การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษัทฯดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงหน้ าที่และความรั บผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชนและสังคม ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธารงรักษาไว้ ซงึ่ สังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้
1. ไม่ดาเนินธุรกิจที่ทาให้ สงั คมเสือ่ มลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยูร่ ่วมในชุมชนและสังคม
2. ปลูกฝั งจิตสานึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้ เกิดขึ ้นในบริ ษัทฯและพนักงานทุกระดับ
อย่างต่อเนื่อง
3. กาหนดให้ มีมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบที่เกิดขึ ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริ ษัท
4. ส่งเสริ มการอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
5. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
6. ให้ การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดสาธารณประโยชน์
7. สร้ างรายได้ และส่งเสริ มเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้ างงานและผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
8. สร้ างความสัมพันธ์อนั ดีให้ เกิดขึ ้นระหว่างบริ ษัทฯกับชุมชนและสังคม บนพื ้นฐานของความถูกต้ อง โปร่งใส เป็ นธรรม

ด้ านชุมชน
1. กิจกรรม Happy Birth Day To You เป็ นกิจกรรมที่บริ ษัทฯจัดขึ ้น เพื่อให้ พนักงานได้ ร่วมกันทาบุญถวาย
สังฆทาน ช่วยเหลือสังคม และทากิจกรรมที่เป็ นสาธารณประโยชน์ในเดือนเกิดของตัวเอง โดยการพาพนักงานที่เกิดใน
เดือนนันๆ
้ ไปทากิจกรรมต่างๆดังกล่าวร่วมกัน เป็ นการสร้ างความร่วมแรงร่วมใจในหมู่พนักงาน และมอบโอกาสให้ แก่ผ้ ทู ี่
ขาดแคลน ผู้พิการ หรื อผู้ด้อยโอกาส ทาให้ ผ้ รู ับและผู้ให้ มีความสุขทางด้ านจิตใจด้ วยกันทังสองฝ่
้
าย กิจกรรมต่างๆ ได้ แก่
เลี ้ยงอาหารกลางวันเด็กเล็กก่อนวัยเรี ยน ชุมชนบัวหลวง เขตยานนาวา เลี ้ยงอาหารและทากิ จกรรมแก่เด็ก ณ สถาน
สงเคราะห์เด็กและทุพพลภาพ ปากเกร็ ด (บ้ านนนทภูมิ) และทาบุญถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ตามวัดต่างๆ เป็ นต้ น
2. ภาวะอ้ วนหรื อโรคอ้ วนมีโอกาสเกิดขึ ้นกับบุคคลทุกคน บริ ษัทฯ จึงได้ จดั ทาโครงการ “ลดหุ่น ลดพุง ลดโรค”
ขึ ้น มีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานของบริ ษัท ฯตระหนักถึงความสาคัญในการดูแลสุขภาพทางด้ านร่ างกาย
และจิตใจที่ดีขึ ้น โดยได้ ประชาสัมพันธ์ การรับประทานอาหารที่ถูกวิธี การจัดการอารมณ์ ตวั เอง เพื่อให้ มีจิตใจที่แจ่มใส
ตลอดจนรณรงค์ให้ มีการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ ตามหลัก 3 อ. คือ
1) ควบคุมอาหาร
2) ออกกาลังกายสม่าเสมอ
3) ควบคุมอารมณ์
3. โครงการ “ร่ วมมือร่ วมใจ เพื่อสุขอนามัยที่ดี ครั ง้ ที่ 2” หรื อ “Big Cleaning Day 2” เพื่อการพัฒนาภูมิทศั น์
และเสริ มสร้ างบรรยากาศที่ดีให้ พนักงานและชุมชนรอบข้ าง บริ ษัทฯ จึงได้ จดั กิจกรรมทาความสะอาด เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2559
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3) รั บรองและให้ ความร่ วมมื อป้องกันและต่อต้ านการค้ ามนุษย์ โดยป้องกันใช้ แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย
แรงงานบังคับ
4) กากับดูแลให้ ผ้ รู ับเหมาช่วง และผู้รับเหมาชันต้
้ น ร่วมมือกันต่อต้ านยาเสพติด ตลอดจนป้องกันและต่อต้ าน
การค้ ามนุษย์
5) ร่ วมมือกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดาเนินการรณรงค์ต่อต้ านยาเสพติดและตรวจสอบการใช้
แรงงานผิดกฎหมายในสถานประกอบการ

