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บริษัทฯ ได้น้อมน�าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นทิศทางในการ
พัฒนาบ่มเพาะคนดี ด้วยการปลูกฝังทัศนคติของพนักงานให้มี  
“ความอดทน ความตัง้ใจ และความเพยีรพยายามในการสร้างเสรมิ 
และสะสมความดี” รวมถึงด�ารงตนอยู ่บนความไม่ประมาท  
มีภูมิคุ้มกัน และมีเหตุผล ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญของ
การบ่มเพาะ “คนดี” เพื่อก้าวไปสู่การเป็น “ฅนสมบูรณ์”
 

4.1 บ่มเพาะคนดี
บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัเรือ่ง “คน” เชือ่ว่าหากเป็นคนด ีองค์กร ชมุชน 
และประเทศชาตจิะดตีามไปด้วย หากพนกังานมคีวามดเีป็นพืน้ฐาน 
ในจิตใจ และได้รับการบ่มเพาะคนดีเพิ่มเติมการบ่มเพาะความดี 
ก็จะมีการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องดีงาม บริษัทได้ส่งเสริมการ
ท�าความด ีด้วยการลงมอืปฏิบตัจิรงิให้เป็น “คนด”ี ตามรอยเท้าพ่อ 
โดยผ่านกจิกรรมต่างๆ ดงันี้

4.1.1 บ่มเพาะคนดี เพื่อสร้างคุณค่าต่อตนเอง
• ธรรมะสวัสดี
บริษัทฯ ได้มีการสนับสนุนให้พนักงานร่วมท�าความดีโดยการร่วม
ท�าบุญตักบาตรในทุกๆ วันพระ เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง โดยนิมนต์ 
พระสงฆ์จากชุมชนต่างๆ รอบโรงงาน หมุนเวียนกันมาบิณฑบาต
และให้ศีลแก่พนักงาน อีกท้ังยังมีการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการท�านุบ�ารุงศาสนา โดยมีทั้งกิจกรรมท�าร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก และกิจกรรมภายในท่ีบริษัทจัดขึ้นให้มีเป็น 
ประจ�าอย่างต่อเนือ่ง อนัจะส่งผลให้พนกังานได้ท�าความด ีขดัเกลา
จติใจด้วยการท�าบญุและให้ทาน และยงัเป็นการสร้างความสมัพนัธ์
ที่ดีกับสังคมและชุมชนรอบข้างอีกด้วย

• สหกรณ์ออมทรัพย์
บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการออม เพื่อช่วยแบ่ง
เบาภาระและสร้างวินยัทางการเงนิให้แก่พนกังาน รวมถงึส่งเสรมิ 
การออมระยะยาวเพือ่เตรยีมความพร้อมหลงัเกษยีณ ควบคูไ่ปกบั 
การส่งเสริมความรู้ด้านการออมและการลงทุนในรูปแบบต่างๆ  
ทัง้นีบ้รษิทัได้เริม่จดัตัง้ “สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานสมบรูณ์กรุป๊” 
ขึน้ตัง้แต่ปี 2550 ซึง่โครงการนีม้ปีระโยชน์ต่อตวัพนกังานและองค์กร
ได้ด้วยเพราะท�าให้พนักงานมีทางเลือกในการวางแผนและพึ่งพา
ตนเองตามวถิคีวามพอเพยีง ลดความเสีย่งด้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ 
พนกังานมสีมาธแิละมุง่มัน่กบัการท�างานอย่างต่อเนือ่ง เป็นต้น

ผลการด�าเนินงาน : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสมบูรณ์กรุ๊ป 
สามารถเติบโตและด�าเนินงานจนถึงปัจจุบัน  ด้วยปัจจัยความ
ส�าเร็จที่ส�าคัญ ดังนี้
1)  สมาชกิมคีวามเชือ่มัน่ระบบการบรหิารงานทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบได้
2) เจ้าหน้าที่มีความพร้อม ใส่ใจในการบริการสมาชิกอย่าง 

