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นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)  

 

 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้ตระหนกัถึงความสําคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม และ

สิงแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ จึงมีนโยบายเกียวกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities : 

CSR) ซงึกําหนดหลกัการ 9 ข้อ ได้แก่ การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนั การเคารพสิทธิ

มนษุยชน การปฏิบตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การจดัการสิงแวดล้อม การร่วมพฒันาชุมชนและ

สงัคม การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึงได้จากการดําเนินงานทมีีความรับผิดชอบต่อสงัคมสิงแวดล้อมและผู้มีส่วนได้

เสีย และการจัดทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เพือให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามหลกัการแนวทางความ

รับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการทีกําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ซงึมีรายละเอียดดงัน ี

การดําเนินงาน 

1.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

1.1  บริษัทฯ มุ่งมนัประกอบธุรกิจด้วยความซือสตัย์ สจุริต เป็นธรรม และดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

สงัคม ทงัทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมนัทําความดีต่อบุคคล กลุ่มชมุชน สงัคมและสิงแวดล้อม และ

ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดําเนินงานทีมีมาตรฐานและมีการควบคุมทีดี โดยใช้ความรู้ความสามารถ

อย่างเต็มทีด้วยความระมดัระวงั ด้วยข้อมลูทเีพียงพอและมีหลกัฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทงัถือปฏิบตัิตาม

ข้อกฎหมายและข้อกําหนดทเีกียวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีของรัฐ  

1.2  ด้านการปฏิบตัิต่อคู่ค้า บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ทีไม่

ชอบธรรมจากคู่ค้า และหากปฏิบัติตามเงือนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่ค้าให้ทราบล่วงหน้าเพือร่วมกันหา

แนวทางแก้ไข 

1.3  ด้านการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการ

แข่งขนัทีดีอย่างเป็นธรรม และไม่แสวงหาข้อมลูทเีป็นความลบัของคู่แข่งขนัทางการค้าด้วยวิธีทีไม่สจุริต  

1.4 บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนกังานและบคุลากรของบริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของการประกอบกิจการด้วย

ความเป็นธรรมทีสอดคล้องกับกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทงัสนบัสนุนให้บริษัท

ย่อยและบริษัทร่วมยอมรับและปรับใช้นโยบายในการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมในลักษณะ

เดียวกนั 
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2.  การต่อต้านคอร์รัปชนั 

บุคลากรของบริษัทฯ ซงึในทีนีได้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามนโยบาย

ต่อต้านคอร์รัปชนั กฎบัตรและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยจะต้องไม่เข้าไป

เกียวข้องกบัเรืองทจุริตคอร์รัปชนัไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงต้องปฏิบตัิ ดงัน ี

2.1  ไม่เรียกรับและจ่ายสนิบนกบับคุคลอืนใด ทีตนได้เข้าไปติดต่องาน รวมถึงหน่วยงานราชการ เพือให้ได้มาซืง

ประโยชน์ในทางมิชอบ 

2.2 ละเว้นการรับของขวญั การเลียงรับรอง หรือเงินสนบัสนุนจากลกูค้า หรือคู่ค้าทีมีมลูค่าสงูเกินความจําเป็น 

หากมีความจําเป็นต้องรับของขวญัในโอกาสตามประเพณีนิยม ทีมีมลูค่าเกินกว่าทีกําหนดไว้ในกฎบตัรและ

จรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของบริษัทฯ ให้บุคลากรรายงานให้บริษัทฯ รับทราบและนําส่งบริษัทฯ 

ต่อไป 

2.3 บคุลากรของบริษัทฯ ต้องระมดัระวงัเกียวกับการให้และรับของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อนืใด รวมถึง

การเลียงรับรองต่าง ๆ จะต้องเป็นไปเพือวตัถปุระสงค์ทางธุรกิจหรือตามประเพณีนิยมเท่านนั โดยมีมลูค่าที

เหมาะสม และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจอย่างมีนยัสําคญัของบุคลากรของบริษัทฯ และจะต้อง

เป็นไปตามทีกําหนดไว้ในกฎบตัรและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของบริษัทฯ 

2.4 การให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพือสาธารณกุศล ต้องมีหลักฐานการบริจาคทีชัดเจนและเชือถือได้ 

เพือให้มันใจว่าการให้เงินสนับสนุน และการบริจาคเพือสาธารณกุศลนนัไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสําหรับการ

ทจุริตคอร์รัปชนั 

2.5 บุคลากรของบริษัทฯ ต้องดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือนกัการเมือง

มืออาชีพ สังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึง และไม่สนับสนุนทางการเงินหรือสิงของให้แก่พรรค

การเมือง นกัการเมือง หรือผู้สมคัรรับเลือกทางการเมืองใด ๆ โดยมีวตัถปุระสงค์เพือเอือประโยชน์ทางธุรกิจ

ให้กับบริษัทฯ 

2.6 ให้มีระบบควบคุมภายในป้องกันมิให้มีการทุจริตคอร์รัปชนั โดยมีระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ กําหนด

ขนัตอนการปฏิบัติงาน ผู้มีอํานาจในการอนุมัติจ่ายเงินและวงเงินทีรับผิดชอบต้องเป็นไปตามระเบียบ

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดยต้องมเีอกสารหลกัฐานทีชดัเจน  

2.7 บคุลากรของบริษัทฯ ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย หากพบเห็นการกระทําทีเป็นการทุจริตคอร์รัปชนั หรือส่อไป

ในทางทุจริตคอร์รัปชนัทีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับัญชาทราบทันที และต้องปฏิบตัิตาม
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นโยบายการรับเรืองร้องเรียนการทจุริตและการกระทําผิด รวมทงั ต้องปฏิบติัตามกฎบัตรและจรรยาบรรณ 

(Code of Conduct) ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด 

2.8 มีการสือสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชนั ไปยังหน่วยงานทุกระดบัในบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การ

อบรมพนกังาน ระบบสอืสารภายในของบริษัทฯ เพือให้ผู้ เกียวข้องทราบและนํานโยบายไปปฏิบตัิ เป็นต้น 

นอกจากนี บริษัทฯ ยงัจดัให้มีการอบรมแก่บุคคลากรของบริษัทฯ เพือให้ความรู้เกียวกบันโยบายและแนวทางปฏิบัติ

ในการต่อต้านคอร์รัปชัน และส่งเสริมให้มีความซือสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าทีและความ

รับผิดชอบ และเพือสร้างความเข้าใจทีถกูต้องร่วมกัน เกียวกับการให้และรับของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อนืใด 

การเลียงรับรองทีเป็นไปเพือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือตามประเพณีนิยม การให้เงินสนับสนุน การบริจาคเพือสา

ธารณกศุล การช่วยเหลือและสนบัสนนุทางการเมือง  

3.  การเคารพสิทธิมนษุยชน 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่ากิจการต้องเคารพต่อชีวิตและศักดิศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนซงึนับเป็นรากฐานของการ

บริหารและการพฒันาทรัพยากรบคุคล รวมทงัการสร้างมนษุยสมัพนัธ์ในสงัคม 

ดงันนั บริษัทฯ จึงมีแนวทางทีจะส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการปฏิบตัิตามหลกัการสิทธิมนุษยชนขนัพืนฐานและความ

เสมอภาค โดยไม่คํานึงถึงความแตกต่างในเรืองเชือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชือทางการเมือง หรือความ

เชือในทางอืนใด ชาติพันธุ์หรือพืนเพทางสังคม ทรัพย์สิน กําเนิด หรือสถานะ โดยบริษัทฯ หมนัตรวจตรา และดูแล

ไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกียวข้องกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทังทางตรงและทางอ้อมเช่น ไม่

สนบัสนุนการบงัคบัใช้แรงงาน (Forced Labor) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labor) ให้ความเคารพนบัถือและ

ปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพนืฐานของศกัดิศรีความเป็นมนษุย์ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการ

เฝ้าระวงัการปฏิบตัิตามข้อกําหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ และมีการกระตุ้นให้มีการปฏิบตัิตามหลกัการ

สิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล เป็นไปตามเจตนารมณ์ของปฏิญ ญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาติ (the United Nations Universal Declaration of Human Rights) โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้าน

สิทธิมนุษยชนยงัครอบคลมุไปถึงบริษัทในเครือ ผู้ร่วมทุน และคู่ค้า นอกจากนี บริษัทฯ ยงัมีแนวทางทีจะส่งเสริมและ

เปิดโอกาสให้พนกังาน ในการแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกียวกบัการถกูละเมิดสิทธิของแต่ละบคุคล 

4.  การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ เชือว่าทรัพยากรบคุคลเป็นปัจจยัทีสําคญัทีสดุในการดําเนินธุรกิจเพือการสร้างมลูค่าและผลตอบแทนให้แก่

กิจการ เนืองจากการปฏิบติังานในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ จําเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ รวมทงัความทุ่มเททงั

