำกควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร กำรเติบโตของผลประกอบกำร
และตัวเลขทำงกำรเงินเท่ำน้ัน หำกยังรวมถึงกำรเป็นสมำชิกท่ีดีของสังคม กำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม และมีส่วนช่วยเหลือ
สนับสนุนชุมชนรวมท้ังผู้ด้อยโอกำสในสังคมให้ได้พัฒนำและพึงพำตนเองได้ ท้ังน้ี เพรำะรำกฐำนท่ีมั่นคงทำงสังคมเป็นปัจจัย
ส ำคัญของกำรเติบโตอย่ำงยังยืน ดังน้ัน องค์กรต้องด ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับกำรแสดงควำมรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำชุมชนและสังคม โดยให้ควำมส ำคัญกับโครงกำรระยะยำว มีกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงคุณ
ค่ำท่ียัง่ยืนให้เกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ  เชื่อว่ำควำมต้องกำรและควำมคำดหวังดังกล่ำว ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตำมสถำนกำรณ์ท่ี
เปลี่ยนไป จึงมุ่งพัฒนำกระบวนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและกำรสื่อสำรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีควำมหลำกหลำย  สอดคล้อง
ตำมลักษณะของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ เพื่อให้มั่นใจว่ำมีกำรสื่อสำรระหว่ำงกันอย่ำงเพียงพอและท่ัวถึง รวมทั้งเสริมสร้ำงควำม
เชื่อมั่นว่ำกำรด ำเนินกิจกำรของ บริษัทฯ  เป็นไปอย่ำงเป็นธรรม กำรเชื่อมโยงระหว่ำงองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย จะ
เป็นส่วนส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับดูแล และกำรสร้ำงคุณค่ำในระยะยำวของ บริษัทฯ  ด้วยแนวปฏิบัติ 8 
ประกำรท่ีสะท้อนกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ 

1. กำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม 
2. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 
3. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
4. กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 
5. ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
6. กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม 
7. กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม 
8. กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จำกกำรด ำเนินงำนท่ีมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 
นอกเหนือจำกกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม อันเป็นหลักกำรส ำคัญท่ี บริษัทฯ ได้ปลูกฝังให้แก่พนักงำนแล้วบริษัทฯ  

ยังตั้งปณิธำนในกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม  โดยด ำเนินโครงกำรสำธำรณประโยชน์ต่ำงๆ อย่ำงต่อเน่ืองเพี่อมุ่งสร้ำง
จิตส ำนึกในกำรเป็นผู้ให้และเกื้อกูลต่อสังคม โดยเปิดโอกำสให้พนักงำนทุกคนได้เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อสำธำรณประโยชน์ต่ำงๆ ท้ัง
ในด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของชุมชน และกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีกำรตั้งคณะท ำงำนรับผิดชอบปฏิบัติกำรและติดตำมผล
อย่ำงต่อเน่ืองเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวำงไว้ กล่ำวได้ว่ำ แนวทำงในกำรด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมสำธำรณะประโยชน์ของ 
บริษัทฯ  ขับเคลื่อนโดย “จิตอำสำ” เป็นหลักซึ่งมีหน่วยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility 
(CSR) ท ำหน้ำท่ีก ำหนดแนวทำง จัดท ำงบประมำณ และด ำเนินกำรจัดกิจกรรม รวมท้ังติดตำมผลกำรด ำเนินงำน จัดท ำรำยงำน
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และเป็นศูนย์กลำงในกำรติดต่อประสำนงำนด้ำน CSR กับหน่วยงำนภำยนอก ตำมนโยบำยกำร
ด ำเนนิงำนท่ีมุ่งเน้นกำรสร้ำงคุณค่ำท่ียั่งยืนแก่ชุมชนและสังคม สอดคล้องกับค่ำนิยมของ บริษัทฯ  
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10.2 การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 
 

 

10.2.1 กระบวนการจัดท ารายงาน  
 บริษัทฯ  รำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมไว้เป็นส่วนหน่ึงในรำยงำนประจ ำปี และได้จัดท ำรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำง

ยั่งยืนแยกเป็นฉบับต่ำงหำกจำกรำยงำนประจ ำปี โดยได้จัดท ำรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนเพื่อเผยแพร่แนวคิด และผลงำน
กิจกรรมด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร แก่ผู้ถือหุ้น สถำนศึกษำ สถำบันต่ำงๆ และผู้สนใจพร้อมท้ัง เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ 
http://www.ttwplc.com 

กำรน ำเสนอข้อมูลรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนเป็นช่วงระหว่ำงวันท่ี 1 มกรำคม 2558–31 ธันวำคม 2558 ซึ่งข้อมูล
ในกำรจัดท ำรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนได้มำจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องและมีกำรเพิ่มขอบเขตกำรรำยงำนโดยยึด
แนวทำงของกำรรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน Global Reporting Initiative (GRI) G4ท่ีมีดัชนีชี้วัดหลักตำมท่ีก ำหนด (GRI 
Content Index) โดยมีเนือ้หำครอบคลุมแนวปฏิบัติทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่ำงไรก็ตำมเน้ือหำตำมดัชนีชี้วัด
ในบำงด้ำนอำจยังไม่ครอบคลุม เน่ืองจำกอยู่ในระหว่ำงกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดเก็บข้อมูลและทบทวนกำรรำยงำน  ให้
ครอบคลุมกำรรำยงำนท่ีมีประเด็นส ำคัญต่ำงๆ ท้ังหมด เพื่อให้รำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนมีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป 

 

10.2.2  การด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย 
กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของ บริษัทฯ  ภำพรวมท่ีทำง บริษัทฯ  ได้ยึดถือไม่ได้เพียงจะก ำหนดไว้เป็นลำยลักษณ์

อักษรเท่ำน้ัน แต่ได้น ำมำปฏิบัติใช้ตำม ”หลักกำร 8 ประกำร”  ดังนี ้
1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ไม่เอำเปรียบลูกค้ำ คือ กปภ. โดยจะช่วยเหลือร่วมมือกับ กปภ. ใน

กำรตรวจสอบกำรสูญเสียน้ ำประปำจำกระบบส่ง เน่ืองจำกไม่ต้องกำรให้ กปภ. ต้องจ่ำยค่ำน้ ำประปำท่ีสูญเสีย
และไม่ได้ท ำให้เกิดรำยได้ แม้ว่ำกำรตรวจสอบน้ีจะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขควำมรับผิดชอบของ บริษัทฯ  ก็ตำม   

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   บริษัทฯ  ให้ควำมส ำคัญกับนโยบำยด้ำนบรรษัทภิบำลและมีแนวปฏิบัติท่ี
เคร่งครัด ในปี 2558  บริษัทฯ  ได้ร่วมลงนำมแสดงเจตนำรมณ์เป็นแนวร่วมต่อต้ำนกำรทุจริตของภำคเอกชนไทย 
"กำรประชุมระดับชำติว่ำด้วยกำรสร้ำงแนวร่วมปฎิบัติ  (Collective Action Coalition) ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ของภำคเอกชนไทย" โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับหอกำรค้ำไทย หอกำรค้ำ
ต่ำงชำต ิสมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมำคมธนำคำรไทย เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้เกิดกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำง
โปร่งใสของภำคธุรกิจเอกชน โดยโครงกำรกำรสร้ำงแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ดังกล่ำวเป็น
โครงกำรระดับชำติท่ีได้รับกำรสนับสนุนจำกรัฐบำลและส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ หรือ ป.ป.ช. และ Center for International Private Enterprise (CIPE) นอกจำกน้ี คณะกรรมกำร
และผู้บริหำรระดับสูง จะร่วมแสดงออกถึงเจตนำรมณ์กำรต่อต้ำนกำรทุจริต  ผ่ำนกำรร่วมกิจกรรมกับองค์กร 
สมำคม หรือ กลุ่มควำมร่วมมืออื่นในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตภำคเอกชนไทย  