เท่าเทยีม
3) ระบบการรายงานและมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
4) อัตราผลตอบแทนที่เป็นธรรม

ด้วยหลักการณ์ดังกล่าวที่ยึดม่ันและปฏิบัติมาโดยตลอดท�าให ้
ในปี 2560 ได้รบัเกยีรตบิตัรจากจงัหวดัสมทุรปราการ เพือ่แสดงว่า 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสมบูรณ์กรุ ๊ป จ�ากัด มีมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานสหกรณ์ในระดับ “ดีเลิศ”

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสมบูรณ์กรุ๊ป ปี 2560

จ�านวนสมาชิก เงินทุนหมุนเวียน อัตราเงินปันผล

1,436 คน 174 ล้านบาท ร้อยละ 4.15 ต่อปี
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• มุ่งสู่สิ่งดีกว่า
บริษัทฯ มุ่งสร้างพนักงานให้เป็นคนดีตามกรอบวัฒนธรรมของ
องค์กร ผ่านโครงการ “มุ่งสู่สิ่งท่ีดีกว่า” เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยสอดแทรกผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ มี
พนักงานเข้าร่วมท้ังสิ้น 2,772 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
พนักงานทั้งหมด จัดขึ้นจ�านวน 17 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม 2560

• เข้าใจธรรม ท�าความดี เพื่อชีวีที่เป็นสุข
ในปีนีบ้รษิทัได้มโีครงการอปุสมบทหมูเ่พือ่ถวายเป็นพระราชกศุล
แด่พระบาททสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อ
แสดงออกถงึความจงรกัภกัด ีและน้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ
ทีท่รงมต่ีอพสกนกิรชาวไทยอย่างหาทีส่ดุมไิด้ โดยได้จดัพธิบีวชพระ
ให้กบัพนกังานของบรษิทั จ�านวน 22 รปู (สาขาบางนา จ�านวน 11 รปู 
และสาขาระยอง จ�านวน 11 รปู) เป็นระยะเวลา 9 วนั พธิจีดัขึน้ใน
วันที่ 7 และ 20 ตุลาคม 2560 ที่วัดบางโฉลงใน จ.สมุทรปราการ 
และวัดพันเสด็จใน จ.ชลบุรี ตามล�าดับ

• ฅนสมบูรณ์ เจริญสติ พัฒนาสมาธิ
เพื่อให้พนักงานได้รับรู ้วิธีปฏิบัติสมาธิ ประโยชน์ในการฝึก
เจริญสมาธิและการท�าสมาธิท่ีถูกต้องเพื่อน�าผลที่ได้มาปรับใช้
ในชวีติประจ�าวันทัง้ในเรือ่งการท�างานและการด�ารงชีวติให้อยูบ่น
พื้นฐานของการไม่ประมาท มีสติ มีความระลึกได้และรู้สึกตัวอยู่
เสมอบรษิทัฯ ได้จดัโครงการ “ฅนสมบรูณ์ เจรญิสต ิพฒันาสมาธ”ิ  
ขึ้นจ�านวน 2 ครั้ง ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 และ 5 มิถุนายน 
2560  ณ วดับางโฉลงใน จ.สมทุรปราการ โดยปีนีม้พีนกังานสนใจ
เข้าร่วมโครงการจ�านวน 426 คน
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4.1.2 บ่มเพาะคนดี เพื่อสร้างคุณค่าต่อองค์กร
•  โรงงานสีขาว (ต�ารวจโรงงาน)
บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ เป็นสมาชิกของสมาคมต�ารวจโรงงานที่กลุ่ม

โรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2550  

มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้พนกังานในระดบัหวัหน้างานของแต่ละโรงงาน 

ท�าหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของคนในองค์กร ภายใต้หลักการของโรงงาน

สีขาว คือโรงงานมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย ปลอด

อาชญากรรมและยาเสพติด ส่งผลให้องค์กรมีความมั่นคง เข้มแข็ง

และปราศจากสารเสพตดิและอบายมขุ  เนือ่งจากโรงงานมบีคุลากร

สีขาวและผลิตภัณฑ์สีขาว สามารถส่งต่อการเป็นโรงงานสีขาวไปสู่ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างสมบูรณ์ 