แรงกายและแรงใจในการทํางานให้บรรลเุป้าหมาย 
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ดังนันบริษัทฯ จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานบริษัท โดยการไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน ส่งเสริมให้

พนกังานมีเสรีภาพในการสมาคม และยินดีร่วมเจรจาต่อรองเพือให้พนกังานได้รับความคุ้มครองทางสงัคม รวมทงัจดั

ให้มีสวสัดิการและสภาพแวดล้อมทีคํานึงถึงสขุภาพและความปลอดภยัในการทํางาน 

นอกจากนี จะต้องปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยความไม่ลําเอียง สนบัสนุนในการสร้างศักยภาพ

ในความก้าวหน้าและเพิมประสิทธิภาพในการทํางานของพนกังาน รวมทงัส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรือง

จรรยาบรรณทีพนกังานต้องพึงปฏิบตัิ จดัสวสัดิการให้แก่พนกังานอย่างเหมาะสม และปฏิบตัิต่อพนกังานด้วยความ

สจุริตใจด้วยการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล โดยนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีดงัต่อไปน ี

 4.1 การจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่พนกังาน 

 บริษัทฯ มีนโนบายการจ่ายค่าตอบแทนทงัในรูปของเงินเดือน และ/หรือ โบนัสทีเป็นธรรมเหมาะสมตาม

ศกัยภาพรวมถึงสร้างความมนัคงในสายอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม และจดัให้มี

สวัสดิการด้านต่าง ๆ สําหรับพนักงานของบริษัทฯ ตามทีกฎหมายกําหนด [เช่น ประกันสังคม และ

นอกเหนือจากทีกฎหมายกําหนด เช่น มีประกนัสขุภาพและอุบตัิเหตใุห้แก่พนกังาน เป็นต้น]  

4.2 การพฒันาความรู้ศกัยภาพของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน และการฝึกอบรม 

 บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ 

ความสามารถ ศกัยภาพ มีทศันคติทีดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และการทํางานเป็นทีม นอกจากน ีบริษัทฯ 

ยงัได้สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล โดยเน้นกระบวนการทํางานทีมีประสิทธิภาพ การ

กําหนดบทบาทหน้าทีของพนักงานให้ชัดเจน การกําหนดผลตอบแทนทีเหมาะสม การพัฒนาระบบการ

ประเมินและเพมิสมรรถนะการทํางานของพนกังาน 

4.3 นโยบายความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

 บริษัทฯ กําหนดนโยบายทีสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยในสถานที

ทํางานทีดี โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุทีอาจเกิดขึนได้อย่างเต็มความสามารถ และจะ

เสริมสร้างให้พนกังานมีจิตสํานึกด้านความปลอดภยั อีกทงัมีการให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรมและส่งเสริมให้

พนักงานมีสุขภาพอนามัยทีดี และไม่ทําการใดทีเป็นผลร้ายต่อสุขภาพอนามัยแก่ลูกค้าหรือผู้ รับบริการ 

รวมถึงดแูลสถานทีทํางานให้ถกูสขุลกัษณะและมีความปลอดภยัอยู่เสมอ 

5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

 5.1  บริษัทฯ จะปฏิบติัต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรืองของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบตัิ และไม่เปิดเผย

ข้อมูลของลูกค้าทีตนได้ล่วงรู้มาเนืองจากการดําเนินธุรกิจ อนัเป็นข้อมูลทีตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่

เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ตามหน้าทตีามกฎหมาย 
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 5.2  บริษัทฯ เปิดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกียวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ รวมถึงเปิดเผย

ข่าวสารข้อมลูของสินค้าและบริการอย่างถกูต้องครบถ้วนต่อผู้บริโภค 

 5.3 บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงือนไขต่าง ๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือ

เงอืนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลกูค้าทราบ เพอืหาทางออกร่วมกนั 

 5.4 บริษัทฯ ยึดมนัในการตลาดทีเป็นธรรม โดยมีนโยบายในการดําเนินการให้ลกูค้าได้รับข้อมลูเกียวกับสินค้า

ของบริษัทฯ ทีถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพือให้ลูกค้ามีข้อมูลทีถูกต้องและ

เพียงพอในการตดัสินใจ 

 5.5 บริษัทฯ จดัให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพอืเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างลกูค้ากบับริษัทฯ ให้ยงัยืน 

6.  การจดัการสิงแวดล้อม 

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสําคญัของสิงแวดล้อมต่อการดํารงชีวิตของมนษุย์ ในขณะทีสงัคมปัจจบุนัเริมตระหนกัถึง

ความสําคญักบัการรักษาสงิแวดล้อมอย่างจริงจงั โดยบริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัในการป้องกนัมลภาวะ การใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานตามหลักการสากล และการปกป้องสิงแวดล้อมและความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

ดงันนั บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายสิงแวดล้อมเพือเป็นแนวทางในการดําเนินกิจการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง 

ไม่ให้การดําเนินกิจการเกิดผลกระทบต่อสิงแวดล้อมในบริเวณชมุชนใกล้เคียงหรือให้เกิดผลกระทบน้อยทีสดุ   

7.  การร่วมพฒันาชุมชมและสงัคม 

 บริษัทฯ มีแนวทางทีจะปฏิบตัิหรือควบคุมให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้อง และรับผิดชอบต่อ

สังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทํากิจกรรมทีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพือ

ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการฟืนฟสูงัคมและวฒันธรรม  

8.  การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึงได้จากการดําเนินงานทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิงแวดล้อม  

และผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ จะสนบัสนนุให้มีนวตักรรมทงัในระดบักระบวนการทํางานในองค์กร และในระดบัความร่วมมือระหว่างองค์กร

ซงึหมายถึงการทําสิงต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม ่ๆ และยงัอาจหมายถึงการเปลียนแปลงทางความคิด การผลิต เพอืเพิมมลูค่า 

เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลียนแปลงในเชิงบวก เพือทําให้สิงต่าง ๆ เกิดการเปลียนแปลงในทางทีดีขึน ก่อ

ผลิตผลทเีพิมขนึ ทงันีเพือให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคมสงูสดุ 

การเผยแพร่นวัตกรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสือสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

รับทราบทงัทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสือสารทีหลากหลาย เพือให้มนัใจว่าข้อมลูข่าวสารของบริษัท

เข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ได้อย่างทวัถึง 
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9. การจดัทํารายงานความรับผิดชอบต่อสงัคม  

บริษัทฯ มีความมุ่งมนัทีจะแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยจดัทํารายงานความรับผิดชอบต่อสงัคมซงึระบปุระเด็น

ต่าง ๆ ทงัในเรืองทวัไป เรืองสิงแวดล้อม รวมถึงเรืองสงัคม ทสีอดคล้องกบัแนวทางการจดัทํารายงานแห่งความยงัยืน 

อาทิ การระบุนโยบายและเป้าหมายขององค์กรด้านความยงัยืน เหตุการณ์สําคญั แผนงาน เป้าหมาย วิสยัทัศน์ใน

ระยะยาว โครงสร้างและรูปแบบของการบริหารจัดการ การดูแลและการตดัสินใจในประเด็นความยงัยืน ท่าทีและ

นโยบายองค์กรด้านการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน ด้านสังคมและสิงแวดล้อม รวมถึงการ

ประเมินผลต่าง ๆ ทีเกียวข้อง เป็นต้น เพือเปิดเผยให้สาธารณชนทราบพร้อมกับรายงานประจําปี เพือเป็นช่องทาง

เผยแพร่ข้อมลูให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมลูได้ด้วย  

 

กิจกรรมเพอืประโยชน์ต่อสังคมและสงิแวดล้อม (After Process) 

นอกจากบริษัทฯ จะมีนโยบายทีชดัเจนและให้ความสําคัญต่อการรับผิดชอบต่อสงัคม สิงแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกฝ่าย ควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจ และดําเนินงานตามนโยบายดงักล่าวอย่างเคร่งครัดเพือเป็นส่วนหนึงในการสร้างสงัคม

และสงิแวดล้อมทีมีคณุภาพแล้ว บริษัทฯ ยังมีความตงัใจและดําเนินการมาอย่างต่อเนืองทีจะยกระดบัคุณภาพชีวิตของชุมชน 

พัฒนาศกัยภาพบคุคลและ แบ่งปันโอกาสทางการศกึษาแก่สงัคม เนอืงจากการเติบโตทยีงัยืนของบริษัทฯ เกิดจากบคุลากรทีมี

คณุภาพ และสงัคมทีเข้มแข็ง ทงัน ีบริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางให้พนกังานของบริษัทจดักิจกรรมเพือบําเพ็ญสาธารณประโยชน์

ต่อสงัคมในทุก ๆ ปี โดยมีวตัถุประสงค์หลกัทีจะให้พนกังานทุกคนมีจิตสํานึกต่อการพฒันาสังคม นอกจากนี การจดักิจกรรม

บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสงัคมดงักล่าว ยงัเป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างพนกังานในบริษัทฯ อีกด้วย  

 

 

ประกาศ ณ วนัที 3 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 
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