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คืออะไร? 

ทําเพื่ออะไร? 

CSR

    CSR หรือความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ

หมายถึง       

การดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและ

การกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการใส่ใจรักษา

สังคมและสิ่งเเวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจ

อย่างยั่งยืน 

       เป็นการดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอก

องค์กรที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทั้งในระดับ

ใกล้และไกล โดยไม่เบียดเบียนฝ่ายใดทั้งสิ้น องค์กร

ที่มี CSR ย่อมไม่ขูดรีดแรงงานลูกจ้าง ไม่ฉ้อโกง

ลูกค้าไม่เอาเปรียบคู่ค้า ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมหรือ

ทำร้ายชุมชน โดยรอบ ทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์สุขแก่

องค์กรและสังคมอันนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

     แนวคิดพื้นฐานของ CSR คือ 

การทำให้ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน การที่ธุรกิจทำ 

CSR ธุรกิจยังต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้

ถือหุ้นในการบริหารกิจการให้มีผลกำไร และยัง

เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน รวมถึงสามารถ

ขยายกิจการให้เจริญเติบโตในสังคมและชุมชนที่

ธุรกิจดำเนินอยู่ได้อย่างยั่งยืน

CSR
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บ้านคลองโคลน 
 1

1. บ้านคลองโคลน

– ปลูกป่าชายเลน

2. อุทยานเขานางพันธุรัต

- ยิงกระสุนเมล็ดพันธุ์

3. อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

- ปลูกป่าชายเลน

4. โรงเรียนขาดแคลน

- ทำกิจกรรมในโรงเรียนให้ความบันเทิงแก่นักเรียน

- ทาสี  มอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียน 

เครื่องกีฬา

5. บ้านถ้ำเสือ

- ยิงกระสุนเมล็ดพันธุ์ 

6. อุทยานแก่งกระจาน

- ปลูกป่า  ทำฝายผสมผสาน  ทำโป่งเทียม

- ปลูกป่าชายเลน -

ที่ชะอํามีอะไรบ�าง?

CSR
สมุทรสงคราม - เพชรบุรี

มีอะไรบ�าง?



อุทยาน

อุทยานสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนขาดแคลน

เขานางพันธุรัต 

นานาชาติสิรินธร 
 2  3 4

- ยิงกระสุนเมล็ดพันธุ์ - 

- ปลูกป่าชายเลน - 
             ทำกิจกรรมในโรงเรียนให้ความบันเทิงแก่นักเรียน

ทาสี  มอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องกีฬา
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อุทยานแก่งกระจาน  6
- ปลูกป่า  ทำฝายผสมผสาน  ทำโป่งเทียม  -

บ้านถ้ำเสือ 
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- ยิงกระสุนเมล็ดพันธุ์ - 
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ทําแล�วได�อะไรบ�าง?
        สำหรับประโยชน์จากการทำ CSR 

จะส่งผลถึงผู้เกี่ยวข้องหลายด้าน เช่น 

ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในแง่มูลค่าหุ้นที่สูงขึ้น 

ประโยชน์ต่อพนักงานทำให้เกิดความสุขและความ

ภาคภูมิใจในการทำงานร่วมกับองค์กร 

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวธุรกิจเองในการเป็นที่

ยอมรับในสังคม 

สามารถสร้างรายได้ และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดให้กับ

ธุรกิจด้วย 

การทำ CSR ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการประหยัด

พลังงานหรือใช้พลังงานทดแทนด้วย

สมุทรสงคราม - เพชรบุรี
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CSR

CSR
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สมุทรสงคราม 

บ�านคลองโคลน 

อุทยานเขานางพันธุรัต 

อุทยานสิ่งแวดล�อม

นานาชาติสิรินธร

โรงเรียนขาดแคลน

บ�านถํ้าเสือ 

อุทยานแก�งกระจาน 

กรุงเทพฯ

เพชรบุรี

MAP 
กิจกรรม CSR

สมุทรสงคราม - เพชรบุรี



LIGHT  SMART    TOTAL

CSR PACKAGE

Snack Box อาหารเช้า

อาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่ม ร้านดัง จัดเต็ม

อาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่ม

อาหารว่าง ยามบ่าย

กิจกรรม CSR ( เลือกได้ 2 กิจกรรม )

เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว

แวะซื้อของฝาก

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่

Staff ดูแลบริการด้วยใจ

รถบัส VIP 2 ชั้น

ป้ายไวนิล

บรรยากาศสนุกสนาน

1. บ้านคลองโคลน  – ปลูกป่าชายเลน

2. อุทยานเขานางพันธุรัต - ยิงกระสุนเมล็ดพันธุ์

3. อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร - ปลูกป่าชายเลน

5. บ้านถ้ำเสือ - ยิงกระสุนเมล็ดพันธุ์ 

6. อุทยานแก่งกระจาน - ปลูกป่า ทำฝายผสมผสาน

4. โรงเรียนขาดแคลน - ทาสี , สร้างสัมพันธ์ในองค์กร ,

กิจกรรมในโรงเรียน , มอบทุนการศึกษา

ความรู้ด้าน CSR 

พื้นที่ชุมชนได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืน

ราคาท่านละ         999      1,599    1,999

เดินทางปลอดภัย

(**สำหรับ 50 ท่านขึ้นไป )

กิจกรรม CSRกิจกรรม CSR
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