ในปีที่ผ่านมา ต�ารวจโรงงานมีการด�าเนินการดังนี้
• ตรวจสถานะของ ธงสามส ี(ธงสขีาว-พืน้ทีป่ลอดยาเสพตดิ, ธง

สส้ีม-พืน้ทีท่ีต้่องปรบัปรงุ และธงสแีดง-พืน้ทีอ่นัตราย) แก่ทกุๆ 
หน่วยงานภายในบริษัทฯ ซึ่งสถานะธง 3 สี ของปี 2560 เป็น 
ธงสีขาว 100%

• อ�านวยความสะดวกในการจราจรภายในบริษัท ให้พนักงาน
ปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจร

• เข้าร่วมตรวจสอบและสอดส่องดูแลเพื่อนพนักงานให้มีความ
ปลอดภัย ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

•  การถ่ายทอดองค์ความรู้องค์กร
    (Knowledge management sharing)
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนต้องเรียนรู้เพิ่มเติมท�าให้เกิด

พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของตนให้เกิดความเชี่ยวชาญ

และน�าความรู้ที่ได้รับนั้นออกมาถ่ายทอดสู่ผู้อื่นผ่านกิจกรรมและ

การอบรมของบริษัทฯ ต่างๆ มากมาย เช่น
1) SBG Innovation Day & EV knowledge sharing 

โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้พนกังานทราบถงึเทคโนโลยยีานยนต์
ไฟฟ้าในอนาคต ผลกระทบและแนวทางการรับมือของบริษัท 
จดัขึน้โดยฝ่ายพฒันาธรุกจิ ฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ ฝ่ายขาย
และการตลาด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 

2) Robot programming training ให้กบักลุม่พนกังานสายปฏบิตัิ
การเพื่อให้มีความรู้ทางด้านทฤษฎีและวิธีการเขียนโปรแกรม
การท�างานของหุน่ยนต์อตัโนมตัใินงานอตุสาหกรรม บรรยาย
โดยผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป ส�านกัผูจ้ดัการทัว่ไป BSK ในวนัที ่5 
พฤษภาคม 2560 และวนัที ่11, 12, 19 กรกฎาคม 2560 

3) Basic TPS simulation หรืออบรมแบบจ�าลองการผลิต
แบบ TPS ข้ันพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมศึกษาถึงวิธีการลด

ความสูญเปล่าจากการปฏิบัติงานและการควบคุมสภาพหน้า
งานด้วยสายตาเพื่อลดสภาพความผิดปกติอันเป็นผลให้เกิด
ของเสียหรือของไม่ได้คุณภาพ บรรยายโดย TPS Senior 
Specialist จัดขึ้นในวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2560 



GRI-G4 Index : G4-15, G4-EC7

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 33

• ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน
เพื่อน้อมร�าลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุยเดช ทางบริษัทฯ ได้ร่วมกับวิทยากรภายนอก 
สอนพนักงานท�าดอกไม้จันทน์ จากนั้นให้พนักงานน�าความรู้ที่ได้
ไปสอนชมุชนบางโฉลงและคูค้่าของบรษิทั ตามล�าดบั เพือ่ร่วมกนั 
จดัท�าดอกไม้จนัทน์ส�าหรบัใช้ในพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ ถวาย
ในหลวงรชักาลที ่ 9 โดยใช้วตัถดุบิจากเปลอืกข้าวโพดมาประดษิฐ์
เป็นดอกไม้จนัทน์ได้อย่างสวยงาม และทีส่�าคญัยงัเป็นการด�าเนนิ 
ตามแนวทางพระราชด�าริของพระองค์ท่านในเรื่องการพอเพียง 
โดยการน�าวสัดจุากพชืผลการเกษตรทีเ่หลอืมาใช้ให้เกดิประโยชน์  
โดยบริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดท�าโครงการดอกไม้จันทน์ 
ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน จ�านวน 10,900 ดอก แจกให้กับ 
พนักงานของบริษัททุกคนได้มีส่วนร่วมในการตั้งจิตอธิษฐาน 
น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมกันน้ีได้ส่งมอบดอกไม้
จันทน์ให้กับทางอ�าเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อน�าไปใช้พิธี
ถวายพระเพลงิพระบรมศพ ณ วดับางพลใีหญ่ใน จ.สมทุรปราการ 
ในวนัที ่26 ตลุาคม 2560 มพีนกังานเข้าร่วมกิจกรรมทัง้สิน้ 2,772 คน 
คิดเป็นชั่วโมงท�าความดี  5,450 ชั่วโมง

