การพัฒนาสังคมในรอบปี 2562
Social Development in the 2019 year
บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน) และบริษัทในเครือ ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมในพื้ นที่ ต่ ำงๆ ที่ บริษั ท ฯ เข้ ำไปดำเนิ น ธุรกิ จ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ำนกำรดู แลใส่ใจต่อ สิ่งแวดล้อม สร้ำงควำมสัม พั น ธ์ และ
ผลประโยชน์ให้กับชุมชน
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือและพัฒนำชุมชนอย่ำงต่อเนื่องในพื้นที่ต่ำงๆ ทีบ่ ริษัทเข้ำไปดำเนินธุรกิจ ไม่
ว่ำจะเป็นด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต รวมไปถึงกำรบริจำคสิ่งของให้กับมูลนิธเิ พื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบควำมเดือดร้อน รวมไป
ถึ งพื้ น ที่ ชนบทที่ ห่ ำ งไกล ทั้ งนี้ ก ำรด ำเนิ น กิ จ กรรมและโครงกำรนั้ น บริ ษั ท ฯ จะมุ่ งเน้ น ไปที่ ก ำรมี ส่ ว นร่ว มของบริ ษั ท ฯ พนั ก งำน
ผู้ประกอบกำร และชุมชน โดยมีโครงกำรที่สำคัญ ดังนี้.โครงการที่บริษัทฯ ได้ดาเนินการต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
 โครงการ “ทีเอฟดี มอบโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์”
บริษัทฯ ร่วมกับกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศ
ไทย จั ด โครงกำร “ที เอฟดี มอบโลหิ ต เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ น
มนุษย์ ” เพื่อนำไปช่วยเหลือทำงกำรแพทย์ อีกทั้ งยังมีผู้แสดง
ควำมจ ำนงบริ จ ำคร่ ำ งกำย อวั ย วะ และดวงตำ ณ บริ เวณ
สำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมทีเอฟดี จำนวน 3 ครั้ง ในปี 2562
 โครงการ ECO GREEN NETWORK
บริษั ทฯ ร่วมกับ กำรนิค มอุต สำหกรรมแห่ งประเทศไทย โดยเชิ ญ ตัวแทนส่ วนรำชกำร
ท้ อ งถิ่ น ผู้ ป ระกอบกำร และชุ ม ชน เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมศึ ก ษำดู งำนระบบกำรบริ ห ำรงำนนิ ค ม
อุตสำหกรรมมำบตำพุด ตำมแนวทำง ECO GREEN NETWORK โดยวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนำนิคม
อุตสำหกรรมไปสู่กำรเป็นนิคมอุตสำหกรรมเชิงนิเวศน์และเชื่อมโยงเครือข่ำยด้ำนกำรรับผิดชอบต่อ
สังคม
 โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว)
บริษัทฯ ร่วมกับกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงกำรธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย (ธง
ขำวดำวเขียว) ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรกำกับดูแลโรงงำนอุตสำหกรรม สนับสนุนให้ประชำชน
ได้รับรู้หลักกำรบริหำรจัดกำรสิง่ แวดล้อมและควำมปลอดภัยของโรงงำนภำยในนิคมฯ อุตสำหกรรม อีกทั้งเป็นกำรเสริมสร้ำงสัมพันธ์อันดี
กับชุมชนโดยรอบนิคมอุตสำหกรรมทีเอฟดี
 โครงการเปิดบ้านทีเอฟดี
นิ ค มอุ ต สำหกรรมที เอฟดี ร่ ว มกั บ กำรนิ ค ม
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย จัดโครงกำรเปิดบ้ำนที
เอฟดี โดยให้ ห น่ ว ยงำนส่ ว นท้ อ งถิ่ น และประชำชน
บริเวณโดยรอบนิคมอุตสำหกรรมทีเอฟดี เข้ำมำศึกษำ
กำรบริ ห ำรจั ด กำรระบบบ ำบั ด น้ ำเสี ย ภำยในนิ ค ม
อุตสำหกรรมทีเอฟดี

 โครงการสนับสนุน อุป กรณ์ การเรียน อุป กรณ์ กีฬา และอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
บริษัทฯ ได้ร่วมกับกลุ่มน้ำใจเพื่อรอยยิ้ม ดำเนินกำรจัดกิจกรรมภำยใต้โครงกำร “น้ำใจเพื่อรอยยิ้ม” เป็นประจำอย่ำง
ต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2562 บริษัทฯ ช่วยเหลือและสนับสนุนอุปกรณ์กำรเรียน อุปกรณ์กีฬำ และอำหำรกลำงวันให้กับเด็กนักเรี ยน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษำบ้ำนหม่องกั๊วะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผำง จ.ตำก

กิจกรรมที่บริษัทฯ ดาเนินการร่วมกับผู้ประกอบการ และชุมชน
 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
บริษัทฯ ได้ร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ผู้ประกอบกำรภำยในนิคมอุตสำหกรรมทีเอฟดี กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และผู้นำชุมชน นำอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน อุปกรณ์ กีฬำ เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้กับเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนบริเวณโดยรอบนิคมอุตสำหกรรมทีเอฟดี