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน  บริษัทฯ  ด ำเนินธุรกิจภำยใต้กรอบของกฎหมำย  โดยค ำนึงถึงกำรเคำรพสิทธิ
มนุษยชนอย่ำงเคร่งครัด ด้วยควำมตระหนักว่ำ กำรด ำเนินงำนขององค์กรท่ีประสบควำมส ำเร็จจะต้องตั้งอยู่บน
รำกฐำนของกำรมีคุณธรรมและมนุษยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ ดังนัน้ องค์ประกอบส ำคัญที่ไม่สำมำรถละเลยได้
เลยคือ “กำรเคำรพต่อสิทธิมนุษยชน” ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐำนว่ำมนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ มีสิทธิ
และเสรีภำพเท่ำเทียมกัน อันเป็นหลักให้ บริษัทฯ  ยึดมั่นท่ีจะไม่ละเลยหรือละเมิดต่อสิทธิพื้นฐำนของพนักงำน
ทุกระดับ และครอบคลุมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกทุกภำคส่วนท่ีมีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับองค์กรโดยไม่มี
กำรแบ่งแยก และให้ควำมเคำรพต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ส ำหรับผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ  ให้กำรรักษำสิทธิและ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่ำงเสมอภำค ตำมสิทธิขั้นพื้นฐำนตำมกฎหมำยของผู้ถือหุ้น โดย บริษัทฯ  ได้
ด ำเนินกำรให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้รับข้อมูลท่ีส ำคัญของ บริษัทฯ ครบถ้วนในเวลำเดียวกัน และในเวลำประชุมผู้  

http://www.ttwplc.com/
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ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรำยย่อยสำมำรถใช้สิทธิเสนอชื่อและแต่งตั้ง กรรมกำรอิสระ และมีกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กรรมกำรเป็นรำยบุคคล เพื่อควำมเป็นธรรมและโปร่งใส ส ำหรับพนักงำน บริษัทฯ  ให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติ
ต่อพนักงำนอย่ำงยุติธรรมเสมอภำค พนักงำนทุกระดับไม่ว่ำจะจบกำรศึกษำจำกสถำบันใด จะได้รับโอกำสเท่ำ
เทียมกัน ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพของพนักงำนขึ้นอยู่กับผลงำนควำมสำมำรถ  

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  บริษัทฯ  เชื่อว่ำ พนักงำนเป็นทรัพยำกรท่ีส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจ 
เน่ืองจำกทรัพยำกรบุคคลเป็นส่วนส ำคัญอย่ำงยิ่งของกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และกำรสร้ำงกำร
เติบโตท่ียัง่ยืนจึงมีนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลท่ีสนับสนุนกำรเรียนรู้ของพนักงำนทุกคน พนักงำนแต่
ละคนมีหน้ำท่ีรับผิดชอบต่อกำรพัฒนำทำงวิชำชีพของตน ตลอดจนกำรลงทุนในกำรพัฒนำบุคคลเพื่อเสริมสร้ำง
ศักยภำพของบุคลำกร โดยมุ่งเน้นควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนสูงสุดแห่งจรรยำบรรณวิชำชีพ 
และสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน  โดยมีช่องทำงให้พนักงำนแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนระบบสื่อสำร
อินทรำเน็ตภำยในองค์กรและระบบกำรประเมินผลงำน นอกจำกน้ียังจัดสวัสดิกำรท่ีครอบคลุมทุกด้ำน ได้แก่ 
สวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล กำรประกันชีวิต กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยส ำหรับวิชำเฉพำะ
ด้ำน ระบบบริหำรเงินเดือนและค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสม กำรจ่ำยเงินเดือนและค่ำล่วงเวลำ เงินโบนัส เป็นต้น   
บริษัทฯ เปิดกว้ำงส ำหรับกำรพัฒนำและควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพทุกระดับชั้น ท้ังภำยในหน่วยงำนเดียวกันและ
ข้ำมหน่วยงำนโดยกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรมุ่งเน้นกำรฝึกอบรมในเชิง “กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเน่ือง” เพื่อให้
เกิดผลด้ำนพฤติกรรมที่คำดหวังอย่ำงชัดเจน จะฝึกอบรมพนักงำนท้ังในด้ำนควำมรู้และทักษะเฉพำะด้ำน เพ่ือใช้
ในกำรปฏิบัติงำนตำมประเภทของลักษณะงำน กำรฝึกอบรมท่ัวไปเพือ่ให้พนักงำนสำมำรถเรียนรู้ และปรับตัวให้
เข้ำกับวัฒนธรรมองค์กรได้อย่ำงรวดเร็ว ตลอดจนกำรฝึกอบรมทักษะและควำมสำมำรถท่ีองค์กรต้องกำร 
นอกจำกน้ีเพื่อเป็นกำรพัฒนำและส่งเสริมศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน  โดยหน่วยงำนพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล ได้จัดกำรฝึกอบรมให้พนักงำนของ บริษัทฯ  บริษัทในเครืออย่ำงต่อเนื่องตลอดปี 2558 โดยผ่ำน
กำรฝึกอบรมจ ำนวน 291 หลักสูตร รวม 12,240 ชัว่โมง  