•  ดาวเรืองบานสะพรั่งทั้งสมบูรณ์ 
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อรัชกาลที่ 9 และตอบสนอง

ประกาศเชิญชวนจากกระทรวงมหาดไทยให้ประชาชนชาวไทย

ได้ร่วมกนัปลกูดอกดาวเรอืง (หรอืดอกไม้สเีหลอืง) ซึง่เป็นสปีระจ�าวนั 

พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

ให้บานสะพรัง่ในช่วงพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ 25 - 29 ตุลาคม 

2560 ซึ่งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มี

ความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรม “ดาวเรืองบานสะพรั่ง 

ทั้งสมบูรณ์ 9,000 ต้น” โดยมีพนักงานและผู้บริหารเข้าร่วมปลูก 

ดอกดาวเรืองกันอย่างมากมาย 
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บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานท�าความดี โดยเปิดโอกาส 
ให้พนักงานมีจิตใจอาสา เนื่องจากบริษัทเป็นแหล่งบุคลากรที่
มีความรู้ในศาสตร์และวิทยากรต่างๆ พนักงานจึงสามารถใช้ 
องค์ความรู ้ของตนมาช่วยเหลือชุมชน โดยไม่จ�าเป็นต้องใช ้
งบประมาณจ�านวนมาก ซ่ึงบริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานท�าความดี
โดยไม่หวังผลตอบแทน โดยในปี 2560 จ�านวนชั่วโมงพนักงาน
ท�าความดี มีจ�านวนท้ังสิ้น 19,541 ชั่วโมง คิดชั่วโมงท�าความดี 
6.98 ชั่วโมงเฉลี่ยต่อคนต่อปี

• ชมรมสมบูรณ์กรุ๊ปอาสา
เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ จึงมี
การส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเป็นคนดีต่อตนเอง องค์กร
และสังคม จากนั้นจึงเกิดจากการรวมตัวกันของพนักงานที่มีจิต
อาสา ตัง้ชมรมขึน้มาชือ่ “สมบรูณก์รุป๊อาสา” เพือ่ด�าเนนิกจิกรรม
บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งได้ด�าเนินการต่อเน่ืองเป็น
ปีที่ 17 ปัจจุบันมีพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิกกว่า 200 คน

ในปี 2560 ชมรมสมบูรณ์กรุ๊ปอาสาได้ด�าเนินกิจกรรมบ�าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคม ดังนี้
1. จดัท�าทางเดนิความยาว 47 เมตร เพือ่อ�านวยความสะดวกให้

พนกังานผูพ้กิาร เมือ่วนัที ่2 มถินุายน 2560 พนกังานเข้าร่วม
กิจกรรม 81 คน คิดเป็นชั่วโมงท�าความดี 648 ชั่วโมง

2. บ�าเพ็ญประโยชน์ 3 วัน 2 คืน เมื่อวันที่ 8 ถึง 10 ธันวาคม 
2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน จ.สระบุรี เพื่อซ่อม
สร้างอุปกรณ์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้กับโรงเรียนและ
กิจกรรมสันทนาการ ร่วมกับเด็กนักเรียน พนักงานเข้าร่วม
กิจกรรม 178 คน คิดเป็นชั่วโมงท�าความดี 3,560 ชั่วโมง