 กิจกรรมพั ฒนาคุณธรรม จริยธรรม พั ฒนาคุณภาพชีวิตให้ กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส
บริษั ท ฯ ร่ วมกั บ องค์ ก ำรบริห ำรส่ วนต ำบลเทพรำช สนั บ สนุ น โครงกำร
พัฒนำคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสร้ำงคุณภำพชีวิตพัฒนำสุขภำพจิตใจ และนำไป
ปรับใช้ในกำรดำเนินชีวิต ให้กับผู้สูงอำยุ คนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส และประชำชนทั่วไป
 กิจกรรมทาบุญตักบาตร
บริษัทฯ ร่วมกับกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประทศไทย ผู้ประกอบกำร และชุมชนบริเวณนิคมอุตสำหกรรมทีเอฟดี จัด
งำนทำบุญตักบำตรประจำปี เนื่องในโอกำสวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2562

 โครงการ SMEs Industry Transformation Center
บริษัทฯ ร่วมกับกำรนิคมอุตสำหรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินกำรเปิดศูนย์
SMEs Industry Transformation Center ณ สำนักงำนนิคมอุต สำหกรรมทีเอฟดี
เพื่ อ ใช้ เป็ น ศู น ย์ ก ำรฝึ ก อบรมเพิ่ ม ควำมรู้ ด้ ำ นกำรออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ กำรสร้ำ ง
ผลิ ตภั ณ ฑ์ ต้ น แบบ ซึ่ งเป็ น กำรเชื่ อมโยงระหว่ำงผู้ ป ระกอบกำร และหน่ วยงำนที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้บริกำรที่ครบวงจร (Co-Working Space)
 กิจกรรมสนับสนุนงานประจาปี วัดสุขาราม (สามแยก) ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
บริษัทฯ ร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองจอก ให้กำรสนับสนุนงำนประจำปีของวัดสุขำรำม ต.หนอกจอก อ.บำง
ปะกง เพื่อนำรำยได้มำบูรณะศำสนสถำนและทำนุบำรุงศำสนำ
 โครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย สร้างวินัยจราจร
บริษัทฯ ร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเทพรำช จัดกิจกรรมรณรงค์ให้
ควำมรู้กับผู้ประกอบกำร และประชำชนสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ ยำนพำหนะ
เพื่อเป็นกำรสร้ำงวินัยกำรจรำจรและลดกำรเกิดอุบัติเหตุ
 กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ การละเล่นพื้นบ้าน และวันผู้สูงอายุ
บริษัทฯ และผู้ประกอบกำรภำยในนิคมฯ เข้ำร่วมสนับสนุนกิจกรรมประเพณีวันสงกรำนต์และวันผู้สูงอำยุประจำปีของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสะอ้ำน และองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองจอก เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
อันดีงำมของไทยให้คงอยู่สืบไป

 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมหล่อเทียนพรรษำ เพื่อนำไปถวำยให้กับวัดท่ำสะอ้ำน ต.ท่ำสะอ้ำน และวัดสุขำรำม (สำม
แยก) ต.หนองจอก อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ เนื่องในโอกำสวันเข้ำพรรษำประจำปี 2562

 กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วม
บริษัทฯ ร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองจอก เปิดรับบริจำคสิ่งของ
เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน
พื้นที่ต่ำงๆ ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
 โครงการธนาคารน้าใต้ดิน
บริษัทฯ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองจอก ผู้ประกอบกำร และประชำชนในพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมทีเอฟดี เข้ำร่วม
กิจกรรมศึกษำดูงำนระบบกำรบริหำรจัดกำรน้ำให้เกิดประสิทธิภำพและมีควำมพอเพียง ณ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวังหำมแหม
อ.ขำณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

 กิจกรรม “วันร่วมใจ สู่กาชาด”
บริษัทฯ ร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำสะอ้ำน สนับสนุนกิจกรรม “วันร่วมใจ สู่กำชำด” ของจังหวัดฉะเชิงเทรำ
 สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคแขวงการทางจังหวัดฉะเชิงเทรา
แขวงกำรทำงจังหวัดฉะเชิงเทรำดำเนินกำรจัดตั้งศูนย์อำนวยควำม
สะดวกและควำมปลอดภั ย บริ เวณทำงหลวงหมำยเลข 304 ช่ ว งวั น หยุ ด
เทศกำลปีใหม่ ในกำรนี้บริษัทฯ ได้สนับสนุนเครื่องบริโภคให้กับเจ้ำหน้ำที่แขวง
กำรทำง และประชำชนผู้มำขอรับบริกำร ตำมมำตรกำรอำนวยควำมสะดวก
และควำมควำมปลอดภัย
 กิจกรรมงานประจาปีวัดท่าสะอ้าน
บริษัทฯ ได้ให้ควำมสำคัญในกำรส่งเสริ มกำรอนุรักษ์วัฒ นธรรมประเพณีไทย อนุรักษ์ภูมิปัญญำไทย และกำรบำรุง
พระพุทธศำสนำเสมอมำ โดยในปี 2562 บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมงำนประจำปีนมัสกำรหลวงพ่อโต และงำนประจำปี ณ วัดท่ำ
สะอ้ำน อำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ

