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การดาํเนนิงานตามนโยบายความรบัผดิชอบตอสงัคม 

1. การกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ ซ่ึงรวมถึงสิทธิและการไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันของผูมีสวนไดสวน

เสียทุกกลุม การใชขอมูลภายใน การเปดเผยขอมูล และความโปรงใส โดยบริษัทไดดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคลอง

กับหลักการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

2. การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม 

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยการนําซอฟตแวรใดๆ ที่มาใชใน
ระบบสารสนเทศของบริษัท จะตองไดรับอนุญาตและมีลิขสิทธิ์ที่ถูกตองตามกฎหมายเทานั้น 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไมเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน ปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมและ

เสมอภาคกันบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และใหความเคารพตอสิทธิหนาที่สวนบุคคล การตอตานการใชแรงงานเด็ก มี

กระบวนการในการพิจารณา คัดเลือก และใหผลตอบแทนแกพนักงาน โดยใหความสําคัญในเรื่องความรูความสามารถในการทํางาน

เปนหลัก มิไดคํานึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ชนชั้น เพศ เปนตน 

4. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

- กําหนดผลตอบแทน และสวัสดิการพนักงานอยางเปนธรรม และเสมอภาค 

- สงเสริมใหพนักงานมีโอกาสพัฒนาความรู ความสามารถอยางเหมาะสมกับภาระหนาที่ เพื่อความกาวหนาในการ
ทํางาน มีการจัดทํา Career Path ใหแกพนักงาน รวมทั้งเปดโอกาสใหพนักงานรานสาขาทุกคนสามารถเขารวม
การสอบคัดเลือก เพื่อเลื่อนตําแหนงงานในระดับที่สูงขึ้น  

- จัดสภาพแวดลอมในทํางานใหมีสุขภาพอนามัยและมีความปลอดภัย โดยบริษัทไดจัดทํานโยบายความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของพนักงาน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ซึ่งกําหนดใหมีการพัฒนาและ
สรางสรรคระบบการจัดการความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางานใหสอดคลองกับขอกําหนดของ
กฎหมาย โดยไดมีการจัดตั้งแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม เพื่อจัดกิจกรรมและอบรมให
ความรูและสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใหแกพนักงานทุกคน การจัดทําคูมือ 
รวมทั้งตรวจสอบและควบคุมใหพนักงานปฏิบัติตามคูมือ การจัดทําแบบฟอรมการวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย 
(JSA) การจัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
ตลอดจนจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานซึ่งไดขึ้นทะเบียนตอกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

- เขารวมในโครงการโรงงานสีขาว ของสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จังหวัดปทุมธานี ตั้งแตป 2553 
โดยมีเปาหมายเพื่อใหบริษัทเปนโรงงานที่ปลอดยาเสพติดทุกประเภท เปนการสงเสริมใหพนักงานทุกคนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ และมีความปลอดภัยในการทํางาน โดยมีการดําเนินการ ไดแก การจัดทํานโยบาย
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  และสื่อสารใหพนักงานทุกคนรับทราบผานชองทางตาง ๆ เชน ติดประกาศ 
อินทราเน็ต เปนตน รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะทํางาน เพื่อจัดทํากิจกรรมตาง ๆ เชน ทําปาย โปสเตอร บอรดเพื่อให
ความรู และรณรงคการตอตานยาเสพติด จัดอบรมเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด จัดการแขงขันกีฬาเพื่อสนับสนุนให
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พนักงานออกกําลังกาย จัดประกวดคําขวัญ เปนตน รวมถึงการจัดใหมีการสุมตรวจสารเสพติดในรางกายของ
พนักงานเปนประจําทุกป  ทั้งนี้ สํานักงานสวัสดิการและคุมครอง จังหวัดปทุมธานีจะมีการตรวจเพื่อประเมินผลทุกป 

 ในป 2559 บริษัทไดมีการดําเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 

- จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําปใหแกพนักงานเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559  

- จัดอบรมเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน ประกอบดวยหลักสูตรสุขลักษณะสวนบุคคล การ
ทํางานกับไฟฟา การทํางานที่สูงและนั่งราน ลิฟต กระเชา 

- ไดรับมอบใบรับรองมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยใบรับรองดังกลาวมี
ผลตั้งแตวันที่ 26 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2562 นอกจากนั้น ผลการสุมตรวจสารเสพติดในป 
2559 จากจํานวนพนักงานที่สุมตรวจ 426 คน ปรากฏวาไมพบพนักงานที่มีสารเสพติดในรางกาย  

- จัดกิจกรรมสัปดาหความปลอดภัย สวัสดิการ และตอตานยาเสพติด ที่โรงงานของบริษัท ในระหวางวันที่ 20 – 21 
กันยายน 2559 โดยในงานไดจัดบอรดตาง ๆ เพื่อใหความรูในเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน สวัสดิการตาง ๆ 
ประกันสังคม และการตอตานยาเสพติด จัดใหมีซุมตรวจสุขภาพ รวมทั้งยังไดจัดกิจกรรม นันทนาการ และมอบของ
รางวัลใหพนักงานที่เขากิจกรรม 

- จัดการอบรมการดับเพลิงขั้นตน และฝกซอมอพยพหนีไฟประจําปที่โรงงานของบริษัท เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2559 

- จัดโครงการสัมมนาฝายปฏิบัติการ “OPN - Happy Work Place”  ระหวางวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2559 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบุคคลากรฝายปฏิบัติการ และใหผูรวมสัมมนาไดแสดงความ
คิดเห็น แลกเปล่ียนประสบการณ หรือรวมหาทางแกไขปญหาตาง ๆ เพื่อปรับปรุงการทํางานใหดีย่ิงขึ้น 

- จัดโครงการ Hot Pot Service Star Idol Season 1 ระหวางวันที่ 7 – 29 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเปนการจัด
ประกวดพนักงานรานสาขา เพื่อคัดเลือก Hot Pot Service Star Idol โดยพิจารณาจากบุคคลิกภาพ ไหวพริบใน
การตอบคําถาม และวิธีการแกไขปญหาเฉพาะหนา นอกจากนั้น ยังมีการจัดอบรมในหัวขอ “การพัฒนาบุคลิกภาพ
สําหรับนักบริการ” ใหแกผูเขาแขงขันที่เขารอบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกระตุนใหพนักงานสายปฏิบัติการไดแสดง
ศักยภาพออกมาอยางเต็มที่ และนําความรูที่ไดไปปฏิบัติจริงที่สาขาของตน และเปนแบบอยางที่ดีใหกับพนักงานคน
อื่น เพื่อกระตุนใหมีการใหบริการลูกคาท่ีดีขึ้น รวมทั้งมีโอกาสเติบโตเปน Trainer และตัวแทนประชาสัมพันธในเรื่อง
ของการบริการ 

- ไดเปดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุไวที่โรงงานของบริษัท ซ่ึงในป 2559 มีพนักงานที่ไดรับอุบัติเหตุและเจ็บปวยจากการ
ทํางานที่โรงงาน จํานวน 1 ราย 
 

5.  ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

บริษัทใหความสําคัญกับการตอบสนองความตองการของผูบริโภค โดยเนนในเรื่องคุณภาพ ความอรอย ความ
หลากหลายของอาหาร การใหบริการที่ดี มีความสะดวก ปลอดภัย ในราคาที่คุมคา โดยบริษัทมีกระบวนการตั้งแตการคัดเลือก 
ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ มีจัดเก็บวัตถุดิบและอาหารที่ไดมาตรฐาน รวมทั้งการผลิตโดยโรงงานหรือครัวกลาง
ของบริษัทซึ่งผานการตรวจและรับรองมาตรฐานคุณภาพในการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร ไดแก  มาตรฐาน GMP (Good 
Manufacturing Practice) แ ล ะม าต ร ฐ าน  HACCP (Hazard analysis and critical control points) จ าก  Intertek 
Industry and Certification Services (Thailand) Ltd. โดยในป 2557 บริษัทไดรับการตออายุใบรับรองอีก 3 ป คือ ตั้งแต
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วันที่ 24 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2560 ทําใหมั่นใจไดวาวัตถุดิบ และอาหารที่ผลิตมีคุณภาพไดมาตรฐาน บริษัทยังได
มีการคิดคนและพัฒนาอาหารประเภทใหม ๆ และปรับปรุงรสชาติอาหารอยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคซึ่ง
เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา นอกจากนั้น บริษัทไดมีการจัดสงสินคาและวัตถุดิบไปยังสาขาตาง ๆ ดวยรถขนสงของบริษัทเอง ทําให
การจัดสงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สามารถสงอาหารที่สด ใหม และคงคุณคาทางโภชนาการใหแกลูกคา  