3. เข้าร่วมบ�าเพ็ญประโยชน์กับชมรมลูกค้า Hino (THCC) 
เมื่อวันที่ 10-12 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดหนองแก้ว 
จ.ปราจนีบรุ ีเพือ่ปรบัปรงุซ่อมแซมระบบสาธารณปูโภค ทาสี
อาคารเรียนและปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยมีพนักงานเข้าร่วม
กิจกรรมจ�านวน 17 คน คิดเป็นชั่วโมงท�าความดี 340 ชั่วโมง

4.1.3 บ่มเพาะคนดีเพื่อสร้างคุณค่าต่อตนเอง องค์กร และสังคม
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 • สร้างความสุขจากพี่สู่น้อง
พนักงานบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ท�า
กิจกรรม“สร้างความสุขจากพี่สู่น้อง” เพราะบริษัทฯ ส่งเสริมให้
พนกังานได้รูจ้กัแบ่งปันความสขุ สร้างรอยยิม้และความสนกุสนาน 
พร้อมสอดแทรกความรู้ให้กับน้องๆ ในวันเด็กแห่งชาติ โดยใน
กิจกรรมปีนี้พนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1)  เข้าร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการ ฐานการออมและฐานความ

ปลอดภัย เเจกน�้าดื่ม ขนม ตุ๊กตา สื่อการเรียนการสอน 
เล่นเกมโยนห่วง ให้กับเด็กๆ เเละประชาชนที่เข้าร่วมงาน  
ณ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ จ.สมุทรปราการ  
เมือ่วนัที ่12 มกราคม 2560 มพีนกังานเข้าร่วมกจิกรรม 82 คน 
คิดเป็นชั่วโมงท�าความดี  656 ชั่วโมง

2)  สนบัสนนุการจดักจิกรรมวนัเดก็แห่งชาต ิทีส่ภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย โดยการแจกน�า้ดืม่และของขวญัให้กบัเดก็ๆ
เเละประชาชนทีเ่ข้าร่วมงานในวนัที ่13 มกราคม 2560 มีพนกังาน
เข้าร่วมกจิกรรม 9 คน คดิเป็นช่ัวโมงท�าความด ี 152 ชัว่โมง

• สร้างคนดีปันสังคม
พนกังานของบรษิทัสมบรูณ์หล่อเหลก็เหนยีว อตุสาหกรรม จ�ากดั 
ได้เข้าไปท�ากิจกรรม “สร้างคนดี ปันสังคม” ที่มูลนิธิบ้านครูบุญชู 
เพื่อเด็กพิเศษ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นที่พักพิงส�าหรับเด็กยากไร้และ 
เด็กพิการ ประมาณ 200 คน โดยพนักงานได้ท�ากิจกรรมต่อเนื่อง
มาเป็นปีที ่4 และในปีนีเ้มือ่วนัที ่16 กนัยาน 2560 พนกังานได้เข้าไป
ท�ากจิกรรมจ�านวน 327 คน (คดิเป็นชัว่โมงท�าความด ี2,619 ชัว่โมง) 
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมสันทนาการ ซ่อมแซม 
ปรับปรุงสถานที่ บริจาคเสื้อผ้าของใช้ ข้าวสารอาหารแห้ง  
เลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคเงินจ�านวน 80,000 บาท ให้กับ 
ทางมลูนธิบ้ิานครบูญุชฯู จงึนบัได้ว่าพนกังานได้ท�าความดต่ีอตนเอง 
องค์กรและสังคมจึงสอดคลล้องตามนโยบายบริษัทฯ

• ร่วมด้วยช่วยกนัท�า
บริษทัฯ ได้ส่งเสรมิให้พนกังานทีม่คีวามรูค้วามสามารถในด้านทีต่นเอง
ถนดั ได้น�าความสามารถทีม่เีข้าช่วยเหลอืและแบ่งปันความรูใ้ห้กบั 
ผูอ้ืน่ จงึได้จดัโครงการ “ร่วมด้วยช่วยกันท�า” โดยคัดเลือกพนกังาน 
ที่มีความรู้ ความสามารถในด้านช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างปูน  
ช่างไม้ และช่างเช่ือม เข้าช่วยเหลอืสงัคม ดงันี้
1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้กับบ้านผู้พิการที่ จ.ระยอง ในวันที่ 

