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7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ด้านชุมชน
1. จากการสานเสวนา การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ทัง้ ใกล้ และไกล ในหัวข้อต่างๆ พบว่า
โรงเรียนวัดช่องนนทรี แจ้งความจานงมาเพื่อขอให้บริษทั ฯ เข้าไปปรับปรุงสถานทีเ่ รียนของนักเรียนชัน้
อนุ บาล โดยเฉพาะโรงเรียนอนุ บาลเด็กเล็ก ซึง่ เป็ นแหล่งศึกษาหาความรู้ การพัฒนาพัฒนาการของเด็ก
ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ทีเ่ อื้อต่อการเรียนรูท้ เ่ี ป็ นสิง่ สาคัญ ดังนัน้ จึงได้เกิดโครงการ
“สนุกอย่างสร้างสรรค์ (อนุบาล 1 และ อนุบาล 2) โรงเรียนวัดช่องนนทรี” ขึน้ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558
โดยการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ให้มสี ภาพทีน่ ่ าดู น่ าอยู่ น่ าเรียน เพื่อสนองความต้องการ
ของเด็กนักเรียนในด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สติปญั ญาตลอดจนสร้างนิสยั ให้นักเรียนรู้จกั ศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง พร้อมทัง้ บารุงรักษา และตกแต่งห้องเรียนด้วยการใช้วสั ดุอุปกรณ์ สสี นั สดใส และ
สอดแทรกสือ่ การเรียนรูท้ ม่ี คี วามเหมาะสมกับเด็กนักเรียน
2 บริษทั ธนูลกั ษณ์ จากัด (มหาชน) ทาบุญถวายสังฆทานและเลี้ยงอาหารเด็ก พร้อมสนับสนุนเครือ่ งใช้ให้
อาสาชุมชนเนื่องในวันครบรอบการถึงแก่กรรม ดร.เทียม โชควัฒนา ณ วัดช่องนนทรี และศูนย์เลีย้ งเด็ก
ชุมชนบัวหลวง
3 บริษทั ธนูลกั ษณ์ จา กัด (มหาชน) และชมรมผูส้ งู อายุเขตยานนาวา ร่วมถวายเทียนจานาพรรษา เนื่อง
ในโอกาสวันเข้าพรรษา เมือ่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ วัดช่องนนทรี
4 สนับสนุ นงบประมาณในการปรับปรุงสภาพแวดล้อ มให้กบั ผูส้ ูงอายุ ในชุมชนปรีชา แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา ตามโครงการต้นแบบการดูแลผูส้ งู อายุ จานวนเงิน 11,500 บาท โดยจัดทาส้วมแบบ
ชักโครก ให้ถกู สุขลักษณะตามความต้องการเร่งด่วนของชุมชน
ด้านสังคม
บริษัทฯ ด าเนิ น ธุ ร กิจ โดยคานึ งถึงหน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบที่พ ึง มีต่ อประเทศชาติ สังคม ชุม ชน และ
สิง่ แวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิน่ เพื่อธารงรักษาไว้ ซึง่ สังคม และส่วนรวมทีด่ ี โดยการเข้า
ร่วมโครงการ CSR-DIW ปี 2558 ซึง่ บริษทั ฯได้จดั กิจกรรมต่างๆ เนื่องในโอกาสทีบ่ ริษทั ฯ ครบรอบ 40 ปี ของการ
ก่อตัง้ โดยบริจาคเงินให้กบั หน่วยงานต่างๆ ดังนี้
1 มูลนิธพิ ระดาบส
จานวน 2,000,000 บาท
2 มูลนิธดิ ร.เทียม โชควัฒนา
จานวน 1,000,000 บาท
3 วัดพระบาทน้าพุ
จานวน 100,000 บาท
4 โรงพยาบาลเลิดสิน
จานวน 100,000 บาท
5 โรงเรียนวัดช่องนนทรี
จานวน 20,000 บาท