บริษัทยังมีการปรับปรุงและพัฒนาสินคาและบริการอยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคซึ่ง
เปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา โดยในป 2558 บริษัทไดวาจางบริษัท idea 360 จํากัด เพื่อทําการวิจัยทางการตลาดแบบใหม ซึ่งศึกษา
ถึงพฤติกรรม ทัศนคติ ความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอการเลือกใชบริการรานอาหาร เพื่อท่ีจะปรับปรุงและพัฒนาสินคาและบริการให
สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดมากยิ่งขึ้น สําหรับในป 2559 บริษัทไดจัดใหมีการสอบถามความคิดเห็นของลูกคา
ที่มาใชบริการในรานอาหารแบรนดซิกเนเจอร รวมทั้งสอบถามความเห็นผานทางส่ือออนไลน ทั้งกลุมลูกคาที่เคยมาใชบริการและ
กลุมที่ไมเคยมาใชบริการ เพื่อใหทราบถึงความตองการที่แทจริงของลูกคา และนําผลที่ไดรับมาปรับปรุงแกไขและพัฒนาสินคาและ
บริการ เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางถูกตองและเหมาะสม และสามารถกําหนด Brand Position ใหมี
ภาพลักษณแบรนดที่แตกตางจากคูแขง 

ในเรื่องของการใหบริการ บริษัทไดมีการจัดอบรมพนักงานอยางสม่ําเสมอในการใหบริการที่ไดมาตรฐานแกลูกคา 
รวมทั้งการจัดการกับขอรองเรียนของลูกคา โดยมีการจัดทําคูมือการจัดการขอรองเรียนในกรณีตาง ๆ ทั้งวิธีการปฏิบัติกับลูกคา 
และการชดเชยใหแกลูกคา โดยบริษัทมีชองทางในการใหลูกคารองเรียน หรือเสนอขอคิดเห็นไดหลายชองทาง โดยที่รานสาขา ลูกคา
สามารถรองเรียน หรือเสนอแนะ ผานกลองรับขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะ หรือโทรศัพทแจงโดยตรงตามหมายเลขโทรศัพทที่ติด
ประกาศไวที่รานสาขาทุกสาขา หรือทางเว็บไซตของบริษัท นอกจากนั้น บริษัทยังจัดใหมีการสุมตรวจสอบคุณภาพอาหารและการ
ปฏิบัติงานของรานสาขา โดยหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท และ Mystery Shopper จากภายนอกเปนประจําทุกเดือน   

บริษัทยังใหความสําคัญตอสุขภาพที่ดีของลูกคา และการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยต้ังแตป 2557 บริษัทไดเริ่มเปลี่ยนมา
ใชถานอัดแทง (ชีวมวล) (Bio-Char) ของบริษัท นอรทเทิรน รีนิวเอเบิ้ล เอเนอรจี้ จํากัด สําหรับใชกับเตาปงยางบารบีคิว ซ่ึงถาน
ดังกลาวผลิตจากถานกะลามะพราวผสมถานไมยูคาลิปตัส และแปงมันสําปะหลัง ซึ่งเปนวัสดุชีวมวลที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ปราศจากสารพิษและสารเคมี มีคุณสมบัติที่สําคัญ คือ ปลอดสารพิษ (สารกอมะเร็ง “ทาร”) ใหความรอนสูง ไมมีควัน ไมแตกประทุ 
ขี้เถานอย และใชงานไดนานกวาถานไมทั่วไป โดยไดรับการรับรองคุณภาพจากคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

นอกจากนั้น รานซิกเนเจอร ซึ่งใหบริการแบบ A La Carte (การสั่งอาหารที่มีอยู ในเมนู) ได ใชบรรจุภัณฑ 
Biodegradable ของบริษัท บรรจุภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) สําหรับบรรจุอาหารกลับบาน ซ่ึงบรรจุภัณฑดังกลาว
ผลิตจากเยื่อพืชธรรมชาติ ปลอดภัยไรสารกอมะเร็ง เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และยอยสลายไดภายในเวลา 45 วัน 

 