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ผู้ใช้น้ ำจะต้องได้บริโภคน้ ำท่ีมีควำมสะอำด ตำมมำตรฐำนน้ ำประปำท่ีก ำหนด 
ท้ังทำงกำยภำพ ทำงเคมี สำรท่ีเป็นพิษ และ จุลชีววิทยำ ท้ังน้ี บริษัทฯ มีกระบวนกำรควบคุมคุณภำพ โดย
หน่วยงำนห้องปฏิบัติกำรและคุณภำพน้ ำ ซึ่งปฏิบัติหน้ำท่ีตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบท้ังคุณภำพน้ ำดิบก่อน
ผลิต และ คุณภำพน้ ำประปำก่อนส่งมอบให้ กปภ.จ ำหน่ำยให้ผู้ใช้น้ ำต่อไป ผู้ใช้น้ ำต้องได้ใช้น้ ำในปริมำณท่ี
เพียงพอ และอย่ำงต่อเน่ือง อันเป็นผลจำกปริมำณกำรผลิต ซึ่ง  บริษัทฯ ยังคงมีขีดควำมสำมำรถในกำรผลิตได้
ตำมควำมต้องกำร ท่ีก ำหนดไว้ในสัญญำ ณ ปัจจุบัน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้จัดท ำแผนขยำยก ำลังกำรผลิต
เพื่อรองรับควำมต้องกำรใช้น้ ำท่ีเพิ่มขึ้นจำกกำรขยำยตัวของประชำกร และอุตสำหกรรม โดยในปี 2558 บริษัทฯ  
ได้ท ำกำรก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำแห่งท่ี 2 ในพื้นท่ีสมุทรสำคร นครปฐม และก่อสร้ำงเพื่อ เพิ่มก ำลังกำรผลิต
น้ ำประปำในพื้นท่ี ปทุมธำนี-รังสิต ส ำหรับควำมต่อเน่ืองน้ัน ได้ก ำหนดแรงดันน้ ำ ซึ่งต้องมีแรงดันไม่น้อยกว่ำ 27 
เมตรของน้ ำ เพื่อให้มั่นใจว่ำ ผู้ใช้น้ ำท่ีอยู่ไกลที่สุดจำกโรงกรองสำมำรถรับน้ ำได้ตลอดเวลำ 

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  บริษัทฯ  ใช้หลักกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงำน โดยจัดกิจกรรม
สนับสนุนส่งเสริมกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อคุณค่ำท่ียั่งยืน ให้เกิดกำรส ำนึกในกำรใช้ทรัพยำกร
อย่ำงมีคุณค่ำ และส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดกำรใช้พลังงำน ท้ังใน
บ้ำนและส ำนักงำน ส่งเสริมกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกระบวนกำรผลิต ของเสีย คือตะกอนซึ่งมีลักษณะเป็นดิน
เลนจะได้รับกำรน ำไปแยกน้ ำเพื่อน ำน้ ำน้ันกลับมำใช้ใหม่ นอกจำกน้ี ได้ด ำเนินโครงกำรเพื่อสิ่งแวดล้อม
ระดับชำติ ถึง 2 โครงกำร ได้แก่  

 



 

 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 
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ก. “โครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ า”  TTW  เล็งเห็นว่ำกำรมีนวัตกรรมเป็นปัจจัยท่ีส ำคัญท่ีช่วยให้