21-22 กรกฎาคม 2560 
2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและซ่อมแซมท่ีพักอาศัยให้กับชุมชน

บางโฉลงและชุมชนบางพลี จ.สมุทรปราการ วันที่ 22 - 23 
กันยายน 2560 
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• บริจาคโลหิต
บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนดีต่อตัวเองและองค์กร
ด้วยการบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย (ชลบุรี) โดยจัดให้มี
การบริจาคโลหิตเป็นประจ�าทุกปี ปีละ 4 ครั้ง สภากาชาดไทย 
ในฐานะผู้รับบริจาคและให้บริการโลหิตต้องการโลหิตปริมาณ
มากเนื่องจากมีเหตุการณ์ภัยพิบัติและเกิดอุบัติเหตุต่างๆจ�านวน
มากในแต่ละปี และกิจกรรมนี้ได้ด�าเนินต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 และ 
ในปี 2560 โดยมคีณะบรหิาร และคูค้่าของบรษิทั ร่วมบรจิาคโลหติ
จ�านวน 304 คน ได้ปริมาณโลหิตรวม 61,200 ซีซี

กิจกรรมนี้แสดงให้เห็นถึงความภูมิใจจากการมีส่วนร่วมของ
พนักงานในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจน เพราะ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก�าหนดไว้ คือ
1. ช่วยส่งเสริมให้พนักงานในบริษัทและบุคคลทั่วไปได้ร่วมกัน

บริจาคโลหิตเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วย
2.  ช่วยส่งเสรมิกจิกรรมท�าความด ีเพือ่เพิม่พนูการมจีติสาธารณะ

ให้เกิดขึ้นแก่องค์กร
3.  ช่วยส่งเสริมการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ ทั้งในด้าน

คุณธรรมและจริยธรรม

3) ซ่อมสร้างอุปกรณ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้กับโรงเรียน
หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 27 - 28 
พฤศจิกายน 2560  

4) ปรับปรุงสถานท่ีให้กับโรงเรียนบ้านหนองบอน อ.ปลวกแดง 
จ.ระยอง ในที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2560 

   โดยมีพนักงานเข้าร่วมในกิจกรรมนี้จ�านวน 387 คน คิดเป็น
ชั่วโมงท�าความดี  6,196 ชั่วโมง

• บริจาคเงินและสิ่งของจากพี่ให้น้อง
เพือ่ส่งเสรมิให้พนกังานรูจ้กัการออมเงนิวนัละเลก็วนัละน้อย และ
มีจิตส�านึกในการเป็นผู้ให้และแบ่งปัน โดยการเชิญชวนพนักงาน 
ให้ร่วมกนับรจิาคเงนิและสิง่ของเพือ่น�าไปส่งมอบให้มลูนธิ ิสถาบนั 
โรงพยาบาล วัด และโรงเรียนที่มีความต้องการ บริษัทฯ ได้ท�า
กจิกรรมนีน้บัเป็นที ่8 ต่อเนือ่งกนั  โดยในปีนีไ้ด้จดัท�าเป็นจ�านวน 
2 ครัง้ ดงันี้
- ครั้งที่ 1/2560 ทางบริษัทฯ ได้เงินจ�านวน 35,906 บาท มอบ

ให้โครงการลูกพระดาบส จ.สมุทรปราการ เพื่อน�าไปจัดซ้ือ
อุปกรณ์และสิ่งของตามที่โครงการต้องการ  

- ครัง้ที ่2/2560 ทางบรษิทัฯ ได้น�าเงนิจ�านวน 39,282.50 บาท 
มอบให้กับศิริราชมูลนิธิ เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคาร
นวมินทรบพิตร 84 พรรษา
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