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและอนุรักษพลังงาน 

การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม โดยในป 2553 บริษัทไดเขารวมในโครงการสงเสริมและ
พัฒนาการใชเทคโนโลยีที่สะอาดในสถานประกอบการอุตสาหกรรม ของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 1 และในป 2558 บริษัทไดจัดทํานโยบายส่ิงแวดลอม ซ่ึงไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 โดยไดประกาศใชเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2558 และไดมอบหมายใหบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานดาน
สิ่งแวดลอมประจําโรงงาน ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาต  ทําหนาที่ในการตรวจสอบและกํากับดูแลดานสิ่งแวดลอมอยาง
ใกลชิด เพื่อไมใหกระทบตอชุมชนรอบสถานประกอบการ ซึ่งประกอบดวยผูจัดการสิ่งแวดลอม และผูปฏิบัติงานประจําระบบบําบัด
มลพิษน้ํา ซึ่งไดรับใบประกาศนียบัตร ไดรับการอบรม และสอบผานหลักสูตรที่เกี่ยวของ รวมทั้งไดวาจางบริษัท พัฒนาส่ิงแวดลอม
และทรัพยากร จํากัด เพื่อทําหนาที่เปนผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา  
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บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม โดยโรงงานหรือครัวกลางของบริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานน้ําท้ิง 
ตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมอยางเครงครัด น้ําเสียที่เกิดจากระบวนการผลิตจะตองผานการบําบัด ถูกเก็บไวที่บอพักน้ํา 
และถูกนํากลับมาใชภายในโรงงาน เชน รดน้ําตนไม เปนตน โดยไมมีการปลอยออกไปสูสาธารณะ และที่ผานมาบริษัทไมเคยกระทําผิด
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งไมเคยไดรับการรองเรียนเรื่องปญหามลพิษและสิ่งแวดลอม  

นอกจากนั้น บริษัทยังไดมีการใหความรู และปลูกฝงพนักงานใหมีจิตสํานึกในเรื่องสิ่งแวดลอม ผานทางบอรด
ประชาสัมพันธ  

การอนุรักษพลังงาน 

บริษัทไดจัดทํานโยบายดานอนุรักษพลังงาน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 โดยกําหนดใหการดําเนินการและพัฒนาระบบ
จัดการพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงาน มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใชพลังงานอยางตอเนื่อง กําหนดเปาหมายการ
อนุรักษพลังงานในแตละป และสื่อสารใหพนักงานทุกคนเขาใจและปฏิบัติไดอยางถูกตอง ถือวาการอนุรักษพลังงานเปนหนาที่ความ
รับผิดชอบของผูบริหารและพนักงานทุกคน ใหการสนับสนุนดานบุคลากร งบประมาณ การฝกอบรม และสนับสนุนการมีสวนรวม
ของพนักงานในการเสนอขอคิดเห็นเพื่อพัฒนาดานพลังงาน  

บริษัทยังไดจัดทําประกาศ เพื่อรณรงคใหมีการใชพลังงาน ทรัพยากร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชสํานักงาน อยางรู
คุณคาและเกิดประสิทธิภาพ เชน ปดไฟ ปดแอร ปดจอคอมพิวเตอรในชวงพักกลางวัน ลดการใชกระดาษ โดยลดการพิมพเอกสารมา
ใชรูปแบบการสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (Email) แทน การใชกระดาษทั้งสองหนา การเดินขึ้นบันไดแทนการใชลิฟต เปนตน 

นอกจากนั้น บริษัทไดเขารวมโครงการประหยัดพลังงานของหนวยงานราชการอยูเปนประจํา ดังนี้ 

 ป 2554 บริษัทไดเขารวมโครงการประหยัดพลังงานสําหรับโรงงานขนาดเล็กของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 ป 2556 บริษัทไดเขารวมโครงการสาธิตระบบการจัดการพลังงานสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางของกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและสงเสริมบทบาท
ของบุคลการในสถานประกอบการใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการอนุรักษพลังงานในสถานประกอบการไดอยาง
เปนระบบและยั่งยืน มีระยะเวลาดําเนินการในป 2556 - 2557 ซ่ึงสิ่งที่บริษัทไดดําเนินการ เชน การใชเตาประหยัด
พลังงาน Hi Saver แทนการใชพลังงานกาซ LPG ในกระบวนการผลิตของโรงงาน ซึ่งชวยลดการใชพลังงาน และ
ลดความรอนที่กระจายออกมาภายในเตา ทําใหเครื่องปรับอากาศไมทํางานหนัก และลดการเหนื่อยลาของพนักงาน 
การเปลี่ยนหลอดไฟรุนเกาที่ใชที่รานสาขาทั้งหมด เปนหลอด LED ซึ่งจะชวยใหประหยัดไฟ มีอายุการใชงานที่นาน
กวา และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เปนตน 