องค์กรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได้ ท้ังนี้ TTW  ได้ส่งเสริม “นวัตกรรม” ในกำรอนุรักษ์น้ ำ โดย
ในระหว่ำงปี 2554-2558  TTW  ได้ด ำเนินโครงกำร “ยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ ำ” ให้นักเรียนระดับมัธยม
น ำเสนอท่ีเกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์น้ ำและน ำกลับไปใช้ในชุมชนและสังคม ซึ่งหน่ึงในโครงงำนของ
นักเรียนผู้ชนะเลิศกำรประกวดในโครงกำรน้ีคือ ผลงำนของโรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ ในกำรน ำน้ ำเสีย
จำกกำรท ำยำงแผ่นดิบและน้ ำมะพร้ำวแก่มำเพำะเลี้ยงแบคทีเรียสำมำรถน ำน้ ำเสียน้ีหมุนเวียนกลับมำ
ท ำยำงแผ่นดิบได้ ลดปริมำณน้ ำท้ิงจำกกำรท ำยำงแผ่นดิบลงได้ร้อยละ 95.5 และผลงำนน้ีได้รับรำงวัล 
Diploma of Excellence ในกำรประกวดผลงำนยุวชนนำนำชำติในเวที Stockholm Junioe Water 
Prize งำน World Water Week ปี 2014 ซึ่งถือเป็นควำมภำคภูมิใจของ TTW และ สสวท.ในฐำนะ
ผู้จัดกำรประกวด และเป็นหน่ึงในควำมภูมิใจในควำมสำมำรถของเด็กไทยในเวทีนำนำชำติ อีกด้วย 
ส ำหรับกำรจัดประกวดในปี 2557-2558 ซึ่งเป็นปีสุดท้ำยของโครงกำรฯ ได้ผลงำนชนะเลิศของนักเรียน
จำกโรงเรียน กรุงเทพคริสเตียนวิทยำลัย ภำยใต้ผลงำนท่ีชื่อว่ำ “โปรแกรม WAM ส ำหรับวิเครำะห์กำร
บริหำรจัดกำรน้ ำท้ังระบบ เพื่อลดผลกระทบจำกกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่งอย่ำงยั่งยืน” 

ข. “โครงการ “1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ า"  บริษัทฯ  ร่วมกับกรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช 
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ท ำกำรปลูกป่ำจ ำนวนปีละ 1 พันไร่ หรือ 2 แสนต้น ใน
อุทยำนแห่งชำติทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี แหล่งต้นน้ ำแม่น้ ำแม่กลอง แหล่งน้ ำหลักของแม่น้ ำท่ำ
จีน โดยผู้บริหำรและพนักงำนลงมือปลูกและติดตำมดูแลด้วยตนเอง เพื่อสะท้อนถึงควำมรับผิดชอบใน
กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงมีคุณค่ำ สร้ำงควำมสมดุลย์ให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นโครงกำร
ปลูกป่ำ 5 ปี และบ ำรุงรักษำป่ำท่ีปลูกต่อเน่ืองอีก 2 ปี ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2558 ซึ่งได้ปลูกครบ 1 ล้ำน
ต้นแล้ว และได้ท ำกำรส่งมอบผืนป่ำท่ีปลูกในปี 2556 จ ำนวน 1 พันไร่ หรือ 2 แสนต้น ให้กับกรมอุทยำน
แห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช รับไปดูแลบ ำรุงรักษำ เพิ่มเติมจำกท่ีได้ส่งมอบให้ในปี 2556 และ 2557 
จ ำนวน 4 แสนต้น รวมเป็น 6 แสนต้นแล้ว   

 
7) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  บริษัทฯ  ให้ควำมส ำคัญของชุมชนในพื้นท่ีท่ีได้ด ำเนินธุรกิจ โดยบุตรหลำน

ของชุมชนในพื้นท่ี จะได้รับโอกำสเมื่อมีต ำแหน่งงำนว่ำง  บริษัทฯ  จะท ำกำรรับสมัครจำกคนในท้องถิ่นเป็นล ำดับ
แรก เป็นกำรเพิ่มรำยได้ให้ชุมชนและสังคม รวมท้ังได้ด ำเนินกิจกรรมวันเด็ก กับมอบทุนกำรศึกษำ อย่ำงต่อเน่ือง
ทุกปีอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 