นอกจากนี้บริษทั ฯ ยังสนับสนุนหน่วยงานสาธารณกุศลต่างๆ ได้แก่
1 มูลนิธิดร.เทียม โชควัฒนา บริษัทฯ มอบทุนทรัพย์เพื่อร่วมสนับสนุ นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ของ
มูล นิ ธิใ นด้า นต่า งๆ ทัง้ การศึกษา ศาสนา ชุม ชน และช่ว ยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ป ระสบภัย รวมทัง้
ทุนการศึกษา เป็ นประจาทุกปี สาหรับในปี 2558 ได้ร่วมสนับสนุ นมูลนิธใิ นโอกาสสาคัญดังนี้ โอกาส
ครบรอบการถึงแก่กรรมดร.เทียมโชควัฒนา จานวนเงินบริจาค 200,000 บาท และสนับสนุ นการผลิต
หนั ง สือ “100 ปี ดร.เทีย ม โชควัฒ นา 100 ปรัช ญาคุ ณ ธรรม” ซึ่ง มู ล นิ ธิจ ัด ท าขึ้น เพื่อ น ารายได้ไ ป
ดาเนินการด้านสาธารณกุศลต่อไป จานวน 450,000 บาท
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สนับสนุ นโครงการ “เมตตาธรรมค้าจุุนโกก” ซึง่ เป็ นโครงการสาธารณกุศก ก่อตัง้ โดยท่านเจุ้าคุณอกงกต
ติกขปญั โญ (พระอุดมประชาทร) เจุ้าอาวาสวัดพระบาทน้ า พุ เพื่อช่วยเหกือผู้ป่วยโรคเอดส์ แกะเด็ก
กาพร้า โดยบริษทั ฯ นิมนต์ท่านเจุ้าคุณอกงกต มาแสดงธรรม พร้อมรับปจุั จุัยแกะสิง่ ของต่างๆ ต่อเนื่อง
เป็ นปี ท่ี 4 โอกาสเดียวกันนี้บริษทั ฯ ได้ทาหน้าทีเ่ ป็ นสะพานบุญ โดยการเชิญชวนพนักงานบริษทั แกะ
ชุมชนรอบข้าง ได้มสี ่วนร่วมในโครงการดังกก่าว ในวันที่ 28 กันยายน 2558 ณ บริษทั ธนูกกั ษณ์ จุากัด
(มหาชน) ซึง่ สามารถรวบรวมเงินบริจุาคได้มากกว่า 220,000 บาท แกะสิง่ ของเครือ่ งใช้ต่าง ๆ มูกค่ากว่า
500,000 บาท
บริจุาคเงินสมทบทุนสร้าง อาคารศูนย์รกั ษาพยาบากรวมเฉกิมพระเกียรติ สมเด็จุพระพันวัสสาอัยยิกาเจุ้า
150 ปี ณ โรงพยาบากสมเด็จุพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จุานวน 1,000,000 บาท
สนับสนุนแกะส่งเสริมกิจุกรรมบริจุาคโกหิต เพื่อช่วยเหกือเพื่อนมนุ ษย์ โดยประสานกับศูนย์บริการโกหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย จุัด ให้ม ีหน่ วยรถเคกื่อนที่ม ารับบริจุาคโกหิต ณ บริษัท ธนู ก ักษณ์ จุ ากัด
(มหาชน) เป็ นประจุาทุกไตรมาส ต่อเนื่องมาเป็ นระยะเวกามากกว่า 5 ปี โดยมีพนักงาน แกะชุมชนรอบ
บริษทั ฯ เข้าร่วมในกิจุกรรมดังกก่าว ในการนี้ คุณดุษฎี สุนทรธารง กรรมการรองผูจุ้ ดั การ เป็ นผูแ้ ทนเข้า
เฝ้ารับประทานประกาศเกียรติคุณ จุากพระเจุ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจุ้าโสมสวกี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ในฐานะเป็ นหน่วยงานทีส่ นับสนุนการจุัดกิจุกรรมรับบริจุาคโกหิต
สนับสนุ นโครงการกองทุนส่งเสริม แกะพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ นอกจุากมีการว่าจุ้างผูพ้ กิ าร ทีไ่ ม่
เป็ นอุปสรรคต่อการทางาน เข้าทางาน บนพืน้ ฐานของการดูแกทัง้ การดาเนินชีวติ ในประจุา วัน แกะเรือ่ ง
งานแก้ว บริษทั ฯ ยังสมทบเงินเข้ากองทุนส่งเสริมแกะพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ กระทรวงพัฒนาการ
สังคมแกะ ความมันคงของมนุ
่
ษย์ เพื่อนา ไปช่วยเหกือดูแกผู้พกิ ารให้มคี ุณภาพชีวิตที่ดีแกะสามารถ
พึง่ ตนเองได้
ให้ความร่วมมือป้องกัน แกะแก้ไขปญั หายาเสพติดในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องมาโดยตกอด แกะ
ได้รบั รางวักมาตรฐานการป้องกันแกะแก้ไขปญั หายาเสพติดในสถานประกอบกิจุการ (มยส.) แกะได้รบั
เกือกเป็ นตัวแทนของสถานประกอบการภาคเอกชน ในการประกาศ เจุตนารมณ์ร่วมต้านยาเสพติดแกะ
การค้ามนุ ษย์ ของสถานประกอบการภายใต้การดูแกของ สานักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการแกะ
คุม้ ครองแรงงาน โดยยึดหกักปฏิบตั ิ
6.1 สนับสนุนให้แรงงานทา งานอย่างมีคณ
ุ ค่า แกะมีศกั ดิ ์ศรี
6.2 รับรองแกะให้ความร่วมมือต้านยาเสพติด แกะตระหนักความสาคัญ ในการจุัดทาระบบมาตรฐาน
การป้องกันแกะแก้ไขปญั หายาเสพติดในสถานประกอบการ
6.3 รับรองแกะให้ความร่วมมือป้องกันแกะต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยป้องกันใช้แรงงานเด็กทีผ่ ดิ
กฎหมายแรงงานบังคับ
6.4 กากับดูแกให้ผรู้ บั เหมาช่วง แกะผูร้ บั เหมาชัน้ ต้น ร่วมมือกันต่อต้านยาเสพติด ตกอดจุนป้องกันแกะ
ต่อต้านการค้ามนุษย์
6.5 ร่วมมือกับกรมสวัสดิการแกะคุม้ ครองแรงงาน ดาเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดแกะตรวจุสอบ
การใช้แรงงานผิดกฎหมายในสถานประกอบการ
วันที่ 7 แกะ 22 มีนาคม 2558 จุัดกิจุกรรมปนั ้ EM Ball & โยนกูก EM Ball กับโครงการ “ทาความสะอาด
บ้านให้ปกา รักษาป่าชายเกนกับบริษทั ธนูกกั ษณ์ จุากัด (มหาชน)” ณ กรมอู่ทหารเรือพระจุุกจุอมเกก้า
จุ.สมุทรปราการ
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วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ฝา่ ยธุรกิจเสือ้ ผ้าเด็ก บริษทั ธนูลกั ษณ์ จากัด (มหาชน) ได้จดั ทาโครงการปนั
น้ าใจสู่น้องผูด้ อ้ ยโอกาส โดยเดินทางไปเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กผูด้ อ้ ยโอกาส
ณ โรงเรียนหมูบ่ า้ นเด็ก อ.เมือง จ.กาญจนบุร ี
9 วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 บริษทั ธนู ลกั ษณ์ จากัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเสื้อผ้าและเงินสด มอบให้กบั
ผูป้ ระสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล ผ่านทางกองทัพบก กรมทหารราบที่ 11
10 บริษทั ธนูลกั ษณ์ จากัด (มหาชน) มอบสิง่ ของเครื่องใช้อุปโภค บริโภค แก่ทณ
ั ฑสถานบาบัดพิเศษหญิง
(จังหวัดปทุมธานี) เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของบริษทั ฯ โดย คุณดุษฎี สุนทรธารง กรรมการรอง
ผูจ้ ดั การ และทีมงาน CSR เป็ นตัวแทนมอบ เมือ่ วันที่ 13 สิงหาคม 2558
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