 เดือนธันวาคม 2558 บริษัทไดเขารวมโครงการลดการใชพลังงานในโรงงาน SME ของศูนยที่ปรึกษาการอนุรักษ
พลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพลังงานและลดตนทุนพลังงาน มีเปาหมายลด
การใชพลังงานลง 10% ของการใชพลังงานในโรงงาน โดยในป 2559 บริษัทไดจัดทําโครงการลดอุณหภูมิแผง
ระบายความรอนชิลเลอร ซึ่งผลจากการดําเนินการสามารถลดการใชพลังงานลง 12% สูงกวาเปาหมายที่ตั้งไว 
 

7. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 

บริษัทจะพิจารณาความตองการของชุมชน และสนับสนุนในการมีสวนรวมพัฒนาชุมชน โดยบริษัทจะสนับสนุนอาหาร 
เครื่องดื่ม ส่ิงของสําหรับกิจกรรมวันเด็กของโรงเรียนที่อยูในชุมชนเปนประจําทุกป พรอมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานมีสวน
รวมทํางานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชนรวมกับชุมชน 
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ในป 2559 บริษัทไดมีสวนรวมกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ดังนี้ 

1) มอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแหงชาติใหแกโรงเรียนและชุมชนซึ่งตั้งอยูในบริเวณขางเคียงกับโรงงาน
ของบริษัท ที่อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี  ไดแก โรงเรียนสหราษฎรบํารุง โรงเรียนวัดประชุมราษฎร และชุมชน
สิทธิทรัพย 

2) รวมลงนามความรวมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ในการจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยรวมกันจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด มีวัตถุประสงคเพื่อผลิต
และพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล และความตองการของ
สถานประกอบการ โดยมุงเนนใหผูเรียนไดรับความรู ทักษะ และประสบการณจริงจากสถานประกอบการ 

3) บริจาคเงินสนับสนุนโครงการ “ปนเพื่อเปลี่ยนชีวิต” ครั้งที่ 4 ของมูลนิธิซาย มูฟเมนท จัดขึ้นระหวางวันที่ 26 - 
27 พฤศจิกายน 2559  ที่เนินชางศึก อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เปนการจัดกิจกรรมพาเด็กพิการ
ทางการเคลื่อนไหวพรอมครอบครัวไปพิชิตยอดเขาสูง ดวยความชวยเหลือจากอาสาสมัครจิตอาสา โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหโอกาสเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวไดคนพบความสามารถผานการพยายามทําสิ่งที่ยากใหสําเร็จ
ไดดวยตนเอง ครอบครัว และคนในสังคม ซึ่งจะเปนสรางความมั่นใจใหเด็กพิการเหลานี้ในการใชชีวิตไดอยางอิสระ
ดวยตนเอง และในฐานะมนุษยที่เทาเทียมกันในสังคม 

4) บริจาคส่ิงของและทุนทรัพยใหแกมูลนิธิกระจกเงา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เพื่อนําไปสงมอบตอใหแกผูที่ขาด
แคลน 

5) จัดโปรโมชั่นเพื่อสงเสริมการขายและเปนการคืนกําไรใหแกสังคม โดยไดจัดโปรโมชั่นอากง อามา ในชวงเทศกาล
ตรุษจีน วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ 2559 และโปรโมชั่นรวมญาติ ในวันที่ 9 เมษายน โดยใหผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป
รับประทานฟรี เพื่อสงเสริมภาพลักษณการสังสรรครวมกันในครอบครัว และเปนการสรางความสัมพันธที่ดีใน
ครอบครัว 

6) จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาใหแกนักเรียน นักศีกษาที่มารับประทานอาหารในรานและถายรูปหรือวีดีโอแสดงไอเดีย
การรับประทานบุฟเฟตตามสไตลของตนเอง ภายใตแนวความคิด “กินตามใจ DIY BUFFET” ซ่ึงไดรับการคัดเลือก 
รวมทั้งไดรวมกับ Aesthetic Zecret มอบรายไดสวนหนึ่งของกิจกรรมนี้ เพื่อเปนทุนการศึกษาใหแกโรงเรียน
วรรณวิทย 


